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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di muka 

bumi, semua makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini sangat membutuhkan air 

untuk kelangsungan hidup, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lainnya. 

Ketersediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni 

mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit khususnya yang 

berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau kualitas 

hidup masyarakat. 

Sampai saat ini penyediaan air bersih untuk masyarakat di Indonesia masih 

dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan belum dapat 

diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni 

masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat. Tentunya hal ini 

tidak lepas dari perannya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut 

seperti yang tertera pada peraturan menteri kesehatan 

No.907/MENKES/SK/VII/2002 mengenai kualitas air bersih. 

Permasalahan kualitas air bersih ini sangat dirasakan masyarakat pada 

umumnya terutama pada daerah-daerah tertinggal di wilayah timur, khususnya 

daerah di Maluku Tengah yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi 

Maluku. Maluku Tengah merupakan kabupaten terbesar di Maluku dengan 

berbagai sumber daya alam yang ada, salah satunya mata air yang berada tepat di 

Desa Rutah dan dikenal dengan mata air kokolono yang sampai saat ini masih 

belum tersentuh oleh fasilitas teknologi yang baik sehingga mata air ini bisa di 

manfaatkan oleh masyarakat setempat. 

Mengingat peran air yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat yang 

ada pada daerah Maluku Tengah, khususnya yang berada tepat di Desa Rutah 

yang masih kekurangan penyedian air bersih, maka perlu adanya perhatian khusus 

bagi masyarakat yang ada pada Desa Rutah, agar mata air yang ada dapat di 
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manfaatkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat di Desa Rutah, Maluku 

Tengah. Dari masalah yang ada di Desa Rutah peneliti ingin merencanakan sarana 

penyediaan air bersih pada Desa Rutah guna menyalurkan air bersih ke 

masyarakat sebagai mana yang diharapkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa kebutuhan air bersih Desa Rutah pada tahun 2017 ? 

2. Berapa kebutuhan air bersih Desa Rutah pada tahun 2027 ? 

3. Bagaimana sistem jaringan distribusi air bersih yang sesuai untuk mata air 

di Desa Rutah dengan proyeksi sampai tahun 2027 ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini antara lain: 

1. Perencanaan di kembangkan sampai tahun rencana 2027 

2. Sistem pengaliran menggunakan Gravitasi. 

3. Daerah studi adalah Desa Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku 

Tengah Provinsi Maluku. 

4. Program yang digunakan untuk simulasi jaringan pipa air bersih mata air 

kokolono menggunakan sofware waternet 

5. Tidak membahas rencana anggaran biaya. 

 

1.4 Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari perencanaan ini adalah: 

1. Untuk memperoleh kebutuhan air bersih di Desa Rutah pada tahun 2017. 

2. Untuk memperoleh kebutuhan air bersih di Desa Rutah pada tahun 2027. 

3. Untuk mengetahui sistem jaringan distribusi air bersih yang sesuai untuk 

mata air Desa Rutah untuk proyeksi sampai tahun 2027. 

 

1.5 Manfaat Perencanaan 

Hasil perencanaan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi 

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah khususnya Pemerintah Desa Rutah 

Kecamatan Amahai dalam rangka perencanaan air bersih bagi masyarakat dan 
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sebagai pedoman untuk pamasangan jaringan pipa distribusi yang akan digunakan 

untuk mengantisipasi kekurangan air dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

jaringan air bersih di desa Rutah hingga tahun 2027, pada konsumen secara 

kontinue dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. 


