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ABSTRAK
Habib Ismail, 2011, Prioritas Rehabilitasi Sistem Drainase Mikro Daerah
Aliran Sungai (DAS) Kali Pepe Hulu Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Teknik
Sipil Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Banjir merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi
secara maksimal. Banjir yang terjadi di Kota Surakarta tidak terlepas dari kondisi
geografis serta kinerja sistem drainase baik secara makro maupun mikro. Oleh
karena itu diperlukan sebuah pemeliharaan sistem drainase. Pemeliharaan sistem
drainase termasuk rehabilitasi sangat diperlukan agar sistem drainase dapat
berfungsi dengan baik. Keterbatasan anggaran Pemda Surakarta menuntut
diadakannya penetapan prioritas rehabilitasi saluran drainase.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif
Evaluatif. Obyek studi adalah sistem jaringan drainase mikro DAS Kali Pepe
Hulu Kota Surakarta. Analisis perhitungan menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP ) dan program komputer Criterium Decision Plus (CDP)
versi 3.0. Studi ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuisioner
kepada masyarakat sekitar Kali Pepe. Rehabilitasi sistem drainase mikro DAS
Kali Pepe Hulu, kriteria yang menjadi dasar penentuan prioritas rehabilitasi
adalah Partisipasi Masyarakat, Tingkat Kerusakan Saluran, Luas Area Layanan,
Estimasi Biaya Rehabilitasi.
Hasil analisis Metode AHP dengan menggunakan program komputer Criterium
Decision Plus (CDP) versi 3.0 prioritas rehabilitasi didahulukan pada saluran
Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe dengan nilai 0,150 atau 15 %.
Untuk selanjutnya berurutan dari saluran Jl. Singosari Timur dengan 11,5 %,
saluran Wonorejo - Bayan dengan 11,3 % , saluran Ngipang – Mangunsarkoro
dengan 11,1 %, saluran Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro ) dan saluran
Kahuripan Timur – Kali Pepe dengan 10,9 %, saluran Pleret – Belakang
Pengadilan Agama dengan 10,2 %, saluran RT 05 RW 04 dengan 9,9 %, dan yang
terakhir saluran Kp. Banyuagung dengan 9,1 %.
Kata kunci : AHP, Prioritas, Rehabilitasi
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah

Kota Surakarta mempunyai luas wilayah 44.040.593 Ha dan memiliki lima
kecamatan, yaitu : Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan
Jebres, Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan yang terdiri dari 51
kelurahan.

Sejak akhir tahun 2007 berita tentang masalah banjir di Kota Surakarta sering
menghiasi media cetak maupun media elektronik. Banjir merupakan salah satu
masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara maksimal. Banjir yang
terjadi di Kota Surakarta tidak terlepas dari kondisi geografis serta kinerja sistem
drainase baik secara makro maupun mikro. Ada hubungan yang erat antara
kondisi geografis dalam hal ini DAS dengan sistem drainase suatu wilayah
sehingga bahasan DAS tidak dapat terpisah dengan bahasan sistem drainase ( Sri
Rahayu : 2008 ).

Sistem Drainase di wilayah Kota Surakarta pada mulanya dibangun untuk
kepentingan Keraton dan selanjutnya dikembangkan sebagai sistem drainase kota.
Jaringan drainase di Kota Surakarta dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu
drainase alam dan drainase kota. Drainase alam pada umumnya merupakan
sungai-sungai yang melintas di tengah kota seperti Kali Sumber, Kali Pepe, dan
Kali Anyar yang berfungsi sebagai penampung pengaliran drainase kota dan air
hujan yang diteruskan ke laut melalui Sungai Bengawan Solo. Sedangkan
drainase kota mengalirkan air permukaan baik berupa genangan akibat air hujan
maupun air buangan dari rumah tangga. Panjang drainase adalah sebagai berikut :
drainase primer 35,7 Km ; drainase sekunder 67,5 Km ; dan drainase tersier 455,3
commit to user
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Pemeliharaan sistem drainase sangat diperlukan agar sistem drainase dapat
berfungsi dengan baik. Usaha pemeliharaan tidak hanya sebatas merawat sistem
drainase saja, tetapi termasuk juga melakukan rehabilitasi sistem drainase.
Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sistem drainase ke
keadaan semula yaitu sebelum ada kerusakan.

Keterbatasan

anggaran

yang dimiliki

oleh

Pemda Surakarta

menuntut

diadakannya penetapan prioritas rehabilitasi sistem drainase yang mengalami
kerusakan. Selama ini, program rehabilitasi yang dilakukan tidak didahului
dengan analisis penetapan prioritas, tetapi hanya didasarkan pada kondisi fisik
sistem drainase semata. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan
sebuah penelitian yang bertujuan untuk menentukan prioritas rehabilitasi dengan
memasukkan faktor teknik dan faktor sosial. Faktor sosial yang ditinjau adalah
partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja sistem drainase. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analytical Hierarchy Process
( AHP ).

Penelitian ini dilaksanakan pada sistem drainase mikro DAS Kali Pepe Hulu kota
Surakarta. Pada DAS Kali Pepe Hulu terdapat 9 saluran drainase mikro yang
semuanya bermuara pada Kali Pepe Hulu . Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada

Sal. Pp Hu 4.1

Sal. Pp Hu 4

Kali Pepe Hulu

Gambar 1.1 Skema Jaringancommit
Sistem to
Drainase
user Mikro DAS Kali Pepe Hulu

Sal. Pp.Hu 1

Sal. Pp Hu 2

Sal. Pp Hu 3

Sal. Pp Hu 6
Sal. Pp Hu 5

Sal. Pp Hu 8

Sal. Pp Hu 7

Gambar 1.1 berikut ini :
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1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap rehabilitasi sistem drainase
mikro DAS Kali Pepe Hulu?
2. Saluran drainase yang mana di DAS Kali Pepe Hulu yang diprioritaskan untuk
direhabilitasi?

1.3.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Wilayah yang ditinjau adalah DAS Kali Pepe Hulu Kota Surakarta.
2. Saluran drainase yang diteliti hanya terbatas pada saluran yang terbuka saja.
3. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode Analytical

Hierarchy Process ( AHP ).
4. Kriteria yang digunakan adalah Partisipasi Masyarakat, Tingkat Kerusakan
Saluran, Luas Areal Layanan dan Estimasi Biaya Rehabilitasi.
5. Pengumpulan data survey masyarakat didapatkan dari pengisian kuisioner
yang dibagikan kepada masyarakat terkait.
6. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program komputer Criterium
Decision Plus versi 3.0.
7. Program komputer Criterium Decision Plus versi 3.0 hanya dapat
menyelesaikan 20 alternatif dengan 4 kriteria dan 1 goal.
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1.4.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap rehabilitasi sistem
drainase mikro DAS Kali Pepe Hulu Kota Surakarta.
2. Menentukan prioritas rehabilitasi sistem drainase mikro DAS Kali Pepe Hulu
Kota Surakarta.

1.5.
1.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan dalam
menentukan prioritas rehabilitasi pada sistem drainase mikro DAS Kali Pepe
Hulu Kota Surakarta.

2.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam dunia
teknik sipil.
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
Pengertian Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut Dictionary of Scientific and
Technical Term (Lapedes et al ., 1974), DAS (Watershed) diartikan sebagai suatu
kawasan yang mengalirkan air ke satu sungai utama. Dikemukakan oleh Manan
(1978) bahwa DAS adalah suatu wilayah penerima air hujan yang dibatasi oleh
punggung bukit atau gunung, dimana semua curah hujan yang jatuh diatasnya
akan

mengalir

di

sungai

utama

dan

akhirnya

bermuara

ke

laut

(http://www.membuatblog.web.id/2010/02/pengertian-daerah-aliran-sungai.html).

Secara umum DAS didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah / kawasan yang
dibatasi

oleh

pembatas

topografi

(punggung

bukit)

yang

menerima,

mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui
anak - anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Batas DAS
tidak sama dengan batas administrasi suatu wilayah. Sistem drainase adalah
serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang
kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan
secara optimal (Suripin : 2003).

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2004, Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah
suatu wilayah daratan tertentu yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak - anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan
air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di
darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.
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Sistem drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan
air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air ( banjir )
dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal,
jadi sistem drainase adalah rekayasa infrastruktur di suatu kawasan untuk
menanggulangi adanya genangan banjir ( Suripin, 2004 ).

Sistem

jaringan

drainase

merupakan

kelompok

infrastruktur

air

pada

pengelompokan infrastruktur wilayah. Selain itu ada kelompok jalan, kelompok
sarana transportasi, kelompok pengelolaan limbah, kelompok bangunan kota,
kelompok energi dan kelompok telekomunikasi (Grigg ,1988 dalam Suripin,
2004).

Air hujan yang jatuh di suatu kawasan perlu dialirkan atau dibuang, caranya
dengan pembuatan saluran yang dapat menampung air hujan yang mengalir di
permukaan tanah tersebut. Sistem saluran diatas selanjutnya dialirkan ke sistem
yang lebih besar. Sistem yang paling kecil juga dihubungkan dengan saluran
rumah tangga dan sistem saluran bangunan infrastruktur lainnya, sehingga apabila
cukup banyak limbah cair yang berada dalam saluran tersebut dapat diolah (
treatment ). Seluruh proses tersebut diatas yang disebut dengan sistem drainase (
Kodoatie, 2003 ).

Drainase yang berasal dari bahasa Inggris yaitu drainage mempunyai arti
mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Dalam bidang teknik
sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis
untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan
maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi
kawasan/lahan tidak terganggu. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk
mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dalam salinitas. Jadi, drainase
menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga air tanah ( Suripin, 2004 ).
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Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada
suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh
kelebihan air tersebut ( Suhardjono 1948 : 1 )
( http://bahan-referensi.blogspot.com/2010/05/drainase.html ).

Sesuai dengan prinsip sebagai jalur pembuangan maka pada waktu hujan, air yang
mengalir di permukaan diusahakan secepatnya dibuang agar tidak menimbulkan
genangan yang dapat mengganggu

aktivitas dan bahkan dapat menimbulkan

kerugian ( R.J. Kodoatie, 2003 ).
Adapun fungsi dari drainase menurut R.J. Kodoatie adalah :
1.

Membebaskan suatu wilayah ( terutama yang padat dari pemukiman ) dari
genangan air, erosi, dan banjir.

2.

Karena aliran lancar maka drainase juga berfungsi memperkecil resiko
kesehatan lingkungan bebas dari malaria ( nyamuk ) dan penyakit lainnya.

3.

Kegunaan tanah pemukiman padat akan menjadi lebih baik karena terhindar
dari kelembababan.

4.

Dengan sistem yang baik, tata guna lahan dapat dioptimalkan dan juga
memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan
lainnya.

