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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air adalah bagian yang penting dalam kelangsungan hidup. Jika kita tidak 

ada air, tidaklah kita dapat hidup di dunia ini. Oleh karenanya air adalah 

penyokong hidup matinya manusia. Kapasitas air di seluruh benua sangatlah 

banyak, tetapi sangat sedikit yang bisa kita gunakan untuk keadaan minum 

manusia. Dari semua air yang ada di Bumi, ada 5% saja air minum yang 

tersedia, sedangkan yang lainnya yaitu air laut
1
. Fenomena yang ada yaitu 

kurangnya air bersih setiap hari. Dengan banyaknya penduduk, kebutuhan 

akan air minum akan terus bertambah. Jadi sediaan air minum terus kurang
2
. 

Diluar banyaknya penduduk, penyebab kurangnya sumber air bersih yaitu 

dikarenakan rusaknya lingkungan. Sumber air bersih terkontaminasi 

dikarenakan adanya abrasi pantai. Kestabilan ketersediaan air terganggu akibat 

dari krisis air sendiri. Sulitnya masyarakat untuk dapat air hingga harus 

mengambil air yang jauh sumbernya dan kualitasnya bisa jadi dibawah 

standar
3
. 

Dalam suatu kota, kecenderungan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat mengikuti kegiatan kota yang makin berkembang menimbulkan 

dampak adanya kecenderungan buangan limbah yang meningkat dan 

                                                             
1 Kumalasari, Fety dan Satoto,Yogi. 2011. Teknik Praktis Pengolahan Air Kotor Menjadi Air Bersih 
Hinga Layak Diminum. Laskar Aksara: Jakarta. 
2 Ibid 
3 Rizky Kurniawan. Permasalahan Ketersediaan Air Bersih dan 
Solusinya.http://himatesil.lk.ipb.ac.id/2015/07/27/permasalahan-ketersediaan-air-bersih-dan-
solusinya/. Diakses 1 Agustus 2017 pukul 09.00 
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bervariasi. Demikian juga dengan kebutuhan air, tentunya akan terus 

meningkat seiring dengan itu tentu saja limbah cair domestik yang dihasilkan 

juga akan meningkat
4
.
 

Air merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh negara dan digunakan 

untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Mengingat pentingnya kebutuhan akan 

air bersih, maka sangatlah wajar apabila sektor air bersih mendapatkan 

prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. 

Pada suatu kota, air akan mempengaruhi berbagai aspek yang meliputi 

kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial dan peningkatan kehidupan kota itu 

sendiri. Air bersih sebagai infrastruktur kota sangat berperan dalam 

menunjang perkembangan kota, diataranya membutuhkan sistem perencanaan 

air bersih yang baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan 

penduduknya. Pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang layak untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas perkotaan secara keseluruhan 

dapat meningkatkan produktivitas kota (Raharjo, 2008).  Selain itu, 

berdasarkan PP No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 

dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD), Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha
5
. 

Permasalahan yang ada di Indonesia ini dalam penyediaan air salah 

satunya adalah hal kurangnya suplai air bersih. PDAM biasanya berjalan 

dengan adanaya air dari air sungai. Dimana sungai juga sudah terjadi 

                                                             
4 Syafrudin. 2006, Buku Ajar Pengelolaan Limbah Padat (Sampah) Perkotaan, Semarang, Program 
Modular Magister Teknik Manajemen Prasarana Perkotaan Universitas Diponegoro 
5 PP No 122 Tahun 2015 
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penurunan kualitas karena kerusakan daerah aliran sungai, masalah 

antropogenik, serta kurangnya lindungan terhadapsungai. Iklim juga salah satu 

penyebab air sungai berkurang. 

 Disaat beberapa kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Malang  

mengalami banjir akibat curah hujan yang tinggi, terdapat juga permasalahan 

krisis air bersih dan kelangkaan air yang melanda kota – kota lainnya di 

Indonesia. Kekurangan air minum adalah momok yang riil untuk semua orang. 

