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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Air Bersih merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, hampir seluruh aktivitas 

manusia membutuhkan air bersih. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan 

penduduk. Sarana penyediaan air bersih harusnya melayani kebutuhan pada daerah desa 

maupun daerah kota.  

Pulau Mandangin terletak disebelah selatan Pulau Madura, secara administratif pulau 

ini termasuk dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Jawa Timur. Kebutuhan air 

bersih penduduk Pulau Mandangin seharusnya dilayani PDAM Kabupaten Sampang, namun 

sampai saat ini belum tersedia sistem jaringan distribusi air bersih di Pulau Mandangin. Sejak 

tahun 2012 terdapat penyulingan air laut untuk memenuhi kebutuhan air minum. Untuk 

kebutuhan non air minum penduduk Pulau Mandangin memanfaatkan air hujan dan air laut 

tanpa pengolahan.  

Jika di lihat dari kesehatan, penggunaan air hujan bagi kebutuhan sehari-hari non Air 

minum tanpa melalui proses apapun sangat tidak dianjurkan karena banyak kandungan 

berbahaya dalam air hujan seperti bekas asap pabrik yang tidak baik bagi untuk kulit manusia. 

Selain itu, penggunaan air laut langsung untuk mandi tentu sangat berbahaya bagi kulit dan 

akan berakibat pada kesehatan kulit.  

Proses evaluasi dan pembangunan ulang telah dilakukan oleh PDAM Kabupaten  

Sampang Tahun 2014. PDAM Kabupaten Sampang bekerja sama dengan BPWS telah 

merencanakan dan membangun SPAM untuk kebutuhan air minum bagi penduduk Pulau 

Mandangin. Sehingga masyarakat Pulau Mandangin tidak perlu berjalan jauh ke Reservoir 

untuk mendapatkan air minum, karena telah tersedia banyak depo air minum.  

Pada Tahun 2023 PDAM Kabupaten Sampang merencanakan sistem distribusi air 

bersih dan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Mandangin.  

Alasan inilah yang membuat peneliti membuat perencanaan distribusi air bersih untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk Pulau Mandangin.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Berapa kebutuhan air bersih pada daerah layanan PDAM di Pulau Mandangin  Tahun 

2015?; 

2. Berapa kebutuhan air bersih Tahun 2023 pada daerah layanan Pulau Mandangin?; 

3. Bagaimana sistem jaringan distribusi air bersih pada daerah layanan PDAM di Pulau 

Mandangin? 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam Penulisan ini agar tidak melebar, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Sumber air baku yang digunakan adalah dari sumber air laut yang di Proses 

menggunakan SWRO (Sea Water Reserve Osmosis); 

2. Daerah Studi adalah Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang 

Provinsi Jawa Timur; 

3. Tidak membahas tentang SWRO (Sea Water Reserve Osmosis); 

4. Tidak membahas tentang analisa biaya; 

5. Simulasi jaringan menggunakan Program Waternet. 

1.4 Tujuan Studi  

Tujuan perencanaan sistem distribusi atau jaringan pipa ini adalah : 

1. Untuk memperoleh jumlah kebutuhan air bersih pada daerah layanan PDAM Pulau 

Mandangin pada tahun 2015; 

2. Untuk memperoleh kebutuhan air bersih pada tahun 2023 pada daerah layanan PDAM 

di Pulau Mandangin;  

3. Untuk merencanakan jaringan pipa distribusi yang akan digunakan tahun 2023, kepada 

konsumen secara kontinyu dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. 

1.5 Manfaat Studi  

1. Memberikan masukan alternatif bagi PDAM untuk memberikan pelayanan distribusi 

air bersih kepada konsumen secara optimal; 

2. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam mempelajari jaringan distribusi air yang 

sudah diajarkan dalam bangku perkuliahan.  

 