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika.
Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif
atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses
pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagianbagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, member
nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan
mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana
yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil
pada situasi tersebut. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang
kompleks dengan menstruktur suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan,
hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot
commit to user
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yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai
pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita
secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah
dibuat ( Saaty, 1993 ).
Analytical Hierarchy Process digunakan untuk menyederhanakan suatu persoalan
yang kompleks yang tidak terstruktur, stratejik, dan dinamik menjadi bagianbagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Tingkat kepentingan setiap variabel
diberi nilai numerik secara subyektif tentang arti penting variabel tersebut secara
relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Pertimbangan tersebut kemudian
dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan
berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut ( Marimin, 2004 ).
Analytical Hierarchy Process mempunyai banyak keunggulan dalam menjelaskan
proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga
dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan
keputusan AHP, proses keputusan yang kompleks dapat diuraikan menjadi
keputusan-keeputusan lebih kecil yang dapat ditangani dengan mudah. Beberapa
keuntungan yang diperoleh bila memecahkan persoalan dan pengambilan
keputusan dengan menggunakan AHP ( Marimin, 2004 ) :
1.

Kesatuan
Analytical Hierarchy Process memberikan satu model tunggal yang mudah
dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan tidak terstruktur.

2.

Kompleksitas
Analytical Hierarchy Process menggunakan pendekatan deduktif dan sistem
dalam memecahkan masalah yang rumit.

3.

Saling ketergantungan
Analytical Hierarchy Process dapat menangani saling ketergantungan
elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.

4.

Penyusunan Hierarki
Analytical Hierarchy Process mencerminkan kecenderungan alami pikiran
untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat
commit
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5.

Pengukuran
Analytical Hierarchy Process memberikan suatu skala untuk mengukur yang
tidak terukur dan suatu metode untuk menetapkan prioritas.

6.

Konsistensi
Analytical Hierarchy Process melacak konsistensi logis dari pertimbanganpertimbangan yang digunakan untuk menetapkan berbagai prioritas.

7.

Sintesis
Analytical Hierarchy Process menuntun ke suatu taksiran yang menyeluruh
tentang kebaikan setiap tingkat alternatif.

8.

Tawar-menawar
Analytical Hierarchy Process mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif
dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif
terbaik yang berdasarkan atas tujuan.

9.

Penilaian dan Konsensus
Analytical

Hierarchy

Process

tidak

memaksakan

konsensus,

tetapi

mensistesiskan suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang
berbeda.
10. Pengulangan proses
Analytical Hierarchy Process memungkinkan orang untuk merinci definisi
mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian
mereka melalui pengulangan.

2.2. Dasar Teori

2.2.1. Sistem Drainase

Sistem jaringan drainase merupakan salah satu dari infrastruktur pada suatu
kawasan yang dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang
berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan
atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut dari hulunya,
bangunan sistem drainase terdiri dari saluran drainase penerima (interseptor
commit
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(conveyor drain), saluran drainase induk (main drain) dan badan air penerima
(receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya, seperti
gorong-gorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air,
bangunan terjun, kolam tando dan stasiun pompa. Pada sistem drainase yang
lengkap, sebelum masuk ke badan air penerima air diolah dahulu pada instalasi
pengolah air limbah (IPAL), khususnya untuk sistem tercampur. Hanya air yang
telah memliki baku mutu tertentu yang dimasukkan ke dalam badan air penerima,
biasanya sungai, sehingga tidak merusak lingkungan (Suripin, 2004).

Sistem drainase mikro ( Minor Drainage System ) adalah sistem drainase yang
melayani suatu daerah pemukiman, seperti daerah perumahan-perumahan, daerah
komersial atau zona industry, pasar, perkantoran, dan sebagainya. Catchment area
drainase minor / mikro kurang dari 10 ha
( http://www.scribd.com/doc/52396284/3/Jenis-Sistem-Drainase ).

2.2.2. Konsep Sistem Drainase Yang Berkelanjutan

Sampai saat ini perancangan drainase didasarkan pada filosofi bahwa air
secepatnya mengalir dan seminimal mungkin menggenangi daerah layanan. Tapi
dengan semakin timpangnya perimbangan air ( pemakaian dan ketersediaan ),
maka diperlukan suatu perancangan drainase yang berfilosofi bukan saja aman
terhadap genangan tapi juga sekaligus berasas pada konservasi air ( Sunjoto,
1987 ).

Berdasarkan prinsip pengertian sistem drainase yang bertujuan agar tidak terjadi
banjir di suatu kawasan, ternyata air juga merupakan sumber kehidupan. Bertolak
dari hal tersebut, maka konsep dasar pengembangan sistem drainase yang
berkelanjutan adalah meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta
memperbaiki dan konservasi lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang
komperhensif dan integratif yang meliputi seluruh proses, baik yang bersifat
struktural maupun non struktural untuk mencapai tujuan tersebut ( Suripin, 2004 ).
commit to user
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2.2.3. Kriteria Prioritas Rehabilitasi Sistem Drainase

Dalam kasus ini, kriteria yang menjadi dasar penentuan prioritas rehabilitasi
sistem drainase adalah Partisipasi Masyarakat, Tingkat Kerusakan Saluran,
Luas Area Layanan, serta Estimasi Biaya Rehabilitasi. Prioritas rehabilitasi ini
dilakukan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemda Kota Surakarta.
Pada setiap kriteria, akan dilakukan pembobotan dari setiap komponen yang
mendukungnya. Pembobotan ini berguna sebagai bahan pembanding untuk
langkah berikutnya.

2.2.3.1.

Partisipasi Masyarakat

Pembangunan saluran drainase merupakan bagian dari pembangunan sistem
drainase yang pelaksanaannya harus sesuai permintaan masyarakat dengan
memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat.
Keberlanjutan sistem drainase secara utuh merupakan keterkaitan keberlanjutan
aspek fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang saling mempengaruhi.
Ketidakberlanjutan salah satu aspek akan mempengaruhi aspek lain dan pada
akhirnya akan mengancam keberlanjutan sistem drainase. Masyarakat ikut
menjaga keberlanjutan dari fungsi sistem drainase dalam kegiatan pembangunan,
rehabilitasi, ataupun peningkatan sistem drainase yang dilaksanakan oleh
pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan secara partisipatif.

Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan
dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
( Situmorang, 1999, dalam Sobriyah dan Wignyosukarto, 2001 ).

Masyarakat yang dimaksud disini yaitu seluruh masyarakat yang ada baik di
pedesaan, perkotaan, di hulu Daerah Aliran Sungai ( DAS ) maupun di hilir, kaya
atau miskin, akademisi, bahkan semua insan yang mempunyai hubungan dengan
air ( Sobriyah dan Wignyosukarto,commit
2001 ).to user
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Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan (sistem jaringan
drainase) menurut Pranoto SA dalam Yusuf 2006. Dapat diuraikan sebagai
berikut:
1.

Survey dan Investigasi : memberi informasi lokasi dan kondisi setempat.

2.

Perencanaan : persetujuan, kesepakatan, penggunaan

3.

Pembebasan tanah : memberi kemudahan, memperlancar proses

4.

Pembangunan : membantu pengawasan dan terlibat dalam pelaksanaan

5.

Operasi dan pemeliharaan : terlibat dalam pelaksanaan, ikut memelihara, dan
melaporkan jika ada kerusakan

6.

Monitoring dan evaluasi : memberikan data yang nyata di lapangan tentang
dampak yang terjadi setelah pembangunan.

Dari pengertian dan kriteria tentang partisipasi masyarakat tersebut maka dalam
penelitian ini partisipasi masyarakat difokuskan pada :
1.

Persentase pemahaman masyarakat tentang sistem jaringan drainase yang ada
di lingkungannya

2.

Persentase kepedulian masyarakat tentang pengelolaan dan perawatan sistem
drainase tersebut.

2.2.3.2.

Tingkat Kerusakan Saluran

Tingkat kerusakan menunjukkan gambaran secara utuh tentang kondisi fisik
saluran drainase. Setiap komponen dari saluran drainase akan dibagi menjadi
beberapa komponen yang lebih kecil, yang masing-masing akan dinilai
kondisinya. Setiap komponen memberikan kontribusi terhadap kondisi fisik
saluran drainase secara keseluruhan. Kerusakan saluran drainase ini meliputi
endapan atau sedimen dan runtuhnya dinding saluran.

2.2.3.3.

Luas Area Layanan

Luas area layanan merupakan area yang akan ditinjau saluran drainasenya untuk
mengetahui kondisi saluran drainase
pemeliharaannya menjadi tanggung
commitdan
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jawab pemerintah dengan peran serta masyarakat. Dalam penelitian ini data luas
area layanan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan Sri Rahayu (2008)
tentang pemetaan DAS di Surakarta.

2.2.3.4.

Estimasi Biaya Rehabilitasi

Estimasi biaya adalah perkiraan jumlah biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi
saluran drainase. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menyebabkan
rehabilitasi saluran drainase tidak dapat dilakukan secara serempak. Rehabilitasi
yang dilakukan secara bertahap berdasarkan penetapan prioritas yang yang
dilakukan. Estimasi dana merupakan dasar penetapan prioritas yang sama
pentingnya dengan tingkat kerusakan dalam rehabilitasi suatu jaringan. Estimasi
kebutuhan dana diperkirakan berdasarkan kondisi komponen saluran drainase.
Perhitungan estimasi biaya rehabilitasi untuk memperbaiki kerusakan dinding
saluran dan pembersihan sedimen berdasarkan pada SNI dengan harga bahan
bangunan serta upah tukang dan tenaga kerja yang berlaku di Kota Surakarta.

2.2.4. Metode Analytical Hierarchy Process ( AHP )

Menurut Dyer ( 2002 ) Analytical Hierarchy Process ( AHP ) membuat para
pembuat keputusan untuk mendapatkan skala prioritas atau pertimbangan dari
pengalaman, pandangan, intuisi dan data asli. Dalam menjalankannya AHP tidak
hanya mendukung pembuat keputusan untuk menyusun kerumitan dan melatih
penilaian, tetapi membuat pertimbangan subjektif dan objektif dalam menganalisa
keputusan
( http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/dewiramliasaripengertian-dan-dasarkerja-analytical-hierarchy-process-ahp/ ).

Analytical

Hierarchy

Process

(AHP)

memungkinkan

pengguna

untuk

memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria majemuk secara intuitif, yaitu
dengan

melakukan

perbandingan

berpasangan.

Mengubah

perbandingan

berpasangan tersebut menjadi suatu
himpunan
commit
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prioritas relatif dari setiap kriteria dan alternatif dengan cara yang konsisten
( Saaty, 1983, dalam Marimin, 2004).

(Budi Wignyosukarto dalam Yusuf , 2007), AHP digunakan untuk pengukuran
guna mendapatkan skala rasio dari perbandingan pasangan yang diskret maupun
kontinyu. Ada beberapa prinsip dalam penyelesaian masalah menggunakan AHP,
yakni : decomposition, comparatif judgement, syntetic of priority dan logical
consitensy .

2.2.4.1. Prinsip Analytical Hierarchy Process ( AHP )

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, ada beberapa prinsip yang harus
diperhatikan dan dipahami, yaitu ( Sri Mulyono, 1996 ) :
1.

