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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

diiringi  dengan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk, manusia 

diperhadapkan pada berbagai persoalan yang menuntut manusia untuk dapat 

mencari solusi dari persoalan-persoalan tersebut. 

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini sebagai 

dampak dari pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk ialah kebutuhan 

akan air bersih, tak terkecuali dengan masyarakat Kota Malang yang secara 

notabene juga sangat membutuhkan keberadaan air bersih tersebut. 

Kebutuhan air bersih di Kota Malang bukan karena kurangnya sumber air, 

tetapi yang menjadi persoalan ialah efektif dan efesiensi. 

Kebutuhan akan air bersih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

sehingga manusia berusaha mencari sumber air yang baik dan terjamin 

kualitasnya,yaitu dengan cara membuat sumur-sumur gali atau menggunakan 

pompa. 

Cara-cara seperti itu memang bisa diandalkan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan air perkapita yang meningkat sesuai dengan peningkatan taraf hidup 

manusia itu sendiri. Namun air yang diambil langsung dari sumur galian masih 

dipertanyakan efektif dan efisiensinya. 

Melalui penelitian lapangan untuk mengetahui efesiensi yang terjadi di 

dalam aliran air pipa melalui pembanding pipa standar dan dimodifikasi, maka 

dapat kita lihat efektifitasnya. 

Guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat perkembangan sistem 

penyediaan air bersih terus berlanjut, dan perencanaan yang teliti serta cara 

yang praktis dan ekonomis sangatlah diperlukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian pipa air bersih ini adalah : 

1. Bagaimana mendesain instalasi perpipaan dengan model standar ? 

2. Bagaimana mendesain sistem instalasi sistem perpipaan yang di 

modifikasi ? 

3. Bagaimana kebutuhan energi yang terjadi pada instalasi standar ,maupun 

yang dimodif ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian pipa air bersih ini adalah : 

1. Mengetahui desain instalasi perpipaan dengan model standar? 

2. Mengetahui desain sistem instalasi sistem perpipaan yang dimodifikasi? 

3. Mengetahui kebutuhan energi yang terjadi pada instalasi standar ,maupun 

yang dimodif ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

Untuk menghindari pembiasan dari tujuan di atas maka perlu adanya 

pembatsan guna memudahkan dalam pemahaman sehingga sasaran yang di 

harapkan dapat tercapai. Adapun batsan-batasannya adalah : 

1.  Tidak membahas perancangan pipa air. 

2.  Tidak membahas kerugian aliran . 

3. Tidak membahas pemilihan spesifikasi pompa yg sesuai analisis 

perhitungan.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian pipa air bersih adalah : 

1. Bagi penulis : Sebagai studi mahasiswa tentang mata kuliah Sistem 
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    Perpipaan, Mekanika Fluida, Mesin-mesin Fluida yang didapat di 

    kampus dengan aplikasi di lapangan. 

2. Bagi akademik : Sebagai mutu pembelajaran bagi pihak-pihak yang

membutuhkan.

3. Bagi masyarakat : Sebagai masukan yang dapat digunakan untuk

merencanakan instalasi air bersih di masyarakat luas.


