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ABSTRAK

PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU
DI KECAMATAN PUNDUH PIDADA DAN KECAMATAN PADANG CERMIN,

KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

Merida Kristia

Kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang terus
bertambah. Meskipun ketersediaan air cukup memadai tetapi cara menyalurkan
air dari sumber air yang masih relative terbatas sehingga belum dapat memenuhi
semua kebutuhan air. Untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan air dan
ketersediaan air di masa mendatang, diperlukan upaya pembangunan prasarana
untuk pemenuhan air baku yang baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan air, ketersedian sumber
air, perencanaan pendukung seperti bak pelepas tekan, broncaptering, bak
pelayanan umum dan rencana anggaran biaya. Penelitian ini dilakukan di
Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten
Pesawaran. Dalam penelitian ini kebutuhan air dihitung berdasarkan jumlah
penduduk di Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin. Sumber
air yang digunakan adalah Lebak Sari I danLebak Sari II. Jumlah ketersedian air
dihitung dengan metode F.J. Mock yakni debit andalan 98%.

Berdasarkan perhitungan, kebutuhan air domestik untuk Kecamatan Padang
Cermin adalah 32,46 l/s dan Punduh Pidada kecamatan adalah 10 l/s untuk tahun
2015. Selama 20 tahun berikutnya, permintaan air menjadi 19,82 l/s untuk
kecamatan Punduh Pidada dan 71,18 l/s untuk kecamatan Padang Cermin . Biaya
keuangan konstruksi diperkirakan sekitar miliaran rupiah. Analisis neraca air
menunjukkan bahwa ketersediaan air masih mampu menangani kebutuhan air di
kedua kecamatan.

Kata kunci: Kebutuhan air, Ketersediaan Air, SistemPenyediaan Air.



ABSTRACT

DESIGN OF WATER SUPLY SYSTEM IN PUNDUH PIDADA AND
PADANG CERMIN SUB-DISTRICT, PESAWARAN REGION

Oleh

Merida Kristia

Water demand continuously increase based on the growth of population. Although
water is still available, sometimes it is difficult to convey it. Therefore, water is
not always distributed well. In order to keep the balance between water supply
and water demand in the future, it is necessary to build efficient facilities.

This research aims to investigate water demand and to design the facility of water
supply with its financial cost of construction. The research takes place in Punduh
Pidada and Padang Cermin sub-district of Pesawaran region. In this research,
water demand is calculated based on population growth of both sub-districts.
Water sources used in the design plan are Lebak Sari I andLebak Sari II. The
availability of water is calculated using F.J.Mock method based on 98% of
dependable flow.

Based on the calculation, domestic water needs for Padang Cermin sub-district is
32,46 l/s and Punduh Pidada sub-district is 10 l/s for 2015. For the next 20
years, the demand for water will be 19,82 l/s for Punduh Pidada sub-district and
71,18 l/s for Padang Cermin sub-district. The financial cost of constructionis
found about for billions rupiahs. Water balance analysis showed that the water
availability is still able to handle water demand in both sub-districs.

Keywords :Water demand, Water supply, Water availability, Water supply sistem.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air sebagai salah satu komponen penting bagi kehidupan manusia secara nyata,

ikut menentukan taraf hidup, baik itu secara individual maupun komunal.

Objek individual berarti bahwa upaya pemenuhan dan pengolahan kebutuhan

air dilakukan oleh tiap individu, baik secara terstruktur oleh instansi terkait atau

bahkan oleh kelompok masyarakat. Sedangkan secara komunal, dilakukan

untuk sebuah komunitas di suatu wilayah dengan tingkat pelayanan secara

menyeluruh untuk penduduk yang berdomisili tetap maupun yang tidak tetap.

Pemenuhan terhadap kebutuhan air yang memadai merupakan kebutuhan dasar

manusia. Dalam kerangka yang lebih luas, air juga sangat penting sebagai

pendukung kebutuhan.

Kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, terutama air baku untuk rumah

tangga, tempat-tempat umum, dan industri, akan terus meningkat berdasarkan

jumlah penduduk yang terus bertambah dan semakin berkembangnya laju

pembangunan di berbagai bidang.  Di sisi lain, jumlah penyediaan  prasarana

air baku yang ada saat ini masih relatif terbatas, sehingga belum dapat
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memenuhi semua kebutuhan air.  Masalah ketersediaan air baku ini juga

dihadapi oleh penduduk di wilayah Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan

Punduh Pidada.  Meskipun wilayah tersebut memiliki sumber air (air

permukaan, air sungai, air bawah tanah dan mata air) yang cukup memadai,

namun yang menjadi kendala adalah bagaimana cara menangkap dan

menyalurkan air dari sumber air tersebut secara optimal sehingga dapat

dimanfaatkan oleh penduduk.  Sarana dan prasarana dalam sistem penyediaan

air baku seperti broncaptering, bak pelayanan umum dan bak pelepas tekan

yang perlu didesain dan dibangun agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan

air tanpa harus bersusah payah mengambil langsung ke sumber air yang

terkadang sangat sulit dijangkau.  Dengan memperhatikan lokasi serta potensi

yang ada, maka diharapkan kebutuhan air baku di Kecamatan Padang Cermin

dan Kecamatan Punduh Pidada dapat terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan,

dinyatakan bahwa “Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini dapat diatasi dengan beberapa

alternatif yang salah satu diantaranya adalah dengan membangun prasarana

untuk pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten

Pesawaran tahun 2011, Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang

Cermin, mengalami peningkatan dalam  jumlah penduduk sehingga kebutuhan

air baku terus meningkat.  Data Kecamamatan Punduh Pidada dan Kecamatan

Padang Cermin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin tahun
2011

Kecamatan Punduh Pidada Kecamatan Padang Cermin

Luas Wilayah 224,19 km2 317,63 km2

Jumlah Desa 5 10

Jumlah Penduduk 25,919 jiwa 88,057 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pesawaran, 2011

Berdasarkan studi pengamatan air baku tahun 2012 di Kabupaten Pesawaran

dapat disimpulkan:

1. Di Kecamatan Punduh Pidada:

a. Pengambilan air permukaan (exsisting) sejumlah 5 l/s dari Mata Air

Way Ulai dan pengambilan air tanah sejumlah 10 l/s yang dikelola oleh

desa.
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2. Di Kecamatan Padang Cermin

a. Pengambilan air permukaan (exsisting) sejumlah 20 l/s dari Mata Air

Way Ratai dan pengambilan air tanah sejumlah 5 l/s.

Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta

kebutuhan air yang bertambah dan ketersediaan air yang terbatas maka

menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersedian yang terjadi

di Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten

Pesawaran.  Permasalahan tersebut harus segera diatasi dengan beberapa

alternatif, yang salah satu diantaranya adalah dengan membangun prasarana

untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk masyarakat. Prasarana tersebut

diharapkan dapat mengatasi kesulitan air bagi masyarakat, untuk berbagai

keperluan tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga namun juga untuk

irigasi, peternakan, perikanan, energi listrik dan sebagainya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah bagaimana perencanaan sistem penyediaan air baku untuk

pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di Kecamatan Punduh Pidada dan

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kebutuhan air baku dan ketersediaan sumber air yang bisa

dimanfaatkan sesuai dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Punduh

Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan

memperhatikan kondisi lapangan yang ada.

2. Merencanakan sistem penyediaan air baku beserta perencanaan

pendukungnya seperti bak pelepas tekan, broncaptering, dan bak pelayanan

umum sehingga diperoleh hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan di

Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten

Pesawaran, Provinsi Lampung.

3. Menghitung anggaran biaya yang diperlukan dalam perencanaan sistem

penyediaan air baku dengan sumber mata air di Kecamatan Punduh Pidada

dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan referensi perencanaan sistem penyedian air baku hingga tahun

2035 bagi penduduk di Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang

Cermin serta mengidentifikasi lokasi pengambilan air baku dari sumber mata

air Lebak Sari I dan Lebak Sari II.
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2. Memberikan gambaran kondisi ketersediaan air baku bagi penduduk di

Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten

Pesawaran.

3. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti mengenai jaringan

pipa distribusi air baku.

1.6 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kecamatan Punduh Pidada dan

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

2. Syarat kualitas air baku dari sumber mata air Lebak Sari I dan Lebak Sari II

dianggap sudah memenuhi standar kualitas air dan nilai kekasaran relatif

pada pipa Galvanized Iron Pipe (GIP) dianggap konstan sampai tahun 2035.

3. Penelitian dilakukan di lokasi pengambilan air baku dari sumber air Lebak

Sari I dan Lebak Sari II. Perencanaan saluran pipa air baku untuk dialiri di

Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten

Pesawaran dengan sistem gravitasi yaitu air di dalam pipa mengalir dari

tempat yang memiliki tinggi energi lebih besar menuju tempat yang

memiliki tinggi energi lebih kecil.

4. Perencanaan struktur terdiri dari 2 (dua) broncaptering, 4 (empat) bak

pelepas tekan dan 5 (lima) bak pelayanan umum yang dialiri air dari sumber

air Lebak Sari I dan Lebak Sari II.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebutuhan Air Baku

Banyaknya kebutuhan air baku sangat bergantung pada besarnya jumlah

penduduk, yang berpengaruh terhadap kebutuhan air baku untuk

keperluan rumah tangga/domestik dan kebutuhan air baku untuk

keperluan non domestik (kantor, sekolah dan lain-lain). Tingkat

pelayanan air bersih di Kabupaten Pesawaran yang ada saat ini masih

rendah (< 10 %).  Adanya berbagai komitmen Internasional seperti

pemenuhan target Millennium Development Goals (MDGs) yang

mensyaratkan peningkatan pelayanan separuh (50%) dari jumlah penduduk

yang belum mempunyai akses pelayanan air baku sampai tahun 2015 (atau

kurang lebih 90% pada tahun 2035).

Dalam perhitungan kebutuhan air baku diperlukan proyeksi penduduk

untuk perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan

asumsi perkembangan kelahiran, kematian dan migrasi diasumsikan bahwa

tingkat layanan pada tahun 2015 adalah 50% dan berturut-turut terjadi

kenaikan pertahun sebesar 10%, sehingga pada tahun 2035 tingkat

layanan diasumsikan 90%. Perkiraan pertumbuhan penduduk yang akan

datang tidak mungkin 100% tepat, sehingga harus dipilih metode yang
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paling memungkinkan dan beralasan.  Adapun cara menghitung

pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 sampai tahun 2035.

2.1.1 Metode Analisis Geometrik

Metode Geometri dengan asumsi penduduk akan bertambah/berkurang

pada suatu tingkat pertumbuhan (persentase) yang tetap. Jumlah

penduduk pada suatu wilayah atau negara pasti berubah seiring

berjalannya waktu. Di Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan

Padang Cermin data penduduk yang dipakai dan dipercaya untuk

keperluan proyeksi berasal dari Badan Pusat Statistika Kabupaten

Pesawaran yang diselenggarakan pada tahun 2007 sampai 2013.

Metode geometrik dalam proyeksi pertumbuhan penduduk dapat

dihitung dengan menggunakan rumus (Mangkudiharjo, 1985):

Pn = Po (1 +r)n (2.1)

Dimana: Pn = Jumlah Pertumbuhan Penduduk

Po = Jumlah Penduduk tahun 2013

r = Laju Pertumbuhan Penduduk

n = Jumlah tahun ke-

2.1.2 Metode Analisis Aritmatika

Pertumbuhan penduduk secara aritmatik adalah pertumbuhan yang

didasarkan pada laju perubahan penduduk yang konstan.  Metode

aritmatika dalam proyeksi pertumbuhan penduduk dapat dihitung

dengan menggunakan rumus (Mangkudiharjo, 1985):



9

Pn = Po + n.Ia (2.2)

Ia = (2.3)

Dimana:P = Jumlah penduduk pada tahun 2007 (jiwa)P = Jumlah penduduk tahun 2013 (jiwa)t = 2013t = 2007

Proyeksi pertumbuhan penduduk berfungsi untuk memberikan patokan

atau acuan bagi penentuan kebutuhan yang akan direncanakan dan

disesuaikan dengan beberapa parameter yang ada.

Berikut standar pemakaian air yang diperlukan untuk menentukan

perkiraan kebutuhan air pada Tabel 2.

Tabel 2.  Kriteria Disain Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan (SPABP)

No. SPABP Keterangan
1. Penangkap Mata Air

(PMA)
- Skala komunal
- Asumsi kebutuhan 30-60

liter/orang/hari
- Waktu pengambilan 8-12 jam/hari

2. Kran Umum atau
Hidran Umum

- Cakupan pelayanan 60-100 % jumlah
penduduk.

- Pelayanan 30-60 l/jiwa/hari
- Faktor kehilangan air 20 % dari total

kebutuhan.
- Faktor hari maksimum 1,1
- Faktor jam puncak 1,2

3. Pengolahan Air
Gabut

- Skala Individual
- Asumsi kebutuhan 30-60

liter/orang/hari
- Direncanakan melayani 1 KK

Tabel 2. (Lanjutan)
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No. SPABP Keterangan
4. Penampungan Air

Hujan (PAH)
- Skala komunal
- Asumsi kebutuhan 30-60

liter/orang/hari
- Direncanakan melayani 5-10 KK

5. Sumur Pompa
Tangan (SPT)

- Skala komunal
- Asumsi kebutuhan 30-60

liter/orang/jiwa
- Direncanakan melayani 1-5 KK

Sumber:  Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan, Sistem Penyediaan Air
Bersih Pedesaan , Departemen Pekerjaan Umum.