Decompotion
Decompotion yaitu suatu proses memecahkan persoalan yang utuh menjadi
unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga
dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan
pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari
persoalan tadi.

2.

Comperative Judgement
Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relative dua elemen
pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya.
Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap
prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan lebih baik bila dalam
bentuk matrik yang dinamakan matriks pairwise comparison.

3.

Synthesis of Priority
Setiap matrik pairwise comparison kemudian dicari eigen vector-nya untuk
mendapatkan local priority. Karena matrik pairwise comparison terdapat
pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan
sintesa diantara local priority. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut
commit to user
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bentuk hierarki. Pengaturan elemen-elemen menurut kepentingan relative
melalui prosedur sintesa dinamakan priority setting.
4.

Logical Conssistency
Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperhatikan secara konsisten
sesuai dengan suatu kriteria yang logis.

2.2.4.2. Penyusunan Hierarki

Penetapan prioritas rehabilitasi saluran drainase dengan AHP dilakukan dengan
menyusun hierarki, yang diawali dengan tujuan yaitu penetapan prioritas
rehabilitasi saluran drainase untuk level 1, dilanjutkan dengan kriteria pada level 2,
dan alternative pada level 3. Kriteria-kriteria yang dikembangkan dalam
penetapan prioritas rehabilitasi saluran drainase adalah Tingkat kerusakan, Luas
Areal Layanan, Estimasi Dana untuk perbaikan, serta Partisipasi Masyarakat.
Secara geografis, persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai
diagram hierarki, yang dimulai dengan goal/sasaran, lalu kriteria level pertama,
subkriteria dan akhirnya alternative. Persoalan penetapan prioritas rehabilitasi
saluran drainase dengan AHP dapat digambarkan seperti hierarki berikut :

Gambar 2.1 Skema Hierarki Untuk Memecahkan Masalah
commit to user
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2.2.4.3. Penilaian Kriteria dan Alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai dari perbandingan berpasangan. Untuk berbagai
persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengutarakan pendapat.
Nilai dan definisi pendapat kulitatif dari skala perbandingan dapat dilihat pada
Tabel berikut :

Tabel 2.1 Skala perbandingan nilai kriteria
Nilai

Keterangan

1

Kriteria / alternatif A sama penting dengan kriteria / alternatif B

3

Kriteria / alternatif A sedikit lebih penting dengan kriteria / alternatif B

5

Kriteria / alternatif A jelas lebih penting dengan kriteria / alternatif B

7

Kriteria / alternatif A sangat jelas lebih penting dengan kriteria /
alternatif B

9
2,4,6,8

Kriteria / alternatif A mutlak lebih penting dengan kriteria / alternatif B
Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

Nilai perbandingan A dengan B adalah 1 (satu ) dibagi dengan nilai perbandingan
B dengan A ( Thomas L Saaty dalam Marimin,2004).

2.2.4.4. Pembobotan

Sumbangan Baja (2002) menjelaskan bahwa prosedur AHP mengandalkan teknik
pembobotan untuk menghasilkan faktor bobot. Faktor bobot ini menggambarkan
ukuran relatif tentang pentingnya suatu elemen dibandingkan dengan elemen yang
lainnya. Saaty (1990) telah membuat standar pembobotan dengan skala berkisar
dari 1 ( dua aktivitas sama pentingnya ) hingga 9 ( satu aktivitas sangat jauh lebih
penting dari yang lain ) untuk digunakan dalam matriks dengan perbandingan
berpasangan ( pairwise comparison matrix ). Suatu contoh evaluasi yang terdiri
dari n elemen, matriks dengan perbandingan berpasangan ditulis sebagai berikut :
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Perbandingan agar konsisten maka nilai kebalikan dari dua elemen yang
dibandingkan diletakkan pada posisi yang sesuai pada arah yang berlawanan.
Contoh, jika satu elemen diberi bobot atau derajat kepentingan 3 ( atau 3 kali lebih
penting ) terhadap elemen lain,

, maka pada baris pertama dan kolom

kedua dari matrik tersebut diberi skor 3, dengan demikian angka 1/3 ditempatkan
pada posisi

. Jika dua elemen memiliki derajat kepentingan yang sama,

maka diberi nilai perbandingan 1, ini berlaku untuk diagonal utama, karena disini
setiap elemen dibandingkan dengan elemen yang bersangkutan.
Dalam penelitian ini ada 4 macam pembobotan. Pembobotan tersebut adalah
sebagai berikut :
1.

Pembobotan Partisipasi Masyarakat
Untuk mengetahui bobot dari hasil kuisioner partisipasi masyarakat dengan
cara memberi nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan interval
pembobotan berdasarkan Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Pembobotan Partisipasi Masyarakat
No

2.

Hasil Kuisioner

Bobot No

Hasil Kuisioner

Bobot

1

Kurang dari 6

1

6

Antara 33 sampai 39

6

2

Antara 6 sampai 15

2

7

Antara 39 sampai 45

7

3

Antara 15 sampai 21

3

8

Antara 45 sampai 51

8

4

Antara 21 sampai 27

4

9

Antara 51 sampai 57

9

5

Antara 27 sampai 33

5

10

Antara 57 sampai 63

10

Pembobotan Tingkat Kerusakan Saluran
Pembobotan untuk tingkat kerusakan dapat dihitung prosentase kerusakan
terhadap volume atau panjang saluran secara keseluruhan. Prosentase dan
bobot pada masing-masing tingkatan kerusakan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Pembobotan Tingkat Kerusakan Saluran
No
1

Tingkat kerusakan (%) Bobot No Tingkat kerusakan (%)
Kurang dari 1

commit
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2

Antara 1 sampai 3

2

7

Antara 11 sampai 13

7

3

Antara 3 sampai 5

3

8

Antara 13 sampai 15

8

4

Antara 5 sampai 7

4

9

Antara 15 sampai 17

9

5

Antara 7 sampai 9

5

10

Lebih dari 17

10

Sumber : Yusuf, 2008.

3.

Pembobotan Luas Areal Layanan
Pembobotan luas area layanan mulai dari yang kecil hingga yang besar.
Sehingga daerah yang lebih luas mendapatkan bobot yang tinggi karena
semakin luas daerah layanannya maka semakin besar pula debit air yang
masuk ke saluran tersebut. Pembobotan dapat berdasarkan Tabel 2.4 berikut
ini.

Tabel 2.4 Pembobotan Luas Area Layanan
No

Luas area layanan (Ha )

Bobot

No

Luas area layanan (Ha )

Bobot

1

Kurang dari 10

10

6

Antara 50 sampai 60

5

2

Antara 10 sampai 20

9

7

Antara 60 sampai 70

4

3

Antara 20 sampai 30

8

8

Antara 70 sampai 80

3

4

Antara 30 sampai 40

7

9

Antara 80 sampai 90

2

5

Antara 40 sampai 50

6

10

Lebih dari 90

1

Sumber : Yusuf, 2008.

4.

Pembobotan Estimasi Biaya Rehabilitasi
Untuk mengetahui bobot dari hasil kuisioner partisipasi masyarakat dengan
cara memberi nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan interval
pembobotan berdasarkan Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Pembobotan Estimasi Biaya Rehabilitasi
No

RAB ( juta rupiah )

Bobot

No

RAB ( juta rupiah )

Bobot

1

Kurang dari 1

10

6

Antara 13 sampai 16

5

2

Antara 1 sampai 4

9

7

Antara 16 sampai 19

4

3

Antara 4 sampai 7

8

8

Antara 19 sampai 22

3

4

Antara 7 sampai 10 commit
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5

Antara 10 sampai 13

6

10

Lebih dari 25

1

Sumber : Yusuf, 2008.

2.2.4.5. Penentuan Prioritas Alternatif

Sumbangan Baja (2002), penentuan prioritas pilihan dalam AHP dilakukan
dengan menghitung eigenvector dan eigenvalue melalui operasi matrik.
Eigenvector menentukan ranking dari alternatif yang dipilih, sedangkan
eigenvalue memberikan ukuran konsistensi dari proses perbandingan. Ranking
pada dasarnya diwakili oleh vektor prioritas, sebagai hasil normalisasi eigenvector
utama (principal eigenvector), ini didapat dari perhitungan vektor kolom (Vj)
dengan persamaan berikut :
Vj = Kij x wi ....................................................................................................(1)
Dimana Kij adalah matrik dengan bentu sebagai berikut :

dengan tujuan (objective) i = (1,2,3..., p), dan w adalah bobot alternatif 1 untuk
tujuan 1, p mewakili jumlah alternatif, dan n adalah jumlah tujuan. Vektor kolom,
Vj, menyatakan ranking akhir dari sekian alternatif yang diuji dalam analisis.
2.2.4.6. Konsistensi

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks didasarkan atas suatu eigenvalue
maksimum ( λmaks ). Makin dekat λmaks dengan n, makin konsisten hasil yang
dicapai. CI adalah ukuran simpangan atau deviasi yang dinyatakan sebagai
berikut :
CI =

.........................................................................................(2)

dengan :
CI

= index konsistensi,

λmaks

commit to user
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N

= banyaknya elemen yang digunakan,

eigenvalue maksimum suatu matrik tidak akan lebih kecil dari nilai n sehingga
tidak mungkin ada nilai CI yang negatif.
Tabel 2.6 Nilai Indeks Random
Ukuran Matrik

Indeks Random ( inkonsistensi )

1,2

0,00

3

0,58

4

0,90

5

1,12

6

1,24

7

1,32

8

1,41

9

1,45

10

1,49

11

1,51

12

1,48

13

1,56

14

1,57

15

1,59

Sumber : Kadarsyah Suryadi dan M. Ali Ramdhani

RI merupakan nilai rata-rata indeks yang dihasilkan secara random yang diperoleh
dari percobaan yang menggunakan sampel dengan jumlah besar untuk matrik
dengan orde 1 sampai 15 (Tabel 2.6) (Saaty, 1993). Perbandingan antara CI dan
RI untuk suatu matrik didefinisikan sebagai rasio konsisten (CR).
CR =

…......................................................................................................(3)

dengan :
CR= rasio konsistensi.
CI= indeks konsistensi.
RI= indeks random.
commit to user
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Menurut Saaty (Marimin, 2004), matriks perbandingan dapat diterima jika nilai
rasio konsistensi < 0,1. Batasan diterima tidaknya konsistensi suatu matrik
sebenarnya tidak ada yang baku hanya menurut beberapa eksperimen dan
pengalaman tingkat konsistensinya sebesar 10% kebawah adalah tingkat
inkonsistensi yang masih bisa diterima. Lebih dari itu harus ada revisi penilaian
karena tingkat inkonsistensi yang terlalu besar dapat menjurus pada suatu
kesalahan.

2.2.5. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah subkelompok atau bagian dari populasi. Teknik pengambilan
sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari sejumlah
populasi, sehingga penelitian terhadap sampel, dan pemahaman tentang sifat atau
karakteristiknya yang akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau
karakteristik tersebut pada elemen populasi ( Uma Sekaran, 2006 : 123-124 dalam
Anugerah, 2011 ).