Di negara ini, masalah air minum untuk rakyat adalah yang pasti terjadi ditiap 

pergantian musim kemarau. Fakta yang ada merupakan fakta yang bisa 

diterima begitu saja. Air adalah kebutuhan primer manusia. Kelangkaan 

terhadapnya akan menjadi masalah besar jika penanganannya tidak dilakukan 

secara serius. Pemerintah tidak bisa sendiri. Karenanya perlu dukungan dari 

segenap pihak.
6
 

Balikpapan merupakan salah satu kota yang nyaman dan layak huni di 

Indonesia, meraih predikat Kota Layak Huni Berdasarkan survey dari Ikatan 

Ahli Perencana (IAP) Indonesia tahun 2014
7
, tetapi kota ini belum menang 

melawan krisis air. Balikpapan pernah mengalami krisis air yang parah di 

tahun 2016. Saat itu ketinggian air sudah mencapai ketinggian 5 meter yang 

artinya hanya mampu bertahan hingga 1 bulan saja. Apabila hujan yang turun 

tidak merata dan tidak memenuhi volume yang diharapkan, maka produksi air 

pada instalasi pengolahan air minum PDAM akan digilir dengan tujuan 

memperpanjang usia waduk hingga batas terburuk yakni memungkinkan lagi 

                                                             
6 http://kaltim.prokal.co/read/news/266175-benarkah-balikpapan-krisis-air.html. DIakses 2 
Agustus pukul 15.06 
7 http://iapjatim.or.id/balikpapan-kota-paling-layak-huni-di-indonesia/. Diakses 1 Agustus 2017 
pukul 08.15 

http://kaltim.prokal.co/read/news/266175-benarkah-balikpapan-krisis-air.html
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untuk diambil. Pemadaman aliran air yang melanda sejumlah kawasan di Kota 

Balikpapan sangat meresahkan warga sebagai konsumen
8
.
 

Balikpapan merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Kalimantan 

Timur. Penduduk kota Balikpapan yang berjumlah 615.574 jiwa dari tahun ke 

tahun terus bertambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat
9
. 

Angka pertumbuhan di kota Balikpapan berada di sekitar 4 - 5 % setiap tahun. 

Pertumbuhan Kota Balikpapan dapat dilihat dari pesatnya pembangunan 

sarana prasarana kota seperti pembangunan pusat-pusat industri, perniagaan 

dan pengembangan sarana pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Dengan 

terbukanya peluang kerja dan usaha, komplek permukiman pun tumbuh 

dengan pesat sejalan dengan semakin banyaknya pendatang yang menetap di 

kota ini.  

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota, yang dibarengi laju kenaikan 

jumlah penduduk, menjadi faktor penyebab terjadinya krisis air di kota 

Balikpapan. Kondisi topografi kota Balikpapan yang 80% berbukit 

mengakibatkan pemerintah masih kesulitan mengatasi pasokan air bersih. 

Intensitas curah hujan yang tidak menentu diperparah dengan proyeksi 

kebutuhan air yang semakin meningkat namun ketersediaan air baku relatif 

tidak mengalami kenaikan menyebabkan debit air waduk manggar terus 

menyusut memasuki level mengkhawatirkan
10

. Jarangnya sungai bersar yang 

ada di Balikpapan yang harusnya menjadi sumber air baku, tentunya akan 

dibuatnya bendungan dan juga dimanfaatkannya air tanah. Waduk manggar 

                                                             
8 http://www.klikbalikpapan.co/berita-2827-krisis-air-diprediksi-waduk-manggar-hanya-mampu-
produksi-air-sampai-maret.html. Diakses 18 September 2017 pukul 13.00 
9 Data dari BPS Kota Balikpapan melalui Balikpapan Dalam Angka 2016 
10 http://bisnis.liputan6.com/read/2467544/jokowi-ingin-krisis-air-di-balikpapan-segera-tuntas. 
Diakses 1 Agustus 2017 pukul 09.00 

http://www.klikbalikpapan.co/berita-2827-krisis-air-diprediksi-waduk-manggar-hanya-mampu-produksi-air-sampai-maret.html
http://www.klikbalikpapan.co/berita-2827-krisis-air-diprediksi-waduk-manggar-hanya-mampu-produksi-air-sampai-maret.html
http://bisnis.liputan6.com/read/2467544/jokowi-ingin-krisis-air-di-balikpapan-segera-tuntas
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sendiri dibangun untuk pemenuhan kebutuhan air di Balikpapan sendiri. 

