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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Seseorang 

tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Jika kita tinjau lebih luas lagi, penggunaan air 

bukan hanya untuk mempertahankan hidup, melainkan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan lain seperti mandi, mencuci, memasak, irigasi dll. Dengan melihat keadaan 

tersebut, maka bisa dikatakan air merupakan salah satu penopang utama bagi 

kehidupan manusia. 

Kecamatan Tuban terletak pada ketinggian 0-50 meter diatas permukaan 

air laut. Sumber daya air berupa sumber air yang berada di sebelah selatan kota yaitu 

sumber air Bektiharjo. Luas lahan terbesar Kecamatan Tuban dimanfaatkan untuk 

kegiatan pertanian, terutama sawah, perkebunan campuran dan lahan yang belum 

dimanfaatkan secara intensif. 

Di daerah perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan 

sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum ( PDAM ) dan sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat 

baik secara individu maupun secara kelompok. Seiring laju pertumbuhan penduduk 

dan perkembangan daerah pelayanan  kebutuhan air bersih sangat mutlak dibutuhkan, 

baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Meningkatnya pemakaian 

air bersih di Kecamatan Tuban dan topografi yang naik turun mengakibatkan 

beberapa wilayah sering tidak mendapatkan air dikarenakan tekanan air yang kurang. 
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Pengelolaan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Kecamatan 

Tuban dilaksanakan oleh PDAM Kota Tuban yang merupakan perusahaan daerah 

milik Kabupaten Tuban. Pada saat ini sudah dipasang jaringan pipa air bersih oleh 

PDAM Kota Tuban tetapi jangkauan pelayanannya dinilai masih kurang. Masalah 

yang dihadapi oleh PDAM Kota Tuban selain masalah topografi adalah masalah 

jaringan. Penambahan jaringan yang dilaksanakan oleh PDAM Kota Tuban 

tergantung pada pelanggan yang ada / memesan jaringan.  

Petumbuhan penduduk sangat erat hubungannya dengan kebutuhan air 

bersih baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk sektor lainnya. 

Saat ini sudah ada jaringan pipa distribusi air bersih PDAM Kota Tuban namun 

tingkat pelayanan dinilai masih kurang. Berdasarkan data dari kantor PDAM Kota 

Tuban tingkat pelayanan sampai tahun 2014 sebesar 62% dari total jumlah penduduk 

35.106 jiwa. Dengan meningkatnya populasi pertambahan jumlah penduduk dan 

pemakaian air bersih setiap tahunnya, maka perlu adanya evaluasi dan pengembangan 

jaringan distribusi air bersih baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan 

datang. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam tugas akhir ini, diantaranya adalah sbb : 

1. Pelayanan distribusi air bersih hingga tahun 2014 sebesar 62%, yang dinilai 

masih kurang optimal. 

2. Karena elevasi pelayanan yang ada tidak merata / naik turun maka perlu 

diadakan evaluasi terhadap sistem jaringan yang ada. 

3. Dengan semakin pesatnya laju pertambahan penduduk dan meningkatnya 

aktifitas masyarakat, maka perlu pengembangan jaringan distribusi air bersih 

yang telah ada. 
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1.3.Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa kebutuhan air bersih di Kecamatan Tuban saat ini ( 2015 ) ? 

2. Berapa kebutuhan air bersih di Kecamatan Tuban untuk proyeksi 10 tahun 

kedepan ( 2025 ) ? 

3. Bagaimana rencana pengembangan jaringan pipa untuk distribusi air bersih di 

Kecamatan Tuban untuk proyeksi sampai tahun 2025? 

1.4.Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Sumber air baku yang digunakan adalah sumber air Bektiharjo. 

2. Daerah studi adalah Kecamatan Tuban. 

3. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan penduduk pada tahun 

perencanaan pengembangan, yang meliputi kebutuhan penduduk air domestik 

dan non domestik. 

4. Pendistribusian air bersih menggunakan sistem gravitasi. 

5. Pengontrolan sistem jaringan air bersih menggunakan software Waternet. 

6. Tidak membahas masalah operasional(biaya) pendistribusian air bersih. 

1.5.Tujuan Studi 

1. Menghitung Proyeksi Kebutuhan Air Bersih saat ini ( 2015 ). 

2. Menghitung Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk proyeksi 10 tahun kedepan 

( 2025 ). 

3. Merencanakan pengembangan instalasi perpipaan jaringan penyediaan air 

bersih sampai tahun 2025. 
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1.6.Manfaat Studi 

Sistem penyediaan air bersih berupa sistem pengolahan dan jaringan perpipaan 

mempunyai manfaat antara lain : 

1. Mengetahui proyeksi kebutuhan air bersih untuk proyeksi 10 tahun kedepan 

(2025). 

2. Mengetahui kinerja pengembangan instalasi perpipaan jaringan penyediaan air 

bersih di Kecamatan Tuban untuk 10 tahun kedepan. 

3. Memperoleh desain pengembangan instalasi perpipaan jaringan penyediaan 

air bersih di Kecamatan Tuban untuk 10 tahun kedepan. 

 