Tujuan dari survey sampling adalah untuk mengadakan estimasi dan menguji
hipotesis tentang parameter populasi dengan menggunakan keterangan-keterangan
yang diperoleh dari sampel. Keterangan-keterangan yang diperoleh dapat dikuasai
dan tergantung dari dua hal yaitu :

1. Jumlah unit sampel yang dimaksukkan dalam sampel
2. Tehnik yang digunakan dalam memilih sampel
( Anugerah, 2011 ).

Metode pengambilan sampel acak yang sering digunakan adalah pengambilan
sampel acak sederhana (simple random sampling) dilakukan dengan memberi
nomor pada setiap unit dalam populasi, kemudian memilih nomor tersebut secara
acak untuk memperoleh sampel. Dan metode pengambilan sampel acak bersrata
(stratified sampling) dilakukan dengan mengumpulkan informasi awal mengenai
commit to user
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populasi terlebih dahulu, untuk membagi sampel tersebut ke dalam tiap strata
tersebut ( Moh. Nasir, 1983 : 331, dalam Anugerah, 2011 ).

2.2.6. Penentuan Jumlah Sampel

Jumlah sampel minimal yang diperlukan dalam suatu distribusi normal adalah 30
orang. Apabila jumlah ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar dstribusi tersebut
akan mengalami skewed, baik positif maupun negatif. Selain itu jumlah sampel 30
orang merupakan jumlah minimal data untuk dapat diolah secara statistik
( Guilford & futcher, 1987 ) (http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125707152.4%20DEL%20h%20-%20Hubungan%20Antara%20-%20Metodologi.pdf).

Chadwick ( 1991:82 ) menyatakan bahwa waktu dan dana dapat menjadi
pertimbangan bagi peneliti dalam menentukan besarnya sampel. Apabila hasil
penelitian segera diperlukan sebagai dasar dalam menentukan atau membuat suatu
kebijakan, maka proses penelitian dapat dipercepat dengan memberikan batasan
terhadap jumlah sampel penelitian. Dan juga apabila dana penelitiannya terbatas
maka dapat juga menggunakan sampel yang lebih kecil dari yang diinginkan.
Yang terpenting adalah bahwa sampel penelitian benar-benar representatif
( http://www.scribd.com/doc/24038689/POPULASI-DAN-SAMPEL ).

2.2.7. Metode Pengumpulan Data
Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari objek
penelitian, yaitu kuisioner. Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan
cara membagikan daftar pertanyaan sesuai dengan yang diteliti. Hal ini sesuai
dengan pendapat Suharsimi Arikunto (1998), kuisioner adalah sejumlah
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk informasi dari responden yang
berbentuk laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuisioner
dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :
1.

Dipandang dari cara menjawab
a. Kuisioner terbuka yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang memberikan
commit to user
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b. Kuisioner tertutup, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang sudah
disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
2.

Dipandang dari jawaban yang diberikan
a. Kuisioner langsung yaitu jika daftar pertanyaan disertakan pada
responden agar menjawab tentang dirinya.
b. Kuisioner tak langsung yaitu daftar pertanyaan diserahkan kepada
responden agar menjawab tentang orang lain.

3.

Dipandang dari bentuknya :
a. Kuisioner pilihan ganda yaitu sama dengan kuosioner tertutup,
responden tinggal memilih jawaban yang tersedia.
b. Kuisioner isian yaitu sama dengan kuosioner terbuka, responden diberi
kesempatan untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri.
c. Check list yaitu sebuah daftar pertanyaan dimana responden tinggal
membubuhkan tanda cek (X) pada kolom yang sesuai.
d. Rating Scale yaitu sebuah pertanyaan yang diikuti oleh kolom-kolom
yang menunjukkan tingkatan, misalnya mulai sangat baik sampai sangat
kurang baik.

Terdapat empat komponen inti dari sebuah kuosioner, yaitu :
1.

Adanya subyek, yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan riset.

2.

Adanya ajakan, yaitu permohonan dari periset kepada responden untuk turut
serta mengisi secara aktif dan objektif pertanyaan atau pernyataan yang
tersedia.

3.

Adanya petunjuk pengisian kuisioner, dan petunjuk yang tersedia harus
mudah dimengerti.

4.

Adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat jawaban, baik secara
tertutup ataupun terbuka.

Kuisioner dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan seberapa besar
tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara saluran drainase. Pengukurannya
dilakukan dengan skala likert dimana responden diberi pilihan (option) yang
kemudian tinggal memilih derajat
ya/tidaknya
commit
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Format skala likert dirancang untuk memungkinkan responden menjawab dalam
berbagai tingkatan pada setiap butir pertanyaan. Skala likert ini berhubungan tidak
setuju, senang tidak senang, cukup tidak cukup dan lain-lain. Responden diminta
mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori
tertentu.
Untuk membuat skala likert, lakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1.

Kumpulkan sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan sikap yang akan
diukur dan dapat diidentifikasikan dengan jelas (positif atau tidak positif).

2.

Berikan pernyataan-pernyataan diatas kepada sekelompok responden untuk
diisi dengan benar.

3.

Responden dari tiap pernyataan dengan cara menjumlahkan angka-angka
dari setiap pernyataan sedemikian rupa sehingga respon yang berada pada
posisi sama akan menerima secara konsisten nilai angka yang selalu sama.
Misalnya bernilai 3 untuk yang positif dan bernilai 1 untuk yang sangat
negatif. Hasil hitung akan mendapatkan skor tiap-tiap pernyataan dan skor
total, baik untuk tiap responden maupun secara total untuk seluruh
responden.

4.

Mencari pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipakai dalam penelitian,
patokannya adalah :
a. Pernyataan yang tidak diisi lengkap oleh responden.
b. Pernyataan yang secara total responden tidak menunjukkan yang
substansial dengan nilai totalnya.

5.

Pernyataan-pernyataan hasil saringan akhir akan membentuk skala likert
yang dapat dipakai untuk mengukur skala sikap serta menjadi kuisioner baru
untuk pengumpulan data berikutnya.

Kuisioner dalam penelitian ini, apabila butir kuisioner bernilai positif maka
ketentuannya adalah :
a.

Jawaban Ya diberi bobot 3

b.

Jawaban Ragu-ragu diberi bobot 2

c.

Jawaban Tidak diberi bobot 1
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Sedangkan apabila butir kuisioner bernilai negatif maka ketentuannya adalah :
a.

Jawaban ya diberi bobot 1

b.

Jawaban Ragu-ragu diberi bobot 2

c.

Jawaban Tidak diberi bobot 3

Di dalam membuat suatu kuisioner, perlu diketahui bahwa kuisioner disamping
bertujuan untuk menampung data sesuai dengan kebutuhan, juga merupakan suatu
kertas kerja yang harus disusun secara baik.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1.

Umum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif
Evaluatif yaitu yaitu metode studi yang mengevaluasi kondisi obyektif / apa
adanya pada suatu keadaan yang sedang menjadi obyek studi ( Supriharyono,
2004 dalam yusuf, 2007 ). Obyek penelitian yang dimaksud adalah, sistem
jaringan drainase DAS Kali Pepe Hulu, sebagian telah mengalami penurunan
kapasitas dan atau peningkatan debit. Kondisi ini

mengakibatkan terjadi

genangan pada waktu hujan yang mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga
diperlukan adanya solusi dan kebijakan yang mengutamakan partisipasi
masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3.2.

Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

commit
user
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DAS to
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Pepe Hulu Kota Surakarta
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Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang berupa dataran
rendah dan terletak diantara sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo, dengan
ketinggian ± 92 meter diatas permukaan laut. Kota surakarta terletak antara
110°45’15” bujur timur dan 110°45’35” bujur timur dan antara 7°36’00” lintang
selatan dan 7°56’00” lintang selatan., dengan batas-batas administratif sebagai
berikut :
1.

Sebelah Utara

: berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan
Kabupaten Boyolali

2.

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Kabupaten sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar

3.

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

4.

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar

Lokasi Penelitian yang menjadi studi pada penulisan ini adalah DAS Kali Pepe
Hulu Kota Surakarta dengan tinjauan sistem drainase mikro yang ada di DAS

Sal. Pp Hu 4.1

Sal. Pp Hu 4

Kali Pepe Hulu

Gambar 3.2 Skema Jaringan Sistem Drainase Mikro DAS Pepe Hulu
3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada hari Jumat 1 April 2011 dan selesai pada akhir
bulan Juli 2011. Waktu tersebut digunakan untuk pengumpulan data primer,
sekunder, pengolahan dan analisis data serta penulisan laporan penelitian.
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Pengumpulan Data

3.3.1. Pengumpulan Data Primer

Data primer untuk penelitian ini berupa hasil kuisioner yang didapat dari survey
kepada masyarakat yang berada di wilayah sekitar saluran drainase DAS Kali
Pepe Hulu dan data kerusakan saluran drainase. Responden berjumlah 30
responden untuk masing-masing saluran dan diambil secara random.
Data Primer dalam penelitian ini ;
1.

Data hasil pengisian kuisioner oleh responden.

2.

Data kerusakan saluran didapatkan dari survey langsung pada masingmasing saluran. Kerusakan saluran yang diamati adalah sedimentasi dan
runtuhan.

3.3.2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh orang lain atau lembaga lain
yang telah dipublikasikan. Data sekunder dapat juga diperoleh dari literatur atau
buku pedoman yang mendukung penelitian ini.
Data sekunder dalam penelitian ini :
1.

Data luas DAS Kali Pepe Hulu.

2.

Data dimensi saluran.

3.

Skema sistem drainase mikro DAS Kali Pepe Hulu.

4.

Data Estimasi Biaya Rehabilitasi.

3.4.

Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data partisipasi masyarakat tentang pemahaman fungsi dan
kepedulian masyarakat terhadap sistem jaringan drainase diperoleh dari lokasi
penelitian, selanjutnya dilakukan proses pengolahan untuk mendapatkan skor dan
pembobotan pada masing-masing saluran drainase. Sedangkan data kondisi
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existing masing-masing saluran drainase diolah untuk mendapatkan nilai
pembobotan kondisi masing-masing saluran.

3.5.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan metode
pembobotan.

1.

Metode Deskriptif

Metode

penelitian

deskriptif

adalah

metode

penelitian

yang

berusaha

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, kemudian
dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan
selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya (Best, 1982:119)
( http://www.scribd.com/doc/55142874/Metode-Penelitian-Deskriptif-Klp-IV ).
Metode ini dipilih karena parameter-parameter yang berpengaruh dalam penelitian
ini adalah parameter kualitatif.

2.

Metode Pembobotan

Metode pembobotan digunakan untuk menganalisa data kuantitatif. Data yang
diperoleh dari hasil survei adalah data kualitatif, maka perlu dilakukan
pembobotan untuk mengkonversi data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data
tersebut akan dikategorikan dalam beberapa tingkatan skala.

3.6.

Langkah Penelitian

1.

Tahap perumusan masalah

2.

