
 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

1 
 
SKRIPSI ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN… RIZQATUS SHOLEHAH 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

 Krisis air dunia terus menjadi isu penting saat ini. Dinar (dalam Maarif, 

2011) menjelaskan bahwa menjelang tahun 2025, diperkirakan sekitar sepertiga 

populasi dunia akan menghadapi kekurangan air dalam tingkat yang parah. 

Terdapat berbagai macam penyebab akibat krisis air dunia mulai dari pemanasan 

global sampai pencemaran limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) pada air 

bersih (Laila dan Prihantono, 2017). Salah satu faktor penyebab utama dari krisis 

air adalah penggunaan air irigasi pertanian yang tidak efisien. Dari total 

penggunaan air, sektor pertanian menggunakan air hampir 70 persen, sisanya 

sektor industri sebesar 20 persen dan sektor rumah tangga sebesar 10 persen 

(Litbang Pertanian, 2003).  

 Dalam mengatasi permasalahan krisis air, beberapa negara menerapkan 

konsep air virtual.  Hal ini dikarenakan konsep air virtual mampu memberikan 

potensi air yang tidak hanya terbatas pada air yang tampak, melainkan pada air 

yang terkandung dalam suatu produk. Konsep air virtual ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Allan pada awal tahun 90-an (Budiman, 2017). Air virtual 

merupakan jumlah air yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komoditi 

pertanian ataupun industri. Dengan menerapkan konsep air virtual ini, setiap 

daerah ataupun negara dapat menetapkan kebijakan untuk efisiensi dalam 

penggunaan air secara virtual dari produksi suatu komoditas.   

 Mengingat proporsi penggunaan air terbesar adalah dari sektor pertanian, 

maka banyak sekali penelitian yang menghubungkan antara air virtual dengan 

ketahanan pangan. Salah satu contohnya adalah penelitian Liu dkk. (2019) yang 

menganalisis tantangan ketahanan pangan dari gandum di China Barat Laut 

dengan perspektif air virtual. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa 

memang air virtual menjadi sesuatu hal yang penting dalam menunjang ketahanan 

pangan di China. China bagian barat laut merupakan daerah yang kaya sumber 
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daya air, sehingga daerah ini menjadi pemasok gandum bagi daerah-daerah di 

China lain yang mengalami kelangkaan air.   

Pulau Jawa yang merupakan pulau terbesar kelima di Indonesia dan terpadat 

penduduknya sering mengalami bencana kekeringan jika dibandingkan dengan 

provinsi di kepulauan lain. Berdasarkan data statistik Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2014 sampai 2018, di Pulau Jawa 

terdapat tiga provinsi dengan kejadian bencana kekeringan terbanyak. Ketiga 

provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari tahun 

2014 sampai tahun 2018, Provinsi Jawa Barat mengalami kejadian kekeringan 

sebanyak 34 kali, Jawa Tengah 38 kali, dan Jawa Timur sebanyak 24 kali. Adanya 

bencana kekeringan ini tentu akan sangat berpengaruh dalam produksi pertanian, 

terutama dalam kebutuhan airnya. 

Jika dilihat dari sisi supply pertanian, daerah yang berkontribusi besar dalam 

produksi pertanian di Indonesia adalah daerah provinsi Jawa Timur. Pada tahun 

2018, dalam tingkat nasional Provinsi Jawa Timur mampu berkontribusi 19% dari 

total produksi padi, 31% dari total produksi jagung, dan 36% dari total produksi 

kedelai. Kontribusi yang besar tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai 

daerah utama dalam penggerak swasembada pangan. Oleh karena itu, studi kasus 

dalam penelitian ini difokuskan pada pertanian Provinsi Jawa Timur.  

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional program Upsus Pajale 

digalakkan (Benu dan Kumaat, 2017). Upaya Khusus (Upsus) merupakan salah 

satu program untuk memecahkan permasalahan terkait manajemen peningkatan 

produksi, manajemen stok, distribusi pangan nasional, dan kesejahteraan petani. 

