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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Kondisi Daerah Studi 

3.1.1 Tinjauan Umum 

Penduduk yang berada di cabang sepanjang dengan cakupan wilayah 

administrasi seluruh kecamatan Taman, dan sebagian Kecamatan Sukodono yang 

meliputi desa Pademonegoro, desa Cankringsari, desa Jogosatru, desa Ngaresrejo, 

desa Sambungrejo, desa Plumbungan, desa Sukodono, desa Suko, desa 

Masangankulon, desa Panjunan, dan desa Bangsri, membutuhkan air bersih untuk 

aktivitas dan kelangsungan hidup mereka. Seiring berjalannya laju pertumbuhan 

penduduk maka akan semakin meningkat pula kebutuhan airnya. Dari kondisi yang 

ada maka perlu dilakukan evaluasi guna mendistribusikan air bersih secara penuh 

dan kontinyu kepada konsumen. 

3.1.2 Keadaan Fisik 

1. Geografi

Kecamatan Taman berbatasan langsung dengan 4 Kecamatan dan 1 Kodya

Surabaya, di Sebelah Utara Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru, di sebelah 

Timur Kecamatan Sukodono, di Selatan dan Kecamatan Krian di sebelah Barat. 

Kecamatan Taman merupakan salah satu, Kecamatan yang terletak 9 meter dari 

permukaan dan antara 112°60’79” - 112°66’70” BT, dan 7°48’39” sampai denga 

7°54’05” LS, dengan jarak kurang lebih 20 km dari Ibu Kota Kabupaten Sidoarjo. 

Kecamatan Taman mempunyai luas wilayah sebesar 31,85 km². Penggunaan lahan 

sebagian besar digunakan untuk lndustri dan Perumahan sebesar kurang lebih 

2511.5 ha, sedangkan untuk lahan pertanian sebesar kurang lebih 673.5 ha. 

Sedangkan sebagian kecamatan sukodono yang meliputi desa Pademonegoro, desa 

Cankringsari, desa Jogosatru, desa Ngaresrejo, desa Sambungrejo, desa 

Plumbungan, desa Sukodono, desa Suko, desa Masangankulon, desa Panjunan, dan 

desa Bangsri, yang memiliki total luas lahan dari cakupan 18,03 ha, yang dimana 

kecamatan sukodono berbatasan langsung dengan 6 kecamatan yaitu Taman di 

sebelah utara, Gedangan dan Buduran di sebelah timur, Sidoarjo dan Wonoayu di 
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sebelah selatan dan Krian di sebelah barat. Kecamatan Sukodono terletak ± 7 meter 

dari permukaan laut dan antara 112,5° - 112,9º lintang selatan, dan hanya berjarak 9 

km dari pusat kota Sidoarjo. 

  

Gambar 3.1 Peta Cabang Sepanjang 

 

 

Gambar 3.2 Peta Jaringan Perpipaan Daerah Layanan Cabang Sepanjang 
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2. Administrasi 

Secara administratif Kecamatan Taman merupakan salah satu kecamatan 

yang ada Kelurahannya yaitu dengan jumlah 8 Kelurahan dan 16 Desa, sehingga 

jumlah keseluruhan Desa dan Kelurahan sebanyak 24. Dari 24 Desa dan Kelurahan 

tersebut yang paling luas wilayahnya adalah Desa Wage dengan luas 207 ha, Desa 

Tanjungsari 226 dan Desa Bringinbendo 230 ha. Sedangkan lainnya di bawah 200 

ha. Sedangkan untuk jumlah RT (Rukun Tetangga), yang paling banyak dari 24 

Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut : Desa Wage dengan luas wilayah 207 

ha, jumlah pedukuhan 3, jumlah RW (Rukun Warga) 14 dan jumlah RT (Rukun 

Tetangga) 82, Kecamatan Taman terdiri dari 167 Rukun Warga (RW), 784 Rukun 

Tetangga (RT) dan kurang lebih 57742 Kepala Keluarga (KK) dan jumlah 

penduduk kurang lebih 195728 jiwa dari laporan administrasi kependudukan Desa 

dan Kelurahan. Sedangkan untuk Secara administratif Kecamatan Sukodono 

merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa cukup banyak, yaitu terdiri 

dari 19 desa dengan 34 pedukuhan. Tiap desa ratarata terdiri dari 2 atau 3 

pedukuhan, kecuali Desa Jumputrejo yang terdiri dari 5 pedukuhan dan Desa Klopo 

sepuluh, Sambungrejo serta Cangkringsari yang masing-masing terdiri dari 4 

pedukuhan. Kecamatan Sukodono memberikan kontribusi luas wilayah sebesar 

4,37 persen terhadap total luas wilayah Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.2 Keadaan Sosial Ekonomi 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 tercatat bahwa jumlah 

penduduk Kecamatan Taman sebanyak 212.857 jiwa; memberikan kontribusi 

sebesar 10,94 persen terhadap total penduduk Kabupaten Sidoarjo. 

Hasil regestrasi akhir jumlah penduduk tahun 2010. Kalau dibandingkan 

dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 selisihnya sangat besar yaitu lebih besar 

hasil sensus penduduk, jangankan regester tahun 2010, sedangkan regester akhir 

tahun 2014, yang sebanyak 195.728 jiwa ini masih di bawah jumlah hasil sensus 

penduduk tahun 2010 yang selisihnya kurang lebih 17.129 jiwa. Ini menandakan 

bahwa penduduk di Wilayah Kecamatan Taman, banyak pendatangnya, terutama 

yang bekerja diperusahaan Wilayah Kecamatan Taman. 
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Sedangkan untuk Kecamatan Sukodono Berdasarkan hasil Registrasi 

Penduduk Pertengahan Tahun 2015 tercatat sebanyak 120,04 ribu jiwa; 

memberikan kontribusi sebesar 6,23 persen terhadap total penduduk Kabupaten 

Sidoarjo. Besaran angka sex rasio penduduk sebesar 103,39 persen; menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk laki-laki hampir berimbang dengan jumlah penduduk 

perempuan; dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat hampir sekitar 103 

penduduk laki-laki. 

 

3.3 Data yang Diperlukan atau Tahapan Studi Perencanaan 

Setelah mengetahui kondisi daerah studi, maka dilakukan pengumpulan data 

penunjang. Data-data penunjang (data sekunder) yang diperlukan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Ketersediaan Air Baku 

2. Data Penduduk 

Data penduduk dipergunakan sebagai perhitungan prediksi jumlah penduduk. 

3. Data Topografi 

Data topografi dipergunakan untuk mengetahui keadaan topografi daerah 

kecamatan taman. 

4. Data Jaringan Distribusi Air Bersih (Eksisting) 

Data ini dipergunakan sebagai rancangan dalam sistem perpipaan air bersih. 
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3.4 Diagram Alur 

 

Gambar 3.3 Diagram Alur Studi Evaluasi dan Perencanaan Pengembangan Jaringan 

Distribusi Air Bersih di Cabang Sepanjang Kabupaten Sidoarjo. 