Waduk ini adalah salah satu sumber air untuk masyarakat Balikpapan yang 

berada di wilayah hutan lindung sungai manggar. Bendungan ini merupakan 

sumber air baku bagi warga Kota Balikpapan yang terletak di kawasan hutan 

lindung sungai manggar. Waduk manggar digunakan sebagai sumber air 

bersih kota Balikpapan dengan kapasitas 900 liter/detik
11

. 

Permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

belum terlayani oleh PDAM yaitu kekurangan air baku. Air baku yang 

tersedia saat ini sebanyak 1.147,20 liter/detik (Lap. Desember 2016). 

Sedangkan berdasarkan perhitungan trend pertumbuhan penduduk, kebutuhan 

air sebanyak 1.708 liter/detik (Perhitungan Ketersedian air baku di Tahun 

2017), sehingga mengalami depisit sebanyak di tahun 560,8 liter/detik 

(Lapoan Kapasitas Produksi 2016 dikurang  Analisa Perhitungan Ketersedian 

Air Baku 2017)
12

. 

                                                             
11 Data dari PDAM Kota Balikpapan 
12 Data dari Laporan pelayanan PDAM Kota Balikpapan tahun 2016 
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Sumber: PDAM Kota Balikpapan 

Gambar 1.1. Tabel kekurangan air baku dan sumber air baku 

Berkaitan dengan masalah krisis air tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan 

beserta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, sedang mengupayakan pembangunan waduk teritip. 

Rencana  pembangunan waduk Teritip merupakan suatu bentuk kongkrit 

Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengatasi krisis air
13

. Pembangunan 

waduk Teritip ini bertujuan sebagai sumber air baku bagi masyarakat Kota 

Balikpapan yang sekarang mengalami krisis air. Waduk Teritip diharapkan 

mendukung Waduk Manggar yang jadi penyedia air baku satu-satunya bagi 

warga Balikpapan. 

Bendungan Teritip berlokasi di Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan 

Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek pembangunan 

Bendungan Teritip merupakan proyek multiyears atau tahun jamak dengan 

                                                             
13 http://www.pu.go.id/berita/12616/Bendungan-Teritip-Diisi-Untuk-Menambah-Pasokan-Air-
Bersih-di-Balikpapan. Diakses 1 Agustus 2017 pukul 09.30 

http://www.pu.go.id/berita/12616/Bendungan-Teritip-Diisi-Untuk-Menambah-Pasokan-Air-Bersih-di-Balikpapan
http://www.pu.go.id/berita/12616/Bendungan-Teritip-Diisi-Untuk-Menambah-Pasokan-Air-Bersih-di-Balikpapan
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menggunakan dana APBN dan APBD dimana Rp. 86 Miliar berasal dari 

APBD dan Rp. 270 Miliar dari APBN. Waduk Teritip nantinya dapat 

menampung sekitar 2.1 juta kubik air dengan kapasitas produksi mencapai 

250 liter per detik. Tetapi pembangunan Waduk Teritip di Balikpapan Timur, 

provinsi Kalimantan Timur ini  yang direncanakan selesai 2017 terancam 

molor karena terkendala masalah tumpang tindih kepemilikan lahan. 

Perwujudan pengolah air yang baik pastinya akan diwujudkan sebelum 

krisis terjadi dan semakin parah. Dari masalah yang ada di atas, peneliti  

memilih judul “Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Krisis Air di Kota 

Balikpapan” sebagai judul tugas akhir ini agar krisis air bersih di kota 

Balikpapan bisa terselesaikan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, rumusan masalah dari apa yang akan diteliti antara 

lain: 

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih yang 

terjadi di Kota Balikpapan ? 

2. Apa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemerintah dalam 

mengatasi krisis air bersih di kota Balikpapan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas yaitu: 

1. Mengetahui upaya pemerintah untuk mengatasi kekurangan air bersih di 

Kota Balikpapan. 
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2. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat upaya pemerintah 

dalam mengatasi kekurangan air bersih di kota Balikpapan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mengharapkan sangt bermanfaat untuk perkembangan ilmu 

baik dari  akademis maupun praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1) Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah dan memperluas 

teori yang akan mendukung perkembangan pengetahuan dalam 

mengatasi krisis air di Kota Balikpapan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi solusi dalam hal 

mengatasi krisis air yang terjadi di Kota Balikpapan. 

2) Bagi masyarakat, memberikan informasi tentang pentingnya upaya 

mengatasi krisis air bersih di Kota Balikpapan. 

