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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia dalam segala bidang. Sumber daya air dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil 

[35]. Air bersih merupakan kebutuhan pokok untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia. Untuk itu, perlu direncanakannya sistem penyediaan air bersih agar 

kebutuhan air pada masyarakat dapat terpenuhi.   

Saat ini, masalah penyediaan air bersih masih menjadi perhatian khusus bagi semua 

Negara. Indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari masalah ini. 

Kurangnya ketersediaan air dan belun adanya pelayanan yang merata terutama pada 

pedesaan merupakan masalah yang perlu dihadapi karena menjadi masalah pokok.  

Ketersediaan air bersih dan sanitasi merupakan sasaran Sustainable Development 

Goals (SDGs) yang ke 6 (enam) sejak tahun 2015. Dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan sanitasi dan air minum sehingga penduduk yang kebutuhan air bersihnya 

belum terpenuhi dapat dikurangi [38]. 

Desa Krogowanan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Krogowanan terdiri dari 12 

dusun. Di Desa krogowanan sampai saat ini belum mendapatkan suplai air dari dari 

pemerintah atau pun dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Maka dilakukan 

perencanaan sistem penyediaan air bersih di Desa Krogowanan. Perencanaan ini 

diselenggarakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) Jawa Tengah. 

Kebutuhan air sehari-hari di Desa Krogowanan menggunakan air yang berasal dari 

saluran irigasi dan sumur galian, kecuali 4 (empat) dusun yang sudah menggunakan 

mata air. 4 (empat) dusun tersebut telah membuat jaringan air bersih dengan 

memanfaatkan mata air dari dana swadaya masyarakat. 4 (empat) desa tersebut 

antara lain Dusun Karang rejo, Dusun Banyu Temupang, Dusun Jenawi, dan Dusun 
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Nglulang. Sedangkan 8 (delapan) dusun lainnya masih memanfaatkan sumur galian 

dan  saluran irigasi yang ada sebagai sumber air untuk aktifitas sehari-hari. 8 

(delapan) dusun tersebut diantaranya Dusun Telatar, Dusun Krogowanan, Dusun 

Talawan, Dusun Karanglo, Dusun Kragan, Dusun Keron, Dusun Bancak Wetan, 

dan Dusun Bancak Kulon. 

Rencana pembangunan sistem penyediaan air bersih di Desa Krogowanan 

memanfaatkan sumber air yang berasal dari mata air Puluhan. Mata air yang 

digunakan sebagai sumber air ini berlokasi di Dusun Puluhan, Desa Ketep, 

Magelang, Jawa Tengah. Digunakan sumber air tersebut dikarenakan mata air 

tersebut memiliki debit yang cukup besar yaitu 15 liter/detik. Secara topografis, dari 

Desa Ketep sampai Desa Krogowanan memiliki elevasi muka tanah menurun 

secara gravitasi. Hal ini menguntungkan untuk mendukung sistem pengaliran air 

secara gravitasi. Ketika sumber air yang cukup tinggi di atas area kota tersedia, ini 

bisa menjadi paling baik digunakan untuk sistem pengaliran dalam menjaga 

tekanan pada saluran air [26]. Pada sistem ini distribusi air ke konsumen dapat 

dilakukan tanpa peralatan pompa sehingga dapat dikatakan lebih menguntungkan 

karena tidak memerlukan biaya perawatan pompa.   

Pada mata air akan dibangun bangunan penangkap mata air atau broncaptering. Air 

akan dialirkan menggunakan jaringan perpipaan ke reservoir sebelum 

didistribusikan ke warga. Air yang diperoleh dari mata air dapat langsung 

dimanfaatkan di tempat munculnya mata air, atau dapat juga dengan menyalurkan 

air mata air ke rumahnya [30].  

Dari hal-hal diatas maka perlu direncanakan sistem penyediaan air bersih di Desa 

Krogowanan, Magelang, Jawa Tengah. Rencana pembangunan sistem penyediaan 

air bersih ini prinsipnya agar terciptanya pengelolaan dan pelayanan air bersih yang 

berkualitas dan dengan jumlah memadai, khususnya pada dusun yang belum 

mendapatkan air yang bersih. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar kebutuhan air bersih yang dibutuhkan pada tahun perencanan? 
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2. Bagaimana rancangan sistem penyediaan air bersih sesuai dengan 

kebutuhan air yang dibutuhkan? 

3. Berapa Bill of Quantity (BoQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 

dibutuhkan? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kebutuhan air bersih pada tahun perencanaan; 

2. Merancang sistem penyediaan air bersih sesuai dengan kebutuhan air  yang 

dibutuhkan; 

3. Menentukan Bill of Quantity (BoQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup dari tugas akhir ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan air bersih meliputi kebutuhan air domestik, kebutuhan air non 

domestik, kebutuhan air rata-rata, kebutuhan air harian maksimum, dan 

kebutuhan  air pada jam puncak dengan tahun perencanaan dari tahun 2020 

sampai dengan tahun 2029; 

2. Rancangan sistem penyediaan air bersih yang direncanakan meliputi 

bangunan penangkap mata air, pipa transmisi, dan reservoir; 

3. BoQ dan RAB meliputi deskripsi pekerjaan, kuantitas (volume) dan unit 

serta harga satuan pekerjaan yang disesuaikan dengan harga yang berlaku di 

lokasi pelaksanaan tugas akhir. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan perencanaan, 

ruang lingkung dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori dasar dari beberapa pustaka mengenai sistem penyediaan 

air bersih yang direncanakan.  

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN 

Bab ini berisi metodologi yang dilakukan untuk medapatkan hasil dari tujuan 

perencanaan sistem penyediaan air bersih di Desa Krogowanan, Magelang Jawa 

Tengah. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis data meliputi proyeksi jumlah penduduk, proyeksi fasilitas 

umum, kebutuhan air bersih, profil memanjang, perhitungan dan desain bangunan 

air bersih. 

BAB V 

Bab ini berisi bill of quantity dan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalah 

tugas akhir perencanaan sistem penyediaan air bersih. 

  


