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ABSTRAK  

 

           Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentral industri textil 

terbanyak dalam hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan sumberdaya air tanah dan 

terjadinya alih fungsi lahan mengakibatkan perubahan kelestarian alam pada vegetasi tutupan 

lahan dan kuantitas airtanah dangkal.  

           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak industrialisasi terhadap layanan 

sumberdaya air tanah dangkal. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Ketersedian air yang di hitung merupakan volume air dari pendugaan curah hujan 

(mm/tahun) yang meresap menjadi air tanah dangkal (m3/tahun) dengan mengggunakan rumus 

Thornthwaite dan Mather serta metode Ffolliot (1957). Kebutuhan air industri diasumsikan 

sebagai pengambilan air tanah dangkal dengan melihat jumlah industri dan jumlah karyawan. 

Kebutuhan air domestik diasumsikan sebagai jumlah kebutuhan air dari jumlah penduduk yang 

tidak terlayani PDAM menggunakan standar kebutuhan air (liter/orang/hari) menggunakan 

standars SNI 2002 dan kebutuhan air vegetasi (liter/detik/m2) menggunakan hasil olahan data 

spasial peta tata guna lahan 2005 dan 2014 dari data citra satelit quickbird (Google Earth Pro) 

skala 1:25.000.  

          Hasil penelitian menunjukan bahwa tahun 2005 persediaan air tanah dangkal sebesar 

20.959.832 m3/tahun dengan kebutuhan air industri, domestik, dan vegetasi memiliki total 

kebutuhan air sebesar 405.508.633m3/tahun dengan status neraca air mengalami defisit sebesar 

-384.548.801m3/tahun. Sedangkan tahun 2014 persedian air tanah dangkal 

15.526.185m3/tahun dengan kebutuhan air industri, domestik, dan vegetasi memiliki total 

kebutuhan air sebesar 720.934.049m3/tahun dengan status neraca air mengalami defisit sebesar 

-705.407.863m3/tahun. Dengan kondisi airtanah dangkal mengalami defisit cukup tinggi 

strategi pengelolaan dengan menggunaka analisis S.W.O.T adalah dengan memperhatikan 

aspek lingkungan terutama area resapan air tanah dangkal dan pengontrolan pengguna air tanah 

pada industri dengan dikenakan sangsi berat bila pengambilan melebihi (SOP) surat operasi 

pengambilan air tanah yang telah di tetapkan.  

 

Kata kunci : industrialisasi, persedian dan kebutuhan, air tanah dangkal 
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Universitas Padjadjaran 

ABSTRACT 

 

         Majalaya District of Bandung Regency – West Java Province is in crisis of 

shallow groundwater resource because the consumption of shallow groundwater 

increases significantly since the emerging of textile industries and the decreasing 

of catchment area. Combining the quantitative and qualitative methods and using 

water balance analysis and S.W.O.T as analytical tools, the study is an attempt to 

determine to what extend the impact of industrialization on the availability of 

shallow groundwater resource and how it can cover the needs of shallow 

groundwater resource services. 

          There are three main assumptions in this research : first, the availability 

of shallow groundwater (m3/year) in this study is volume of water estimated from 

rainfall (mm/year) seeping into the ground and calculated by using Thornthwaite 

and Mather’s formula and Ffolliot method (1957). Second, the industrial water 

needs is assumed as shallow groundwater used to fullfil the number of industries 

and the number of employees. Third, the domestic water needs is assumed as total 

amount of water from total population unserved by National Water Company 

(PDAM) counted by using the ISO 2002’s standard of water requirement 

(liters/person/day) and vegetation water requirements (liters/sec/m2). For 

counting the vegetation, it is supported by spatial data result derived from 2005’s 

map of land use and 2014’s quickbird satellite image data (Google Earth Pro) 

scale 1:25,000. 

           The result shows that in 2005, the supply of shallow groundwater was 

20,959,832 m3/year, while the demand of water for industry, domestic, and 

vegetation reached 405.508.633m3/year. At that time, the status of water balance 

deficit was -384.548.801m3/year. Jumping to 2014, the supply of shallow 

groundwater decreased to 15,526,185 m3/year, whereas the water needs for 

industry, domestic, and vegetation was assumed stable at 720.934.049m3/year. 

And, the status of the water balance deficit of -705.407.863m3/year. Looking at 

these results and considering the SWOT analysis, the deficit of shallow 

groundwater must be managed by mainstreaming environmental aspects in 

shallow groundwater using such as keeping the catchment areas, recounting the 

crisis zones, and controlling the consumption of industrial sector. 
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 PENDAHULUAN 

Air adalah materi atau unsur yang sangat penting bagi semua kehidupan di muka bumi 

ini. Manusia dan semua makhluk lainnya membutuhkan air, salah satu dampak yang pasti 

terjadi akibat tidak terjaganya kawasan konservasi adalah bahaya habisnya cadangan air tanah 

dan jumlah volume limpasan permukaan pada saat musim hujan semakin besar dan 

memberikan pengaruh cukup dominan terhadap bahaya banjir (Kodoatie dan Sjarief, 2010) 

dalam (Abduh, 2012). Kecamatan  Majalaya sebagai kawasan zona industri tekstil namun 

akibat ekpansi industrialisasi yang besar-besaran di wilayah Kecamatan Majalaya, ternyata 

dapat menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya masalah lingkungan dari mulai 

masalah tata ruang, eksploitasi Sumber Daya Alam sampai pada penurunan kualitas ekosistem 

(Riswandani, 2007).  

Pembangunan pada suatu kawasan satu sisi merupakan solusi dari kebutuhan dari waktu  

ke waktu selalu meningkat, akan tetapi dengan pembukaan kawasan  baru  maka tidak dapat 

dihindarkan adanya perubahan tataguna lahan. Lahan yang semula terbuka, kemudian 

diperuntukan bagi keperluan bangunan dan fasilitas lain yang dibangun secara memberi lapisan 

perkerasan pada lahan ataupun menutupnya bagian atap permukaan tanah yang akan 

berkurangnya air yang masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Perkembangan lahan 

terbuka di Kecamatan Majalaya sudah diberi lapisan perkerasan yang bersifat tidak tembus air. 

