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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Evaluasi paska pelaksaan program PAMSIMAS bertujuan untuk mengetahui 

hasil dari program tersebut, apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat ataukah 

tidak. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut digunakan standar 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun 

kontinuitas dari air. Dengan evaluasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air program 

PAMSIMAS, kita dapat mengevaluasi hasil dari program tersebut, dan bila hasil yang 

didapat tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan makadapat dicari masalah dan 

pemecahan secara optimal.  

 

A. JumlahPenduduk dan Kepala Keluarga  

Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang secara geografis 

berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah Utara Kelurahan Genuksari, sebelah 

Timur Kelurahan Sembungharjo, sebelah Selatan Kelurahan Bangetayu Wetan dan 

sebelah Barat Kelurahan Gebangsari. Luas wilayah 184.51 hektar, ketinggian dari 

permukaan laut 2,0 m, rata-rata curah hujan 181.83 mm.Jumlah penduduk 13.903 jiwa, 

terdiri dari laki-laki 7.056 jiwa, perempuan 6.847 jiwa. Jumlah KK 3.143, tersebar di 7 

RW terdiri dari 62 RT. Berdasarkan pemetaan sosial sebagian besar masyarakat 

Bangetayu Kulon terdiri dari kelompok kurang mampu; 40.9% kelompok kurang 

mampu/miskin dan hanya 25.8% penduduk yang berpendidikan sampai dengan lulus 

SMA/Perguruan Tinggi.67 

 

B. Pengguna PAMSIMAS 

Belum semua warga di Kelurahan Bangetayu Kulon ini menggunakan air 

program PAMSIMAS, sebagian masih menggunakan air sumur, air tanah dan hanya 

sedikit yang menggunakan air dari PDAM. Program Pamsimas di Kelurahan ini terdapat 

di RW V dengan cakupan pelayanan 286 KK. 

 

 

                                                
67Badan Pusat Statistk Kota Semarang, 2017.Kecamatan Genuk Dalam Angka 2017.Semarang..BPS Kota 

Semarang.. 
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C. Manajemen Pengelola PAMSIMAS tenaga kerja,keuangan dan teknis 

 Sejalan dengan konsep dan pendekatan program Pamsimas yang menempatkan 

masyarakat sebagai pelaksana program di tingkat masyarakat, maka perlu dibentuk suatu 

organisasi masyarakat yang disebut Badan Pengelola Sanitasi (BPS) yang terdiri dari 

anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis. Struktur pengurus BPS tercantum 

dalam bagan dibawah ini: 

 

Gambar 3.1. Bagan  pengurus BPS 

 

Adapun keuntungan dari penarikan biaya program Pamsimas ini digunakan untuk 

membiayai program kerja, antara lain: 

 penambahan pemasangan baru 

 melengkapi perlengkapan administrasi kesekretariatan dan keuangan 

 pengurasan bak tower tiap 3 bulan sekali 

 penambahan peralatan tehnik  

 perbaikan pipa jaringan 

 penggantian pompa  

 penambahan daya listrik 

 perbaikan instalasi kelistrikan 
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 pemagaran tower 

 renovasi tower 

 promosi kesehatan 

 memberi bantuan WC leher angsa dan pembuatan jamban keluarga 

 pembayaran gaji pengurus 

Keuntungan pendapatan dari wilayah ini mendorong perbaikan managemen 

dalam hal peningkatan tiga aspek yaitu  kualitas, kuantitas dan kontinuitas dimana 

selama program Pamsimas ini berjalan dari 4 tower yang ada hanya tower pertama yang 

mengalami pergantian pompa karena rusak, sementara itu tower 3 dilakukan penggantian 

kapasitas pompa dari 2PK ke 3 PK. Dan untuk sumur 2 dan 4 belum pernah mengalami 

pergantian.  

 

D. Evaluasi program PAMSIMAS Kelurahan BangetayuKulon 

Evaluasi program PAMSIMAS di Kelurahan Bangetayu Kulon yang dilihat dari 

kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Dimana setiap komponen kriteria dinilai 

berdasarkan ketentuan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Dalam sub berikut 

peneliti akan memaparkan hasil evaluasi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan upaya 

masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon.  

1. Kualitas Air Program PAMSIMAS 

Air yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan fisis, kimiawi dan 

bakteriologis. Untuk mengetahui kualitas air diperlukan uji laboratorium. Namun 

untuk kriteria standar kualitas air yang baik yaitu tidak berbau, berasa dan 

berwarna. Kualitas air setelah program PAMSIMAS harus sesuai dengan dinilai 

berdasarkan Permenkes RI No 492/Menkes/Per/V/2010. Dalam evaluasi ini 

peneliti membandingkan hasil laboratorium pada tahun 2011 dan tahun 2017.  

