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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terletak diantara dua benua dan dua 

samudera besar yaitu terletak di benua Asia dan benua Australia dengan diapit 

oleh samudera Hindia dan samudera Pasifik. Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang berdasarkan posisi garis lintangnya berada 6
0 

LU - 11
0
 LS dan

garis bujurnya adalah 95
0
 BT - 141

0
 BT. Letak geografis tersebut menyebabkan

negara Indonesia memiliki keadaan hutan hujan basah yang beriklim tropis. Iklim 

tropis adalah keadaan dimana suatu kawasan hanya memiliki dua musim yang 

mendominasi yaitu musim kemarau dan musim penghujan karena matahari 

menyinari sepanjang tahun (I Made, 1985). 

Hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 

1999 tentang Kehutanan hutan merupakan sekumpulan pepohonan atau tumbuhan 

berkayu lainnya yang tersusun dari vegetasi tingkat tinggi maupun tingkat rendah. 

Hutan memiliki kerapatan dan luas tertentu mampu menciptakan iklim setempat 

serta keadaan ekologis berbeda dengan kondisi luar hutan. Kawasan dikatakan 

hutan jika telah di tentukan status kawasannya oleh pihak terkait sebagai hutan. 

Komponen biotik dan komponen abiotik juga termasuk penyusun lapisan-lapisan 

hutan sehingga hutan dapat terbentuk dengan seksama. Komponen biotik yang 

mengisi berbagai lapisan hutan, antara lain tumbuhan tingkat tinggi, tingkat 

rendah dan berbagai satwa yang hidup didalamnya. Terdapat air, tanah dan udara 

merupakan komponen abiotik yang menyusun hutan. Hutan juga memiliki fungsi 
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sebagai penyeimbang kehidupan manusia dari dulu hingga sekarang. Bagian 

komponen biotik dan abiotik hutan memiliki berbagai fungsi dan manfaat 

beranekaragam sehingga jika kedua komponen ada, maka terbentuklah suatu 

keseimbangan yang terjadi di dalam hutan juga akan berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia. 

Hutan yang ada di Indonesia memiliki kondisi iklim tropis dengan 

kondisi hutan hujan basah terbentang dari dataran rendah yaitu hutan pantai, 

hingga dataran tinggi yang berada di kawasan pegunungan. Hutan-hutan tersebut 

menyimpan berbagai sumberdaya alam hayati sehingga memiliki manfaat positif 

terhadap kehidupan manusia. Daerah tangkapan air merupakan suatu daerah yang 

berada di hulu memiliki manfaat sebagai pemasok air, daerah tangkapan air 

memiliki fungsi sebagai daerah penadah air yang mempunyai manfaat penting 

untuk mempertahankan kelestarian fungsi sumber-sumber air pada suatu kawasan 

(Sianturi, 2011). Taman Hutan Raya Raden Soerjo merupakan suatu kawasan 

yang menjadi daerah tangkapan air dengan memiliki luas kawasannya 27.868,30 

Ha berada di empat kabupaten yaitu kabupaten Malang, kabupaten Pasuruan, 

kabupaten Mojokerto dan kabupaten Kediri. Taman Hutan Raya Raden Soerjo 

yang memiliki kawasan seluas itu memiliki manfaat dalam menjaga kestabilan 

ekosistem di sekitar kawasan. Kelestarian sumber mata air juga menjadi perhatian 

khusus karena kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo menjadi salah satu 

daerah tangkapan air. 

Air merupakan salah satu komponen abiotik yang ada di dalam hutan dan 

menjadi salah satu tolok ukur pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Air 
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merupakan sumberdaya yang dapat memberi manfaat untuk kehidupan manusia, 

karena dalam satu hari jika manusia kehilangan air sebesar 15% dari berat 

badannya maka dapat mengalami dehidrasi yang mengakibatkan kematian. 

Konsumsi air bersih di Indonesia berdasarkan keperluan rumah tangga, 

diperkirakan sebanyak 138,5 liter/orang/hari dengan perincian yaitu untuk mandi, 

cuci, kakus 12 liter, minum 2 liter, cuci pakaian 10,7 liter, kebersihan rumah 31,4 

liter, taman 11,8 liter, cuci kendaraan 21,8 liter, wudhu 16,2 liter, lain-lain 33,3 

liter (Slamet, 2007). 

Mata air merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya 

kepermukaan tanah. Mata air yang berasal dari dalam tanah hampir tidak 

terpengaruh oleh musim dan kualitasnya sama dengan air tanah dalam (Joko, 

2010). Mata air yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia banyak dimanfatkan 

oleh kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari. Perusahaan 

komersiil maupun non komersiil merupakan salah satu pihak yang ikut melakukan 

pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari mata air. Pengelolaan yang baik dan 

sesuai prosedur pengelolaan adalah salah satu faktor utama agar terjaganya secara 

kualitas dan kuantitas air yang ada. 

