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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat penting. Dimana air termsuk 

kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Fungsi dari sumberdaya air sendiri 

digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah kebutuhan untuk 

memasak, mandi dan air minum (air bersih/ air baku). Selain itu juga, dapat 

digunakan sebagai kebutuhan pengairan, seperti sawah kebun dan kebutuhan 

pengairan lainnya. Air baku juga dapat difungsikan untuk kebutuhan perikanan, 

yaitu tambak dan budidaya perikanan lainnya. Untuk itu diperlukannya teknik 

maupun upaya dalam pengolahan sumberdaya air tersebut secara tepat dan efisien. 

Berdasarkan letaknya, sumber daya air didapat dari beberapa sumber mata 

air. Sumber daya alam ini diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu : sumber 

daya air yang berada di permukaan tanah dan sumberdaya air yang berada di 

dalam tanah (air tanah). Sumber daya air yang berada pada permukaan tanah 

tersebut dapat kita lihat di sekeliling kita, sebagai contoh: air sungai, waduk, dll. 

Sedang sumber daya air yang berada didalam tanah biasanya diperoleh dari 

menggali tempat yang diprediksi memiliki kadar/tampungan sumber air yang 

melimpah dan sumber air bawah permukaan meliputi galian sumur, baik itu sumur 

biasa (konvensional) maupun sumur yang dibuat dengan cara di bor (sumur bor). 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Delta Tirta” Sidoarjo adalah 

sebuah perusahaan yang mengelola dan menyuplai air bersih untuk wilayah 

Sidoarjo. Sebagian besar kecamatan di Sidoarjo sudah mendapatkan suplai air dari 

PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo, melalui 5 IPA yang dimilikinya yakni IPA 

Tawangsari Taman, IPA Siwalanpanji Buduran, IPA Kedunguling Candi, IPA 

Porong, dan IPA Krian 

Cabang Sepanjang adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang memberikan 

kontribusi distribusi air bersih dengan cakupan wilayah administrasi seluruh 

kecamatan Taman, dan sebagian Kecamatan Sukodono yang meliputi desa 

Pademonegoro, desa Cankringsari, desa Jogosatru, desa Ngaresrejo, desa 

Sambungrejo, desa Plumbungan, desa Sukodono, desa Suko, desa 
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Masangankulon, desa Panjunan, dan desa Bangsri. Kecamatan Taman merupakan 

kawasan komersial/ perindustrian yang paling banyak di Sidoarjo, serta sekarang 

yang sedang gencar-gencarnya sebagai kawasan pengembangan Real Estate 

(Perumahan) dan sisanya adalah lahan untuk pertanian. Sedangkan untuk Wilayah 

Kecamatan Sukodono adalah “kecamatan tanggung”, bukan sentra pertanian 

ataupun daerah industri; tetapi masih ada lahan sawah dan mulai berkembang 

perusahaan industri. Penggunaan lahan untuk pertanian sebesar 22,14 persen, 

sedangkan sisanya adalah untuk industri, kegiatan usaha dan perumahan 

Saat ini PDAM cabang sepanjang sudah memiliki jaringan pipa distribusi 

air, namun tingkat pelayanan dinilai masih kurang. Berdasarkan data dari kantor 

PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo tingkat pelayanan sampai tahun 2015 akhir belum 

menyeluruh sekitar 52,23 dari total penduduk. Dengan seiring 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 masa yang akan datang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam tugas akhir ini, adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan distribusi air bersih hingga tahun 2015 belum menyeluruh 

2. Karena jaringan pipa belum menyeluruh maka perlu diadakannya evaluasi 

terhadap sistem jaringan yang ada. 

3. Dengan berkembangnya sebuah wilayah yang berpengaruh pada 

pertambahan penduduk, serta meningkatnya aktifitas masyarakat, maka 

perlu adanya pengembangan jaringan distribusi air bersih yang telah ada. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari identifikasi masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa kebutuhan air bersih di daerah layanan Cabang Sepanjang pada 

tahun 2016? 

2. Berapa kebutuhan air bersih di daerah layanan cabang Sepanjang yang di 

proyeksikan sampai pada tahun rencana 2028? 

3. Bagaimana pengembangan sistem jaringan distribusi air bersih di daerah 

layanan cabang sepanjang yang di proyeksikan sampai tahun rencana 2028? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini agar tidak melebar, maka penulis memberikan batasan 

masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut: 

1. Daerah studi adalah daerah layanan Cabang Sepanjang, dengan cakupan 

wilayah administrasi kecamatan Taman, dan sebagian Kecamatan Sukodono 

yang meliputi desa Pademonegoro, desa Cankringsari, desa Jogosatru, desa 

Ngaresrejo, desa Sambungrejo, desa Plumbungan, desa Sukodono, desa 

Suko, desa Masangankulon, desa Panjunan, dan desa Bangsri. Kabupaten 

Sidoarjo. 

2. Perhitungan kebutuhan air berdasarkan kebutuhan penduduk pada tahun 

rencana 2028, yang meliputi kebutuhan air domestik maupun non domestik. 

3. Sumber air baku yang digunakan berasal dari IPA (Instalasi Pengolahan 

Air) Sungai yang di proses menjadi air bersih di dari IPA Tawangsari 

Kecamatan Taman. 

4. Software pengembangan jaringan yang digunakan memakai Program 

WaterNet. 

5. Tidak membahas tentang sistem transmisi dan pengolahan air baku. 

6. Tidak membahas tentang analisa biaya pendistribusian air bersih. 
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1.5 Tujuan Studi 

Tujuan perencanaan sistem distribusi atau jaringan pipa ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk memproyeksikan kebutuhan air bersih di daerah layanan cabang 

sepanjang pada tahun 2016. 

2. Untuk memproyeksikan kebutuhan air bersih di daerah layanan cabang 

Sepanjang sampai tahun rencana 2028. 

3. Untuk merencanakan pengembangan jaringan instalasi jaringan perpipaan 

dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sampai tahun rencana 2028. 

 

1.6 Manfaat Studi 

Manfaat dari perencanaan penyediaan air bersih berupa jaringan perpipaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui proyeksi kebutuhan air bersih untuk proyeksi sampai tahun 

rencana 2028. 

2. Mengetahui kinerja pengembangan instalasi perpipaan jaringan penyediaan 

air bersih di daerah layanan cabang Sepanjang sampai tahun rencana 2028. 

3. Mendapatkan desain pengembangan instalasi perpipaan jaringan penyediaan 

air bersih di daerah layanan cabang Sepanjang sampai tahun rencana 2028. 

4. Memberikan masukan alternatif bagi PDAM untuk memberikan pelayanan 

distribusi air bersih kepada konsumen secara optimal. 