Berikut adalah hasil laboratoium yang dilakukan pada tanggal 24 

November 2017 di Satuan Laboratorium Pengujian Kualitas Air, Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Semarang, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi 

disertakan juga hasil laboratorium pemeriksaan kualitas air sebelumnya yang 

diperiksa tanggal 18 Maret 2011.  
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Tabel 3.1 Hasil analisa laboratorium fisika dan kimia air program PAMSIMAS tahun 

2017 dan tahun 2011 

No PARAMATER YANG 

PERLU DIPERIKSA 
SATUAN KADAR MAKS 

YANG 

DIPERBOLEHK

AN 

HASIL 

18 Maret 2011 
HASIL  

24 November 

2017 

 I. FISIKA      
1 Suhu oC Suhu udara ±3oC 28.1 26.1 
2 Warna  Tidak berwarna Tidak berwarna Tidak berwarna 

3 Bau  Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau 

4 Rasa   Tidak berasa Tidak berasa Tidak berasa 

5 Turbidity (kekeruhan) NTU 5 0.025 0.97 
6 Konduktivitas Μs  - 684 

7 Salinitas %o  - 0.1 

8 Total zatpadat terlarut (TDS) Mg/l 500 354 376 

      

 II. KIMIA     
9 Derajat keasaman (pH) Mg/l 6.5-8.5 7.43 8.66* 
10 Zat organik Mg/l 10 1.60 - 
11 Carbondioksida agresif Mg/l 0.0 - - 
12 Kesadahan (CaCO3)  Mg/l 500 52 30.0 
13 Calcium  Mg/l - - 8.82 
14 Magnesium  Mg/l - - 5.15 
15 Alkalinitas 

 Carbonat 

 Bicarbonate  

 

Mg/l 
Mg/l 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

0.00 
0.00 

16 Besi Mg/l 0.3 0.12 0.02 
17 Mangan Mg/l 0.4 0.0 - 
18 Tembaga Mg/l 2 - 0.04 
19 Seng Mg/l 3 0.018 0.46 
20 Chloride Mg/l 250 33.89 36.99 
21 Sulfat Mg/l 250 111.82 91 
22 Ammonia Mg/l 1.5 - 0.01 
23 Nitrat Mg/l 50 0.00 1.3 
24 Nitrit Mg/l 3 0.00 0.007 
25 Chromium Mg/l 0.05 0..00 - 
26 Sianida Mg/l 0.07 0.00 0.001 
27 Cadmium Mg/l 0.003 0.00 - 

 

 

Tabel 3.2. Hasil analisa bakteriologis laboratorium air program PAMSIMAS 2017 

No PARAMATER YANG 

PERLU DIPERIKSA 

SATUAN Normal  Total e.coli 

1 Bakteri e.coli Koloni/ul <5000 6600 
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Faktor fisika dan kimia yang mempengaruhi kualitas air 

a. Faktor fisik 

1. Suhu  

Suhu air akan mempengaruhi penerimaan masyarakat, dimana masyarakat 

menghendaki suhu air yang dapat memberikan rasa segar, tetapi iklim 

setempat dan jenis sumber air juga akan mempengaruhi. Suhu yang 

diinginkan adalah ±3ºC suhu udara sekitarnya.Karena proses oksidasi dan 

reduksi inilah maka peranan oksigen terlarut sangat penting untuk 

membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami 

maupun secara perlakuan aerobik yang ditujukan untuk memurnikan 

buangan industi dan rumah tangga. Pada penelitian ini didapatkan hasil 

suhu 26.1oC, dimana hasil tersebut sudah sesuai dimana suhu rata-rata 

kota Semarang adalah ±27ºC. Bila dibandingkan dengan hasil tahun 2011 

didapatkan penurunan suhu sekitar 2 derajat celcius, hal ini masih 

dikategorikan dalam batas normal, dan penurunan suhu tersebut bisa 

menunjukkan kualitas air yang lebih baik. 

2. Bau dan rasa 

Merurut aturan Permenkes RI No 492/Menkes/Per/V/2010 salah satu 

syarat air bersih yang disebutkan adalah air tersebut harus tidak berbau 

dan berasa.Dari hasil penelitian didapatkan hasil yang sesuai dengan 

Permenkes tersebut yaitu tidak berasa dan tidak berbau dan masih sama 

dengan hasil penelitian tahun 2011 sehingga dapat dikategorikan aman. 

