
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia dan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah 

Kabupaten Banyuwangi dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten 

Malang memiliki 33 kecamatan didalamnya. Salah satu dari 33 kecamatan 

tersebut adalah Kecamatan Jabung. Kecamatan Jabung merupakan wilayah 

Kabupaten Malang yang terletak 15 Km sebelah Timur  dari ibukota/ pusat 

pemerintahan Kabupaten Malang dan berjarak + 105 Km dari ibukota Provinsi 

Jawa Timur. Ketinggian wilayah Kecamatan Jabung dari permukaan laut + 

500 m, sedangkan curah hujan 350 mm / tahun. 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang memiliki peningkatan jumlah 

penduduk yang berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pelayanan air 

bersih. Apabila ditinjau dari sudut pandang ilmu kesehatan masyarakat, 

penyediaan sumber air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya berbagai 

macam penyakit yang diderita oleh masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan 

penyediaan air bersih sangat penting demi memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat sekitar. Rata-rata jumlah debit sumber air yang dimiliki sebanyak 

40 l/d, sumber air ini berasal dari sumber Jengglong yang terletak di 

perbatasan antara Duwet Krajan dengan Desa Duwet. Sedangkan jumlah desa 

yang dilayani hanya sebesar 2 desa dari total 14 desa yang ada di Kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang dan satu perumahan dari desa Pakisjajar 

Kecamatan Pakis. 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk 

setiap tahunnya, penyebabnya adalah bertambahnya angka kelahiran dan 

penambahan penduduk yang pindah ke kecamatan tersebut. Bertambahnya 

jumlah penduduk membuat permintaan air bersih akan semakin dibutuhkan 

untuk konsumsi yang sehat. Hal ini harus menjadi pertimbangan PDAM 
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Kecamatan Jabung untuk meningkatkan penyediaan air bersih maupun 

pelayanannya. Adapun jumlah penduduk pada Kecamatan Jabung Kabupaten 

Malang periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Jabung Periode 2012-2016 

  

 

 

 

Sumber: Kantor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang 

Pengelolaan pelayanan penyediaan air bersih untuk kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Malang tepatnya pada daerah Kecamatan Jabung 

dilaksanakan oleh Unit PDAM Kabupaten Malang. Unit PDAM Kabupaten 

Malang dipasang jaringan pipa air bersih, tetapi menurut penilaian masyarakat 

pelayanannya dinilai masih terbilang kurang. Masalah yang dihadapi oleh Unit 

PDAM Kabupaten Malang meliputi masalah topografi maupun masalah 

jaringan. Penambahan jaringan yang dilaksanakan oleh Unit PDAM 

Kabupaten Malang tergantung pada permintaan pelanggan yang ada untuk 

memasang sistem jaringan. 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa presentase jumlah 

permintaan air bersih pada kecamatan jabung mengalami fluktuasi. Hal ini 

membuat penulis harus menganalisis lebih jauh lagi bagaimana agar 

permintaan air bersih terus meningkat. Fluktuasi yang terjadi bisa jadi 

disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain ketidak mampuan pihak 

PDAM Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dalam merealisasikan 

permintaan air bersih atau kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan 

pentingnya penggunaan air bersih.  

No Tahun Jumlah Penduduk 

1.  2012 71.432 

2.  2013 72.057 

3.  2014 72.099 

4.  2015 72.406 

5.  2016 72.624 

Rata-Rata Jumlah Penduduk 72.124 
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Fluktuasi yang terjadi bisa jadi disebabkan oleh berbagai macam 

faktor, antara lain. Jumlah permintaan penyediaan air bersih pada kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang periode 2010-2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Tabel Tingkat Permintaan Pelanggan (KK) Terhadap Penyediaan Air 

Bersih 

Sumber:PDAM Kabupaten Malang 

Tantangan yang telah disebutkan tersebut menyebabkan Unit PDAM 

Kabupaten Malang harus meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan 

konsumsi air bersih yang ada di Kabupaten Malang. Melihat kondisi dan 

kenyataan tersebut, perlu adanya perbaikan penyediaan air bersih yang 

disediakan oleh Unit PDAM Kabupaten Malang secara menyeluruh demi 

memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang ada di Kabupaten 

Malang terutama masyarakat yang terletak pada Kecamatan Jabung. Hal ini 

diatas menjadikan acuan untuk melakukan analisis dengan judul “Studi 

Evaluasi dan Perencanaan Pengembangan Penyediaan Jaringan Air Bersih 

pada Kecamatan Jabung Kabupaten Malang” 

 

1.2. Identifikasi Masalah. 

Adapun identifikasi masalah yang ada dalam penulisan tugas akhir ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan distribusi air bersih yang dinilai masih kurang optimal. 

Jumlah 

Pelanggan 

Tahun 2010 

s/d Sekarang 

Jumlah 

Pelanggan 

Tahun 2010 

s/d 2012 

Jumlah Pelanggan 

Tahun 2013 s/d 2016 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Jumlah 

Pelanggan 

 

Presentase 

(%) 

Tahun Jumlah 

Pelanggan 

per Tahun 

1.558 1.015 2013 108 1.123 10,6% 

2014 138 1.261 12,3% 

2015 232 1.493 18,4% 

2016 65 1.558 4,3% 

Total 543 5.435 45,6% 

Rata-

Rata 

135,75 1358,75 11,32% 
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2. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan 

konsumsi air bersih, maka perlu pengembangan jaringan distribusi air 

bersih yang telah ada. 

3. Perlu adanya evaluasi akibat pelayanan yang tidak merata yang perlu 

diadakannya evaluasi terhadap sistem jaringan yang ada. 

 

1.3. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Berapa kebutuhan air bersih di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang 

hingga saat ini (tahun 2016)? 

2. Berapa kebutuhan air bersih di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang 

untuk proyeksi 10 tahun kedepan (2026)? 

3. Bagaimana rencana pengembangan jaringan pipa untuk distribusi air 

bersih di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk proyeksi sampai 

tahun 2026? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Sumber air yang digunakan berasal dari sumber Jengglong 

2. Daerah Studi adalah Kecamatan Jabung 

3. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan penduduk pada tahun 

perencanaan pengembangan, yang meliputi kebutuhan penduduk air 

domestik. 

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

tekanan awal dan elevasi permukaan tanah. 

5. Pendistribusian air bersih menggunakan sistem gravitasi. 

6. Pengontrolan sistem jaringan air bersih menggunakan software Waternet. 

7. Tidak membahas tentang biaya operasional pendistribusian air bersih. 

8. Tidak membahas sistem pengolahan air bersih Unit PDAM Kabupaten 

Malang. 
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1.5. Tujuan Studi. 

Tujuan dilakukannya studi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung besar kebutuhan air bersih pada Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang hingga saat ini (tahun 2016). 

2. Menghitung proyeksi kebutuhan air bersih untuk proyeksi 10 tahun 

kedepan (2026). 

3. Merencanakan pengembangan instalasi perpipaa jaringan penyediaan air 

bersih sampai tahun 2026. 

 

1.6. Manfaat Studi. 

Sistem penyediaan air bersih berupa sistem pengolahan dan jaringan 

perpipaan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Mengetahui proyeksi kebutuhan air bersih untuk proyeksi 10 tahun 

kedepannya (2026). 

2. Mengetahui kinerja pengembangan instalasi perpipaan jaringan 

penyediaan air bersih di kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk 10 

tahun kedepan. 

3. Memperoleh desain pengembangan instalasi perpipaan jaringan 

penyediaan air bersih di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk 10 

tahun kedepan.  