Tahap studi literatur

3.

Pengumpulan data primer dan sekunder

4.

Tahap penyusunan hierarki

5.

Tahap pengolahan data dan pembobotan
- Pembobotan terhadap tiap kriteria
- Penilaian tiap alternatif terhadap tiap kriteria

5.

Tahap perhitungan AHP
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Langkah-langkah penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.3 berikut ini :
Mulai

Permasalahan
Studi Pustaka
Identifikasi

Identifikasi Data

Data primer dan sekunder
Identifikasi kondisi existing
sistem jaringan drainase.
Partisipasi masyarakat.
Tingkat kerusakan saluran
Luas Area layanan
Estimasi Biaya Rehabilitasi

Penyusunan Hierarki

Pengolahan data dan pembobotan terhadap
kriteria dan alternatif

Analisis dan pembahasan
Partisipasi masyarakat, Tingkat kerusakan saluran, Luas area layanan, Estimasi biaya
rehabilitasi
Dengan Metode AHP

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 3.3 Bagan Alir Penelitian
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BAB 4
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Jaringan Drainase Mikro DAS Kali Pepe
Hulu
DAS Kali Pepe Hulu merupakan salah satu DAS yang berada di Kota Surakarta
yang mempunyai luas 398,44551 ha dan keliling 10,58386 km. Pada DAS Kali
Pepe Hulu terdapat 9 saluran drainase mikro yang masuk dan bermuara ke Kali

Sal. Pp Hu 4.1

Gambar 4.1 Skema Sistem Drainase Mikro DAS Kali Pepe Hulu

Kinerja dari sistem drainase ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah
partisipasi masyarakat, kerusakan saluran, luas area layanan dan estimasi biaya
rehabilitasi.
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Pepe Hulu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini.
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Tabel 4.1 Tabel Skema Saluran Drainase DAS Kali Pepe Hulu

Kode

Nama Saluran

Saluran

1

RT/RW

2

Sal. PpHu 1
Sal. PpHu 2

3

Lebar

Lebar

Kedal

Bawah

Atas

aman

(m)

(m)

(m)

5

6

7

8

9

Nusukan

1,20

1,50

0,80

0

841

Kelurahan

4

Pintu
Air

Panjang
Saluran
(m)

Sal. Kp. Minapadi ( Jl. Demak

RW

Bintaro )

X,XI

Sal. Jl. Singosari timur

RW II

Nusukan

1,50

1,50

1,50

0

1037

RW VI

Nusukan

3,00

6,00

3,00

3

409

Sal. Pleret – Belakang Pengadilan

RW I

Sumber

2,50

4,20

2,50

0

Agama

RW X

Banyuanyar

1,00

1,30

1,20

0

RW X

Sumber

1,00

1,30

1,20

0

RW I

Sumber

1,20

1,20

1,20

0

187

Banyuanyar

0,60

0,60

0,70

0

1539

1,50

1,50

1,00

0

1172

Kadipiro

4,00

4,00

2,00

0

1304

Banyuanyar

4,00

6,00

5,00

0

584

Sal. Ngipang Mnagunsarkoro ( Jl.
Sal. PpHu 3

Sal. PpHu 4

Jenggolo III )

Sal. Kahuripan Timur – Pepe
Sal. PpHu 4.1

Sal. PpHu 5

Hulu
Sal. Taruma Negara : 1/3 Adi

RW IX,

Sumarmo s/d Kali pepe

X, XI

Sal. Kp. Banyuagung

RW I, II

Nusukan

RW I

Kadipiro

Sal. PpHu 6
Sal. Wonorejo Bayan
Sal. PpHu 7
Sal. PpHu 8

RW V,
VI

Sal. RT 05 RW 04

RW IV

Sumber : Sri Rahayu, 2008

Kali Pepe Hulu merupakan salah satu Sistem Drainase Makro yang ada di kota
Surakarta. Kali Pepe Hulu mempunyai panjang sekitar 3500 meter dan berdimensi
lebar bawah 21 meter, lebar atas 30 meter dan kedalaman 6 meter. Kali Pepe Hulu
sendiri terletak di bagian barat laut kota Surakarta. Kali Pepe Hulu terbagi
menjadi dua bagian, yaitu Kali Pepe Hulu yang termasuk kelurahan banyuanyar
dan Kali Pepe Hulu yang termasuk kelurahan Sumber.

Kali Pepe Hulu

mempunyai DAS yang bernama DAS Kali Pepe Hulu. DAS Kali Pepe Hulu ini
mempunyai luas sekitar 398,44551 ha dan mempunyai keliling DAS sekitar
10,58386 ha dan mencakup 4 kelurahan yaitu kelurahan Nusukan, Sumber,
Banyuanyar dan Kadipiro. DAS Kali Pepe hulu terdiri dari 9 saluran drainase
mikro yaitu Sal. Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro ), Sal. Jl. Singosari Timur, Sal.
commit to user
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Agama, Sal. Kahuripan Timur – Pepe Hulu, Sal. Taruma Negara : 1/3 Adi
Sumarmo s/d Kali Pepe, Sal. Kp. Banyuagung, Sal. Wonorejo - Bayan dan yang
terakhir Sal. RT 05 RW 04 yang kesemua saluran drainase mikro ini masuk ke
Kali Pepe Hulu dan akan bermuara ke Sungai Bengawan Solo.

Pada saluran Ngipang – Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III ) terdapat 3 buah pintu
air yang menuju ke Kali Pepe hulu. Pintu air ini berfungsi untuk mengatur air.
Jika kondisi Kali Pepe hulu sedang dalam kondisi banjir, Pintu air ini akan ditutup
agar air tidak masuk ke dalam saluran Ngipang – Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III
) yang bisa berakibat banjir pada rumah-rumah warga di sekitar saluran tersebut.
Jika kondisi Kali pepe hulu sedang tidak banjir, pintu air ini akan dibuka.

Gambar 4.2 Pintu Air Saluran Ngipang – Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )
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4.2. Kondisi Mayarakat dan Existing Saluran
Data yang telah didapatkan baik dari hasil kuisioner partisipasi masyarakat,
pengamatan langsung terhadap kerusakan saluran, luas area layanan serta
perhitungan RAB untuk merehabilitasi saluran dianalisa dengan melakukan
penilaian dan pembobotan. Selanjutnya dilakukan analisa dengan bantuan
program komputer Criterium Decision Plus v3.0.
4.2.1. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Jaringan Drainase
Mikro DAS Kali Pepe Hulu
Kinerja suatu saluran drainase tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang
bertempat tinggal di sekitar saluran tersebut. Partisipasi masyarakat bisa dlihat
pada

pemahaman

pengertian

fungsi

saluran

drainase

dan

kepedulian

mengelolanya. Kepedulian ini bisa berupa pembersihan sedimentasi, tidak
menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah dan melakukan
perbaikan jika terjadi kerusakan.
Dalam penelitian ini analisis terhadap partisipasi masyarakat mencakup
pemahaman masyarakat terhadap fungsi drainase dan kepedulian mengelolanya.
Hasil yang didapat dari penyebaran kuisioner dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Contoh perhitungan persentase untuk kriteria partisipasi masyarakat pada saluran
Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro ) sebagai berikut :
Total nilai

= 1073

Nilai maksimal tiap pertanyaan = 3
Jumlah pertanyaan = 21 pertanyaan
Jumlah total nilai pertanyaan = 21 pertanyaan × 3 = 63
Jumlah responden

= 30

Total nilai pertanyaan dari kuisioner = 63 × 30 Responden = 1890
Persentase

=

=

ȖŖȖ̜Ϝ n

ȖŖȖ̜Ϝ n
ॸ
ॸ

7歀

Ϝ̜

Ϝ̜esȖ̜nd̜̜n

迨 100%

= 56,7725 %

迨 100%
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Pemahaman Fungsi dan Kepedulian Masyarakat
Terhadap Sistem Jaringan Drainase
No

Nama Saluran

Prosentase ( % )

1

Sal. Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

56,7725

2

Sal. Jl. Singosari timur

57,5132

3

Sal. Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )

61,9576

4

Sal. Pleret – Belakang Pengadilan Agama

59,4179

5

Sal. Kahuripan Timur – Pepe Hulu

57,4603

6

Sal. Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali

54,6031

pepe
7

Sal. Kp. Banyuagung

51,7460

8

Sal. Wonorejo Bayan

60,7461

9

Sal. RT 05 RW 04

60,6349

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang bertempat
tinggal di sekitar saluran Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III ) mempunyai
tingkat pemahaman fungsi dan kepedulian terhadap jaringan drainase yang paling
tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar saluransaluran yang lain.
4.2.2. Kondisi Existing Saluran Drainase DAS Kali Pepe Hulu
Pengamatan terhadap kondisi saluran ditinjau dari sedimentasi yang ada dan
kerusakan atau keruntuhan pada dinding saluran. Karena keterbatasan alat dan
biaya maka pengamatan ini hanya dilakukan di saluran terbuka saja. Dan pada
saat survey untuk mengetahui kondisi existing saluran drainase di DAS Kali Pepe
Hulu dapat dilihat di tabel di bawah ini.
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Tabel 4.3 Rekapitulasi Kondisi Existing Saluran Drainase di DAS Kali Pepe Hulu
No

1

Nama Saluran

Sal. Kp. Minapadi

Sedimen

Runtuhan

Total

Prosentase

(m3)

(m3)

(m3)

(%)

15

0

15

1,651

34,125

0

34,125

1,462

0

37,5

0,679

0

15,885

0,325

0

3

2,139

0

42

6,497

( Jl. Demak Bintaro )
2

Sal. Jl. Singosari Timur

3

Sal. Ngipang Mangunsarkoro 37,5
( Jl. Jenggolo III )

4

Sal.

Pleret

–

Belakang 15,885

Pengadilan Agama
5

Sal. Kahuripan Timur – Pepe 3
hulu

6

Sal. Taruma Negara : 1/3 Adi 42
Sumarmo s/d Kali Pepe

7

Sal. Kp. Banyuagung

6,6

1,1025

7,7025

0,438

8

Sal. Wonorejo - Bayan

262,5

46,2

308,7

2,959

9

Sal. RT 05 RW 04

75

0

75

0,513

Dari Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa total kerusakan yang paling tinggi
terjadi di Saluran Wonorejo Bayan yaitu 308,7 m3. Kondisi tersebut berpengaruh
pada besar biaya yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Untuk lebih jelasnya
tentang estimasi biaya rehabilitasi akan dibahas pada sub Bab 4.6.4. tentang
estimasi biaya rehabilitasi.
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4.3. Rumusan

Sistem

Pendukung

Kebijakan

Rehabilitasi

Jaringan Drainase DAS Kali Pepe Hulu
Melihat dari kondisi existing saluran drainase, diketahui terdapat keruntuhan dan
sedimen pada masing-masing saluran yang mengakinatkan terjadinya genangan
dan menurunnya kinerja saluran tersebut. Oleh karena itu diperlukan rehabilitasi
untuk memulihkan kembali kinerja drainase tersebut. Karena keterbatasan sumber
daya maka diperlukan suatu Sistem Pendukung Kebijakan ( SPK ) untuk
menentukan prioritas dalam merehabilitasi sistem jaringan drainase mikro di DAS
Kali Pepe Hulu tersebut.
Pada penelitian ini terdapat 9 ( sembilan) sub sistem jaringan drainase. Masingmasing sub sistem ditentukan berdasarkan 4 ( empat ) kriteria, yaitu : Partisipasi
masyarakat, tingkat kerusakan saluran, luas area layanan dan estimasi biaya
rehabilitasi.
Kelancaran dan keberhasilan rehabilitasi pada masing-masing sub sistem sangat
ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Maka kriteria partisipasi masyarakat
memegang peranan paling dominan. Perumusan SPK menggunakan metode
Analitical Hierarchy Process (AHP).