3. Kekeruhan 

Untuk menilai tingkat kekeruhan digunakan satuan standar Nephelometric 

Turbidity Unit (selanjutnya disebut NTU).Pada nephelometri (alat untuk 

mengukur kekeruhan) sumber cahaya diproyeksikan melalui sampel 

cairan yang disimpan dalam wadah transparan.Kadar maksimal yang 

diperbolehkan untuk kekeruhan air yaitu 5 NTU, sementara hasil 

laboratorium didapatkan tingkat kekeruhan air hanya 0.97 NTU, sehingga 
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kekeruhan airnya masih dalam batas normal. Dibandingkan dengan hasil 

tahun 2011 didapatkan peningkatan kekeruhan air sebesar 0.945 NTU 

namun masih dalam batas normal, sehingga hasil tersebut masih dapat 

dikategorikan aman. Kekeruhan dalam air disebabkan adanya partikel 

koloid dan suspensi dari suatu polutan, antara lain berupa bahan organik, 

anorganik buangan industri, rumah tangga sehingga dari hasil diatas 

kekeruhan air yang bertambah bisa disebabkan karena bertambahnya 

polutan organik/anorganik buangan industri atau rumah tangga. 

4. Warna  

Tingkat warna air dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium 

dengan metode fotometrik.Dari pemeriksaan laboratorium saat ini dan 

tahun 2011 yang lalu masih didapatkan warna air yang tidak berwarna dan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

5. Zat padat terlarut (Total Disolved Solid/TDS) 

Zat padat terlarutadalah total zat terlarut yang terdiri dari zat 

organikdan anorganik. Yang lebih umum adalah konstituen kimia 

kalsium, fosfat, nitrat, natrium, kalium dan klorida yang terdapat dalam 

limpasan air hujan dan limpasan dari iklim bersalju. Pembentukan TDS 

secara alami yaitu dari pelapukan batu dan tanah. TDS sering ditemukan 

dalam bentuk larutan yang berasal dari limpasan air pertanian, aliran air 

dari tanah yang tercemar, sumber pencemar air dari pabrik atau 

pengolahan limbah pabrik. Secara kasat mata air yang mengandung TDS 

tinggi tidak merubah warna air (jernih) namun memberikan rasa spesifik 

terhadap air.Kadar maksimal yang diperbolehkan adalah 500 mg/l 

sementara hasil yang didapatkan adalah 376 mg/l sehingga TDS air 

program Pamsimas masih dalam batas yang diperbolehkan. Dibandingkan 

dengan hasil laboratorium tahun 2011 adalah sebesar 354 mg/l dan 

didapatkan peningkatan sebesar 22mg/l, dimana peningkatan TDS 

berdasarkan teori bisa menunjukkan kualitas air yang lebih tercemar, 

namun dari hasil laboratorium yang didapatkan hasil tersebut masih dalam 

batas normal, sehingga masih dapat dikategorikan aman.  
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b. Faktor kimia  

1. Besi(Fe) dan Mangan (Mn) 

Kedua jenis logam ini pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan bercak 

noda kuning kecoklatan untuk besi atau kehitaman untuk mangan, yang 

dapat mengganggu secara estetika.Kandungan kedua logam ini 

meninggalkan endapan coklat dan hitam pada bak mandi, atau alat-alat 

rumah tangga. Kadar maksimal besi yang diperbolehkan adalah 0.3 mg/l 

sementara hasil laboratorium yang diperoleh adalah 0.02mg/l, lebih 

rendah dari kadar maksimal yang diperbolehkan. Dibandingkan dengan 

tahun 2011 kadar besi sebesar 0.12 mg/l dan didapatkan penurunan  kadar 

besi yaitu sebesar 0.1 mg/l, dari hasil tersebut menunjukkan perbaikan 

dari kualitas air dimana didapatkan kadar besi yang lebih rendah. dan 

masih dikategorikan dalam batas normal. 

2. Klorida (Cl) 

Tingkat klorida, kalsium dan magnesium yang tinggi dapat meningkatkan 

sifat korosivitas air, yang akan membuat peralatan rumah tangga yang 

terbuat dari logam mudah berkarat. Kadar klorida > 250mg/l dapat 

memberikan rasa asin pada air. Kadar maksimal klorida yang 

diperbolehkan adalah 250mg/l sementara hasil laboratorium yang 

didapatkan adalah dibawah kadar maksimal yaitu sebesar 36.99 mg/l. 

Terdapat peningkatan kadar klorida sebesar 3.1 mg/l dibandingkan 

dengan hasil tahun 2011 namun kadar tersebut masih sesuai dengan 

standar. 

