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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Sumber daya air adalah kebutuhan bagi setiap makhluk hidup. Dalam 

kehidupan sehari - hari dan diberbagai tempat banyak sekali kita jumpai sumber 

Daya Air, baik yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih rumah tangga, 

irigasi, pembangkit tenaga listik dan juga di dunia Industri.  

 Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air 

semakin meningkat. Air sebagai kebutuhan dasar bagi kehidupan makhluk hidup 

akan selalu meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan 

kebutuhan air sering tidak di iringi dengan ketersediaan air baku yang memadai. 

 Indonesia terletak didaerah tropis merupakan negara yang memiliki 

ketersediaan air yang cukup, namun nyatanya Indonesia memiliki kendala dalam 

memenuhi kebutuhan air karena distribusi dan ditambah penyebaran penduduk 

yang tidak merata, sehingga air yang tersedia tidak selalu dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Desa Junrejo merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Junrejo 

Kota Batu. Letaknya yang strategis dan banyak potensi lapangan pekerjaan 

maupun usaha mandiri membuat penduduk dari luar Junrejo bekerja dan menetap 

di desa Junrejo, pertambahan jumlah penduduk dan juga jumlah kelahiran yang 

meningkat setiap tahun, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk Junrejo 

menurut data dari kantor desa Junrejo adalah sebesar 10236 jiwa dengan luas 

wilayah 26,23 km 2 dan  memiliki rata-rata kepadatan penduduk sebesar 390 jiwa 
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per km2. Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya di kecamatan  

Junrejo dan minimnya distribusi air akan  membuat  masyarakat desa junrejo 

kekurangan suplai air bersih pada beberapa tahun mendatang. 

Letak desa Junrejo yang berada dikaki gunung Panderman membuat 

Junrejo memiliki potensi mata air yang melimpah, namun dari beberapa potensi 

air tersebut banyak yang tidak termanfaatkan dengan semestinya, berikut potensi 

sumber mata air di Kecamatan Junrejo : Sumber Punden, Sumber kedung, sumber 

bendo, dan sumber dari hasil pengeboran seperti sumber Darmi, dan lain - lain. 

Sumber air tersebut sebagian ada yang keluar dari tanah muncul ke permukaan 

tanpa melalui pengeboran contoh Sumber Jeding. Potensi sumber air tersebut 

harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di kecamatan 

Junrejo. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Berapakah jumlah debit air yang mampu dihasilkan oleh Sumber Jeding 

untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat di desa Junrejo ? 

2. Merancang instalasi pompa dan pemipaan untuk mengantarkan air bersih 

dari sumber Jeding ke bak penampung pada daerah tertentu ? 

3. Berapa biaya operasional per bulan dan harga jual air bersih setiap satu m3 

nya ? 
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1.3 Tujuan Perancangan  

Tujuan perancangan ini adalah sebagaimana rumusan masalah diatas yaitu: 

1. Untuk memperoleh jumlah debit air sumber Jeding. 

2. Untuk mendapatkan desain sistem pemipaan air bersih dengan 

kapasitas 438,6 m3/hari. 

3. Untuk mengetahui biaya operasional perbulan dan harga jual air 

bersih setiap satu m3 nya. 

 

 1.4 Batasan Masalah  

Batasan masalah perencanaan ini adalah merancang sistem perpipaan dari 

sumber air bawah tanah yang bernama sumber Jeding sampai dengan bak 

penampung. 

Adapun permasalahan yang akan di analisa antara lain debit maksimum yang 

dapat diambil dari sumber Jeding, pertumbuhan jumlah penduduk desa junrejo, 

volume minimum bak penyaring dan bak penampung, biaya operasional dan 

perawatan pertahun. 
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