Pada akhir tahun 2016, Upsus swasembada pangan difokuskan pada komoditas 

pangan strategis nasional yakni padi, jagung, dan kedelai (Pajale). Program Upsus 

Pajale tersebut juga diterapkan di Jawa Timur sebagai harapan utama dalam 

mencapai swasembada pangan. 

Adanya keterkaitan antara kebutuhan air virtual, ketahanan pangan, dan 

kelangkaan air menjadi salah satu dasar dari ide penelitian ini. Dengan fokus 

penelitian pada tanaman pangan pajale (padi, jagung, kedelai) di Jawa Timur, 

penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis efisiensi penggunaan air 
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virtual. Harapan dari penelitian ini adalah dapat menjadi rekomendasi kebijakan 

terkait efisiensi air irigasi pertanian, khususnya pada tanaman pajale di Jawa 

Timur. Dengan adanya efisiensi air irigasi pertanian, kedepannya masalah 

ketahanan pangan dan juga isu kelangkaan air dapat teratasi dengan baik.  

 

1.2 Kesenjangan Penelitian  

Penelitian mengenai air virtual di Indonesia pernah dilakukan oleh Bulsink 

dkk. (2010). Studi kasus dalam penelitian Bulsink dkk. (2010) difokuskan pada 

komoditas tanaman pangan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam Penelitian 

ini dapat diketahui bahwa aliran air virtual antar provinsi di Indonesia sebagian 

besar berasal dari perdagangan beras. Penelitian lain mengenai air virtual di 

Indonesia juga dilakukan oleh Budiman (2017). Namun, penelitian tersebut hanya 

berfokus pada besarnya air virtual komoditas gula yang dihasilkan oleh PT 

Gunung Madu Plantation. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa dari 

tahun ke tahun air virtual untuk gula tebu terus berubah tergantung dari jumlah 

produksi gula yang dihasilkan oleh PT Gunung Madu Plantation. Penelitian 

lainnya yang juga membahas kebutuhan air tanaman pangan adalah penelitian 

Permana (2013). Penelitian Permana (2013) difokuskan pada pertanian padi di 

kabupaten/kota Jawa Timur dan juga harga dari air yang digunakan pada tanaman 

padi. 

Kebutuhan air dan efisiensi penggunaan air menjadi cara untuk mengetahui 

apakah hasil tanaman dipengaruhi oleh pasokan air. Penelitian Suryanti dkk. 

(2015) bertujuan untuk mengetahui kebutuhan air tanaman dan efisiensi 

penggunaan air tanaman dengan studi kasus yang diambil adalah tanaman kedelai. 

Secara garis besar dari penelitian ini dapat diketahui bahwa meningkatnya 

efisiensi penggunaan air dapat mengurangi kebutuhan air. Penelitian lainnya 

mengenai efisiensi penggunaan air juga dilakukan oleh Liu dan Song (2019). 

Dengan studi kasus tanaman pangan di lembah sungai Heihe China selama tahun 

2007-2012, penelitian ini mampu memberikan pemetaan wilayah melalui tampilan 
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peta statistik ArcView Gis berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan air tanaman 

pangan di daerah tersebut.  

Analisis mengenai perhitungan air virtual tanaman pangan, terutama 

tanaman pajale dan efisiensi penggunaan air sangat perlu dilakukan untuk 

menunjang efisiensi air pertanian di Jawa Timur sebagai produsen pertanian 

terbesar di Indonesia. Dari hasil review beberapa penelitian sebelumnya, masih 

belum ditemukannya penelitian yang mengkaji air virtual tanaman pangan beserta 

nilai efisiensi penggunaan airnya di kabupaten/kota Jawa Timur. Oleh karena itu, 

penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan air vitual dan efisiensi penggunaan 

air virtual tanaman padi, jagung, dan kedelai. Dan hasil analisis tersebut kemudian 

dituangkan dalam peta Geographic Information System (GIS) untuk memberikan 

gambaran kelompok wilayah mana yang efisien dalam penggunaan air tanaman 

pangan pajalenya.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi penggunaan 

air virtual tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai di Jawa Timur. Untuk 

mengatahui nilai efisiensi, maka dalam penelitian ini juga diberikan perhitungan 

kebutuhan air virtual padi, jagung, dan kedelai antar kabupaten/kota di Jawa 

Timur selama tahun 2014 sampai tahun 2018. 