3. Kesadahan (CaCO3) 

Air sadah dapat menimbulkan beberapa masalah namun tidak terlalu 

berbahaya bila diminum. Air dengan kesadahan yang tinggi bersifat 

merugikan karena dapat merusak peralatan yang terbuat dari besi melalui 

proses korosi, serta menimbulkan kerak atau endapan pada peralatan, 

yang pada akhirnya dapat menyebabkan sumbatan pada kran atau pipa air. 

Kadar maksimal kesadahan yang diperbolehkan adalah 500mg/l, hasil 
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pemeriksaan laboratorium kesadahan air program Pamsimas masih dalam 

batas normal yaitu 30mg/l. Pada tahun ini didapatkan penurunan kadar 

kesadahan air sebesar 12 mg/l dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 52, 

dimana menunjukkan kualitas air yang lebih baik dan sesuai dengan 

standar. 

4. Nitrat (NO3) dan nitrit (NO2) 

Tingkatnitrit menunjukkan terjadinya proses biologis perubahan bahan 

organik dimana kadar oksigen terlarut yang sangat rendah. Kadar nitrit 

pada perairan relatif kecil karena segera dioksidasi menjadi nitrat.Kadar 

maksimal yang diperbolehkan untuk nitrat yaitu 50 mg/l untuk nitrat dan 

3mg/l untuk nitrit.Hasil yang didapatkan dari hasil laboratorium masih 

dalam batas normal yaitu 1.3 mg/l untuk nitrat dan 0.007mg/l untuk nitrit. 

Terdapat peningkatan bila dibandingkan dengan hasil tahun 2011 yaitu 

peningkatan sebesar 1.3 mg/l dan 0.007 mg/l, dimana keduanya masih 

dalam batas normal, sehingga hasil tersebut masih dapat dikategorikan 

aman. Namun peningkatan kadar nitrat dan nitrit tersebut dapat 

merupakan salah satu indikasi mulai tercemarnya air tanah oleh pupuk 

ataupun pestisida yang dipakai oleh masyarakat.   

5. Derajat keasaman (pH) 

pH yang dianjurkan berkisar antara 6.5-8.5, sedangkan dari hasil 

laboratorium didapatkan pH yang lebih basa dari normal yaitu 8.66. Dari 

hasil tersebut untuk penggunaan sebagai air minum sebaiknya air 

tersebut diolah dahulu seperti dengan merebusnya. Terdapat peningkatan 

derajat keasaman air bila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 

1.23 yang membuat air menjadi bersifat lebih basa dibandingkan dengan 

standar yang ditetapkan. 

6. Seng (Zn) 

Konsumsi seng lebih dari 2 gram dapat menyebabkan muntah, diare, 

demam, kelelahan, anemia dan gangguan reproduksi.Kadar seng 

maksimal yang diperbolehkan 3mg/l sementara hasil laboratorium yang 
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didapatkan hanya 0.46mg/l. Hasil lab masih dalam kategori normal 

walaupun terdapat peningkatan sebesar 0.042 mg/l kandungan seng 

didalam air. 

7. Sulfat (SO4) 

Sulfat dalam lingkungan (air) dapat berada secara alamiah atau dari 

aktivitas manusia misalnya dari limbah industri dan limbah 

laboratorium.Selain itu dapat juga berasal dari oksidasi senyawa organik 

yang mengandung sulfat seperti industri kertas, tekstil dan industri 

logam.Kandungan sulfat dalam air program PAMSIMAS masih dalam 

batasan normal dimana hasil maksimal sulfat yang diperbolehkan adalah 

250mg/l sementara dari hasil laboratorium didapatkan lebih rendah dari 

hasil itu yaitu 91mg/l. Terdapat penurunan kadar sulfat didalam air 

sebesar 20.82 mg/l. 

c. Faktor bakteriologis 

Organisme yang  digunakan sebagai indikator adalah escheria coli atau 

biasa disebut e. coli.  Kadar yang bisa dikatakan normal adalah bila jumlah 

organisme <5000 koloni/ul sementara hasil laboratorium yang didapatkan 

adalah 6600 koloni/ul. Dari hasil tersebut air program Pamsimas tidak dapat 

digunakan langsung untuk keperluan minum, mencuci makanan atau 

memasak karena dianggap mengandung mikroorganisme pathogen yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia.Namun bila tetap akan dipakai sebagai air 

minum, ada baiknya diolah dahulu seperti dengan merebusnya selama 

beberapa saat sebelum dikonsumsi. Untuk hasil bakteriologis tidak dapat 

dibandingkan dengan hasil sebelumnya dikarenakan belum pernah dilakukan 

pemeriksaan sebelumnya.  