2.2 Syarat-syarat Pelayanan Air Baku

Air harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar layak dipergunakan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Syarat-syarat yang harus dipengaruhi

dalam pelayanan air baku adalah:

2.2.1  Syarat Kualitas Air

Tabel 3.  Daftar persyaratan kualitas air bersih

No. PARAMETER Satuan
Kadar Maksimum

yang
diperbolehkan

Keterangan

1 2 3 4 5

A.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

FISIK
Bau
Jumlah zat padat
terlarut (TDS)
Kekeruhan
Rasa
Suhu
Warna

-
mg/L

Skala NTU
-

oC
Skala TCU

-

1.500
25
-

Suhu udara ± 3oC
50

Tidak berbau

-
-

Tidak berasa
-
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Tabel 3. (Lanjutan)

No. PARAMETER Satuan
Kadar Maksimum yang

diperbolehkan Keterangan
B.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Kimia Organik
Aldrin dan Dieldrin
Benzena
Benzo (a) pyrene
Chlordane (total isomer)
Coloroform
2,4 D DDT
Detergen
1,1 Discloroethane
1,2 Discloroethene

mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,0007
0,01

0,00001

0,007
0,03
0,10
0,03
0,5

Sumber:  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 3 September 1990.

Keterangan Tabel 3 adalah:

mg = milligram

ml = milliliter

L = liter

Bq = Bequerel

NTU = Nephelometrik Turbidity Units

TCU = True Colour Units

2.2.2  Syarat Kuantitas Air

Syarat kuantitas air artinya air harus memenuhi standar kebutuhan air.

Standar kebutuhan air maksudnya adalah kapasitas air yang dibutuhkan

secara normal oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari. Standar air yang diperhitungkan disini berdasarkan

pengamatan pemakaian air bersih dalam kehidupan sehari-hari

konsumen.
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2.3  Sumber Air Baku

Air bersih yang dapat dipergunakan oleh manusia adalah yang berasal dari

beberapa sumber air baku yang telah diproses untuk dapat dikonsumsi.

Sumber air baku mutlak diperlukan dalam sistem penyediaan air bersih.

Beberapa jenis sumber air baku diantaranya adalah:

2.3.1 Sumber Air Permukaan (Surface Water)

Sumber air permukaan adalah sumber air yang terdapat pada

permukaan bumi.  Contoh sumber air permukaan adalah air sungai.  Di

daerah hulu, pemenuhan kebutuhan air secara kuantitas dan kualitas

sudah baik.  Berbeda dengan daerah hulu dan daerah hilir, kebutuhan

air tidak dapat disuplai lagi baik kuantitas maupun kualitasnya karena

pengaruh lingkungan seperti sedimentasi dan ulah manusia sendiri

sehingga sumber air menjadi tercemar.  Sebelum air baku digunakan,

sebaiknya diolah agar memenuhi syarat fisik, kimia maupun biologi.

2.3.2 Sumber Air Tanah (Ground Water)

Sumber air tanah adalah sumber air yang terjadi melalui proses

peresapan air permukaan ke dalam tanah.  Air tanah biasanya

mempunyai kualitas air yang baik karena zat-zat pencemar air tertahan

oleh lapian tanah.

2.3.3 Mata Air (Water Source)

Mata air adalah sumber air baku yang keluar dari permukaan tanah.

Debit yang dikeluarkan oleh mata air relatif sama tiap waktunya karena

debit mata air tidak terpengaruh langsung oleh air hujan yang turun di

permukaan tanah.
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2.4 Ketersediaan Air Baku

2.4.1 Pemilihan Sumber Air Baku

Potensi sumber air baku yang memungkinkan dikembangkan adalah

mata air, air tanah dan air sungai yang berada di daerah Lebak Sari I

dan Lebak Sari II. Penentuan prioritas mata air, air tanah dan air

sungai yang dimanfaatkan berdasarkan beberapa kriteria, antara

lain:

Hidrologi

Menyangkut kuantitas debit aliran air, kuantitas dan kualitas air itu

sendiri.

Aksesibilitas

Jarak lokasi air tanah dengan pengguna, fungsi dari kegunaan dari

sumber air yang ada, kondisi sumber air waktu sekarang dan akses

jalan menuju lokasi air tanah.

2.4.2 Jumlah Ketersediaan Air

Mata air merupakan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan

domestik dan non domestik masyarakat sekitarnya. Pada studi ini,

analisa ketersediaan air permukaan dilakukan dengan

memperkirakan besarnya debit aliran yang disebut debit andalan

dengan keandalan yang ada pada mata air yang ditangkap oleh

bangunan penangkap air (broncaptering).

Perhitungan debit andalan dengan menggunakan model F.J. Mock

karena berdasarkan hasil survey, diketahui bahwa di sepanjang
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lokasi kegiatan tidak terdapat pos pengamatan data debit aliran.

Metode F.J. Mock memperhitungkan data curah hujan,

evapotranspirasi, dan karakteristik hidrologi daerah pengaliran

sungai.  Hasil dari permodelan ini dapat dipercaya jika ada debit

pengamatan sebagai pembanding.  Oleh karena keterbatasan data di

daerah studi maka proses pembandingan tidak dapat dilakukan.

Data dan asumsi yang diperlukan untuk perhitungan metode F.J.

Mock adalah sebagai berikut:

1. Data curah hujan

Data curah hujan yang digunakan adalah curah hujan 31 (tiga

puluh satu) harian.  Stasiun curah hujan yang dipakai adalah

stasiun yang dianggap mewakili kondisi hujan di daerah

tersebut.

2. Evapotranspirasi adalah evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang

hidup di permukaan bumi. Air yang diuapkan oleh tanaman

dilepas ke atmosfer. Evaporasi merupakan pergerakan air ke

udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badan air.

Transpirasi merupakan pergerakan air di dalam tumbuhan yang

hilang melalui stomata akibat diuapkan oleh daun.

3. Evapotranspirasi potensial adalah nilai yang menggambarkan

kebutuhan lingkungan, sekumpulan vegetasi, atau kawasan

pertanian untuk melakukan evapotranspirasi yang ditentukan oleh

beberapa faktor, seperti intensitas penyinaran matahari, kecepatan

angin, luas daun, temperatur udara, dan tekanan udara.
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Evapotranspirasi potensial juga menggambarkan energi yang

didapatkan oleh kawasan tersebut dari matahari. Di sisi lain,

transpirasi sebanding dengan seberapa banyak karbon yang

diserap oleh kawasan vegetasi karena transpirasi juga berperan

perpindahaan CO2 dari udara ke daun (Mock, 1973).