 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

 Untuk menghitung air virtual tanaman pangan pajale, metodologi yang 

digunakan disesuaikan dengan panduan perhitungan yang dibawakan oleh 

Hoekstra dkk. (2011). Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada perhitungan air 

virtual dari tanaman pangan. Untuk menghitung evapotranspirasi dari tanaman, 

penelitian ini menggunakan metode Penman-Monteith dari FAO. Untuk 

perhitungan efisiensi penggunaan air virtual menggunakan hasil dari pembagian 

antara hasil panen dengan jumlah kebutuhan air virtual. Hasil perhitungan 

efisiensi penggunaan air virtual tersebut kemudian dimasukkan kedalam 
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Geographic Information System (GIS) menggunakan aplikasi ArcView GIS 3.3 

dan diinterpretasikan melalui peta statistik. 

 

1.5    Ringkasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan perhitungan dari aplikasi Cropwat 8.0 dengan metode Penman-

Montieth dapat diketahui bahwa air virtual untuk padi secara rata-rata di Provinsi 

Jawa Timur adalah sebesar 948,597 m
3
/ton, kebutuhan air virtual jagung adalah 

sebesar 718,009 m
3
/ton, dan untuk tanaman kedelai kebutuhan air virtualnya 

adalah sebesar 1589,826 m
3
/ton. Tanaman kedelai mempunyai nilai efisiensi yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan tanaman padi dan jagung. Jika 

dibandingkan dari tahun 2014 dan tahun 2018, tanaman padi dan kedelai 

mengalami penurunan efisiensi penggunaan air virtual. Berdasarkan tampilan peta 

statistik hasil olah data dengan aplikasi ArcView GIS 3.3 dapat diketahui bahwa 

dari tahun 2014 sampai tahun 2018 daerah yang tingkat efisiensi penggunaan air 

virtualnya tinggi terus berkurang untuk ketiga jenis komoditas. Adanya penurunan 

tingkat efisiensi ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata kabupaten/kota di 

Jawa Timur masih tidak efisien dalam menggunakan air untuk proses produksi 

tanaman padi, jagung, dan kedelai.  

 

1.6 Kontribusi Riset 

Kontribusi riset yang diharapkan dalam penelitian antara lain: 

1. Memberikan informasi mengenai kebutuhan air pertanian secara virtual, 

yang kemudian diharapakan dapat menjadi referensi kebijakan 

pemerintah dalam efisiensi pertanian. 

2. Membantu melakukan pemetaan daerah Jawa Timur berdasarkan tingkat 

efisiensi penggunaan air virtualnya melalui GIS. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling 

berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab 1. Pendahuluan 

Bab ini berisi uraian dan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, 

kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan 

hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan. 

Bab 2. Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait. Kemudian juga 

diberikan studi penelitian terdahulu yang terkait, model analisis, dan kerangka 

pikir dalam penelitian ini. 

Bab 3. Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian akan dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian beserta dengan asumsi, kegunaan, cara dan peran peneliti dalam 

penelitian yang dilakukan. Di bab ini juga akan dijelaskan sumber data, periode 

data penelitian, model empiris, deskripsi operasional variabel, dan teknik analisis 

penelitian. 

Bab 4. Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini memuat gambaran umum, deskripsi variabel penelitian, analisis 

model,  serta pembahasan hasil penelitian. 

Bab 5. Simpulan dan Saran 

Bagian ini memuat simpulan hasil penelitian yang ditarik oleh penulis dan 

saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. 

 

 

 

 

 