Dari data faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kualitas air diatas, baik dari 

hasil laboratorium yang pernah dilakukan tahun 2011 maupun dari hasil laboratorium 

tahun 2017 kami dapatkan: 

a. Faktor fisika dan kimia  
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Dari faktor fisika dan kimia yang kami nilai yaitu dari parameter suhu, bau dan 

rasa, kekeruhan air, warna,  zat padat terlarut serta kadar besi dan mangan, 

klorida, kesadahan, nitrat dan nitrit, seng dan sulfat, Pada hasil laboratorium 

terdapat perubahan suhu sebsesar 2 oC, peningkatan kekeruhan sebesar 0,945 

NTU, peningkatan kadar zat padat terlarut, serta perubahan kadar mangan, 

klorida, kesadahan nitrat dan nitrit, semua yang dijadikan parameter tersebut 

masih dapat dikatakan normal atau sesuai dengan Permenkes RI No 

492/Menkes/Per/V/2010 kecuali untuk hasil pH.Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan air program PAMSIMAS tersebut mengalami penurunan kualitas yang 

dapat disebabkan karena adanyapencemaran,pada air tersebut. Pencemaran yang 

menyebabkan hal tersebut masih harus dievaluasi lebih lanjut karena dapat 

disebabkan karena berbagai hal, mulai dari penumpukan kotoran di tempat 

penampungan air karena debu, air atau lainnya serta tercemarnya air tanah 

didaerah tersebut yang salah satunya bisa disebabkan karena penggunaan pupuk 

kimia yang berlebihan. 

b. Faktor bakteriologis 

Kadar yang bisa dikatakan normal adalah bila jumlah organisme <5000 koloni/ul 

sementara hasil laboratorium yang didapatkan adalah 6600 koloni/ul. 

Peningkatan jumlah koloni tersebut merupakan tanda tercemarnya air tanah 

program PAMSIMAS tersebut. Pencemaran tersebut dapat berasal dari 

rembesan limbah yang berasal dari septic tank. Diperlukan evaluasi lebih lanjut 

berdasarkan hasil tersebut, diantaranya adalah kedalam air tanah yang bisa 

diambil ataukah dari evaluasi jarak antara sumur PAMSIMAS dengan septic 

tank warga terdekat. Dari hasil tersebut air program Pamsimas tidak dapat 

digunakan langsung untuk keperluan minum, mencuci makanan atau memasak 

karena dianggap mengandung mikroorganisme pathogen yang berbahaya bagi 

kesehatan manusia, sehingga bila akan dikonsumsi sebaiknya dioleh dahulu 

seperti dengan merebusnya. Diperlukan cara memasak air yang baik dan benar, 
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yaitu direbus hingga mendidih selama minimal lima menit sehingga dapat 

membunuh bakteri koliform dalam air tersebut.68 

Penurunan hasil kualitas air program PAMSIMAS ini dapat disebabkan karena 

kuarngnya evaluasi yang dilakukan oleh pembuat program. Dimana sebaiknya 

evaluasi kualitas seperti ini dilakukan setiap tahun sekali, sehingga bila terdapat 

penurunan ataupun perubahan kualitas air dapat segera ditindaklanjuti. 

 

2. Kuantitas air program PAMSIMAS. 

Untuk mengevaluasi kuantitas air dari program PAMSIMAS di Kelurahan 

Banget Ayu Kulon ini peneliti menggunakan dua faktor yaitu jumlah debit air 

dari 63 KK dan jumlah konsumsi pemakaian air per liter per orang per hari 

selama 3 bulan yaitu dari Agustus, September dan Oktober 2017. Berikut 

dilampirkan hasil pemeriksaan debit air dan jumlah konsumsi pemakaian airdari 

63 KK.  

 

Tabel 3.3. Jumlah debit  air tiap rumah  

RT Sample Jumlah 

orang/KK 

Jumlah debit air  

(L/mnt) 

Jumlah debit air 

(L/hari) 

1 1 4 11.7 16848 

 2 2 11.5 16560 

 3 4 10.4 14976 

 4 3 10.8 15552 

2 5 6 12.4 17856 

 6 2 11.5 16560 

 7 5 11.7 16848 

 8 2 10.8 15552 

3 9 3 12.5 18000 

 10 2 12.1 17424 

 11 6 11.9 17136 

 12 5 11.2 16128 

4 13 6 10.4 14976 

                                                
68Shinta Puspitasari dan J Mukono. 2013. “Hubungan Kualitas Bakteriologis Air Sumur dan Perilaku Sehat 

dengan Kejadian Waterborne Disease di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,” 

Jurnal Kesehatan Lingkungan, hal: 76–82. 
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 14 2 10.9 15696 