Semakin bertumbuh pesatnya manusia juga berpengaruh terhadap 

kebutuhan air yang ada di alam ini. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty memaparkan bahwa laju 

pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tinggi, sampai saat ini yaitu laju 

pertumbuhan penduduk mencapai 1,49 persen atau sekitar empat juta orang per 

tahun. Kondisi air tanah yang ada di wilayah indonesia semakin lama semakin 
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menipis terutama air tanah yang berada di pulau Jawa. Menurut Badan 

Metereologi Klimatologi dan Geofisika (2017) hanya terdapat 0%-60% saja air 

tanah yang ada di pulau Jawa, namun persebaran air tanahnya tidak merata pada 

berbagai tempat. Pengelolaan air yang baik dan benar perlu dilakukan oleh pihak 

pengelola kawasan, perusahaan komersial, perusahaan non komersial dan seluruh 

elemen masyarakat agar ketersedian air secara kontinyu dapat terpenuhi untuk 

menunjang kehidupan manusia. 

Taman Hutan Raya Raden Soerjo memiliki banyak sekali sumber-sumber 

mata air yang ada di blok-blok kawasan, tidak hanya sumber mata air yang dingin 

saja namun kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo juga terdapat sumber mata 

air panas. Berdasarkan lampiran surat kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan 

Raya Raden Soerjo (2017) terdapat 80 titik sumber mata air berada pada seksi 

KPPKH Malang tersebar di kecamatan Bumiaji, kecamatan Pujon, kecamatan 

Ngantang, kecamatan Kasembon, kecamatan Karang Ploso, kecamatan Singosari, 

kecamatan Lawang dan kecamatan Prigen. Sumber mata air yang ada pada 

kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo juga dimanfaatkan oleh perusahaan 

komersiil dan non komersiil disekitar kawasan namun terdapat beberapa mata air 

yang digunakan sebagai irigasi dan dibiarkan menjadi pengendali keseimbangan 

ekosistem hutan. 

Debit air adalah jumlah laju melintasnya air persatuan waktu yang 

melewati penampang melintang dalam Satuan Internasional debit air memiliki 

satuan meter kubik per detik (m
3
/detik) (Arsyad, 2006). Debit yang berasal dari 

mata air merupakan salah satu patokan atau tolok ukur dalam pengelolaan 
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sumberdaya air, agar terjaga secara kualitas dan kuantitasnya. Pengukuran debit 

mata air dapat dilakukan secara sederhana maupun menggunakan alat. 

Ketersediaan alat yang minim menyebabkan pihak pengelola hutan dalam 

pengelolaan sumberdaya air menggunakan alat seadanya untuk melakukan 

pengukuran debit mata air. Pengukuran debit pada mata air, secara umum dapat 

dilakukan dengan metode sederhana karena metode ini dapat dilakukan dengan 

mudah dan praktis. Metode sederhana tersebut terbagi menjadi dua metode yaitu 

metode tampung dan metode apung yang memiliki kelebihan maupun kelemahan 

masing-masing. 

Metode tampung adalah metode pengukuran debit menggunakan bak 

tampung untuk mengetahui debit air. Metode apung adalah metode pengukuran 

debit mata air menggunakan benda terapung untuk mengetahui laju air yang 

melewati penampang melintang persatuan waktu. Metode-metode diatas memiliki 

kelebihan dan kelemahan sehingga perlu diketahui keefektifitasannya untuk 

menghitung debit air pada sumber air yang berasal dari mata air. Penelitian ini 

dilakukan agar memudahkan semua pihak yang memiliki campur tangan dalam 

mengelola sumberdaya air terutama pada kawasan lindung untuk keberlangsungan 

hutan lestari secara kualitas dan kuantitas.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijabarkan 

maka dapat mengambil perumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana efektivitas pada pengukuran debit mata air yang menggunakan 

metode tampung ? 

2. Bagaimana efektivitas pada pengukuran debit mata air yang menggunakan 

metode apung ?  

3. Metode apa yang lebih efektif untuk digunakan dalam pengukuran debit 

mata air di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo ? 

4. Bagaimana kondisi mata air yang ada di kawasan Taman Hutan Raya Raden 

Soerjo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat adapun tujuan dari 

penelitian efektivitas penggunaan metode tampung dan metode apung untuk 

perhitungan debit mata air di Taman Hutan Raya Raden Soerjo sebagai berikut : 

1. Mengetahui efektivitasan pada pengukuran debit mata air dengan metode 

tampung ? 

2. Mengetahui efektivitasan pada pengukuran debit mata air dengan metode 

apung ? 

3. Mengetahui perbedaan dan perbandingan kefektivitasan antara metode 

tampung dan metode apung ? 

4. Mengetahui kondisi mata air yang ada di kawasan Taman Hutan Raya 

Raden Soerjo? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian kali ini yaitu melakukan perbandingan metode tampung dan 

metode apung dalam pengukuran debit mata air secara sederhana, metode apung 
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dan metode tampung merupakan variabel-variabel tolok ukur yang memiliki 

kelemahan dan kelebihan masing-masing sehingga perlu dilakukan penelitian 

efektivitas dari kedua metode pengukuran tersebut. Penelitian tersebut dapat 

memberikan informasi mengenai metode yang cocok dan efektif diterapkan untuk 

pengukuran debit mata air. Pengetahuan tentang kelebihan dan kelemahan 

masing-masing metode juga akan diketahui jika penelitian ini terlaksana dengan 

lancar. Manfaat lain dari penelitian ini yaitu untuk memudahkan pihak yang 

memiliki campur tangan dalam mengelola sumberdaya air agar secara kualitas 

maupun kuantitasnya mata air yang ada dapat dimanfaatkan secara kontinyunitas 

sehingga berdampak pada kelestarian hutan. 

 

 