1.5 Definisi Konseptual 

Dalam penelitian harusnya ada konsepsi daripada gagasan, yang ditujukan 

untuk memberi batas yang ada kaitannya dengan gagasan dasar akan 

dijelaskan peneliti. Dan juga, konsep adalah istilah yang terdiri lebih dari 1 

kata dijelaskan fenomena atau menjelaskan suatu konsep yang ada. Penelitian 

ini menggunakan defenisi konsep sebagai berikut: 
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a. Upaya Pemerintah 

Upaya dalam KBBI adalah usaha,ikhtiar (supaya mencapai maksud 

tertentu, pemecahan permasalahan, pencariaan jalan keluar)
14

. Upaya secara 

makna dapat diartikan sebagai hal yang dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan, pemecanah permasalahan, dan pencarian jalan keluar. 

Sedangkan kata pemerintah di banyak negara antara pemertintah dan 

pemerintahan tidak ada bedanya, Government dalam bahasa Inggris, 

Gouvernment dalam bahasa Perancis. Keduanya-duanya bersumber daripada 

tulisan latin Gubernacalum atau disebut Gubernur. Bahasa Arab 

menyebutnya dengan kata Hukumat. AS sendiri menyebut dengan kata 

Administration, dan juga Belanda menyebut Regering sebagai guna 

kekuasaan negara yang mempunyai wewenang dalam penentuan kebijakan 

perwujudan maksud dari negara, dan juga penguasa yang menetap 

kebijakan. Jadi Regeren adalahbagi pemerintah tingkat nasional sedangkan 

Bestuur adalah semua bagian pemerintah dan aktivitasnya yakni 

berhubungan langsung dengan upaya perwujudan kesejahteran rakyat
15

 

b. Krisis 

Dalam kamus miiriam-Webster krisis merupakan waktu yang kritis 

sekali dan titik balik dalam suatu hal.
16

. Hal ini dipakai supaya melihat 

reaksi orang-orang dari suatu bahaya/krisis dari luar. Krisis bagai pedang 

                                                             
14

 Hasan Alwi, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta. Balai Pustaka.hal:1250. Cetakan 

Keempat. 

15
 Syafiie, Inu Kencana, 2010. Ilmu Politik”. Jakarta. Rineka Cipta.hal:38. Cetakan Kedua. 

16
 Kamus online Merriam-Webster, An Encyclopedia Britannica Company., diakses tanggal 14 

September 2017 
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bermata dua, bisa memberi kesempatan supaya jadi lebih baik, bisa juga 

membuat bahaya jikalau tidak ditangani dengan benar
17

. 

Jadi, kasus krisis merupakan keadaan dimana seseorang ada pada 

keadaan yang gawat atau kritis, serta tidak jalannya dengan baik suatu 

sistem. Sistem tetap jalan dan tidak berhenti sama sekali, akan tetapi 

berjalan sangat buruk. Bisa dikarenakan oleh suatu peristiwa ataupun 

keadaan. Namun tidak semua peristiwa dapat mengakibatkan suatu keadaan 

yang krisis. Kalau individu tersebut tidak rentan, maka krisis tidak akan 

terjadi. 

c. Air Bersih 

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu 

baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam 

melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah 

sanitasi. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari 

dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai 

batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem 

penyediaan airminum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah 

persyaratan dari segikualitas air yang meliputi kualitas fisik,  kimia, biologi 

dan radiologis, sehinggaapabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek 

samping
18

. 

 

 

                                                             
17 H. Norman Wright. 1993. Crisis Counseling: Helping People in Crisis and Stress. Carolina 

Utara. Regal Books. 

 
18

 Ketentuan Umum Permenkes No.416/Menkes/PER/IX/1990. 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan defenisi atas dasar akan pengamatan dari 

kelakuan. Defenisi operasional akan menggunakan alat pencatat data pas 

digunakan/berdasarkan berdasarkan ukuran variabel
19

.  Di penelitian saya, 

variabel yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi krisis air di 

Kota Balikpapan. Adapun indikator operasional pada penelitian skripsi ini 

antara lain:  

a. Upaya pemerintah Kota Balikpapan 

1) Membangun waduk teritip 

2) Pemanfaatan Sumur Dalam dan Pembuatan Instalasi Pengolahan 

Sederhana 

3) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baru 

b. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemerintah dalam mengatasi 

krisis air 

1) Ketinggian Level Air Waduk Manggar 

2) Keterbatasan pasokan energi listrik 

3) Kondisi Pipa yang Dimiliki PDAM 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untu 

memahami data yang didapatkan oleh peneliti dengancara mencari data, 

mengolah dan dianalisis. Untuk memahami data tersebut, langkah yang 

dilakukan antara lain:  

