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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai pelaku konsumtif di dunia ini memiliki sebuah kebutuhan  

yang tidak bisa dipisahkan, yakni air. Air menjadi faktor utama dalam kelangsungan 

kehidupan manusia. Sebagai contoh kebutuhan air dalam kehidupan manusia yaitu, 

mencuci, mandi, memasak dan lain sebagainya. Jika air tidak ada dan tidak dikelola 

dapat menyulitkan kehidupan manusia karena air adalah salah satu kebutuhan utma 

dalam hidup kita.  Termasuk pada penduduk di Kota Batu,berdasarkan data BPS 

Kota Batu memiliki kisaran jumlah penduduk mencapai kurang lebih mencapai 

200.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk yang termasuk banyak ini sangat 

memerlukan kebutuhan air dan sistem pengelolaan yang baik. Salah satu yang 

berperan penting dapat dilihat dari sistem yang mengelola dan menyediakan air, 

yaitu sistem jaringan perpipaan.  

Sistem jaringan perpipaan merupakan suatu unsur yang penting dan perlu 

diperhatikan. Untuk Kota Batu sendiri memiliki berbagai potensi sumber air, 

termasuk pada Kecamatan Batu pun ikut merasakan manfaat dari potensi sumber 

air tersebut. Sumber air tersebut dikelola dalam suatu sistem jaringan pipa yang 

digunakan untuk mengalirkan air agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

mereka. Untuk kebutuhan air bersih mampu dikelola dan mempunyai kinerja baik 

jika sumber air yang tersedia tersebut memenuhi debit dan tekanan air pada setiap 

titik simpul jaringan perpipaan. Perkembangan dan peningkatan efektifitas air pada 

suatu jaringan perpipaan merupakan hal penentu dalam kinerja penyediaan dari air. 

Semakin diperhatikan, dikembangkan dan dioptimalkan maka kinerja untuk air juga 

lebih baik. Jaringan perpipaan yang baik yakni, debit yang disediakan sesuai 

kebutuhan pada masyarakat dan tekanan air sesuai batasan pada setiap titik simpul, 

serta mendapatkan biaya yang lebih murah dan berkualitas guna membantu dalam 

hal pengeluaran anggaran yang sebenarnya bisa diminimalisir 



2 
 

 
 

Kondisi untuk mampu mencapai debit yang sesuai dan tekanan yang sama pada 

titik simpul tersebut serta tetap pada kondisi biaya yang lebih murah, perlu 

mencermati analisa dan perhitungan dari segi ukuran diameter pipa itu sendiri. 

Merencanakan dan menganalisa untuk perhitungan diameter pipa yang sesuai pada 

suatu wilayah besar dan banyak dengan perhitungan manual akan menyulitkan., 

termasuk sistem perpipaan di Kecamatan Batu. Salah satu metode yang yang bisa 

digunakan yaitu metode simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah cara 

untuk mendapat penyelesaian suatu masalah dalam data yang acak atau random dan 

banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara memberi nilai atau 

input sebanyak-banyaknya (nilai bangkitan/Generated Random Number) untuk 

mendapatkan hasil ketelitian yang lebih tinggi. Sehingga, diharapkan mampu 

membantu penyelasaian optimasi yang akan dianalisa, kemudian mendapatkan 

hasil sesuai target. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, maka dirumuskan masalah yang dapat dijadikan acuan 

dalam perencanaan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah ukuran dari  diameter pipa yang optimal pada setiap elemen pipa 

pada jaringan pipa  di Kecamatan Batu, Kota Batu? 

2. Berapakah energi tekanan relatif yang optimal pada tiap ujung simpul 

jaringan pipa di Kecamatan Batu, Kota Batu? 

3. Berapakah biaya minimum pada kondisi optimal dari berbagai macam jenis 

ukuran diameter pipa yang sesuai dengan tekanan relatif? 

 

1.3 Tujuan   

Dari permasalahan yang ada di atas, adapun tujuan dari penulisan tugas akhir 

ini adalah : 

1. Dapat menentukan ukuran dari  diameter pipa yang optimal pada setiap 

elemen pipa pada jaringan pipa di Kecamatan Batu, Kota Batu 

2. Dapat menentukan energi tekanan relatif yang optimal pada tiap ujung 

simpul jaringan pipa di Kecamatan Batu, Kota Batu 

3. Dapat menentukan biaya minimum pada kondisi optimal dari berbagai 

macam jenis ukuran diameter pipa yang sesuai dengan tekanan relatif  
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari perencanaan tugas akhir ini adalah : 

1. Mendapatkan tambahan pengetahuan pada mahasiswa teknik sipil, terutama

di bidang hidrolika, khususnya saluran tertutup atau jaringan pipa

2. Dapat dijadikan bahan referensi dalam merencanakan sistem perpipaan

secara optimal bagi para perencana instalasi sistem penyediaan air bersih

dan perpipaan

3. Menjadi salah satu tambahan gagasan yang dapat berguna untuk berbagai

pihak di Kecamatan Batu, Kota Batu.

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas, maka diberikan batasan-batasan masalah 

sesuai dengan judul yang tertera yaitu sebagai berikut: 

1. Karakteristik jaringan adalah sistem bercabang

2. Sumber air baku yang digunakan yaitu sumber Banyuning

3. Tidak membahas metode pelaksanaan di lapangan

4. Hanya untuk penyediaan air dari sumber tidak termasuk hidran

5. Penyelesaian menggunakan program Matlab


