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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Pekon Tanjung Jati terletak di Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten 

Tanggamus. Provinsi Lampung. Berbatasan dengan Pekon Kampung Baru dan 

Pekon Batu Keramat, dan dihubungkan dengan jalur provinsi lintas barat. 

Berdasarkan data administrasi Pekon Tanjung Jati Tahun 2018, jumlah penduduk 

terdiri dari 1.568 jiwa yang terbagi dari 790 laki-laki dan 778 perempuan. Dengan 

laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,697%, diproyeksikan pada Tahun 2045 

jumlah penduduk Pekon Tanjung Jati sebesar 1.959 Jiwa. Letak geografis Pekon 

Tanjung Jati yang berdekatan dengan pegunungan, dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebaik mungkin. Mayoritas mata pencaharian penduduk Pekon Tanjung Jati adalah 

petani padi, kelapa, sayur-mayur, ubi, pala dan buah musiman seperti durian, 

manggis, dan duku.  

Terdapat mata air sebagai sumber air bersih baik untuk rumah tangga maupun areal 

persawahan/perkebunan. Sistem pengairan yang digunakan masyarakat adalah 

sistem distribusi gravitasi. Air didistribusikan melalui sistem perpipaan dari 

bangunan pembagi (junction) disetiap titik lokasi pembagian percabangan menuju 

daerah layanan. Berdasarkan survei, masyarakat menggunakan mata air ini sebagai 

sumber air utama. Pada lokasi mata air dan beberapa titik lokasi percabangan sudah 

dibuat bak tampungan air, dan alat pendistribusian air, yaitu pipa dengan biaya 

perawatan secara urunan dan swadaya masyarakat.  

Dengan berjalannya waktu dan bertambahnya pertumbuhan penduduk, 

mengakibatkan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan air bersih, namun 

berbanding terbalik dengan ketersediaan air untuk masyarakat. Belum tersedianya 

sistem pengaliran air bersih yang ada secara teknis dan sistematis mengakibatkan 

masyarakat kesulitan apabila ingin melakukan penyambungan air dengan sumber 

air. Untuk itu, sangat diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis 

Kebutuhan Air Masyarakat dengan Distribusi Sistem Gravitasi Bersumber 
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Mata Air (Studi Kasus: Pekon Tanjung Jati Kota Agung Timur Kabupaten 

Tanggamus) untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga pemanfaatan dan 

pemaksimalan kondisi air dapat dilaksanakan dengan baik. 

1.2.   Identifikasi Masalah 

Selama lebih dari satu bulan melakukan penelitian di pekon tersebut, terdapat 

beberapa masalah yang kerap terjadi, seperti: 

1. Kesadaran masyarakat akan kondisi air di lokasi penelitian masih kurang; 

2. Debit dari sumber mata air yang tidak tetap; 

3. Kondisi perpipaan yang membutuhkan rehabilitasi; 

4. Tidak adanya sistem distribusi teknis di lokasi penelitian; 

 

1.3.   Rumusan Masalah 

Pokok pokok bahasan yang menjadi rumusan pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui besarnya penggunaan air masyarakat dengan kondisi eksisting; 

2. Bagaimana kemampuan sumber mata air dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat? 

3. Bagaimana rancangan dan model sistem distribusi air bersih yang sesuai untuk 

daerah studi? 

4. Bagaimana langkah yang tepat untuk mengoptimasikan fungsi dari sistem 

distribusi gravitasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat? 

1.4.   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakuakan di Pekon Tanjung Jati dan Pekon Batu Kramat. 

(5°27'54,51"S - 104°41'48,22"T)  (5°28'44,64"S - 104°41'47,24"T); 

2. Metode analisis dilakukan dengan sistem gravitasi; 

3. Sumber mata air yang di analisis hanya yang dipergunakan masyarakat Pekon 

Tanjung Jati; 

4. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari citra Google Earth 

2020, dan data BPS Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2021, dan survei 

lapangan pada Bulan Februari-Maret 2021; 



 
 

3 
 

5. Untuk mengetahui kebutuhan air masyarakat dilakukan survei dan 

pengambilan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat Pekon Tanjung Jati 

di analisis dengan Metode Slovin; 

6. Debit sumber mata air di lokasi studi dilakukan dengan pengukuran langsung 

dengan Metode Volumetrik; 

7. Penelitian ini tidak mengkaji kualitas air bersih dan kapasitas air tanah pada 

mata air di Pekon Tanjung Jati; 

8. Bila informasi yang dibutuhkan kurang dari Google Earth, maka akan di 

analisis secara manual dengan bantuan GPS. 

 
1.5.   Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari  penelitian ini adalah: 

1. Prediksi kebutuhan air masyarakat hingga Tahun 2045; 

2. Menganalisis kondisi mata air pada saat ini dalam memenuhi kebutuhan air 

masyarakat serta prediksi kebutuhan masyarakat di Tahun 2045; 

3. Mendapatkan rancangan dan model sistem distribusi air bersih yang tepat di 

lokasi studi tanpa mengubah node yang sudah ada di lokasi; 

4. Memberikan informasi kepada pemerintah desa atau instansi terkait, berupa 

prioritas pengoptimalan fungsi dari sistem distribusi gravitasi untuk kebutuhan 

masyarakat. 

 
1.6.   Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu aktivitas masyarakat Pekon 

Tanjung Jati dalam pemenuhan kebutuhan air bersih disinggung kembali air 

merupakan salah satu faktor penentu kehidupan. Pemetaan dan simulasi dapat 

berguna bagi instansi pemberdayaan desa dan daerah dalam menentukan 

perencanaan pemaksimalan sumber daya alam dalam penelitian ini distribusi 

air bersih dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

1.7.   Novelty Penelitian 

Penelitian ini terdapat pembaharuan dari penelitian-penelitian yang telah 

dilaksanakan sebelumnya. Terdapat beberapa poin pokok diantaranya menitik 
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beratkan desain distribusi air secara gravitasi dengan Metode Nertwork Link 

menggunakan software EPANET 2.2 dan pembuatan hidran umum dengan acuan 

kebutuhan air masyarakat hingga 2045 dan debit/kemampuan mata air yang 

terdistribusi di Pekon Tanjung Jati. Penelitian ini belum pernah dilakukan di Pekon 

Tanjung Jati, penelitian ini berisi tentang desain atau mode perencanaan distribusi 

air di desa ini. 

1.8.   Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan dari penelitian ini adalah:  

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi penjelasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Berisi penjelasan dasar-dasar teori yang menunjang analisis permasalahan yang 

akan dilakukan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi metodologi, serta interpretasi dari informasi penelitian yang didapatkan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi data mengenai tata cara pengumpulan data dan informasi dari objek yang 

akan diteliti dan pengolahan datanya.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran mengenai penelitian yang telah 

dilakukan. 

 
  