Hal ini berarti tidak ada kesempatan bagi air untuk meresap ke dalam tanah. Akibat dari 

keadaan ini, maka air hujan sedikit yang terinfiltrasi ke dalam tanah dan selebihnya menjadi 

air larian. Dengan demikian banjir yang berupa genangan mudah terjadi karena air hujan secara 

cepat menjadi air larian. Jadi berubahnya tataguna lahan dari lahan terbuka menjadi lahan yang 

kedap air mengakibatkan bertambahnya volume air yang harus dialirkan menjadi air larian 

pada kawasan Kecamatan Majalaya yang berasal dari air hujan tidak bisa meresap kedalam 

tanah menjadi air tanah. 

Sementara kasus kekeringan air untuk kebutuhan bercocok tanam sering dialami oleh 

masyarakat bagian hilir Kecamatan Majalaya. Bila musim kemarau tiba, sangat sering terjadi 

konflik antara warga dengan industri, demikian juga antara petani dengan industri (Riswandani, 

2007).Dalam siklus hidrologi, jatuhnya air hujan ke bumi merupakan sumber air yang dapat 

dipakai untuk keperluan mahluk hidup. Dalam siklus tersebut, secara alamiah air hujan yang 

jatuh ke bumi sebagian akan masuk ke tanah menjadi air tanah dan sebagian lagi akan menjadi 

air larian yang menjadi air permukaan yang sebagian besar masuk ke sungai dan akhirnya 

terbuang percuma masuk ke laut.  

Dengan kondisi daerah tangkapan air yang semakin kritis, maka kesempatan air hujan 

masuk ke dalam tanah menjadi air tanah akan semakin sedikit, sementara itu pemakaian air 

tanah melalui pompanisasi semakin hari semakin meningkat. Akibatnya terjadi defisit air tanah, 

yang ditandai dengan makin dalamnya muka air tanah. Semakin luasnya kawasan terbangun 

telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas tanah dalam menyerap air hujan, dan di sisi 

lain pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan, terutama oleh industri besar maupun 

industri kecil, domestik, dan sektor lain  yang telah berkembang di Kecamatan Majalaya yang 

merupakan salah satu pengguna air tanah. Dengan berkembangnya Kecamatan Majalaya 

Kabupaten Bandung menyebabkan peningkatan kebutuhan sumberdaya air bersih untuk 



berbagai keperluan serta terjadinya alih fungsi lahan di beberapa wilayah yang mengakibatkan 

terganggunya kelestarian alam berupa vegetasi tutupan lahan dan kualitas tanah.  

Kecamatan Majalaya telah mengalami ketidakseimbangan antara pemanfaatan air tanah 

dan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan  kondisi air tanah yang ada pada saat ini telah 

menunjukkan kondisi yang kritis karena untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat lebih 

kurang 317 juta m3/tahun air tanah dangkal diambil dari cekungan Bandung (Taufiq dkk, 2003) 

dalam (Nyoman, 2012). Menurut data Kementrian Energi Sumber Daya Mineral hampir 70% 

kebutuhan air bersih masih mengandalkan air tanah, pada sektor industri bahkan 90% 

kebutuhan airnya masih harus dipenuhi dari air tanah. Faktor lain yang mempengaruhi 

kelangkaan air tanah adalah kondisi daerah resapan air tanah yang semakin berkurang karena 

adanya perubuhan tutupan lahan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Air Tanah 

Air yang berada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah disebut air tanah. Secara 

global, dari keseluruhan air tawar yang berada di planet bumi ini lebih dari 97% terdiri atas air 

tanah. Bahwa peranan air tanah di bumi adalah penting. Air tanah dapat di jumpai di hampir 

semua tempat di bumi. Sumbangan air tanah terbesar air tanah berasal dari daerah arid dan 

semi-arid serta daerah lain yang mempunyai formasi geologi paling sesuai untuk penampung 

air tanah.  

Air tanah merupakan komponen penting dari hidrologi global. Siklus Air di atmosfer 

mencapai permukaan bumi infiltrasi bawah tanah, melintasi lapisan tanah, dalam beberapa 

kasus hanya sebagian mengisi kekosongan rongga di dalam tanah, dari proses itu akan  terjdi 

proses air yang mengalir dan berkumpul pada rongga dalam tanah sampai batas titik jenuh terus 

mengalir melalui rekahan-rekahan di bawah tanah pecah-pecah void besar batu konsolidasi 

atau melalui klastik berpori (unconsolidated) sedimen membentuk lapisan watersaturated 

bawah tanah, dan akhirnya exfiltrates baik di permukaan Bumi atau ke domain laut (Asdak, 

2010). 

Tataguna lahan 

Pola tutupan lahan merupakan salah satu faktor yang paling penting 

yang mempengaruhi kapasitas lanskap untuk menyediakan jasa ekosistem dan pada tutupan 

lahan memberikan informasi yang obyektif skala dan multi pada kondisi lingkungan saat ini. 

Perubahan tataguna lahan mempengaruhi karakteristik air larian yang pada akhirnya, 

mempengaruhi persediaan air tanah (Sajikumar & Remya, 2014).  

Selama empat dekade sejak peluncuran satelit lahan pengamatan pertama - Landsat 1 

pada tahun 1972, sejumlah besar gambaran observasi bumi telah diperoleh dan diarsipkan. Dari 

sini kita memeriksa pemetaan tutupan lahan di 142 ekoregion terestrial kritis diidentifikasi oleh 

WWF global 200 dari tiga aspek: Landsat Thematic Mapper dan Enhanced Thematic Mapper 

Plus (TM / ETM +) data persediaan, sastra dan global yang ada peta tutupan lahan. Data tutupan 

lahan untuk memenuhi potensi untuk dapat memonitor hilangnya keanekaragaman hayati, 

meningkatkan pengetahuan kami tentang keadaan  lahan konservasi, dan menginformasikan 

pengambilan keputusan yang lebih baik (Yu, Shi, & Gong, 2015). 