4. Untuk menghitung evapotranspirasi terbatas diperlukan data :

a. Curah hujan setengah bulanan (P).

b. Jumlah hari hujan setengah bulanan (n).

c. Jumlah permukaan kering setengah bulanan (d) dihitung

dengan asumsi bahwa tanah dalam suatu hari hanya mampu

menahan air 12 mm dan selalu menguap sebesar 4 mm.

d. Exposed surface (m%) ditaksir berdasarkan peta tata guna

lahan atau dengan asumsi :

m = 0% untuk lahan dengan hutan lebat,

m = 0% pada akhir musim hujan dan bertambah 0% setiap

bulan kering untuk lahan sekunder,

m = 10% - 40% untuk lahan yang tererosi,

m = 30% - 40% untuk lahan pertanian yang diolah.

5. Kelebihan Air (Water Surplus)

Water Surplus merupakan air limpasan permukaan ditambah

dengan air yang mengalami infiltasi / aliran air ke dalam tanah

melalui permukaan tanah. Water Surplus (WS) dirumuskan dengan

(Mock, 1973):
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WS =  (P - Ea) + SS (2.4)

Dimana: P = Air Hujan (Presipitasi).

SS = Tampungan Tanah (Soil Storage)

WS = Kelebihan Air (Water Surplus)

SMC = Kapasitas Kelembaban Tanah (Soil

Moisture Capacity)

6. Kapasitas Kelembaban Tanah (Soil Moisture Capacity, SMC).

Soil Moisture Capacity adalah kapasitas kandungan air pada

lapisan tanah permukaan (surface soil) per m2. Besarnya SMC

untuk perhitungan ketersediaan air ini diperkirakan berdasarkan

kondisi porositas atau ruang volume seluruh pori-pori di dalam

lapisan tanah permukaan. Semakin besar porositas tanah akan

semakin besar pula SMC yang ada. Dalam perhitungan ini nilai

SMC diambil antara 50 mm/bulan sampai dengan 200 mm/bulan

(Mock, 1973).

SMS = ISMS + (P - Ea) (2.5)

Dimana:

ISMS = Initial soil moisture storage, merupakan soil

moisture capacity (SMC) bulan sebelumnya.

P – Ea =Hujan yang telah mengalami evapotranspirasi

7. Limpasan Total

Air hujan yang telah mengalami evapotranspirasi dan disimpan

dalam tanah lembab selanjutnya surface run off dan mengalami

perlokasi.  Berikutnya, menurut Mock besarnya infiltrasi
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adalah water surplus (WS) dikalikan dengan koefisien infiltrasi

(if) (Mock, 1973):

Infiltrasi (i) = WS x if (2.6)

Koefisien infiltrasi ditentukan oleh kondisi porositas dan

kemiringan daerah pengaliran.  Infiltrasi adalah aliran air ke

dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri.  Lahan yang

bersifat porositas umumnya memiliki koefisien infiltrasi yang

cenderung besar.  Namun jika kemiringan tanahnya terjal

dimana tidak sempat mengalami infiltrasi dan perlokasi/

kehilangan air yang dipengaruhi oleh keadaan fisik ke dalam

tanah, maka koefisien infiltrasinya bernilai kecil.

Infiltrasi terus terjadi sampai mencapai zona tampungan air

tanah (Groundwater Storage/ GS).  Dalam metode ini,

besarnya Groundwater Storage/ GS dipengaruhi oleh:

a. Infiltrasi (i)

Semakin besar infiltrasi maka groundwater storage

semakin besar pula, dan begitu pula sebaliknya.

b. Konstanta Resesi Aliran Bulanan (K)

Konstanta resesi aliran bulanan (monthly flow recession

constan) adalah proporsi air tanah bulan lalu yang masih

ada bulan sekarang.  Nilai K ini cenderung lebih besar pada

bulan basah yang artinya pada bulan yang curah hujannya

lebih dari 100 mm akan memiliki nila K lebih besar.
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c. Groundwater Storage Bulan Sebelumnya (GSom)

Nilai ini diasumsikan sebagai konstanta awal, dengan

anggapan bahwa water balance / neraca air merupakan

siklus tertutup yang ditinjau selama rentang waktu menerus

tahunan tertentu. Maka Mock merumuskan sebagai berikut:

GS = {0,5 x (1 + k ) x i } + { K x GSom } (2.7)

Metode Mock adalah metode untuk memprediksi debit yang

didasarkan pada water balance. Oleh sebab itu, batasan-

batasan water balance ini harus dipenuhi.  Salah satunya

adalah bahwa perubahan groundwater storage (∆GS) selama

rentang waktu tahunan adalah 0 atau misalnya untuk 1 tahun.∆GS = GS – Gsom (2.8)

Perubahan groundwater storage bulan yang ditinjau dengan

groundwater storage bulan sebelumnya. Perubahan

groundwater storage ini penting bagi terbentuknya aliran

dasar sungai (base flow).

Dalam hal ini base flow (BF) merupakan selisih antara

infiltrasi dengan perubahan groundwater storage, dalam

bentuk persamaan:

BF = i - ∆GS (2.9)

d. Komponen debit yang lain adalah direct run off (limpasan

langsung) atau surface run off (limpasan permukaan).

Limpasan permukaan berasal dari water surplus yang telah
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mengalami infiltrasi.  Jadi direct run off dihitung dengan

persamaan:

DRO = WS – i (2.10)

Setelah base flow dan direct run off komponen pembentukan

debit yang lain adalah storm run off, yaitu limpasan langsung ke

sungai yang terjadi selama hujan deras. Storm run off ini hanya

beberapa persen saja dari hujan. Menurut Mock storm run off

dipengaruhi oleh persen faktor (PF). Persen faktor adalah persen

hujan yang menjadi limpasan. Besarnya PF oleh Mock

disarankan 5% - 10%. Storm run off (SRO) adalah jumlah curah

hujan dalam satu bulan yang bersangkutan dikali persen faktor,

atau:

SRO = P x PF (2.11)

Dengan demikian maka total run off (TRO) yang merupakan

komponen-komponen pembentuk debit sungai (stream flow)

adalah jumlah antara base flow, direct run off dan storm run off,

atau:

TRO = BF + DRO + SRO (2.12)

Total run off ini dinyatakan dalam mm/bulan.  Maka jika TRO

ini dikalikan catchment area (luas daerah tangkapan air) dalam

km2 dengan suatu angka konversi tertentu didapatkan besaran

debit dalam m3/s.
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2.5 Neraca Air / Water Balance

Dalam siklus hidrologi terdapat hubungan antara masukan air total dengan

keluaran air total yang dapat terjadi pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Hubungan itu umumnya disebut dengan neraca air / water balance. Neraca

air atau water balance merupakan neraca ketersedian dan kebutuhan air

disuatu tempat pada periode tertentu sehingga dapat mengetahui jumlah

kelebihan (surplus) dan kekuarangan (defisit) air.  Kegunaan mengetahui

kondisi air pada surplus dan defisit dapat mengantisipasi bencana yang

kemungkinan terjadi, sehingga dapat pula mendayagunakan air sebaik-

baiknya.  Keseimbangan air dalam suatu tanah dapat digambarkan melalui

sejumlah proses aliran yang kejadiannya berlangsung dalam satuan waktu

yang berbeda-beda.