 15 4 9.4 13536 

 16 2 11.5 16560 

5 17 3 8.9 12816 

 18 5 11.3 16272 

 19 4 11.9 17136 

 20 4 10.5 15120 

6 21 5 12.8 18432 

 22 3 10.4 14976 

 23 4 9.7 13968 

 24 3 11.1 15984 

7 25 2 10.6 15264 

 26 3 11.3 16272 

 27 5 12.5 18000 

 28 2 9.6 13824 

8 29 4 12.9 18576 

 30 3 11.2 16128 

 31 3 10.9 15696 

 32 2 10.5 15120 

9 33 6 9.9 14256 

 34 4 11.2 16128 

 35 2 11.5 16560 

 36 2 11.8 16992 

10 37 4 10.7 15408 

 38 5 10.9 15696 

11 39 3 11.3 16272 

 40 6 11.9 17136 

12 41 5 11.5 16560 

 42 3 11.7 16848 

13 43 2 12.3 17712 

 44 3 11.9 17136 

14 45 4 11.8 16992 

 46 4 11.1 15984 

 47 3 10.7 15408 

 48 4 11.5 16560 

15 49 6 10.6 15264 

 50 4 11.2 16128 

 51 3 11.7 16848 

 52 4 11.5 16560 

16 53 5 11.8 16992 
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 54 4 11.2 16128 

 55 4 10.7 15408 

 56 3 10.2 14688 

17 57 4 12.8 18432 

 58 5 11.4 16416 

 59 4 11.7 16848 

 60 3 11.2 16128 

18 61 6 11.7 16848 

 62 4 10.8 15552 

 63 4 10.5 15120 

Total  236  1018800 

 

 

 

Gambar 3.2. Jumlah debit air tiap rumah per hari 

 

Dari data diatas dapat dihitung jumlah debit air per KK yang dihasilkan, serta 

dari jumlah orang/KK  dapat ditentukan jumlah debit air rata-rata tiap orang/hari. 

Pengambilan sampel air diambil pada jam sibuk yaitu pada jam 15.00-17.00, dimana 

pada jam tersebut sebagian besar masyarakat masih melakukan aktivitas di luar rumah. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya debit air yaitu lokasi rumah warga 

dari tower penampungan air.   

Jumlah total debit air: 1.018.800 liter per hari 

Jumlah penduduk: 236 orang. Debit air tiap orang/hari = 1.018.800:236= 4.316 

L/orang/hari. 
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Tabel 3.4. Konsumsi air PAMSIMAS RW V per bulan tahun 2017 

Bulan Pemakaian air ( m3) 

Januari 14.050 

Februari  13.074 

Maret 12.987 

April  13.862 

Mei 13.759 

Juni 13.742 

Juli 12.528 

Agustus 13.034 

September 15.070 

Oktober  13.230 

November 13.391 

Desember 13.822 

Total  165.459 

 

Tabel diatas menunjukkan jumlah konsumsi air program PAMSIMAS warga RW 

V Kelurahan Bangetayu Kulon pada tahun 2017 yang ditunjukkan pada kolom kedua 

dan dihitung dalam meter kubik (m3). Debit air menunjukkan hasil yang bervariasi 

mulai dari 12.528 m3 sampai dengan 15.070 m3 per bulan.  

 

Tabel 3.5. Konsumsi pemakaian air selama 3 bulan (Agustus-Oktober 2017) 
RT Sample Jumlah 

orang/KK 

Agustus 

(m3) 

September 

(m3) 

Oktober 

(m3) 

Rata-rata 

(Liter/orang/hari) 

1 1 4 19 15 13 130.56 

  2 2 6 7 7 111.11 

  3 4 14 12 13 108.33 

  4 3 15 17 14 170.37 

2 5 6 33 28 26 161.11 

  6 2 5 9 4 100.00 

  7 5 25 25 20 155.56 

  8 2 2 3 0 27.78 

3 9 3 18 27 20 240.74 

  10 2 7 11 5 127.78 

  11 6 26 32 42 185.19 

  12 5 20 23 19 137.78 
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4 13 6 82 67 75 414.81 