Evapotranspirasi 

Evapotranspirasi adalah proses penguapan atau kehilangan air yang berasal dari 

permukaan tanah dan permukaan tumbuhan akibat adanya aktivitas penyinaran matahari. 



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian, SemberData : Peta, Olahan Bakusurtanal,2015 

 

Diperkirakan dari enam puluh lima persen (65%) dari semua curah hujan yang  terjadi di atas 

permukaan tanah secara efektif hilangnya sumberdaya air tanah dari permukaan di karenakan  

oleh kekuatan daur ulang proses penguapan oleh tanaman yang yang terjadi pada pori-pori 

kecil pada permukaan daun mereka yang berbentuk  stomata  yang halus yang dapat mengatur 

jumlah dan tingkat kehilangan air. (Chahine, 1992) dalam (Ehleringer, Dawson, & R, 1998).  

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan dari persiapan penulisan proposal dari bulan agustus sampai 

oktober 2015. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan  Majalaya Kabupaten Bandung 

Provinsi Jawa Barat. untuk lokasi penelitian bisa di lihat pada gambar 6 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Persediaan Air Tanah  Dangkal 

Perhitungan dalam melihat potensi air tanah dangkal pada lapisan akuifer bebas  

menggunakan perhitungan  neraca air  dirumuskan menggunakan metode Thornthwaite dan 

Mather serta metode Ffolliot (1957). 

Rumus untuk mendapatkan nilai (R) volume air yang meresap ke dalam tanah  liter/tahun 

yaitu : 

R= (P-ET). Ai.(1-Cro)  

R  = Volume air yang meresap ke dalam tanah (m3/tahun), 

P  = Curah hujan (mm)  

ET  = Evapotranspirasi (mm/th)  

Ai  = Luas Lahan (m2) 

Cro  = Koefisien limpasan permukaan 

Berdasarkan rumus tersebut, maka diketahui bahwa volume air yang meresap ke dalam 

tanah di daerah penelitian sangat dipengaruhi oleh curah hujan, evapotranspirasi, dan cadangan 

air tanah dangkal. Perubahan cadangan air tanah dangkal sangat tergantung pada water holding 

capacity (WHC). Menurut Thomthwaite (1957) bahwa WHC dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu: tekstur tanah dan vegetasi penutup. Kedua faktor tersebut bersama-sama  menentukan 

besarnya lengas tanah tertahan. Jenis vegetasi yang sama, apabila tumbuh pada jenis tanah yang 

berbeda, akan memberikan kedalaman perakaran yang berbeda. 



1,514 

 

Curah Hujan (mm) 

Perhitungan dalam menentukan curah hujan dan suhu rata-rata dalam sebulan atau 

setahun dipakai data time series sepulah tahun terakhir data curah hujan dari tahun 2005 sampai 

2014 yang di dapat dari BMKG.  

Evapotranspirasi (mm/thn) 

Penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan menggunakan metode thornthwaite dan 

mather dengan perhitungannya menggunakan data iklim dan letak stasiun klimatologi sehingga 

pengolahan data harus dilakukan sesuai dengan kriteria satuan yang sesuai dengan metode 

Thornthwaite dan mather.  

Penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan dengan metode thornthwaite dan mather 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :    

                         PET = 1,6 (
𝐿

12
) (

𝑁

30
) (

10 𝑇𝑎

I
)

𝛼   

α = (6,75×10-7) I3 - (7,71×10-5) I2˗ (1,792 × 10-2) I + 0,4923  

    Keterangan : 

PET  = Evapotranspirasi potensial (cm/bulan) 

Ta  = Suhu udara rata-rata (0C)  

N  = Jumlah hari dalam sebulan (30 hari) 

L  = Panjang hari aktual (24 jam) 

I   = Akumulasi indeks panas dalam setahun   

Rumus untuk mencari nilai (akumulasi indeks panas dalam setahun) menggunakan 

persamaan yaitu : I ∑ (
𝑇𝑎𝑖

5
)𝑛

𝑖=1  

Luas Lahan (m2) dan Melihat Perubahan Lahan   

Perhitungan dalam menentukan luasaan lahan di lokasi penelitian dengan menggunakan 

bantuan alat spasial yang di sebut arcgis seri 10.1 dengan menggunakan dari data citra satelit 

quickbird (Google Earth Pro) skala 1:25.000 dengan menggunakan data peta antara tahun 2005 

dan 2014  lalu dijitasi dengan bantuan sofwer arcgis 10.1 untuk mendapatakan ukuran luasan 

lahan dari jenis tutupan lahan yang berbeda-beda terdiri dari kolam, sawah, lahan terbuka 

bervegetasi, lahan terbuka tanpa vegetasi, hutan dan pemukiman di lokasi penelitian dengan 

hasil untuk melihat perubahan yang terjadi adanya perubahan alih fungsi lahan tahun 2005 dan 

2014.   

Limpasan Air Permukaan (Cro) 

Untuk mendapatkan nilai run-off koefisien limpasan air permukaan menggunakan acuan 

pada (Asdak, Hidrologi dan Pengelolaan daerah aliran sungai, 2010). Koefisien limpasan yang 

digunakan adalah luasan sawah, tegalan, hutan, bangunan dan pekarangan serta lahan lainnya.  

Perhitungan Kebutuhan Air Tanah  Dangkal 

Kebutuhan air secara umum dapat dibagi dalam dua kategori yaitu untuk 

keperluan irigasi dan non irigasi. Untuk kebutuhan non irigasi dibagi lagi menjadi kebutuhan 

air untuk domestik, industri, peternakan, perikanan dan penggelontoran atau perawatan sungai.  

Sedangkan dalam penelitian ini, kebutuhan air dikategorikan menjadi kebutuhan untuk 

tiga sektor pengguna utama yaitu: industri, domestik, dan alih fungsi lahan. Analisis kebutuhan 

air dihitung dengan perkalian jumlah pengguna penduduk, industi, dan luas lahan areal irigasi 

dengan kebutuhan air masing-masing. 