2.6 Sistem Distribusi Air Baku

Sistem distribusi adalah sistem penyaluran atau pembagian dengan

menyediakan sejumlah air dari sumber ke konsumen.   Sistem distribusi ini

sangat penting untuk menyalurkan air ke masing-masing konsumen dalam

jumlah yang dibutuhkan dengan tekanan yang cukup. Saluran distribusi air

baku yang digunakan adalah saluran tertutup karena sebagai media

penghantar fluida (cair,gas) dengan keadaan bahwa fluida terisolasi dari

keadaan luar.  Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem  pada fluida tidak

berhubungan langsung dengan lingkungannya dan udara luar, misalnya pipa.

Oleh karena itu dari segi keamanan (safety), maka cenderung dipilih dengan

memakai saluran tertutup.



21

2.6.1 Sistem Transmisi

Jaringan transmisi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk

menyalurkan air bersih dari tempat pengambilan (intake) sampai

tempat pengolahan atau dari tempat pengolahan ke jaringan

distribusi.

Metode transmisi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sistem gravitasi

Sistem pengaliran air dari sumber ke tempat broncaptering

dengan cara memanfaatkan energi potensial yang dimiliki air

akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber air sampai bak

pelayanan umum.

2. Sistem pompa

Sistem pengolahan air dari sumber ke tempat broncaptering

dengan cara memberikan gerakan/energi kinetik pada aliran air,

sehingga air dari sumber dapat mencapai lokasi bak pelayanan

umum yang lebih tinggi.

2.6.2 Sistem Pipa Distribusi

Sistem pipa distribusi adalah sistem pembagian air kepada

konsumen dengan menggunakan pipa. Jaringan yang dipakai pada

jaringan pipa distribusi adalah sambungan keran umum. Kriteria

teknis yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sistem pipa

distribusi, yaitu:
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1. Memperhatikan keadaan profil muka tanah di daerah perencanaan.

Diusahakan untuk menghindari penempatan jalur pipa yang sulit

sehingga pemilihan lokasi penempatan jalur pipa tidak akan

menyebabkan penggunaan perlengkapan yang terlalu banyak.

2. Lokasi jalur pipa dipilih dengan menghindari medan yang sulit,

seperti bahaya tanah longsor, banjir 1-2 tahunan atau bahaya lainnya

yang dapat menyebabkan lepas atau pecahnya pipa.

3. Jalur pipa sedapat mungkin mengikuti pola jalan seperti jalan yang

berada di atas tanah milik pemerintah, sepanjang jalan raya atau

jalan umum, sehingga memudahkan dalam pemasangan dan

pemeliharaan pipa.

4. Jalur pipa diusahakan sesedikit mungkin melintasi jalan raya, sungai,

dan lintasan kereta, jalan yang kurang stabil untuk menjadi dasar

pipa, dan daerah yang dapat menjadi sumber kontaminasi.

5. Jalur pipa sedapat mungkin menghindari belokan tajam baik yang

vertikal maupun horizontal, serta menghindari efek syphon yaitu

aliran air yang berada diatas garis hidrolis.

6. Menghindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya

kontaminasi selama pengaliran.

7. Diusahakan pengaliran dilakukan secara gravitasi untuk menghindari

penggunaan pompa.

8. Untuk jalur pipa yang panjang sehingga membutuhkan pompa dalam

pengalirannya, katup atau tangki pengaman harus dapat mencegah

terjadinya water hammer/kemampatan pada saluran pipa.
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2.6.3 Pola Jaringan Distribusi

Pola ini merupakan pola yang menggunakan sistem dead end. Pada

sistem ini pipa distribusi utama akan dihubungkan dengan pipa

distribusi sekunder dan selanjutnya pipa distribusi sekunder akan

dihubungkan dengan pipa pelayanan ke bak pelayanan umum. Aliran

air yang terdapat dalam pipa merupakan aliran searah dengan air hanya

akan mengalir melalui satu pipa induk dan akan mengecil kearah bak

pelayanan umum. Pola ini banyak diterapkan pada daerah perkotaan

yang berkembang pesat dan pada daerah yang memiliki kondisi

topografi berbukit.

Keuntungan dari pola pengaliran jenis ini adalah pola ini merupakan

sistem pengaliran dengan desain perpipaan yang sederhana khususnya

dalam perhitungan sistem, tekanan sistem juga dapat dibuat relatif

sama, serta dimensi pipa yang lebih ekonomis dan bergradasi secara

beraturan dari pipa induk hingga pipa pelayanan ke konsumen. Air

yang mengalir sepanjang pipa yang mempunyai luas penampang (A) m2

dan kecepatan (V) m/s selalu memiliki debit yang sama pada setiap

penampangnya. Hal tersebut dikenal sebagai hukum kontinuitas yang

dituliskan :

Q1 = Q2

A1. V1 = A2. V2

Dimana : Q = Debit aliran (m3/s)

A = Luas penampang (m2)
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Gambar 1. Pola Jaringan Distribusi

2.7 Analisis Perpipaan

2.7.1 Bangunan Pengambilan Air Baku

Bangunan pengambilan yang dimaksud adalah konstruksi atau

bangunan yang ditempatkan di sekitar sumber air sebagai tempat

pengambilan sumber air baku dalam penelitian ini menggunakan

broncaptering sebagai bangunan penangkap air baku dari sumber air.

Adapun persyaratan lokasi penempatan dan konstruksi bangunan

pengambilan adalah sebagai berikut:

a. Bangunan pengambilan harus aman terhadap polusi yang disebabkan

pengaruh luar (pencemaran oleh manusia dan makhluk hidup lain).

b. Penempatan bangunan pengambilan pada lokasi yang memudahkan

dalam pelaksanaan dan aman terhadap daya dukung alam (terhadap

longsor dan lain-lain).

c. Penempatan bangunan pengambilan diusahakan dapat menggunakan

sistem gravitasi dalam pengoperasiannya.

Q1
V1

Q2

Q3

V2

V3
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Dimensi bangunan pengambilan harus mempertimbangkan kebutuhan

maksimum harian.

2.7.2 Sistem penyediaan air baku

Cara penyediaan air baku disini dengan menggunakan sistem

komunitas yaitu sistem penyediaan air baku yang dilaksanakan

untuk suatu wilayah dengan tingkat pelayanan secara menyeluruh

untuk penduduk berdomisili tetap dan tidak tetap.  Sistem komunitas

memiliki sarana yang lebih lengkap ditinjau dari segi tingkat

pelayanan.