  14 2 10 19 0 161.11 

  15 4 26 29 27 227.78 

  16 2 11 12 12 194.44 

5 17 3 14 15 14 159.26 

  18 5 26 26 30 182.22 

  19 4 12 13 14 108.33 

  20 4 11 15 12 105.56 

6 21 5 21 29 26 168.89 

  22 3 5 10 10 92.59 

  23 4 19 20 25 177.78 

  24 3 11 16 12 144.44 

7 25 2 8 8 8 133.33 

  26 3 11 11 11 122.22 

  27 5 22 21 24 148.89 

  28 2 6 7 7 111.11 

8 29 4 39 41 31 308.33 

  30 3 16 14 12 155.56 

  31 3 14 14 10 140.74 

  32 2 5 7 6 100.00 

9 33 6 29 45 22 177.78 

  34 4 21 29 31 225.00 

  35 2 2 4 2 44.44 

  36 2 2 4 5 61.11 

10 37 4 25 31 30 238.89 

  38 5 34 34 33 224.44 

11 39 3 12 18 13 159.26 

  40 6 34 36 32 188.89 

12 41 5 18 21 19 128.89 

  42 3 20 25 22 248.15 

13 43 2 10 14 20 244.44 

  44 3 8 12 11 114.81 

14 45 4 17 16 13 127.78 

  46 4 27 36 29 255.56 

  47 3 13 19 19 188.89 

  48 4 20 21 18 163.89 

15 49 6 71 93 80 451.85 

  50 4 33 33 29 263.89 

  51 3 17 18 17 192.59 

  52 4 15 13 12 111.11 

16 53 5 16 21 14 113.33 

  54 4 18 23 16 158.33 
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  55 4 29 52 25 294.44 

  56 3 7 8 8 85.19 

17 57 4 18 19 26 175.00 

  58 5 28 25 29 182.22 

  59 4 29 30 28 241.67 

  60 3 19 17 16 192.59 

18 61 6 17 16 18 94.44 

  62 4 15 33 12 166.67 

  63 4 14 15 17 127.78 

Total   236 1197 1384 1215 169.16 

 

 

 

Gambar 3.3. Grafik konsumsi pemakaian air selama 3 bulan (Agustus-Oktober 2017) 

 

Tabel 3.5 diatas menunjukkan pemakaian air selama 3 bulan yaitu dari bulan 

Agustus-Oktober 2017 berdasarkan slip tagihan per KK. Dimana dari tabel tersebut 

menunjukkan total pemakaian air pada bulan Agustus 1.197 m3, September 1.384 

m3,dan Oktober 2017 sebesar 1.215 m3. Konsumsi air PAMSIMAS pada bulan 

Agustus 2017 berkisar antara 2-82 m3/bulan, bulan September 2017 antara 3-93 

m3/bulan, bulan Oktober 2017 antara 0-83 m3/bulan. Rata-rata pemakaian air tiap 

bulan yaitu sebesar 1265,3 m3 per bulan.  

Satuan yang digunakan sebagai standar kuantitas air yaitu per liter maka hasil m3 

yang didapat tersebut harus dikalikan 1000 terlebih dahulu dan kemudian dihitung 

rata-ratanya. Sebagai dasar indikator dan tolak ukur standar kuantitas air berdasarkan 

Permen PU pasal 5 nomor 14 tahun 2010 yaitu sebesar 60 liter/orang/hari, dan hasil 
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yang didapat dari tabel diatas yaitu sebesar 169,16 liter/orang/hari maka dapat 

dikatakan kuantitas air program PAMSIMAS di Kelurahan Bangetayu Kulon tersebut 

terpenuhi dengan baik.  

Gambar 3.3 menunjukkan grafik pemakaian air selama 3 bulan yaitu pada bulan 

Agustus-Oktober 2017. Grafik tersebut menunjukkan rata-rata pemakaian air yang 

berbeda tiap orang, mulai dari yang terendah 27,78 liter/orang/hari sampai dengan 

yang tertinggi sebanyak 451,85 liter/orang/hari. Hasil yang bervariasi tersebut 

disebabkan karena hampir semua warga yang memiliki air sumur jauh sebelum ada 

program PAMSIMAS. Sebagian warga hanya menggunakan air program 

PAMSIMAS ini sebagai sumber air minum dan masak saja, sementara kebutuhan air 

yang lainnya seperti mencuci, kebutuhan mandi masih menggunakan air sumur.   

 

3. Kontinuitas air program PAMSIMAS 

Sebagai dasar pengukuran kriteria secara kualitatif menurut Permen PU nomor 18 

tahun 2007, yaitu pelanggan mendapatkan distribusi air selama 24 jam, mendapatkan 

distribusi kurang dari 24 jam, atau bahkan tidak mendapatkan air sama sekali. 