Perhitungan Kebutuhan Air Tanah Industri 

Kebutuhan air tanah air untuk industry merupakan kebtuhan untuk kegiatan produksi 

meliputi bahan baku, pekerja, industry dan kebutuhan air tanah pendukung industry lainnya 

(Gunawan, 2008).  

Untuk standar kebutuhan air pada sektor industri diasumsikan air yang di ambil dari air 

tanah dangkal yang di gunakan untuk proses industri dan kebutuhan minum atau kegiatan untuk 

karyawan yang ada pada suatu industri yang akan dikembangkan di suatu wilayah. Besarnya 

standar kebutuhan air untuk karyawan di suatu industri mengacu pada kebutuhan air domestik 

yang telah disesuaikan dengan jumlah karyawan di industri tersebut.  

Rumus untuk mencari nilai kebutuhan air untuk industri (liter/tahun) menggunakan 

persamaan yaitu : 

 Qid  =  Hk {(Pk x 60liter/hari)}+Up 

    Keterangan : 

Qid  = Kebutuhan air tanah untuk industri (m3/tahun),  

Hk   = Jumlah hari kerja per tahun, (2000 jam kerja/tahun)  

Pk    = Jumlah karyawan,  

Up   = Kebutuhan air untuk proses industri (liter/tahun). 

Untuk standar dari nilai Up dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Daftar Standar Kebutuhan Air Industri 

No Jenis Pemakaian Standar Terpilih Satuan 

1 Industri Komersial 700 liter/detik/hari 

Sumberdata : Direktorat Air Bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1984. 

3.6.1. Perhitungan Kebutuhan Air Tanah Domestik 

Besarnya volume air tanah dangkal yang dibutuhkan oleh penduduk dihitung 

berdasarkan asumsi jumlah penduduk yang tidak memakai layanan PDAM dan perkiraan 

standar besarnya kebutuhan air penduduk perhari menurut golongan jumlah penduduk dapat 

dilihat pada tabel 2 di bawah ini : 

Tabel 2. Daftar Standar Kebutuhan Air Domestik 

No Golongan Jumlah Penduduk Rata-rata nilai kebutuhan air 

1 Pedesaan < 2.000 – 100.000 60 liter/orang/hari 

2 Perkotaan > 100.000 – 1.000.000 120 liter/orang/hari 

3 Metropolitan > 1.000.000 150 liter/orang/hari 

SumberData : (SNI, neraca sumberdaya air, 2002)  

Dengan diketahui kebutuhan air liter/orang/hari maka dapat diformulasikan rumus untuk 

mencari kebutuhan domestik liter/orang/hari pada suatu daerah dengan rumus sebagai berikut: 

Kebutuhan air penduduk pedesaan =  penduduk x 365 hari x 60 Liter/orang/hari = 

(Liter/tahun),Kebutuhan air penduduk perkotaan =  penduduk x 365 hari x 120 

Liter/orang/hari = (Liter/tahun). 

Perhitungan Kebutuhan Vegetasi 

Penggunaan air untuk vegetasi sawah diperhitungkan berdasarkan luas sawah yang 

bersangkutan. Standar kebutuhan air rata-rata yang digunakan sebagai berikut : 



Tabel 3. Daftar Standar Kebutuhan Air vegetasi 

No Jenis Pemakaian Standar Standar Terpilih Satuan 

2 Pertanian 1 1 1 liter/detik/hari 

Sumberdata : Direktorat Air Bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1984 

Rumusan perhitungan kebutuhan air untuk vegetasi liter/tahun sebagai berikut  

A = L x I t x a 

A = Pengunaan air irigasi dalam m3/tahun 

L = Luas daerah Sawah (hektar ) 

It = Intensitas tanaman dalam prosen (%) musim/tahun 

a = Standar penggunaan air ( 1 liter/det/hari )  

atau A = 0,001 m3/detik/hari x 3600 detik/jam x 24 jam x 120 hari/musim 

Penggunaan air untuk vegetasi hutan diperhitungkan berdasarkan luas hutan yang 

bersangkutan. Standar kebutuhan air rata-rata yang digunakan diasumsikan sama dengan 

kebutuhan air vegetasi sawah yaitu 1 liter/detik/hari dan untuk rumusnya sebagai berikut : 

A = L x a 

A = Pengunaan air irigasi dalam m3/tahun 

L = Luas daerah vegetasi hutan (hektar ) 

a = Standar penggunaan air ( 1 liter/det/hari )  

atau A = 0,001 m3/detik/hari x 3600 detik/jam x 24 jam x 365 hari dalam setahun 

Perhitungan  Neraca Air s 

Analisis keseimbangan persediaan dan kebutuhan air tanah/hektar dan dinyatakan 

dengan persamaan rumus sebagai berikut :  

               Neraca Air =   (Q 1)  Persediaan  -  (Q2)  Q Kebutuhan  

Keterangan :  

 (Q 1) Persediaan   = Volume persediaan air tanah dangkal 

 (Q2)  Kebutuhan = Volume kebutuhan air tanah  dangkal  

Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif 

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses pengumpulan data dan penelaahan data 

dan informasi yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber wawancara, 

observasi, dan studi pustaka.  

Proses analisis spasialini dilakukan dengan cara interpretasi citra satelit menggunakan 

data citra satelit quickbird (Google Earth Pro) yang dilanjutkan dengan pengecekan lapangan 

untuk menyusun  peta satuan bentuk lahan pada pemetaan skala 1 : 25.000. Berdasarkan peta 

satuan bentuk lahan dilakukan pengamatan lapangan lokasi penelitian yang berhubungan 

terhadap faktor lingkungan fisik yang berkaitan dengan keberadaan dan karakteristik tutupan 

lahan terkait faktor yang mempengaruhi persedian air tanah dangkal. 