2.7.3 Analisis Hidrolis Jaringan Pipa

Pada suatu sistem jaringan air baku, pipa merupakan komponen yang

utama.  Pipa ini berfungsi sebagai sarana untuk mengalirkan air dari

sumber air ke tandon, maupun dari tandon ke konsumen.  Pipa tersebut

memiliki bentuk penampang lingkaran dengan diameter yang

bermacam-macam. Dalam pelayanan penyediaan air baku lebih banyak

digunakan pipa bertekanan karena lebih sedikit kemungkinan tercemar

dan biayanya lebih murah dibanding menggunakan saluran terbuka atau

talang. Suatu pipa bertekanan adalah pipa yang dialiri air dalam

keadaan penuh. Pipa yang dipakai untuk sistem jaringan distribusi air

dibuat dari bahan-bahan pipa baja. Pipa ini terbuat dari baja lunak dan

mempunyai banyak ragam di pasaran.  Umur pipa baja yang cukup

terlindungi paling sedikit 40 tahun.
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Keuntungan dari pipa ini adalah: tersedia dalam berbagai ukuran

panjang, mudah dalam pemasangan dan penyambungan.  Kerugian dari

pipa ini adalah: pipa tidak tahan karat, pipa berat sehingga biaya

pengangkutan mahal. Dalam perencanaan ini menggunakan pipa GIP

(Galvanized Iron Pipe) untuk jaringan pipa utama hingga bak

pelayanan umum.  Pipa GIP memiliki kehilangan tenaga yang dibagi

menjadi dua, yaitu:

1. Mayor Losses / Kehilangan tenaga mayor

Bentuk kehilangan energi akibat gesekan (friction) dalam analisis

aliran air pada pipa, persamaan yang akan digunakan diantaranya:

Persamaan Darcy-Weisbach yang mengandung faktor gesekan

dengan dinding pipa sebelah dalam yang dinamakan faktor

gesekan Darcy. yang dirumuskan:

hf = f. . (2.13)

Dimana: hf = Head loss akibat gesekan (meter)

f = Faktor gesek (tak berdimensi)

L = Panjang pipa (meter)

D = Diameter pipa (meter)

V = Kecepatan aliran (m/s)

g = Percepatan gravitasi (m/s)
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Gambar 2. Major Losses

2. Minor Losses / Kehilangan Energi Minor

Kehilangan energi setempat akibat pembesaran penampang,

pengecilan penampang, dan belokan pipa.

hb minor = kb x n x (2.14)

Dimana: hb = kehilangan tenaga minor (meter)

kb = nilai K

n = Jumlah Belokan

Gambar 3.  Kondisi Penyempitan
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Tabel 4.  Koefisien Kehilangan Akibat Penyempitan

Sumber: Kodoatie, Robert J.,Hidrolika Terapan pada saluran terbuka dan tertutup.

3. Mengolah Data Bilangan Reynolds

Bilangan Reynolds merupakan ukuran untuk menyatakan

apakah modus aliran laminar atau turbulen. Bilangan Reynold

ini dihitung menggunakan rumus:

Re = (2.15)

Dimana: ρ air = Rapat massa zat cairµ air = Kekentalan zat cair

D = Diameter pipa (m)

V = Kecepatan aliran (m/s)

Keterangan:    Re < 2000 = Aliran Laminer

2000 < Re < 4000 = Aliran Transisi

Re > 4000 = Aliran Turbulen

4. Mengolah Data Friction Factor (F)

Faktor gesekan (friction factor) yang dibaca dengan

menggunakan diagram Moody, baru bisa didapat jika bilangan

Reynold (Re) dan kekasaran relatif bahan pipa ( ) sudah

diketahui.  Kemudian kedua angka itu diplot dalam diagram

Moody dan faktor gesekan baru bisa diperoleh.
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5. Tekanan Air di Dalam Pipa Galvanis

Pada sistem pengaliran air baik dalam sistem pentransmisian

maupun pendistribusian harus memperhatikan kriteria teknis

yaitu besarnya tekanan pada pipa.  Sistem distribusi yang perlu

diperhatikan adalah batas tekanan maksimum pada titik terjauh.

Hal ini diperlukan agar pada titik terjauh dapat mampu

menahan tekanan air secara optimal. Kecepatan perlambatan

tekanan gelombang dalam pipa tergantung pada modulus elastisitas

air (Ep) dan modulus Bulk yang digunakan untuk mencari

kecepatan perambatan gelombang. Modulus bulk adalah modulus

yang berhubungan dengan hidrostatika dan perubahan volume.

Modulus Bulk:

= + (2.16)

Dimana:

E = Modulus bulk (N/m2)

Ew = Modulus Elastisitas Air (N/m2)

D = Diameter Pipa (meter)

T = Tebal Pipa (meter)

Kecepatan Perambatan Gelombang (The Joukowsky equation

for fluids and solids, Arris S. Tijsseling)

c =
,

(2.17)

Dimana:

c = Kecepatan perambatan gelombang
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= Rapat massa (kg/m3)

E = Modulus bulk

2.7.4 Perhitungan Diameter Pipa

Diameter pipa dihitung menggunakan rumus Hazen Williams.

D = ( , , ) , (2.18)

Dimana:

Q = Debit Pengambilan (m3/s)

c = Koefisien Hazel Williems

S = (2.19)

Z hilir = Elevasi bagian hilir (m dpl)

Z hulu = Elevasi bagian hulu (m dpl)

L = Panjang pipa (meter)

2.7.5 Kriteria Pemilihan Jalur Pipa

Dalam perencanaan sistem pengaliran air baku dengan perpipaan

perlu dilakukan survei pendahuluan terhadap kondisi lapangan

sehingga lebih memudahkan dalam penetapan jalur pipa. Dalam

mendesain jalur pipa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Desain dimana aliran air pada titik-titik dengan jarak terpendek,

paling mudah dalam pengerjaan dan resiko terkecil.

2) Desain yang optimal secara hidrolika, dengan jalur pemipaan

memerlukan energi paling kecil.  Sehingga secara praktis dalam

mendeisan harus:

a) Memanfaatkan kondisi alam secara maksimal yaitu dengan
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memanfaatkan kondisi topografi daerah perencanaan.

b) Menggunakan pipa yang mempunyai nilai headloss yang kecil.

c) Meminimalkan penggunaan pipa.

d) Meminimalkan penggunaan aksesoris dan kelengkapan pipa

lainnya.

2.8 Bangunan Sumber Air Baku

Bangunan sumber air baku merupakan unit bagian awal pada sistem

penyediaan air baku. Bangunan ini terdiri dari 2 bagian:

2.8.1 Bak Penangkap (Broncaptering)

Bak pengkap berfungsi sebagai tempat penangkap air yang keluar

dari sumber air yang terbuat dari beton di mana pada bagian atas

tertutup tertutup oleh pelat beton agar kebersihannya tetap

terjaga. Sumber air yang berada dalam bak penangkap sehingga

terjadi akumulasi air yang berasal dari beberapa sumber.  Pada

bak penangkap terdapat pipa transmisi yang berfungsi

mengalirkan air dari bak penangkap ke bak pengumpul.

Menurut penempatannya, bak penangkap terdiri atas:

Ground Broncaptering yaitu bak pengakap yang diletakkan

dalam tanah.  Bak penangkap ini harus kuat terhadap

tekanan tanah sekitar dan tekanan bangunan yang berada

diatasnya.