4.4. Penilaian Kriteria
Kriteria dan alternatif dinilai dari perbandingan berpasangan. Untuk berbagai
persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengutarakan pendapat.
Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan dapat dilihat pada
tabel berikut :
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Tabel 4.4 Skala Perbandingan Nilai Kriteria
Nilai

Keterangan

1

Kriteria / alternatif A sama penting dengan kriteria / alternatif B

3

Kriteria / alternatif A sedikit lebih penting dari kriteria / alternatif B

5

Kriteria / alternatif A jelas lebih penting dari kriteria / alternatif B

7

Kriteria / alternatif A sangat jelas lebih penting dari kriteria / alternatif B

9

Kriteria / alternatif A mutlak lebih penting dari kriteria / alternatif B

2,4,6,8

Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

Sumber : Marimin, 2004

Nilai perbandingan A dengan B adalah 1 (satu ) dibagi dengan nilai perbandingan
B dengan A ( Saaty, 1983, dalam Marimin, 2004 ).

4.5. Perbandingan Antar Kriteria
Berdasarkan hasil survei yang berupa kuisioner dapat diketahui

bahwa

partisipasi masyarakat memegang peranan paling dominan dan paling penting
dibanding dengan faktor atau kriteria yang lain, yaitu kerusakan saluran, luas area
layanan dan estimasi biaya rehabilitasi. Selengkapnya dapat dilihat di tabel
berikut ini.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Penilaian Terhadap Kriteria
No

Kriteria

Sangat

Penting

penting

Agak

Tidak

penting

penting

Total

1

Partisipasi masyarakat

136

62

32

40

270

2

Kerusakan saluran

91

114

37

28

270

3

Luas area layanan

69

91

57

53

270

4

Estimasi biaya

71

81

70

48

270

rehabilitasi
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Untuk selengkapnya perbandingan antar kriteria dijelaskan sebagai berikut :
1.

Partisipasi masyarakat dianggap jelas lebih penting dibandingkan dengan
tingkat kerusakan, karena kerusakan tidak akan bisa direhabilitasi tanpa
peran dan partisipasai dari masyarakat.

2.

Partisipasi masyarakat dianggap sama penting atau sedikit lebih penting dari
estimasi biaya rehabilitasi, karena partisipasi masyarakatlah yang akan
memenuhi biaya untuk rehabilitasi saluran drainase.

3.

Partisipasi masyarakat dianggap sangat jelas lebih penting dari luas area
layanan, karena luas area layanan berhubungan dengan debit air yang dapat
ditampung oleh saluran, sedangkan partisipasi masyarakat berhubungan
dengan rehabilitasi.

4.

Estimasi biaya rehabilitasi dianggap jelas lebih penting dari tingkat
kerusakan dan lebih penting dari luas area layanan, karena estimasi biaya
sama pentingnya dengan partisipasi masyarakat.

5.

Tingkat kerusakan dianggap sama pentingnya atau sedikit lebih penting dari
luas area layanan, karena kerusakan saluran akan berpengaruh pada
pelayanan aliran pada suatu daerah.

Dari uraian diatas dapat diketahui nilai perbandingan antar kriteria yang
mempengaruhi dalam merehabilitasi saluran drainase. Perbandingannya adalah
sebagai berikut :
1.

Perbandingan kriteria partisipasi masyarakat terhadap kriteria-kriteria yang
lain adalah sebagai berikut :

2.

A. Kriteria tingkat kerusakan saluran

=5

B. Kriteria luas area layanan

=7

C. Kriteria estimasi biaya

=2

Perbandingan kriteria tingkat kerusakan terhadap kriteria-kriteria yang lain
adalah sebagai berikut :
A. Kriteria partisipasi masyarakat

= 1/5

B. Kriteria luas area layanan

=2

C. Kriteria estimasi biaya
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3.

Perbandingan kriteria luas area layanan terhadap kriteria-kriteria yang lain
adalah sebagai berikut :

4.

A. Kriteria partisipasi masyarakat

= 1/7

B. Kriteria tingkat kerusakan saluran

= 1/3

C. Kriteria estimasi biaya

= 1/5

Perbandingan kriteria estimasi biaya terhadap kriteria-kriteria yang lain
adalah sebagai berikut :
A. Kriteria partisipasi masyarakat

= 1/2

B. Kriteria tingkat kerusakan saluran

=5

C. Kriteria luas area layanan

=7

4.6. Penilaian Alternatif
Penilaian alternatif dilakukan dengan cara memberikan nilai bobot pada masingmasing kriteria yang ditinjau di masing-masing saluran drainase. Skala yang
digunakan dalam pembobotan ini antara 1 ( satu ) sampai 10 ( sepuluh ).

4.6.1. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Jaringan Drainase
Mikro di DAS Kali Pepe Hulu
Penilaian terhadap pemahaman masyarakat akan fungsi saluran drainase dan
tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi saluran dapat dilihat di Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Kuisioner Partisipasi Masyarakat pada Sal. Kp. Minapadi
Responden Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden Nilai
1
49
6
32
11
34
16
44
21
40
26
44
2
39
7
41
12
34
17
43
22
38
27
34
3
43
8
38
13
28
18
39
23
43
28
38
4
31
9
31
14
39
19
39
24
31
29
43
5
38
10
29
15
45
20
29
25
33
30
33
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Jumlah Total Nilai = 1073
Jumlah Responden = 30 responden
Nilai =

ॸ

歀

7歀

= 35,77

Data penilaian terhadap partisipasi masyarakat pada saluran yang lain dapat
dilihat pada bagian lampiran.
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kuisioner Partisipasi Masyarakat
No

Nama Saluran

Hasil Kuosioner

1

Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

35,77

2

Jl. Singosari Timur

36,23

3

Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )

39,03

4

Pleret – Belakang Pengadilan Agama

37,43

5

Kahuripan Timur – Pepe Hulu

36,2

6

Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe

34,4

7

Kp. Banyuagung

32.6

8

Wonorejo Bayan

38,1

9

RT 05 RW 04

38,2

Untuk mengetahui bobot dari hasil kuisioner partisipasi masyarakat dengan cara
memberi nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan interval pembobotan
berdasarkan Tabel 4.8 di bawah ini.
Tabel 4.8 Pembobotan Hasil Kuisioner Partisipasi Masyarakat
No

Hasil Kuisioner

Bobot

No

Hasil Kuisioner

Bobot

1

Kurang dari 6

1

6

Antara 33 sampai 39

6

2

Antara 6 sampai 15

2

7

Antara 39 sampai 45

7

3

Antara 15 sampai 21

3

8

Antara 45 sampai 51

8

4

Antara 21 sampai 27

4

9

Antara 51 sampai 57

9

5

Antara 27 sampai 33

5

10

Antara 57 sampai 63

10
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Setelah selesai menentukan interval dalam pembobotan hasil kuisioner
selanjutnya dilakukan penilaian terhadap partisipasi masyarakat pada masingmasing saluran drainase. Hasil pembobotan dapat dilihat di Tabel 4.9 berikut ini.
Tabel 4.9 Hasil Pembobotan Partisipasi Masyarakat
No

Nama saluran

Hasil kuisioner

Bobot

1

Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

35,77

6

2

Jl. Singosari Timur

36,23

6

3

Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )

39,03

7

4

Pleret – Belakang Pengadilan Agama

37,43

6

5

Kahuripan Timur – Pepe Hulu

36,2

6

6

Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe

34,4

6

7

Kp. Banyuagung

32.6

5

8

Wonorejo Bayan

38,1

6

9

RT 05 RW 04

38,2

6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar
saluran Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III ) mempunyai tingkat
pemahaman dan kepedulian yang paling tinggi terhadap saluran drainase di sekitar
tempat tinggalnya dibandingkan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di
sekitar saluran drainase lainnya.
4.6.2. Tingkat Kerusakan Drainase DAS Kali Pepe Hulu
Pengamatan kerusakan saluran drainase ditinjau dari adanya sedimen dan
terjadinya keruntuhan pada dinding saluran. Kondisi tersebut mengakibatkan
menurunnya kinerja dari saluran untuk mengalirkan air yang masuk ke saluran.
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Berikut merupakan gambar beberapa permasalahan yang masuk dalam kriteria
kerusan saluran drainase :

Gambar 4.3 Gambar Sedimentasi pada Saluran Wonorejo Bayan

Gambar 4.4 Gambar Sedimentasi pada Saluran RT 05 RW 04
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Gambar 4.5 Gambar Runtuhan pada Saluran Kp. Banyuagung

Tabel 4.10 Rekapitulasi Tingkat Kerusakan Saluran di DAS Kali Pepe Hulu
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Saluran
Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro)
Jl. Singosari Timur
Ngipang - Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )
Pleret - Belakang Pengadilan Agama
Kahuripan Timur - Pepe Hulu
Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe
Kp. Banyuagung
Wonorejo - Bayan
RT 05 RW 04

Sedimen
(m3)
15
34,125
37,5
15,885
3
42
6,6
262,5
75

Runtuhan
(m3)
0
0
0
0
0
0
1,1025
46,2
0

Total
(m3)
15
34,125
37,5
15,885
3
42
7,7025
308,7
75

Prosentase
(%)
1,651
1,462
0,679
0,325
2,139
6,497
0,438
2,959
0,513

Tingkat kerusakan yang terjadi pada masing-masing saluran diberi bobot sesuai
dengan tingkat kerusakan dari yang paling luas sampai yang paling kecil.
Kerusakan yang paling tinggi atau luas diberi bobot nilai yang besar, untuk
selanjutnya dijadikan acuan dalam merehabilitasi saluran tersebut.
Pada saat dilakukan survey di lapangan, saluran Taruma Negara : 1/3 Adi
Sumarmo s/d Kali Pepe dan saluran Kp. Banyuagung banyak yang sudah ditutup
beton sehingga hanya pada bagian yang terbuka saja yang dapat diamati kondisi
existingnya karena penelitian ini terbatas pada saluran yang terbuka saja.
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Untuk memudahkan dalam melakukan pembobotan maka dibuat suatu skala yang
mewakili seluruh data tingkat kerusakan. Penyusunan interval disesuaikan dengan
seberapa besar tingkat kerusakan yang terjadi untuk selanjutnya dilakukan
pembobotan dari skala 1 ( satu ) sampai 10 ( sepuluh ) seperti Tabel dibawah ini.
Tabel 4.11 Pembobotan Tingkat Kerusakan Saluran
No