Analisis S.W.O.T 

Analaisis S.W.O.T adalah suatu rumusan untuk menyususn strategi, dalam hal 

memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus permasalahan, kemudian 

menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi dan memutuskan tindakan 

apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. Analisis s.w.o.t digunakan 

dalam penelitian ini agar memperkuat dan bisa merumuskan strategi yang pas dalam 



melakukan konservasi air tanah di lokasi penelitian di Kecamatan Majalaya Kabupaten 

Bandung untuk matrik s.w.o.t dapat di lihat pada tabel 4 di bawah ini.  

Tabel 4. Matriks Analisis S.W.O.T  

  1). Kekuatan 

     (Strengths) 

 

1). Kelemahan  

    (Weaknesses) 

 

1). Peluang  

     (Opportunities) 

 

1). Strengths 

      (kekuatan)  

2). Opportunities 

     (Peluang) 

 

1). Weaknesses 

     (kelemahan) –  

2). Opportunities 

      (peluang) 

 

1). Ancaman  

     (Thereats) 

 

1). Strengths 

     (kekuatan) –  

2). Thereats 

     (ancaman) 

 

1). Weaknesses 

     (kelemahan) –  

2). Thereats 

     (ancaman) 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bandung tepatnya di Kecamtan Majalaya 

secara astronomi Kecamatan Majalaya terletak pada  keadaan topografi berdasarkan 

interprestasi peta topografi yaitu : peta rupabumi 25.000 lembar 1208-643 Majalaya(1) 

(1070470090T-070040180S). Secara administrasi, Kecamatan Majalaya masuk dalam wilayah 

administrasi Kabupaten Bandung selatan. Untuk klasifikasi topografi wilayah terdapat di 

ketinggian 796 mdpl  dan untuk luasnya  Kecamatan Majalaya 24.110.406 m2, di dalam lokasi 

penelitian terdapat 11 desa, 35 dusun, 162 rw dan 606 rt. sumberdata, monografi Kecamatan  

Majalaya,2014.Sebelah Utara : Kecamatan  Solokan Jeruk,Sebelah Selatan : Kecamatan 

Ibun,Sebelah Barat: Kecamatanb Ciparay,Sebelah Timur: Kecamatan  Paseh,Bahwa luas area 

di Kecamatan  Majalaya Dari 11 desa yang terluas terdapat pada Desa Biru dengan luas area 

4.695.821 m2 dan yang terkecil luas areanya terdapat pada Desa Bojong 700.139 m2 . Dapat di 

lihat pada lampiran 1. 

Jenis Tanah 

Untuk sebaran jenis tanah di Kecamatan  Majalaya terdapat 3 jenis tanah yaitu jenis 

tanah andolsol, latosol dan aluvial. Untuk sebarannya, jenis tanah latosol terdapat di Desa 

Wangisagara, Neglasari,  Padaulun, Biru, Sukamaju, Sukamukti, Majalaya, Majasetra dan 

Bojong. Selanjutnya untuk jenis tanah andolsol terdapat di Desa Wangisagara, sedangkan 

untuk jenis tanah aluvial terdapat di Desa Padaulun, Sukamukti, Padamulya, Sukamukti, 

Majasetra, dan Majalaya. 

Data Suhu  

Dengan menggunakan data elevasi di Kecamatan Majalaya dan menggunakan suhu 

acuan didapatkan hasil perhitungan suhu/tahunan di Kecamatan  Majalaya yang dapat dilihat 

 Faktor Internal 

 Faktor Eksternal 



pada tabel 10.  menunjukan jumlah suhu rata-rata  pertahun dalam konisi yang sama yaitu 

sebesar 23,4oC.   

Data Curah Hujan  

Dari rincian data curah hujan bulananan dari 2005 sampai 2014 menunjukan bahwa bulan 

kemarau terdapat pada bulan Juni hingga agustus karena pada bulan juni jumlah total curah 

hujan rata-rata/bulan/tahun sebesar 345mm dan pada bulan agustus sebesar 265mm. Bahwa 

curah hujan yang terjadi di Kecamatan  majalaya memiliki intensitas curah hujan dari tahun 

2005 sebesar 1,603mm/tahun dan 2014 sebesar 1,275mm/tahun.   

Tata Guna Lahan Tahun 2005 dan 2014 di Kecamatan Majalaya  

Penggunaan lahan dari tahun 2005 sampai 2014 mengalami perubahan yang sangat 

signifikan dengan jumlah hutan di tahun 2005 sebesar 1.145.688m2 menjadi 592.911m2 di 

tahun 2014 yang artinya mengalami pengurangan sebesar 552.777  m2, untuk lahan industri di 

tahun 2005 sebesar 1.749.443m2 menjadi 2.220.173m2 di tahun 2014 mengalami perluasan 

area sebesar 470.730m2, kolam di tahun 2005 sebesar 9.660 menjadi 18.711m2 di tahun 2014 

mengalami penambahan sebesar 9.051m2, untuk lahan terbuka bervegetasi di tahun 2005 

sebesar 930.606m2 menjadi sebesar 237.964m2 pada tahun 2014 yang artinya mengalami 

pengurangan area lahan terbuka tanpa vegetasi sebesar 692.642m2, untuk lahan terbuka tanpa 

vegetasi di tahun 2005 sebesar 210.060m2 menjadi sebesar 106.809m2 pada tahun 2014, hsl ini 

menunjukan pengurangan area lahan terbuka dan tidak bervegetasi sebesar  692.642m2. Untuk 

lahan irigasi sawah di tahun 2005 sebesar 210.060m2 menjadi sebesar 106.809m2 pada tahun 

2014 dan mengalami pengurangan area lahan terbuka tanpa vegetasi sebesar 103.251 m2, dan  

untuk Pemukiman di tahun 2005 sebesar 4.547.439m2 menjadi sebesar 5.124.355m2 pada tahun 

2014 dan  mengalami kenaikan sebesar 576.916m2. untuk peta perubahan lahan dapat di lihat 

pada gambar 1 dan 1 di bawah ini :    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Alih Fungsi Lahan 