Kontinuitas air di Kelurahan Bangetayu Kulon sudah dalam kategori baik. Hal ini 

dapat dibuktikan bahwa air bersih yang ada pada kelurahan ini dapat diakses selama 

24 jam non stop dan tidak ada pembagian jam atau waktu tertentu, secara kontinuitas 

air tidak terdapat perubahan dari awal hingga saat ini, sesuai dengan kriteria yang 

diatur oleh Permen PU nomor 18 tahun 2007. Meskipun tidak dapat dipungkiri 

bahwa terdapat beberapa kendala seperti saat terjadi pemadaman aliran listrik, namun 

hal itu hanya terjadi sementara saja dan tidak mempengaruhi kontinuitas 

airnya,dikarenakan masih terdapat bak penampungan air yang memang dipersiapkan 

untuk ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil perhitungan pada Tabel 3 terkait 

kontinuitas air program PAMSIMAS di Kelurahan Bangetayu Kulon.  

 

Tabel 3.6..Kontinuitas air program PAMSIMAS di Kelurahan Bangetayu Kulon 

Pernyataan Jumlah peserta Skor Kategori 

Air mengalir < 12jam  0 1 Kurang 

Air mengalir antara 12-18 jam  0 2 Cukup baik 

Air mengalir antara 18-24jam 63 3 Baik 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 63 responden yang dipilih secara 

acak, semua responden tersebut menjawab program air PAMSIMAS dapat diakses 

secara terus menerus, sehingga untuk kontinuitas air masih dapat dikategorikan baik.  

 

4. Upaya masyarakat untuk menjamin kuantitas, kualitas, kuantitas program 

PAMSIMAS 

Masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulons sejauh ini secara spesifik tidak 

melakukan banyak upaya untuk menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas 

program PAMSIMAS, mereka hanya melakukan upaya teknis dan manajemen 

keuangan, masyarakat melakukan rapat atau perkumpulan warga setiap 2 bulan  

untuk membahas masalah-masalah yang ada seperti adanya masyarakat yang 

menunggak pembayaran iuran air, perbaikan pipa jaringan, pengurasan bak tower dan 

penambahan pemasangan baru. Masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon tidak 

terpikir untuk melakukan perlindungan terhadap sumber air tanah karena menurut 

masyarakat program air PAMSIMAS ini tidak ada masalah dan terpenuhi dengan 

dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup yaitu 60 liter/orang/hari.  Hal 

tersebut disebabkan karena belum pernah diadakannya evaluasi terhadap air program 

tersebut, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya penurunan kualitas dari air 

program PAMSIMAS.  

Masyarakat Bangetayu Kulo selama ini belum menyadari kualitas air telah 

tercemar terbukti dengan hasil laboratorium dan bakteriologis. Informasi ini telah 

dicatat oleh warga dan harapannya dalam waktu dekat ada tindakan preventif dan 

penanggulangan yang akan dilakukan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas dari program air PAMSIMAS di Kelurahan Bangetayu Kulon. 

Berdasarkan evaluasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air PAMSIMAS RW V 

Kelurahan Bangetayu Kulon dari dua data hasil laboratorium tanggal 18 Maret 2011 

dan 24 November 2017 dapat disimpulkan bahwa:  

1. Berdasarkan data faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kualitas air diatas, 

baik dari hasil laboratorium yang pernah dilakukan tahun 2011 maupun dari hasil 

laboratorium tahun 2017 kami dapatkan; dari faktor fisika dan kimia yang kami 

nilai terdapat perubahan suhu sebsesar 2oC, peningkatan kekeruhan sebesar 0,945 

NTU, peningkatan kadar zat padat terlarut, serta perubahan kadar mangan, 

klorida, kesadahan nitrat dan nitrit, semua yang dijadikan parameter tersebut 

masih dapat dikatakan normal atau sesuai dengan Permenkes RI No 

492/Menkes/Per/V/2010 kecuali untuk hasil pH. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan air program PAMSIMAS tersebut mengalami pencemaran. Dari faktor 

bakteriologis kadar yang didapatkan adalah 6600 koloni/ul. Jumlah koloni 

tersebut lebih tinggi dari yang diperbolehkan dan merupakan tanda tercemarnya 

air tanah program PAMSIMAS tersebut.  

2. Berdasarkan evaluasi dari aspek kuantitas air sebagai dasar indikator dan tolak 

ukur dari kuantitas air mengacu pada standar kebutuhan air per orang per hari 

menurut Permen PU pasal 5 tahun 14 tahun 2010 yaitu 60 L/orang/hari. Dari data 

tersebut diatas didapatkan hasil 169,16 L/orang/hari sehingga kuantitas air 

program  PAMSIMAS sesuai standar kuantitas air per orang per hari berdasarkan 

Departemen PU. 

3. Dari hasil kontinuitas air program PAMSIMAS juga dapat dikategorikan baik 

sesuai dengan Permen PU nomor 18 tahun 2007 yaitu air yang terus mengalir 

selama 24 jam non stop dan tidak ada pembagian jam atau waktu tertentu.  