                                                             
19

 Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003, Bahasa Indonesia untukkerangka Ilmiah. UMM 

Press Malang. Hlm 207 diakses tanggal 26 mei 2017 
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1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian ini. Menurut Bagman dan Taylor, metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data yaitu kata tertulis ataupun lisan 

dari subjek penelitian dan perilaku yang diamati. Sedangkan Krik dan Miller 

menjelaskan penelitian kualitatif merupakan budaya tertentu dalam ilmu 

social yang pada dasarnya bergantung pada observasi pada manusia dalam 

ruang lingkup sendiri dan berhubungan dengan subjek tersebut dalam bahasa 

dan istilahnya.. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan, mencatat, 

menganalisis, dan memparafrasekan kondisi sekarang yang terjadi, atau 

untuk mendapat informasi tentang fennomena yang terjadi. Intinya, 

penelitian deskriptif merupakan proses untuk penelitian dengan objek 

kelompok manusia, dengan maksud membuat deskriptif secara teratur, 

faktual dan akuran terhadap penelitian akan yang terjadi. 

Jadi, penelitian deskriptif adalah proses penelitian supaya menjelaskan 

& pencariaan data yang digambarkansecara sistematis yang dibutuhkan saat 

penelitian berjalan, jadi objek dan fakta penelitian dapat didapat sama 

dengan  apa yang didapat peneliti secara langsung. Penelitian ini akan 

dilaksanakan berdasar fact & fenomena yang akuran dari lokasi penelitian, 

jadi seluruh data penelitian akurat, dapat dipercaya dan benar adanya. 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penelitian penulis untuk mencari hasil dari rumusan 

masalah penelitian akan akan mendapat data-data yang dibutuhkan. Penelitian 
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ini akan dilaksanakan di Kota Balikpapan dan difokukan di Perusahaan 

Daerah Air Minum dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut yang 

bertanggung jawab dan berwenang mengurusi air bersih. Lokasi penelitian 

yang akan dilakukan peneliti ada di: 

1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan di Jl. Praja 

Bakti, Sepinggan, Balikpapan. Telp (0542) 7218831 

2) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan di Jl. Praja Bakti, 

Sepingan, Balikpapan. Telp (0542) 874084 

1.7.3 Sumber Data 

Sumber data adalah informasi yang berfungsi untuk pusat kajian dalam 

penelitian. Data itu akan terus dicari dari sumber terkait dengan permasalahan 

yang diteliti untuk menghasilkan hasil yang baik. Sumber data ini digunakan 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat berdasarkan bukti 

yang terjadi di tempat dan pencariaan permasalahan yang menjadi kendala 

dalam mengatasi krisisair bersih di Kota Balikpapan. Sumber data yang 

digunakan dari penelitian ini yaitu: 

1) Data Primer 

Data Primer adalah informasi yang didapat oleh peneliti secara 

langsung dari sumbernya.
20

 Peneliti melakukan wawancara langsung pada 

narasumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian dan 

narasumber yang dapat dipercaya tanpa perantara secara lengkap dari 

narasumber yang mempunyai kontribusi dan diharapkan mampu memberi 

                                                             
20

 Hermawan Warsito. Pengantar Metode Penelitian. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Tahun 

1995 hlm 54 
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informasi yang terpercaya dan lengkap  

Penggunaan sumber data primer dapatlah mempermulus peneliti untuk 

mendapat fakta & data yang perlu untuk penelitian. Karena penulis 

melakukan wawancara dengan narasumber yang tepat. Data ini dapat 

menjadi bukti keabsahan penelitian karena didapat langsung dari lembaga 

atau instansi yang menjadi objek penelitian. Data primer adalah peneliti 

yang mendapat data langsung baik melalui narasumber ataupun staf 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh orang lain, jadi 

peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya 

sebagai pemakai data. Didapat dari bahan yang sudah ada atau diolah dari 

instansi, dinas sesuai bidang yang diteliti. Dimana data tersebut berbentuk 

buku ilmiah, dokumen resmi yang di dapat dari Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) , Melalui tv, koran, internet maupun perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. 