Kecamatan  Majalaya Tahun 2014 

Sumber data : olahan data primer  

dari data spasial, 2015 

Gambar 1. Peta Alih Fungsi Lahan 

Kecamatan  Majalaya Tahun 2005 

Sumber data : olahan data primer 

dari data spasial, 2015 
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Volume Ketersedian Air Tanah Dangkal di Kecamatan Majalaya  

 Bahwa volume  air yang meresap ke dalam tanah liter/tahun di wilayah Kecamatan  

Majalaya dari tahun 2005 dengan curah hujan sebesar 1,603mm/tahun, nilai suhu sebesar 

23,4oC, nilai evapotranspirasi/bulan 0,00868 m dan nilai evapotranspirasi/tahun sebesar 

0,10416 mm dan nilai run-off sebesar 0,58 didapatkan nilai air yang meresap ke dalam tanah  

sebesar  20.959.832 m3/tahun dan  pada tahun 2014 dengan curah hujan sebesar 1,275mm 

/tahun, nilai evapotransiprasi sebesar 0,00868 m/bulan dan nilai evapotranspirasi/tahun sebesar 

0,10416 mm nilai suhu sebesar 23,4oC dan nilai run-offny sebesar 0,54 didapatkan nilai air 

yang meresap ke dalam tanah sebesar 15.526.185m3/tahun.      

Volume Kebutuhan Air Tanah Dangkal Industri di Kecamatan Majalaya  

Kenaikan industri di Kecamatan Majalaya naik dengan pesat seperti di tahun 2005 

industri berjumlah 9 industri dengan jumlah karyawan sebanyak 575 karyawan, membutuhkan 

persedian air sebesar 81.600.000m3/tahun dan di tahun 2014 industri berjumlah 200 industri 

dengan jumlah karyawan sebanyak 1.075  karyawan, membutuhkan persedian air sebesar 

409.000.000 m3/tahun.    

Volume Kebutuhan Air Tanah Dangkal Domestik di Kecamatan Majalaya  

Bahwa nilai penduduk masyarakat di Kecamatan Majalaya yang tidak menggunakan 

jasa PDAM dari tahun 2005 berjumlah 145.155 dari jumlah total penduduk sebesar 145.446 

penduduk yang memakai jasa PDAM hanya sebanyak 291 penduduk  dan di tahun 2014 

berjumlah 88.741 penduduk dari jumlah total penduduk sebesar 162.748 penduduk yang 

memakai jasa PDAM hanya sebanyak 74.007 penduduk. Bahwa jumlah pemakaian air tanah 

oleh penduduk m3/tahun di Kecamatan Majalaya pada tahun 2005 berjumlah 

6.357.789m3/tahun dan di tahun 2014 berjumlah 1.942.494m3/tahun 

Volume Kebutuhan Vegetasi di Kecamatan Majalaya  

Kebutuhan air untuk vegetasi di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tahun 2005 

memiliki total kebutuhan air sebesar 317.550.844m3/tahun dan pada tahun 2014 memiliki total 

kebutuhan air vegetasi  sebesar 309.990.621m3/tahun. Dan di asumsikan jumlah perhitungan 

kebutuhan vegetasi memiliki perhitungan yang sama hanya pada perhitungan vegetasi hutan 

dan lahan terbuka bervegetasi tidak menggunakan acuan jumlah musim/tahun hanya di 

gunakan untuk perhitungan vegetasi sawah. 

Neraca Air (s) Air Tanah Dangkal di Kecamatan Majalaya  

menunjukan bahwa neraca air tanah dangkal di Kecamatan Majalaya mengalami defisit 

di tahun 2005 dan 2014 karena kebutuhan lebih besar di banding dengan persediaan air tanah 

dangkal. Seperti kebutuhan airtanah dangkal terbesar pada industri sebesar 409.000.000 

m3/tahun sedangkan persediaan air tanah dangkal sebesar 15.526.185m3/tahun terjadi pada 

tahun 2014 dan pada tahun 2005 kebutuhan terbesar adalah 317.550.844m3/tahun pada vegetasi 

sedangkan persediaan air tanah dangkal sebesar 20.959.832 m3/tahun. bahwa rata-rata water 

ballace air tanah dangkal m3/tahun 2005 dan 2014 memiliki jumlah volume air tanah  yang 

mengalami defisit dapat di jelaskan pada tahun 2005 persedian air tanah dangkal sebesar 

20.959.832 m3/tahun sedangkan pemakaian sebesar 405.508.633m3/tahun jadi kebutuhan lebih 

besar di banding persediaan air tanah dangkal yang menyebabkan mengalami defisit air tanah 

sebesar -384.543.801 m3/tahun dan pada tahun 2014 persedian air tanah dangk sebesar 

15.526.185m3/tahun sedangkan pemakaian sebesar 720.934.049 m3/tahun jadi kebutuhan lebih 
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besar di banding persediaan air tanah dangkal yang menyebabkan mengalami defisit air tanah 

sebesar -705.407.863m3/tahun.  

  

Analisis Strategi Pengelolaan Air Tanah di Kecamatan  Majalaya  

Analisis menggunaka metode neraca air kondisi sumberdaya air tanah di Kecamatan 

Majalaya Kabupaten Bandung mengalami defisit cukup tinggi pada airtanah karena kebutuhan 

air industri yang memiliki nilai paling tinggi mepengaruhi persedian air tanah dangkal dan 

untuk menyusun strategi matrik S.W.O.T untuk melakukan penyususnan stategi yang cocok 

untuk pengelolaan sumberdaya air tanah dangkal di Kecamatan Majalaya yang mengalami 

defisit karena adanaya pengaruh perkembangan industrialisasi, penyususn strategi Matriks 

analisis S.W.O.T dapat di lihat pada tabel 5 yang ada di bawah ini : 

Tabel 5. Matriks Hasil Analisis S.W.O.T  

 
 

Kekuatan 

(Strength) 

 

1. Adanya instansi pemerintah 

yang mengamati dan 

mengontrol terkait pertumbuhan 

industri di Kecamatan Majalaya 

Kabupaten Bandung. 

