
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota 

besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang merupakan salah 

satu penyebab tingginya tingkat kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, hal 

ini sangat berpengaruh terutama pada peningkatan kebutuhan akan pelayanan air 

bersih. Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air 

bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih 

yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata- rata 

kebutuhan air setiap individu per hari berkisar antara 150-200 liter atau 35-40 

galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, 

standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat. 

 Pada daerah perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan 

sistem perpipaan dan non perpipaan. Pada sistem penyediaan air bersih dengan 

perpipaan, kualitas pelayanan tergantung pada kondisi jaringan pipa distribusi air 

dan kinerja pelayanan. Sedangkan kualitas pelayanan pada sistem penyediaan air 

bersih non perpipaan tergantung pada kondisi lingkungan alam sekitarnya. 

Mengingat pentingnya air bersih tersebut, manusia akan selalu berusaha untuk 

mendapatkannya dengan cara yang efisien, disamping itu juga memenuhi berbagai 

persyaratan lainnya seperti kualitas, kuantitas serta kontinuitas. Namun demikian 

pemenuhan kebutuhan air bersih serta persyaratannya tidaklah semudah yang 

dibayangkan tetapi memerlukan suatu perencanaan yang tepat untuk 
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menghasilkan air bersih yang dibutuhkan. Karena air yang bersih saja tidak 

akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan baik apabila tidak 

ada yang mengelolanya. Sehingga sektor air bersih mendapatkan prioritas 

penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. 

 Pada wilayah Kota Malang khususnya pada Kecamatan Kedungkandang 

pelayanan air bersih yang tersedia dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang. Air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat secara 

kontinyu dengan kualitas, kuantitas serta tekanan yang memenuhi persyaratan. 

Sumber air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada 

Kecamatan Kedungkandang ini berasal dari Sumber Air Wendit yang ditampung 

pada Tandon Buring sebelum didistribusikan kepada konsumen. Tandon Buring 

ini mempunyai kapasitas tampung sebesar 3.850 m
3
 untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan setiap harinya (sumber:PDAM Kota Malang). Dalam melakukan 

pelayanan air bersih kepada masyarakat, jaringan distribusi dari suatu kesatuan 

sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang sangat penting. Fungsi 

pokok dari jaringan pipa distribusi adalah untuk menghantarkan air bersih 

keseluruh pelanggan dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, kuantitas dan 

tekanan air. Kondisi yang diinginkan oleh seluruh pelanggan adalah ketersediaan 

air secara terus menerus. 

 Dari data terakhir yang diperoleh hingga 2013 pada wilayah Kecamatan 

Kedungkandang cakupan layanan yang terpenuhi mencapai 72 % (Sumber : 

PDAM kota Malang) dari total keseluruhan jumlah penduduk 12 kelurahan yang 

mencapai 175.964 jiwa (Sumber : BPS Kota Malang). Disamping permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam penyediaan air minum, PDAM juga menghadapi 
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tantangan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mengatasi peningkatan 

konsumsi air masyarakat. Konsumsi air akan selalu mengalami peningkatan 

seiring dengan pertumbuhan populasi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan 

penduduk akan meningkatkan jumlah kebutuhan air secara umum karena 

bertambahnya konsumsi air. Melihat kondisi dan kenyataan tersebut, perlu adanya 

perbaikan penyediaan air minum PDAM Kota Malang secara keseluruhan untuk 

meningkatkan kemampuan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan air minum 

masyarakat. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

1. Dengan semakin pesatnya laju pertambahan penduduk dan meningkatnya 

aktifitas masyarakat, maka perlu pengembangan jaringan distribusi air bersih 

yang telah ada. 

2. Mengingat cakupan pelayanan hingga tahun 2013 mencapai 72 % maka perlu 

adanya peningkatan. 

3. Tingkat layanan pada jam – jam tertentu yang kurang dapat terpenuhi secara 

optimal. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada studi ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Berapa kebutuhan air bersih Kecamatan Kedungkandang hingga saat ini 

(tahun 2014) ? 

2. Berapa kebutuhan air bersih pada Kecamatan Kedungkandang hingga tahun 

2024 ? 
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3. Bagaimana pengembangan jaringan distribusi air bersih untuk Kecamatan 

Kedungkandang dengan proyeksi sampai tahun 2024? 

 

1.4 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 Wendit. 

2. Daerah studi adalah Kecamatan Kedungkandang dengan reservoir Tandon 

Buring. 

3. Penentuan sisa tekanan air pada tiap sisi/jalur pelayanan tergantung dari 

tekanan awal dan elevasi permukaan tanah. 

4. Penentuan dimensi pipa yang dibutuhkan dengan memperhatikan kondisi 

daerah yang dilayani. 

5. Jaringan yang dipakai untuk mendisribusikan air adalah sistem melingkar. 

6. Tidak membahas masalah operasional biaya pendistribusian air bersih. 

7. Tidak membahas sistem pengolahan air bersih PDAM Kota Malang. 

8. Perhitungan menggunakan software Waternet. 

 

1.5. Tujuan Studi 

 Tujuan dilakukannya studi ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung besar kebutuhan air bersih pada Kecamatan Kedungkandang 

hingga saat ini (tahun 2014). 

2. Menghitung besar kebutuhan air bersih pada Kecamatan Kedungkandang 

hingga tahun 2024. 
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3. Mengetahui pengembangan jaringan distribusi air bersih untuk Kecamatan 

Kedungkandang dengan proyeksi sampai tahun 2024. 

 

1.6. Manfaat Studi 

 Manfaat dari studi penelitian ini adalah : 

1. Memberikan masukan alternatif untuk meningkatkan pelayanan 

pendistribusian air kepada konsumen sehingga mutu pelayanan dapat 

diberikan secara optimal. 

2. Dapat sebagai bahan acuan untuk melakukan studi lebih lanjut. 

 