Sumber data yang digunakan peneliti ketika mencari data menggunakan 

sumber data yang sudah beredar dan sudah diolah baik itu buku, koran, 

jurnal dokumen atau foto yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber 

data ini dapat membantu peneliti memperoleh hasil selama penelitian. 

1.7.4 Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian merupakan narasumber yang dipilih oleh peneliti 

supaya data dapat terkumpul yang dianggap menguasaibidang yang 

berhubungan dari tema penelitian peneliti.  Subyek penelitian ini 



 

15 
 

berhubungan terhadap informasi yang diperoleh penulis waktu 

pelaksanaan penelitian oleh peneliti & dapat diberikan data yang lengkap 

terhadap masalah dalam penelitian. 

Subyek penelitian merupakan orang, atau lembaga (organisasi) 

yang akan diteliti. Penelitian ini subyek penelitiannya merupakan orang 

yang sangat paham akan permasalahan yang akan diteliti, yakni Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam permasalahan krisis air dan 

juga masyarakat yang ada di Kota Balikpapan. 

Penelitian ini ditujukan kepada narasumber yang sangat menguasai 

dan yang paham akan permasalahan penelitian. Jadi, data dan informasi 

dapatdiberikan narasumber yang dicari oleh peneliti. Dalam penelitian ini, 

subyek penelitian dari penelitian ini yaitu: 

a) Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Kota Balikpapan 

b) Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen Kota Balikpapan 

c) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan 

 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian antara lain: 

1) Wawancara 

Wawancara yaitu percakapan langsung antara peneliti dengan 

narasumber. Biasanya diikuti dengan interview guide sebagai pedoman. 

Tujuan dari wawancara yaitu memperoleh informasi dari narasumber 

secara langsung. Penelitian ini digunakannya wawancara terstruktur, yakni 

wawancara yang dilaksanakan secara terperinci dengan dengan pihak 
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dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. 

Penulis akan melakukan wawancara akan tetap dalam ruang lingkup 

penelitian , dan tidak keluar terhadap permasalahan yang lainnya.
21

 

Pertanyaan yang telahdisiapkan dapat diajukan unruk mencari 

informasi yang membantu peneliti yang bertujuan untuk berkomunikasi 

langsung dengan narasumber tentang upaya pemerintah dalam mengatasi 

krisis air bersih di Kota Balikpapan. 

2) Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana 

informasi yang didapat dicatat oleh peneliti. Observasi merupakan 

kegiatan bahwa peneliti mencari dan mendapat data yang didapat secara 

langsung. Penelitian ini menggunakan observasi yang tersetruktur yang 

dimana kegiatan observasi yang dipersiapkan sesuai dengan tempat yang 

diamati, apa dan kapan penelitian itu dilakukan yang dilakukan secara 

sistematis. Data yang dicari dari penelitian ini adalah data untuk 

mengatahui upaya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Balikpaan dalam mengatasi krisis air di Kota Balikpapan. 

Pengguanaan teknik observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

suasana rill yang terjadi di tempat penelitian yaitu di Kota Balikpapan. 

Sudah sampai mana Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan usaha 

untuk mengatasi krisis air tersebut. Observasi dilakukan langsung oleh 

peneliti di kawasan waduk teritip. Sehingga peneliti dapat terbantu dalam 

pengumpilan data atau info yang diperlukan akurat dan sesuai fakta yang 

                                                             
21
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ada. 

3) Dokumentasi 

Pelaksanaan teknik ini dilakukan dengan mencatat berbagai 

dokumen, laporan, maupun arsip resmi yang berada di Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) untuk memperoleh hasil di dalam penelitian ini. 

Dokumentasi dapat digunakan dengan tujuan menjadikan bukti penelitian 

yang didapat secara langsung dari dinas yang dituju. Peneliti juga 

menggunakan foto selama penelitian berlangsung. 