2. Adanya masyarakat Kecamatan 

Majalaya yang banyak 

menggunakan jasa PDAM 

untuk memenuhi kebutuhan 

kegiatan sehari-hari terkait 

dengan air bersih. 

3. Adanya peraturan pemerintah 

yang akan memberi sangsi tegas 

terhadap setiap bangunan 

industri yang tidak ada IPAL 

komunal dalam pengelolaan 

limbah sebelum di buang 

maupun di pakai kembali untuk 

kebutuhan industri. 

4. Kepedulian dan dukungan 

mengkonservasi  air tanah  

dangkal perlu ditingkatkan dan  

penghematan pemakaian air 

tanah oleh sektor industri, dan 

domestik. 

5. Pelaksanaan kebijakan dan 

pembatasan perlu ditegaskan 

dalam penggunaan air tanah di 

 

Kelemahan 

(Weakness) 

 

 Kurangnya jumlah 

sumber daya manusia 

yang yang mau 

menjaga area yang 

menjadi tempat 

imbuhan untuk tempat 

penampungan air hujan 

untuk mengisi kembali 

air di dalam tanah 

terutama pada lapisan 

akuifer dangkal. 

 Minimnya tempat 

fasilitas penunjang 

kegiatan konservasi air 

bersih. 

 Masih lemahnya 

penduduk yang sadar 

akan menjaga kualitas 

dan kuantitas air tanah 

dangakal. 

 Masih minimnya 

pengetahuan penduduk 

Kecamatan Majalaya 

dalam penggunaan air 

bersih karena masih 

banyak yang 

menggunakan air bersih 

dengan sembarangan 

tanpa terkontrol. 

 Lemahnya pengawasan 

dan pengontrolan dari 

pihak instansi terkait 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 
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Kecamatan Majalaya Kabupaten 

Bandung. 

6. Perlu diterapkan program 

konservasi untuk 

keberlangsungan persediaan air 

tanah secara berkelanjutan, serta 

untuk menjaga kuantitas air 

tanah yang didukung oleh 

semua pihak sektor yang ada di 

Kecamatan Majalaya. 

7. Peraturan harus jelas disertai 

SOP perizinan dalam 

pengambilan air tanah terutama 

untuk industri dan domestik di 

Kecamatan Majalaya Kabupaten 

Bandung. 

 

pengambilan airtanah 

oleh industri di 

Kecamatan Majalaya. 

 Masih kurangnya 

masyarakat dan pihak 

industri peduli akan 

pentingnya menjaga 

kuantitas maupun 

kualitas airtanah 

dangkal. 

 Masih lemahnya Sistem 

administrasi dan 

pelaporan terhadap 

adanya penurunan 

muka air tanah yang 

diakibatkan 

pengambilan airtanah 

oleh  industri.  

 

 

Peluang 

(Opportunities) 

 

 

 Banyaknya industri di 

Kecamatan Majalaya 

memungkinkan yang 

proses produksinya 

memerlukan air bersih. 

Dengan menerapkan 

meberlakukan pungutan 

pajak untuk pemulihan 

area imbuhan airtanah di 

daerah sekitar industri 

juga di daerah 

pegunungan daerah 

Kabupaten Bandung. 

 Mewajibkan adanya 

ruang terbuka hijau 

di Kecamatan 

Majalaya yang di 

utamakan pada 

setiap daerah 

kawasan industri 

Strategi 

Strength – Opportunities 

(S – O) 

 

 

 Adanya masyarakat 

Kecamatan Majalaya yang 

banyak menggunakan jasa 

PDAM untuk memenuhi 

kebutuhan kegiatan sehari-

hari terkait dengan air bersih. 

Dan Banyaknya industri di 

Kecamatan Majalaya 

memungkinkan yang proses 

produksinya memerlukan air 

bersih. Dengan menerapkan 

dan memberlakukan 

pungutan pajak untuk 

pemulihan area imbuhan 

airtanah di daerah sekitar 

industri juga di daerah 

pegunungan daerah 

Kabupaten Bandung demi 

menjaga keberadaan airtanah. 

    (S2),(O1) 

 Adanya instansi pemerintah 

yang mengamati dan 

mengontrol terkait 

pertumbuhan industri di 

Strategi 

Weakness – Opportunities 

(W – O) 

 

 

 Lemahnya pengawasan 

dan pengontrolan dari 

pihak instansi terkait 

pengambilan airtanah 

oleh industri di 

Kecamatan Majalaya. 

Dan masih Banyaknya 

industri yang tidak 

terdaftar di instansi 

terkait industri yang 

menyebabkan mengambil 

air dengan ilegal tanpa 

kepantan oleh instansi 

pemerintah dan juga 

masih lemahnya 

pengawasan dari instansi 

pemerintah terkait 

dengan pengambilan air 

tanah.  

      (W5),(O6) 

 Masih kurangnya 

masyarakat dan pihak 

industri peduli akan 

pentingnya menjaga 
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terkait dengan 

imbuhan airtanah. 

 Mengurangi dampak 

negatif terkait 

kuantitas maupun 

kualitas air tanah 

dangkal dari segi 

penerapan peraturan 

adanya industri di 

Kecamatan 

Majalaya. 

 Perlu disediakan 

alternatif sumber air 

bersih lain yang 

dapat menunjang 

kelangsungan 

kesejahteran 

masyarakat di 

Kecamatan 

Majalaya 

 Penelitian mengenai 

keadaan air tanah  

sangat penting 

diadakan setiap 1 

atau 2 tahun sekali 

demi memantau 

keadan faktor-faktor 

yang terkait dengan 

persediaan dan 

kebutuhan di tiap 

tahunnya di 

Kecamatan 

Majalaya Kabupaten 

Bandung. 

 Adanya walhi di 

daerah Kecamatan 

Majalaya 

memungkinkan 

membantu 

memantau keadaan 

lingkungan yang 

perlu dukungan 

pemerintah daerah 

Kecamatan Majalaya 

Kabupaten Bandung.dan 

Mengurangi dampak negatif 

terkait kuantitas maupun 

kualitas air tanah dangkal dari 

segi penerapan peraturan 

adanya industri di Kecamatan 

Majalaya. 