Elevated Broncaptering, yaitu bak penangkap yang berada
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diatas ketinggian tanah.  Bak penangkap mempunyai

tekanan untuk mengalirkan air ke tempat yang berada di

bawahnya secara gravitasi.

2.8.2 Bak Pengumpul (Bak Pelayanan Umum)

Bak pengumpul berfungsi sebagai tempat penampungan air

yang berasal dari bak penangkap.  Air dari bak penangkap

disalurkan menuju bak pengumpul.

2.8.3 Pompa Distribusi

Pompa merupakan alat yang digunakan untuk mengalirkan air

ke elevasi yang lebih tinggi atau elevasi yang sama.  Ada

banyak jenis pompa yang digunakan dalam distribusi air baku.

Dan untuk memudahkannya dalam memilih pompa

diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Low Lift Pump

Pompa ini menaikan air dari sungai atau sumber air dan

membawanya ke unit pengolahan terdekat.  Biasanya pompa

jenis ini mempunyai tekanan yang kecil dan kapasitas besar.

2. High  Lift Pump

Pompa ini menaikan air dari unit pengolahan ke sistem

transmisi dan distribusi.  Pompa jenis ini mempunyai

tekanan yang lebih besar.

Kendala utama dalam penyediaan air bersih adalah memenuhi tinggi

tekanan yang cukup pada titik terjauh,  sehingga kadang ketersediaan air
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menjadi terganggu.  Maka untuk menjaga tekanan akhir pipa di seluruh

daerah layanan, pada titik awal distribusi diperlukan tekanan yang lebih

tinggi agar dapat mengimbangi kehilangan tekanan yang ada.

Pertimbangan-pertimbangan penting dalam merencanakan bangunan

sistem penyediaan air baku dengan sumber mata air adalah menentukan

bak pelepas tekan (BPT).  Bak pelepas tekan (BPT) diterapkan dengan

sistem pompa bila beda tinggi yang tersedia berlebihan maka memerlukan

bangunan tersebut.  Bak pelepas tekan dibuat untuk menghindari tekanan

yang tinggi, sehingga tidak dapat merusak sistem perpipaan yang ada.

2.9 Perhitungan Struktur Bangunan

2.9.1 Pembebanan

Perhitungan kekuatan penampang beton bertulang berdasarkan SNI-

1992 menggunakan desain yang disebut LRFD (Load Resistance

Factor Design / Daya Tahan Beban Terhadap Faktor Perancangan)

yang memacu pada metode kekuatan batas. Faktor beban yang

digunakan tergantung kombinasi dari pembebanan tetap yang

ditinjau sebagai berikut:

1. Beban Mati adalah berat dari semua bagian struktur yang bersifat

tetap, termasuk segala unsur tambahan yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari struktur.

Beban Mati (WD) = h x Bγ (2.20)

Dimana: h = Tinggi bangunan (m)

Bγ = Gamma beton (kg/m3)
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2. Beban Hidup adalah beban-beban yang terjadi akibat pemakaian

dari bangunan, termasuk di dalamnya beban yang berasal dari

barang yang dapat berpindah yang bukan merupakan bagian tak

terpisahkan dari struktur.

Beban Hidup (WL) =  100 kg/m2

2.9.2 Perhitungan Tulangan

Langkah-langkah perhitungan tulangan:

1. Menetapkan tebal beton.

2. Menetapkan diameter tulangan utama yang direncanakan dalam

arah x dan arah y.

3. Mencari tinggi efektif dalam arah x dan arah y.

4. Hitung Rn (koefisien kapasitas penampang) yang ada dengan

menghitung berat sendiri.

Rn = b.d2 (2.21)

Dimana:

Mn = 0,8 (2.22)

5. Menghitung momen terfaktor Mu

(2.23)

Dimana: Mu = Momen ultimate akibat beban terfaktor

b = Lebar penampang (m)

d = Tinggi efektif penampang (m)
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6. Mencari rasio penulangan ( ) dengan persamaan:

ρ =
1

(1- 1 − . .
) (2.24)

Dimana: Rn = Koefisien kapasitas penampang

7. Memriksa syarat rasio penulangan (ρmin < ρ < ρmax)
ρmin =

,
(2.25)

max = 75 β1 0,85.fy 600600+fy (2.26)

8. Mencari luas tulangan yang dibutuhkan

As = ρ x b x d (2.27)

2.9.3 Gaya-gaya yang bekerja dalam struktur bangunan

1. Berat sendiri (W)W = γ .A (2.28)Dimana: W = Berat sendiri permeter lebarγ . = Berat volume bahan yang digunakan

(Beton 2,4 t/m3)

A          = Volume per satuan lebar (m3)

2. Gaya tekan air statik (P)P = γ . h (2.29)Dimana: P = Tekanan air horizontal pada titik sedalam hw (t/m3)

= Berat volume air ( 1 t/m3)

hw = Kedalaman air (m)
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3. Analisis stabilitas struktur bangunan

 Tekanan Uplift

U = γw x h x B (2.30)

Mu = Ux 0,5 x B (2.31)

Dimana :

U = Gaya uplift (t)

B = Lebar dinding (m)

γw = Berat volume air (t/m3)

Mu = Momen uplift (tm)

 Stabilitas terhadap geserSF = . ∑
(2.32)

Di mana : SF = Faktor keamanan ( SF > 1,2 )

V = Total gaya vertikal (t)

T = Total Gaya tanah (t)

H = Total gaya horizontal (t)

C = Kohesi tanah

B = Panjang bidang geser (m)

 Stabilitas terhadap gulingSF = ∑ (2.33)

Di mana :

SF = Faktor keamanan (SF >1, 2)

Mv = Jumlah momen gaya vertikal (Tm)

Mh = Jumlah momen gaya horizontal (Tm)
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2.10 Rencana Anggaran Biaya

Pelaksanaan suatu pembangunan tidak terlepas dari anggaran biaya yang

diperlukan.  Pada Bab IV akan diuraikan perhitungan anggaran biaya mulai

dari volume sampai harga satuan.  Tujuan pembuatan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) adalah untuk memberikan gambaran pasti mengenai volume

pekerjaan dan harga suatu perkerjaan konstruksi.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian air baku ini dilakukan di Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Lokasi sumber air yang digunakan

mata air Lebak Sari I dan mata air Lebak Sari II. Luas daerah penangkapan air

(DPS) Way Selorejo pada titik rencana lokasi intake adalah ± 5,85 km2.