1.7.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data merupakan teknik yang digunakan untuk 

pengelompokkan data berlandaskan penggunaak variabel dan responden. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Data yang 

dikumpulkan dilakukan selama pengumpulan data, mulai dari reduksi, 

penyajian serta kesimpulan atau konfirmasi atas data yang sesuai dengan 

penjelasan Miles dan Huberman.22 

 

Bagan 1.1 Komponen Analisis Data 

 

                                                             
22

 Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif.Jakarta: UI-

Press.Hlm:23 
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Bagian-bagian analisa data: Model Interaktif.
23

 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah data dari hasil penelitian yang 

dikumpulkan berdasarkan fakta dan hasil wawancara yang masih belum 

diolah dan dipilah-pilah yang berwujud data yang ada di lapangan. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan metode dari data yang dipilih dan 

disederhanakan, data umum yang didapat dari lapangn yang dimana 

dilakukan yang akan memberikan gambaran secara definit dan peneliti 

dapat melakukan penelitian secara lancer. 

Selama penelitian berlangsung, reduksi data akan terus berlanjut 

tereus menerus. Reduksi data adalah hal yang dilakukan peneliti untuk 

menganalisis data ketika peneliti melakukan penelitian untuk 

mengkategorikan, memandu dan juga penyelarasan data yang didapat saat 

penelitian guna penarikan kesimpulan sementara. 

3) Penyajian Data  

Metode selanjutnya yaitu penyampaian data yang sudah tersusun 

untuk memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan melakukan 

respon. Penyajian data dilakukan untuk hasil dari reduksi data penelitian 

dapat ditata dan dapat dipahami, pengkategorian penyajian data dapat 

melalui bagan, penjelasan secara narasi dan hubungan antar kategori. 

Dengan demikian, penyajian data ini tidak hanya dijelaskan secara narasi 

akan tetapi ditambah dengan penarikan kesimpulan. 

                                                             
23
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Proses ini dilakukan agar supaya peneliti dapat dipermudah untuk 

menjelaskan semua data yang didapat dalam penarikan keseimpulan. 

Pengelompokkan data yang didapat dan disusun sesuai kategori yang 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di dalam penarikankesimpulan 

sementara. 

4) Penarikan Kesimpulan 

Metode selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Hal ini adalah 

hasil dari penelitian yang dilakukan untuk upaya pemahaman arti atau 

akibat sebab yang didapat ketika penelitian. Tetapi untuk mencapai hasil 

ini, dilakukan reduksi dataa, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 

Tahapan ini adalah step yang terakhir penelitian yang dilakukan 

peneliti selama penelitian berlangsung. Semua hasi penelitian saat tahap 

ini dikumpulkan dan didapat peneliti dapat disimpulkan menjadi hasil 

penelitian. Tahapan penarikan kesimulan adalah hasil dari seluruh proses 

yang dilakukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini dapat dibuatkan 

kesumpulan dalam proses ini. Dalam tahapan penarikan kesimpulan, 

peneliti dapat mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota 

Balikpapan dalam Mengatasi Krisis Air di Kota Balikpapan. 

1.7.7 Uji Keabsahan Data 

Metode terakhir dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji keabsahan 

data. Metode ini digunakan untuk pengujian absahnya data dalam 

penelitian. Metode yang digunakan adalah metode triangulasi. Triangulasi 

dapat dilakukan dengan cara menurut Paton: 

1. Perbandingan data hasil wawancara dan hasil observasi 
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2. Perbandingan yang disebutkan secara privat dan secara umum 

3. Perbandingan yang disebut subyek-subyek terhadap situasi penelitian 

di setiap saat 

4. Perbandingan kondisi dan sudut pandang seseorang dan pendapat 

orang yang berbeda latar belakang 

5. Perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan
24
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Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya Pemerintah Kota Dalam Mengatasi 

Krisis Air di Kota Balikpapan 

UU No 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 

PP No 16 Tahun 2005 pasal 40 

Peraturan Walikota Balikpapan No 19 Tahun 2010 

RPJP Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 

 Pembangunan waduk teritip 

 Pembangunan Instalasi 

Pengolahan Air baru 

 Pemanfaatan sumur dalam 

dan pembuatan instalasi 

pengolahan sederhana 

 Ketinggian Level Air 

Waduk Manggar 

 Keterbatasan pasokan 

energi listrik 

 Kondisi Pipa yang 

Dinas PU Kota Balikpapan Kementrian PUPR PDAM Kota Balikpapan 

Upaya Pemerintah 

 

Permasalahan yang dihadapi 

pemerintah kota 