Tingkat kerusakan (%) Bobot No

Tingkat kerusakan (%)

Bobot

1

Kurang dari 1

1

6

Antara 9 sampai 11

6

2

Antara 1 sampai 3

2

7

Antara 11 sampai 13

7

3

Antara 3 sampai 5

3

8

Antara 13 sampai 15

8

4

Antara 5 sampai 7

4

9

Antara 15 sampai 17

9

5

Antara 7 sampai 9

5

10

Lebih dari 17

10

Sumber : Yusuf, 2008

Setelah selesai menentukan interval dalam pembobotan tingkat kerusakan saluran
selanjutnya dilakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan pada masing-masing
saluran drainase. Hasil pembobotan dapat dilihat di Tabel berikut ini.
Tabel 4.12 Hasil Pembobotan Tingkat Kerusakan Saluran
No

Nama saluran

Tingkat
Kerusakan (%)

Bobot

1

Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

1,651

2

2

Jl. Singosari Timur

1,462

2

3

Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )

0,679

1

4

Pleret – Belakang Pengadilan Agama

0,325

1

5

Kahuripan Timur – Pepe Hulu

2,139

2

6

Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe

6,497

4

7

Kp. Banyuagung

0,438

1

8

Wonorejo Bayan

2,959

2

9

RT 05 RW 04

0,513

1

Secara umum daluran drainase mikro pada DAS Kali Pepe Hulu tidak mengalami
kerusakan yang sifgnifikan. Hal ini berdasarkan dari hasil analisis didapat bahwa
user dibawah 7%, sehingga perbaikan
tingkat kerusakan masing-masingcommit
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saluran masih dapat ditunda. Dan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kerusakan
yang paling tinggi prosentase nya adalah saluran Taruma Negara : 1/3
Adisumarmo s/d Kali Pepe dengan 6,497 %.
4.6.3. Luas Area Layanan
Luas area layanan berpengaruh pada debit air yang ditampung oleh saluran. Data
luas total DAS Kali Pepe Hulu didapat dari penelitian tentang pembagian DAS di
Surakarta yang telah dilakukan oleh Sri Rahayu pada tahun 2008 dan untuk
menentukan luas area layanan pada masing-masing saluran digunakan software
autocad 2009 untuk memudahkan perhitungan asumsi luas area layanan .

Tabel 4.13 Luas Area Layanan Masing-masing Saluran di DAS Kali Pepe Hulu
No

Nama saluran

Luas Area Layanan
(Ha)

1

Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

9,7524

2

Jl. Singosari Timur

25,9177

3

Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )

13,0355

4

Pleret – Belakang Pengadilan Agama

21,7867

5

Kahuripan Timur – Pepe Hulu

1,6881

6

Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe

66,2632

7

Kp. Banyuagung

24,1143

8

Wonorejo Bayan

57,6202

9

RT 05 RW 04

19,5153

Sumber : Sri Rahayu, 2008

Pembobotan luas area layanan mulai dari yang kecil hingga yang besar. Sehingga
daerah yang lebih luas mendapatkan bobot yang tinggi karena semakin luas
daerah layanannya maka semakin besar pula debit air yang masuk ke saluran
tersebut. Penyusunan interval dalam pembobotan disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 4.14 Pembobotan Luas Area Layanan
No Luas area layanan (Ha ) Bobot No Luas area layanan (Ha )

Bobot

1

Kurang dari 10

1

6

Antara 50 sampai 60

6

2

Antara 10 sampai 20

2

7

Antara 60 sampai 70

7

3

Antara 20 sampai 30

3

8

Antara 70 sampai 80

8

4

Antara 30 sampai 40

4

9

Antara 80 sampai 90

9

5

Antara 40 sampai 50

5

10

Lebih dari 90

10

Sumber : Yusuf, 2008.

Setelah selesai menentukan interval dalam pembobotan luas area layanan
selanjutnya dilakukan penilaian terhadap luas area layanan pada masing-masing
saluran drainase. Hasil pembobotan dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 4.15 Hasil Pembobotan Luas Area Layanan
No

Nama saluran

Luas Area

Bobot

Layanan (Ha)
1

Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

9,7524

1

2

Jl. Singosari Timur

25,9177

3

3

Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )

13,0355

2

4

Pleret – Belakang Pengadilan Agama

21,7867

3

5

Kahuripan Timur – Pepe Hulu

1,6881

1

6

Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali

66,2632

7

Pepe
7

Kp. Banyuagung

24,1143

3

8

Wonorejo Bayan

57,6202

6

9

RT 05 RW 04

19,5153

2

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa saluran Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo
s/d Kali Pepe dapat menampung air dari area yang paling luas yaitu 66,2632 Ha,
sehingga mempunyai bobot paling tinggi untuk dijadikan acuan dalam solusi
prioritas rehabilitasi saluran drainase.
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4.6.4. Estimasi Biaya Rehabilitasi

Penentuan besarnya rencana biaya untuk pembersihan sedimen dan membangun
kembali dinding saluran yang runtuh disesuaikan dengan harga material dan upah
tenaga kerja yang berlaku di Kota Surakarta. Biaya untuk pembersihan sedimen
tiap m3 direncanakan Rp 24.000,00.
Sedangkan rincian untuk pekerjaan pasangan batu kali pada dinding saluran
drainase adalah sebagai berikut.
Rincian pekerjaan pasangan batu kali untuk dinding saluran per m3 :
Batu kali ( m3 )

= 1,1 × Rp. 107.500,00

= Rp. 118.250,00

Semen

= 202 × Rp. 1.100,00

= Rp. 222.200,00

Kapur ( m )

= 0,147 × Rp. 98.400,00

= Rp. 14.464,80

Pasir pasang

= 0,485 × Rp. 101.200,00

= Rp. 49.082,00

Tukang batu

= 0,6 × Rp. 36.000,00

= Rp. 21.600,00

Pekerja

= 1,5 × Rp. 25.500,00

= Rp. 38.250,00

3

Total harga satuan pekerjaan pasangan batu kali

= Rp. 463.846,80 per (m3 )

Dibulatkan menjadi

= Rp. 463.850,00 per ( m3 )

Contoh perhitungan RAB untuk rehabilitasi dapat dilihat pada Tabel 4.16.
Rekapitulasi perhitungan RAB seluruh saluran dapan dilihat pada lampiran.
Tabel 4.16 Perhitungan RAB Untuk Rehabilitasi Saluran RT 05 RW 04
No

Nama saluran

Total
Runtuh ( m3 )

1

Sal. Jl.Gotong

0

Royong

Sedimen ( m3 )
75

RAB
Rp. 0,00
RAB

Rp. 1.800.000

Rp. 1.800.000

Perhitungan estimasi biaya rehabilitasi pada saluran lain dapat dilihat pada bagian
lampiran.
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Tabel 4.17 Rekapitulasi Estimasi Rehabilitasi Saluran Drainase DAS Kali Pepe
Hulu
No

Nama saluran

Estimasi Rehabilitasi

1

Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

Rp. 360.000

2

Jl. Singosari Timur

Rp. 819.000

3

Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )

Rp. 900.000

4

Pleret – Belakang Pengadilan Agama

Rp. 381.250

5

Kahuripan Timur – Pepe Hulu

Rp. 72.000

6

Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe

Rp. 1.008.000

7

Kp. Banyuagung

Rp. 669.800

8

Wonorejo Bayan

Rp. 27.729.900

9

RT 05 RW 04

Rp. 1.800.000

Estimasi biaya rehabilitasi tergantung pada tingkat kerusakan pada masing-masing
saluran drainase di DAS Kali Pepe Hulu. Pembobotan untuk biaya rehabilitasi
berkebalikan dengan tingkat kerusakan yang ada. Semakin kecil biaya yang
dibutuhkan untuk merehabilitasi saluran yang rusak maka memiliki bobot yang
tinggi.
Penentuan interval dalam pembobotan didasarkan pada besar biaya untuk
memperbaiki kerusakan yang ada pada saluran drainase. Skala pembobotan yang
digunakan antara 1 ( satu ) sampai 10 ( sepuluh ). Interval untuk pembobotan
terhadap estimasi biaya rehabilitasi dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 4.18 Pembobotan Estimasi Biaya Rehabilitasi
No

RAB ( juta rupiah )

Bobot No

RAB ( juta rupiah )

Bobot

1

Kurang dari 1

10

6

Antara 13 sampai 16

5

2

Antara 1 sampai 4

9

7

Antara 16 sampai 19

4

3

Antara 4 sampai 7

8

8

Antara 19 sampai 22

3

4

Antara 7 sampai 10

7

9

Antara 22 sampai 25

2

5

Antara 10 sampai 13

6

10

Lebih dari 25

1

Sumber : Yusuf, 2008
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Setelah selesai menentukan interval dalam pembobotan estimasi biaya rehabilitasi
selanjutnya dilakukan penilaian terhadap estimasi biaya rehabilitasi pada masingmasing saluran drainase. Hasil pembobotan dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 4.19 Hasil Pembobotan Estimasi Biaya Rehabilitasi
No

Nama saluran

Estimasi
Rehabilitasi

Bobot

1

Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

Rp. 360.000

10

2

Jl. Singosari Timur

Rp. 819.000

10

3

Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III )

Rp. 900.000

10

4

Pleret – Belakang Pengadilan Agama

Rp. 381.250

10

5

Kahuripan Timur – Pepe Hulu

Rp. 72.000

10

6

Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe

Rp. 1.008.000

9

7

Kp. Banyuagung

Rp. 669.800

10

8

Wonorejo Bayan

Rp. 27.729.900

1

9

RT 05 RW 04

Rp. 1.800.000

9

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Saluran Kahuripan Timur – Pepe Hulu
membutuhkan biaya yang paling kecil untuk memperbaiki kerusakan saluran yang
ada yaitu sebesar Rp.72.000,00 sehingga mempunyai bobot paling tinggi dan
selanjutnya dijadikan acuan dalam solusi prioritas rehabilitasi saluran drainase.

