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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah kota, desa maupun bangunan memiliki fasilitas-fasilitas aset fisik 

yang dirancang guna untuk mendukung perencanaan dan pemeliharaan disuatu 

wilayah tertentu. Fasilitas aset fisik disebut juga dengan infrastuktur. Salah satu 

bagian komponen infrastruktur pada suatu wilayah adalah jaringan saluran air 

bersih dan air kotor. Dua saluran air yang berbeda dalam suatu bangunan atau 

wilayah perlu adanya pemantauan untuk perawatan saluran pipa air bersih dan pipa 

air kotor agar terhindar adanya campuran dari dua saluran pipa air yang berbeda dan 

agar menjadi salah satu alat pembantu yang digunakan saat terjadi kerusakan. 

Pemantauan yang dibutuhkan pada suatu bangunan atau wilayah tertentu 

akan lebih mudah apabila jaringan-jaringan air tersebut direpresentasikan ke dalam 

bentuk sistem digital. Salah satu sistem informasi digital yang dapat dimanfaatkan 

untuk membuat sistem informasi utilitas jaringan pipa air adalah Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Menurut Arnoff (1989), Sistem Informasi Geografis (SIG) 

merupakan sistem informasi berbasis computer yang digunakan untuk mengolah 

dan menyimpan data atau informasi geografis. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dapat bekerja efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, 

mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa ataupun menampilkan 

data dalam suatu informasi berbasis geografis. Sehingga dengan adanya sistem 

informasi berbentuk digital yaitu Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat 

melakukan perencanaan, pemeliharaan, dan pemantauan pada pipa saluran air 

bersih dan pipa pembuangan air kotor. 

Institut Teknologi Sumatera merupakan perguruan tinggi yang baru berdiri 

sejak 6 oktober 2014, saat ini telah terbangun 11 gedung untuk menunjang sarana 

perkuliahan. Berdasarkan hasil survei di lapangan, setiap gedung memiliki utilitas 

air bersih dan air kotor yang diketahui sering mengalami kerusakan. Gedung 

LPPM Barat merupakan salah satu gedung yang pernah mengalami kerusakan. 

Gedung LPPM Barat merupakan pusat kantor akademik, pusat kantor jurusan dan 
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merupakan gedung serba guna yang lebih sering digunakan dibandingkan dengan 

gedung lainnya. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan upaya dalam 

mengantisipasi terjadinya kerusakan yang akan terjadi pada sistem utilitas air 

bersih dan air kotor di gedung LPPM Barat dengan cara membangun basis data 

spasial yang dirancang dalam bentuk digital. Implementasi dari pembangunan basis 

data spasial yaitu berupa pembuatan skenario jalur aliran air bersih dan air kotor yang 

akan divisualisasikan ke dalam bentuk 3D sehingga dapat mempermudah melakukan 

pemantauan pada utilitas air kotor dan air bersih di gedung LPPM Barat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembentukan basis data spasial pada jaringan air bersih dan 

jaringan air kotor? 

2. Bagaimana pembentukan model sistem informasi berbasis digital yang 

menggambarkan situasi jaringan air bersih dan jaringan air kotor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

1. Membangun basis data spasial yang fokus terhadap sistem utilitas air 

bersih dan air kotor gedung LPPM Barat kampus ITERA. 

2. Mengakses data dan informasi mengenai jaringan air kotor dan jaringan 

air bersih secara efektif. 

3. Membuat simulasi skenario jalur aliran air sebagai alat pemantauan dan 

pemeliharaan pada utilitas air bersih dan air kotor di gedung LPPM Barat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memiliki basis data kampus Institut Teknologi Sumatera yang fokus 

terhadap sistem utilitas air bersih dan air kotor di gedung LPPM Barat. 

2. Memiliki simulasi jalur aliran air pada sistem air bersih dan air kotor di 

gedung LPPM Barat kampus Institut Teknologi Sumatera. 

3. Sebagai inventaris kampus agar dapat memonitoring jaringan air bersih dan 

air kotor di gedung LPPM Barat kampus Institut Teknologi Sumatera. 
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1.5 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian yang menjadi wilayah studi yaitu gedung LPPM Barat 

kampus Institut Teknologi Sumatera. 

2. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pipa saluran 

air bersih dan air kotor beserta seluruh entity dan attribute pendukungnya. 

3. Software yang digunakan yaitu Postgis/PostgreSQL. 

 

 

1.6 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sistem 

utilitas yang akan dibahas meliputi utilitas air kotor, dan air bersih. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian Tugas Akhir ini akan 

dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang 

pengambilan topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah yang dikerjakan 

dalam penelitian, sistematika penulisan Tugas Akhir, dan kerangka berfikir 

penelitian. 

 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini merupakan bab yang berisi kumpulan teori dasar dan tinjauan pustaka yang 

berkaitan dengan sistem informasi utilitas jaringan air kotor dan jaringan air bersih. 

Teori dasar ini diperoleh dari berbagai studi referensi yang akan dijadikan sebagai 

bahan pembuatan Tugas Akhir ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian 

beserta perancangan implementasi basis data sistem utilitas air bersih dan air kotor, 
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pengolahan data yang meliputi proses pembuatan sistem informasi utilitas jaringan 

air kotor dan jaringan air bersih, pengolahan data dilakukan menggunakan ekstensi 

Pgrouting pada software PosgreSQL 9.4, dan algoritma Dijkstra. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang menyajikan hasil dari proses pengolahan data berupa 

skenario uji coba terhadap data yang telah diolah, dan divisualisaikan dalam 

bentuk gambar 3D. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian Tugas Akhir dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.8 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 
Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir Penelitian 