(S1),(O3) 

 

kuantitas maupun 

kualitas airtanah dangkal 

dengan melakukan 

Penelitian mengenai 

keadaan air tanah  sangat 

penting diadakan setiap 1 

atau 2 tahun sekali demi 

memantau keadan faktor-

faktor yang terkait 

dengan persediaan dan 

kebutuhan di tiap 

tahunnya di Kecamatan 

Majalaya Kabupaten 

Bandung. (W6),(O4) 
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maupun pusat 

dengan program-

program yang 

berkaitan dengan 

pemulihan 

lingkungan hidup. 

 

 

Ancaman 

(Threats) 

 

 

1. Kondisi geografis dan 

hidrologi di Kecamatan  

Majalaya tidak baik, dan 

terbatasnya daerah 

imbuhan sangat sedikit. 

2. Pertumbuhan penduduk, 

industri, dan adanya alih 

fungsi lahan 

bertambahnya tahun 

semakin bertambah dan 

akan mengakibatkan 

dampak negatif bagi 

keberadaan airtanah dan 

juga lingkungan hidup. 

3. Banyaknya industri textil 

yang tersebar di 

Kecamatan Majalaya 

dapat menimbulkan 

dampak negatif terhadap 

kuantitas maupun 

kualitas airtanah 

dangkal. 

4. Bertambahnya bengunan 

industri menyebabkan 

Ruang terbuka hijau 

akan semakin seedikit 

mdan dapat enyebabkan 

daya serap tanah akan 

semakin berkurang untuk 

menyimpan air hujan 

menjadi airtanah 

dangkal. 

5. Tempat tingkal 

penduduk akan semakin 

bertambah dengan 

adanya pertambahan 

Strategi 

Strength – Threats 

(S - T) 

 

 Adanya peraturan pemerintah 

yang akan memberi sangsi tegas 

terhadap setiap bangunan 

industri yang tidak ada IPAL 

komunal dalam pengelolaan 

limbah sebelum di buang 

maupun di pakai kembali untuk 

kebutuhan industri dan juga 

banyaknya industri textil yang 

tersebar di Kecamatan Majalaya 

dapat menimbulkan dampak 

negatif terhadap kuantitas 

maupun kualitas airtanah 

dangkal apabila tidak di olah 

terlebih dahulu limbah sebelum 

dibuang ke lingkungan. 

(S3),(T3) 

 Kepedulian dan dukungan 

mengkonservasi  air tanah  

dangkal perlu ditingkatkan dan  

penghematan pemakaian air 

tanah oleh sektor industri, dan 

juga pada domestik karena 

Tempat tingkal penduduk akan 

semakin bertambah dengan 

adanya pertambahan penduduk 

yang menyebabkan dampak 

terhadap kuantitas maupun 

kualitas airtanah dangkal akan 

semakin menipis dan akan 

terjadi konflik air bersih. 

(S4),(T5) 

 

 

Strategi 

Weakness – Threats 

(W – T) 

 

 Masih minimnya 

pengetahuan penduduk 

dan juga sektor industri 

Kecamatan Majalaya 

dalam penggunaan air 

bersih karena masih 

banyak yang 

menggunakan air bersih 

dengan sembarangan 

tanpa terkontrol. Dan 

juga Bertambahnya 

bengunan industri 

menyebabkan Ruang 

terbuka hijau akan 

semakin seedikit mdan 

dapat menyebabkan daya 

serap tanah akan 

semakin berkurang untuk 

menyimpan air hujan 

menjadi airtanah 

dangkal. (W3), (T4) 

 Masih lemahnya 

penduduk yang sadar 

akan menjaga kualitas 

dan kuantitas air tanah 

dangakal dan di tambah 

dengan Pertumbuhan 

penduduk, industri, dan 

adanya alih fungsi lahan 

bertambahnya tahun 

semakin bertambah dan 

akan mengakibatkan 

dampak negatif bagi 

keberadaan airtanah dan 

juga lingkungan hidup. 

(W2),(T2) 
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penduduk yang 

menyebabkan dampak 

terhadap kuantitas 

maupun kualitas airtanah 

dangkal akan semakin 

menipis dan akan terjadi 

konflik air bersih. 

Sumber : Olahan Data Primer, 2015     

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab 

sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Total ketersediaan airtanah dangkal di Kecamatan Majalaya tahun 2005 sebesar 

20.959.832 m³/tahun dan pada tahun 2014 sebesar 15.526.185 m3/tahun. 

2. Total Kebutuhan airtanah pada industri, domestik dan vegetasi pada tahun 2005 

sebesar 405.508.633m3/tahun sedangkan pada tahun 2014 sebesar 

720.934.049m3/tahun sehingga mengalami kenaikan sebesar 315.425.416 m3/tahun. 

3. Hasil analisis neraca air Faktor kehilangan airtanah pada tahun 2005 mengalami 

defisit sebesar -35,3% dan pada tahun 2014 mengalami defisit sebesar -64,7%. Terjadi 

kenaikan pengambilan air tanah dangkal antara tahun 2005 dan 2014 sebesar 64,0%.  

Saran  

Agar penentuan perkembangan industrialisasi dapat memenuhi kepentingan 

pembangunan berkelanjutan disarankan untuk menyempurnakan kriteria penetapan dengan 

menambahkan dua aspek lain yaitu : 

a. Aspek perkembangan industrialisasi harus di pertimbangkan berupa jumlah industri dan 

jumlah tenaga kerja yang harus dengan kondisi ketersedian air tanah di Kecamatan 

Majalaya Kabupaten Bandung. 

b. Aspek ketersediaan air tanah dangkal terkait tutupan lahan oleh vegetasi yang harus di jaga 

demi keberlangsungan area resapan air dari curah hujan meresap ke dalam tanah secara 

optimal menjadi air tanah. Dan memperhatikan keseimbangan tingkat kebutuhan industri, 

domestik terhadap persedian air tanah.     
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