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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Air 

termasuk kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Sumber daya air dapat 

difungsikan untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah kebutuhan 

untuk memasak, mandi dan air minum (Air bersih/ air baku). Selanjutnya, 

sumber daya air tersebut juga dapat difungsikan sebagai kebutuhan 

pengairan. Baik itu untuk kebutuhan pengairan sawah, kebun dan 

kebutuhan pengairan lainnya. Air baku juga dapat difungsikan untuk 

kebutuhan perikanan, yaitu tambak dan budidaya perikanan lainnya. Untuk 

itu diperlukannya teknik dan upaya dalam pengelolaaan sumber daya air 

tersebut secara tepat dan efisien.  

Berdasarkan letaknya, sumber daya air yang tersedia saat ini dapat 

diperoleh dari beberapa sumber mata air. Berdasarkan letaknya, sumber 

daya alam yang berwujud cairan ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

jenis, yaitu : sumber daya air yang berada pada permukaan tanah dan 

sumber daya 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. Sumber daya air yang berada 

di dalam tanah berupa aliran air yang berada di dalam tanah yang biasanya 

diperoleh setelah menggali tempat yang diprediksi memiliki 

kadar/tampungan sumber air yang melimpah. Sumber air bawah 



2 
 

permukaan meliputi galian sumur, baik itu sumur biasa (konvensional) 

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

Pemanfaatan sumber daya air baik itu air permukaan tanah maupun 

air di dalam tanah pada daerah dataran rendah hampir dipastikan tidak 

akan menemui kendala yang begitu berarti. Akan tetapi, pemanfaatan air 

pada daerah dataran tinggi dapat dipastikan akan menemui beberapa 

masalah yang akan muncul. Baik itu kaitannya dalam proses pengambilan 

sumber mata air maupun pada saat proses pendistribusiannya. Di beberapa 

daerah, kebutuhan air dapat tercukupi dengan tersedianya sumber-sumber 

mata air yang mudah didapat yang berasal dari sumur, sungai, kolam dan 

sumber mata air lainnya. Di beberapa daerah yang lain, air hanya didapat 

dari sumber mata air yang terbatas terutama diwaktu musim kemarau. 

Selain itu terdapat pemukiman yang berlimpah air namun memiliki 

masalah topografi daerah gempa, berbukit-bukitan atau pegunungan yang 

terjal, naik-turun, dan berjarak cukup jauh apabila pengangkutan air tanpa 

alat bantu. Hal ini merupakan kesukaran yang sangat spesifik bagi warga 

setempat untuk mendapatkan air tersebut. Salah satu permasalahan yang 

muncul yaitu pada saat pengambilan sumber air yang berada pada elevasi 

lebih rendah daripada daerah yang akan dialiri atau dapat dikatan air 

tersebut akan disalurkan pada daerah yang berelevasi lebih tinggi daripada 

sumber air (intake). Oleh karena itu penulis bermaksud membahas dan 

mencari solusi tepat guna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut.  
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Di beberapa daerah di Indonesia, kebutuhan air dapat terpenuhi 

dengan tersedianya sumber-sumber mata air yang mudah didapatkan. 

Untuk memenuhi kebutuhan air, baik air yang digunakan minum maupun 

untuk kebutuhan hidup yang lainnya didapatkan dari sumber mata air 

berupa sumur, sungai, kolam dan sumber mata air lainnya. Sedangkan di 

daerah tertentu khususnya di daerah Desa Tegal Jati Kecamatan 

Sukosari Kabupaten Bondowoso, kebutuhan air tersebut diperoleh dari 

sumber mata air yang terbatas, terutama berkaitan dengan letak atau posisi 

antara sumber mata air dengan daerah permukiman. Dapat digambarkan 

Desa Tegal Jati Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso merupakan 

suatu daerah permukiman yang sangat berlimpah air namun masalah 

topografi daerah tersebut yang berbukit atau pegunungan dengan kondisi 

terjal dan secara beda elevasi, permukiman penduduk sekitar berada lebih 

tinggi daripada letak sumber mata airnya sehingga proses distribusi air 

menjadi tidak maksimal. Pemanfaatan sumber mata air menjadi tidak 

maksimal dikarenakan jaraknya yang jauh dan berat apabila  

menggunakan tenaga manusia (manual) dalam proses pengambilan untuk 

mendapatkan air. 
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1.2.Identifikasi Masalah  

 Identifikasi masalah dalam tugas akhir ini, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyediaan prasarana untuk memenuhi kebutuhan air bersih atau air 

baku sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa Tegal Jati 

Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. 

2. Karena letak geografis sumber mata air yang lebih rendah daripada 

daerah yang akan dilayani, maka diperlukan alat bantu tepat guna dan 

efisien untuk dapat membawa air dari sumber mata air menuju ke 

daerah layanan atau pemukiman. 

3. Dengan semakin pesatnya laju pertambahan penduduk dan 

meningkatnya aktifitas masyarakat, maka perlu direncanakan kembali 

pengembangan jaringan transmisi air bersih yang telah ada sehingga 

diperoleh pelayanan yang efisien dan tepat guna. 

4. Perencanaan kembali berkaitan dengan diameter pipa inlet dan diameter 

pipa outlet pada teknologi pompa hydram maupun kapasitas tampungan 

reservoir agar didapatkan debit output yang dapat memenuhi kebutuhan 

berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk. 

1.3.Rumusan masalah  

1. Berapa kebutuhan air bersih di Desa Tegal Jati Kecamatan Sukosari 

Kabupaten Bondowoso saat ini (2016) ? 

2. Berapa kebutuhan air bersih di Desa Tegal Jati Kecamatan Sukosari 

Kabupaten Bondowoso untuk proyeksi 10 tahun kedepan (2026) ? 
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3. Bagaimana rencana pengembangan pompa hydram dan jaringan 

transmisi air bersih di Desa Tegal Jati Kecamatan Sukosari Kabupaten 

Bondowoso sampai tahun 2026? 

1.4.Batasan masalah  

 Batasan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Sumber air baku yang akan digunakan adalah sumber air Tegal jati. 

2. Daerah study adalah Desa Tegal Jati Kecamatan Sukosari. 

3. Kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan penduduk pada tahun 

perencanaan pengembangan (kebutuhan domestik). 

4. Pemanfaatan air bersih menggunakan sistem Pompa Hydram. 

5. Tidak merubah desain badan pompa hydram yang sudah ada. 

6. Tidak membahas mengenai biaya pembuatan pompa maupun biaya 

operasional pompa hydram.  

7. Sebagai dasar acuan dalam perencanaan menggunakan hasil penelitian 

terdahulu. 

1.5.Tujuan studi 

1. Menghitung proyeksi kebutuhan air bersih saat ini (2016). 

2. Menghitung Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk proyeksi 10 tahun 

kedepan (2026 ). 

3. Merencanakan pengembangan pompa hydram dan instalasi jaringan 

transmisi air bersih sampai tahun 2026. 
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1.6.Manfaat studi 

1. Mengetahui proyeksi kebutuhan air bersih untuk proyeksi 10 tahun 

kedepan (2026). 

2. Mengetahui kinerja pengembangan instalasi perpipaan jaringan 

transmisi untuk penyediaan air bersih di Desa Tegal Jati Kecamatan 

Sukosari untuk jangka waktu 10 tahun kedepan. 

3. Memperoleh desain pengembangan pompa hydram dan instalasi 

jaringan pipa transmisi penyediaan air bersih di Desa Tegal Jati 

Kecamatan Sukosari untuk 10 tahun kedepan. 

 

 