4.7. Penentuan Skala Prioritas dengan Metode AHP
Analisis dengan metode AHP bertujuan untuk menentukan solusi prioritas saluran
mana yang direhabilitasi terlebih dahulu. Analisis AHP dilakukan terhadap hasil
dari pembobotan kriteria dan alternatif yang telah dilakukan sebelumnya sehingga
akan memberi jawaban saluran mana yang direhabilitasi terlebih dahulu secara
berurutan.
Menurut Marimin, 2004, metode AHP memiliki banyak keunggulan dalam
menjelaskan proses pengambilan keputusan, yaitu :
1. Proses keputusan yang komplek dapat diuraikan menjadi keputusankeputusan yang lebih kecil. commit to user
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2. Penentuan kriteria yang paling dominan akan mempengaruhi hasil akhir.
3. AHP menguji konsistensi penilaian bila terjadi penyimpangan yang terlalu
jauh dari nilai konsistensi sempurna, jika demikian maka penilaian perlu
diperbaiki atau hirerarki disusun ulang.
4. Hasil akhir dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh
semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

4.8. Analisis dengan Criterium Decision Plus v3.0.
Program Criterium Decision Plus v3.0. ini dapat menyediakan 20 block struktur
hierarki, artinya dapat membantu analisis penentuan prioritas sampai dengan 20
alternatif. Dalam penelitian ini terdapat 4 kriteria dan 4 alternatif. Kriteria tersebut
adalah partisipasi masyarakat, tingkat kerusakan saluran, luas area layanan dan
estimasi biaya rehabilitasi. Sedangkan alternatifnya adalah saluran drainase yang
ada di DAS Kali Pepe Hulu Surakarta, yaitu Saluran Kp. Minapadi ( Jl. Demak
Bintaro ), Saluran Jl. Singosari Timur, Sal. Ngipang Mangunsarjoro ( Jl. Jenggolo
III ), Saluran Pleret - Belakang Pengadilan Agama, Saluran Kahuripan Timur –
Pepe Hulu, Saluran Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe, Saluran Kp.
Banyuagung, Saluran Wonorejo Bayan, Saluran RT 05 RW 04.
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4.8.1 Menjalankan Program dan Menyusun Struktur Hierarki
Penyusunan hierarki disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya ( Bab 2 ).
Diagram struktur hierarki dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut ini.

Gambar 4.6. Diagram Struktur Hierarki
Gambar 4.6 tersebut menunjukkan keputusan untuk memilih prioritas kriteria
rehabilitasi sistem jaringan drainase mikro. Kriteria yang mendasari penentuan
prioritas tersebut antara lain partisipasi masyarakat, kerusakan saluran, luas area
layanan dan estimasi biaya rehabilitasi.
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53
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Alternatif yang ada meliputi Saluran Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro ), Saluran
Jl. Singosari Timur, Sal. Ngipang Mangunsarjoro ( Jl. Jenggolo III ), Saluran
Pleret - Belakang Pengadilan Agama, Saluran Kahuripan Timur – Pepe Hulu,
Saluran Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe, Saluran Kp.
Banyuagung, Saluran Wonorejo Bayan, Saluran RT 05 RW 04.
4.8.2. Melakukan Penilaian Terhadap Kriteria
Peniliaian terhadap kriteria ini dilakukan dengan cara mengisi nilai perbandingan
antar kriteria seperti ditunjukkan gambar berikut ini.

Gambar 4.7 Hasil Penilaian Antar Kriteria

Dari gambar tersebut dapat diketahui tingkat kepentingan dari masing-masing
kriteria. Misalnya partisipasi masyarakat dibandingkan dengan kerusakan saluran

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

54
digilib.uns.ac.id

memiliki nilai perbandingan 5 ( definitely better ) jelas lebih penting. Dan
seterusnya untuk perbandingan-perbandingan yang lainnya.
Sedangkan untuk consistensi ratio dapat dilihat di gambar tersebut yaitu 0,045
atau kurang dari 0,10 sehinnga pembobotan ini memenuhi tingkat konsistensi
yang sesuai dengan Marimin, 2004. Konsistensi ini mempunyai arti bahwa dalam
memberikan bobot dan melakukan perbandingan antar kriteria dapat diterima.
4.8.3. Melakukan Penilaian Terhadap Alternatif
Penilaian terhadap alternatif dilakukan dengan cara memasukkan data hasil
pembobotan setiap kriteria pada masing-masing alternatif ( saluran drainase )
seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.
4.8.3.1. Partisipasi Masyarakat

Gambar 4.8 Hasil Penilaian Partisipasi Masyarakat Terhadap Alternatif
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Hasil yang ditunjukkan Gambar 4.6. adalah kriteria partisipasi masyarakat
mempunyai nilai 6 pada saluran Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro ) adalah
important, pada saluran Jl. Singosari Timur nilai 6 adalah important, pada saluran
Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III ) nilai 7 adalah very important, pada
saluran Pleret

- Belakang Pengadilan Agama nilai 6 adalah important, pada

saluran Kahuripan Timur – Pepe hulu nilai 6 adalah Important, pada saluran
Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe nilai 6 adalah important dan
pada saluran Kp. Banyuagung nilai 5 adalah important, pada saluran Wonorejo –
Bayan nilai 6 adalah important, pada saluran RT 05 RW 04 nilai 6 adalah
important. Sehingga warga sekitar saluran Ngipang – Mangunsarkoro ( Jl.
Jenggolo III ) memiliki tingkat kesadaran tertinggi terhadap keadaan saluran
didaerahnya.
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4.8.3.2. Kerusakan Saluran

Gambar 4.9 Hasil Penilaian Kerusakan Saluran Terhadap Alternatif
Hasil yang ditunjukkan Gambar 4.9. adalah kriteria kerusakan saluran. Pada
saluran Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro )

mempunyai nilai 2 adalah

unimportant, pada saluran Jl. Singosari Timur nilai 2 adalah unimportant, pada
saluran Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III ) nilai 1 adalah Trivial, pada
saluran Pleret - Belakang Pengadilan Agama nilai 1 adalah trivial, pada saluran
Kahuripan Timur – Pepe hulu nilai 2 adalah unimportant, pada saluran Taruma
Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe nilai 4 adalah important dan pada
saluran Kp. Banyuagung nilai 1 adalah trivial, pada saluran Wonorejo – Bayan
nilai 2 adalah unimportant, pada saluran RT 05 RW 04 nilai 1 adalah trivial. Hal
ini menunjukkan bahwa saluran Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe
merupakan saluran yang memiliki tingkat kerusakan terparah dibandingkan
dengan saluran lainnya.
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4.8.3.3.

Luas Area Layanan

Gambar 4.10 Hasil Penilaian Luas Area Layanan Terhadap Alternatif
Hasil yang ditunjukkan Gambar 4.10. adalah kriteria luas area layanan saluran.
Pada saluran Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro ) mempunyai nilai 1 adalah
trivial, pada saluran Jl. Singosari Timur nilai 3 adalah unimportant, pada saluran
Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III ) nilai 2 adalah unimportant, pada
saluran Pleret - Belakang Pengadilan Agama nilai 3 adalah unimportant, pada
saluran Kahuripan Timur – Pepe hulu nilai 1 adalah trivial, pada saluran Taruma
Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe nilai 7 adalah very important dan pada
saluran Kp. Banyuagung nilai 3 adalah unimportant, pada saluran Wonorejo –
Bayan nilai 6 adalah important, pada saluran RT 05 RW 04 nilai 2 adalah
unimportant.
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4.8.3.4. Estimasi Biaya Rehabilitasi

Gambar 4.11 Hasil Penilaian Estimasi Rehabilitasi Terhadap Alternatif
Hasil yang ditunjukkan Gambar 4.11. adalah kriteria estimasi rehabilitasi saluran.
Pada saluran Kp. Minapadi ( Jl. Demak Bintaro ) mempunyai nilai 10 adalah
critical, pada saluran Jl. Singosari Timur nilai 10 adalah criitical, pada saluran
Ngipang Mangunsarkoro ( Jl. Jenggolo III ) nilai 10 adalah critical, pada saluran
Pleret

- Belakang Pengadilan Agama nilai 10 adalah critical, pada saluran

Kahuripan Timur – Pepe hulu nilai 10 adalah critical, pada saluran Taruma
Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe nilai 9 adalah critical dan pada saluran
Kp. Banyuagung nilai 10 adalah critical, pada saluran Wonorejo – Bayan nilai 1
adalah trivial, pada saluran RT 05 RW 04 nilai 9 adalah critical.
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Pengolahan Akhir Analytical Hierarchy Process ( AHP )

Untuk melihat hasil akhir dari analisis ini dapat berupa grafik dan tabel skor.
Kedua jenis tampilan hasil tersebut dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini.
4.8.4.1. Grafik Hasil Pengolahan Akhir AHP

Gambar 4.12 Grafik Hasil Pengolahan Akhir AHP
Dari gambar 4.12 tersebut dapat digunakan untuk menentukan solusi saluran
mana yang diprioritaskan untuk direhabilitasi terlebih dahulu. Hasil pengolahan
akhir dari metode AHP menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 15 % yaitu
pada Saluran Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe. Hal ini berarti
saluran Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe merupakan saluran yang
diprioritaskan direhabilitasi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya berurutan dari
saluran Jl. Singosari Timur dengan
11,5to%,
saluran Wonorejo - Bayan dengan
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11,3 % , saluran Ngipang – Mangunsarkoro dengan 11,1 %, saluran Kp. Minapadi
( Jl. Demak Bintaro ) dan saluran Kahuripan Timur – Kali Pepe dengan 10,9 %,
saluran Pleret – Belakang Pengadilan Agama dengan 10,2 %, saluran RT 05 RW
04 dengan 9,9 %, dan yang terakhir saluran Kp. Banyuagung dengan 9,1 %.
4.8.4.2. Tabel Skor Hasil Pengolahan Akhir AHP

Gambar 4.13 Tabel Skor Hasil Pengolahan Akhir AHP
Gambar 4.13 menunjukkan hasil akhir pada Saluran Kp. Minapadi = 0,109, pada
Saluran Jl. Singosari = 0,115, pada Saluran Ngipang - Mangunsarkoro ( Jl.
Jenggolo III ) = 0,111, pada Saluran Pleret – Belakang Pengadilan Agama =
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Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe = 0,150, pada saluran Kp. Banyuagung
= 0,091, pada saluran Wonorejo – Bayan = 0,113, dan pada saluran RT 05 RW 04
= 0,099.
4.8.4.3. Grafik Kontribusi Rehabilitasi

Gambar 4.14 Grafik Kontribusi Rehabilitasi
Gambar 4.14 merupakan grafik kontribusi kriteria untuk rehabilitasi saluran
drainase di DAS Kali Pepe Hulu yang menunjukkan bahwa kriteria partisipasi
masyarakat memberikan kontribusi terbesar pada masing-masing saluran drainase,
yaitu diatas 5 %.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 . Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1.

Metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ) dapat membantu dalam
mengambil sebuah keputusan prioritas Rehabilitasi saluran drainase mikro
pada DAS Kali Pepe Hulu Surakarta.

2.

Dengan analisis AHP dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat
merupakan faktor paling berpengaruh dalam rehabilitasi saluran drainase
DAS Kali Pepe Hulu yaitu diatas 5 %.

3.

Prioritas rehabilitasi saluran drainase mikro DAS Kali Pepe Hulu
diprioritaskan pada saluran Taruma Negara : 1/3 Adi Sumarmo s/d Kali Pepe
dimana hasil skor pada analisis AHP pada saluran ini mencapai skor tertinggi
yaitu 0,150 atau 15 %.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :
1.

Perlu penambahan jumlah responden dan variasi pertanyaan dalam kuisioner
agar hasil penelitian selanjutnya lebih akurat.

2.

Perlu adanya penambahan jumlah kriteria untuk penelitian selanjutnya.

3.

Perlu diadakan penelitian sejenis dengan metode yang berbeda sebagai
pembanding hasil.
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