Gambar 4. Peta Lokasi

HU Taman Sari 2

+268,11

HU Sidomukti Atas

+242,45

HU Sidomukti

+217,034

HU Taman Asri 1

+67,2

HU Taman Asri II

+43,8
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Gambar 5. Skema Jalur Pipa dari Sumber Air Lebak Sari I dan Lebak Sari II

Sumber  Air Lebak Sari I Sumber Air Lebak Sari II

Bak Pelepas Tekan 1
+250,3 mdpl

Bak Pelepas Tekan 2
+220,6 mdpl

BPU Taman Sari 2
+268,11 mdpl, Q = 19,79 l/s

BPU Sidomukti Atas
+242,45 mdpl, Q = 21,99 l/s

BPU Sidomukti
+217,034 mdpl, Q = 29,46 l/s

Bak Pelepas Tekan 3
+166,4 mdpl

Bak Pelepas Tekan 4
+117,1 mdpl

BPU Taman Asri I
+67,2 mdpl, Q = 8,21 l/s

BPU Taman Asri II
+43,8 mdpl, Q = 11,68 l/s

5,2 m 4,9 m

1,745 Km

1,262 Km

580,44 m

602,5 m

1,005 Km

498,09 m

350,8 m

102,8 m

Broncaptering 2
+303,413 mdpl, Q = 19,9 l/s

Broncaptering 1
+295,378 mdpl, Q = 71,2 l/s
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Gambar 6. Sumber Air Lebak Sari I di Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang
Cermin (Elevasi: +295,378 mdpl)

Gambar 7. Sumber Air Lebak Sari II di Desa Caringin Asri Kecamatan Punduh
Pidada (Elevasi: +303,413 mdpl)
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3.2 Data Yang Digunakan

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait

penelitian ini. Pengumpulan data yang dimaksud adalah menghimpun data-

data sekunder yang meliputi data-data dan informasi sebagai berikut:

a. Data kependudukan dan sosial ekonomi.

b. Data sumber air baku yang akan digunakan meliputi kualitas, kuantitas,

dan kontinuitas, serta pemanfaatan saat ini.

c. Peta lokasi air baku dan lokasi penempatan sistem penyediaan air bersih

rencana.

d. Peta topografi lokasi sekitar sistem penyediaan air bersih rencana.

e. Data curah hujan.

2. Data Primer

Data primer yang diambil meliputi data mengenai keadaan sosial masyarakat

dan data kondisi lapangan melalui pendokumentasian. Dengan adanya

analisa mengenai keadaan sosial masyarakat ini dapat dilihat kemampuan

serta kemauan masyarakat unutk menunjang perancangan sistem penyediaan

air bersih.

3.3 Pengolahan Data dan Analisa Data

Data primer dan sekunder diolah untuk mendapatkan data daerah yang dapat

dikembangkan penyediaan air baku serta sistem yang dapat digunakan.  Hasil
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data olahan tersebut kemudian dianalisa dan digunakan sebagai dasar

perencanaan. Bagan alir tahapan perencanaan sistem penyediaan air baku di

Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten

Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. Analisis Daerah Pelayanan

Analisis daerah layanan meliputi analisis kondisi Kecamatan Punduh

Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran pada

umumnya dan daerah yang perlu penyediaan air baku.

Dasar pertimbangan penentuan prioritas daerah perencanaan antara lain:

a. Rasio tingkat pelayanan air bersih dengan jumlah penduduk daerah

perancangan, sebagai pertimbangan peningkatan pelayanan air bersih.

b. Tingkat permintaan masyarakat akan pelayanan air bersih.

2. Analisis Sumber Air Baku

Pemilihan sumber air baku berguna untuk menentukan sumber air baku,

bagi sistem penyediaan air bersih rencana. Pemilihan alternatif air baku

dilakukan berdasarkan analisis kuantitas atau ketersediaan sumber air baku,

sehingga dapat diketahui apakah kuantitas atau ketersediaan air baku masih

mencukupi bila diambil untuk keperluan penyediaan air bersih. Dasar

dalam perhitungan ketersediaan air baku adalah:

a. Debit atau volume maksimum dan minimum air baku selama beberapa

tahun terakhir.

b. Pemanfaatan sumber air baku.
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3. Analisis Kualitas Air Baku

Analisis kualitas air baku bertujuan untuk mengetahui parameter apa saja

dalam air baku yang melebihi baku mutu yang ditetapkan. Data kualitas air

baku dibandingkan dengan standar kualitas air baku maupun air minum

yang berlaku saat ini. Standar kualitas air yang digunakan adalah

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer:

907/MENKES/VII/2002, tanggal 29 Juli 2002 tentang Syarat-syarat dan

Pengawasan Kualitas Air Minum. Berdasarkan perbandingan tersebut

parameter-parameter yang melebihi standar baku mutu berarti memerlukan

pengolahan agar konsentrasinya turun sesuai dengan standar.

a. Analisa Kebutuhan dan Ketersediaan Air

Analisa kebutuhan dan ketersediaan air penduduk perencanaan

digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan dan ketersediaan air

selama beberapa tahun mendatang sebagai dasar untuk menentukan

spesifikasi desain bangunan yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan dan ketersediaan air bersih tersebut. Aspek-aspek yang

perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah kebutuhan air baku daerah

perencanaan adalah:

1) Pertumbuhan jumlah penduduk dan fasilitas-fasilitas umum selama

periode perencanaan.

2) Tingkat pemakaian air, meliputi pemakain domestik.
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Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah

ketersediaan air baku adalah debit andalan untuk memperkirakan besarnya

debit aliran dengan menggunakan data curah hujan bulanan.

b. Perancangan

Perancangan sistem penyediaan air bersih ini dilakukan berdasarkan

hasil analisis dan pengolahan data yang dilakukan sebelumnya.

Perancangan-perancangan tersebut meliputi perancangan unit bangunan

penangkap mata air (broncaptering), bak pelepas tekan, dan bak

pelayanan umum.

c. Perhitungan Anggaran Biaya

Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan berdasarkan:

1) Daftar acuan harga satuan yang dapat diperoleh di kantor Dinas

Pekerjaan Umum atau Bappeda.

2) Daftar kebutuhan konstruksi dan peralatan berdasarkan desain

perencanaan sistem penyediaan air bersih.

3.4 Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada flow chart

Gambar 8.
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V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai sistem penyediaan air baku Kecamatan

Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

1. Adanya peningkatan jumlah penuduk di Kecamatan Punduh Pidada dan

Kecamatan Padang Cermin secara perlahan-lahan.

a. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan air untuk:

 Desa Rusaba, desa Kota Jawa, dan desa Bawang di Kecamatan

Punduh Pidada untuk bak pelayanan umum Taman Asri II pada

tahun 2015 sebesar 5,87 l/s dan tahun 2035 sebesar 11,68 l/s .

 Desa Sukamaju dan desa Bangun Rejo di Kecamatan Punduh Pidada

untuk bak pelayanan umum Taman Asri I pada tahun 2015 sebesar

4,13 l/s dan tahun 2035 sebesar 8,21 l/s .

 Desa Sangi, desa Durian, desa Padang Cermin dan desa Gayau di

Kecamatan Padang Cermin untuk bak pelayanan umum Sidomukti

pada tahun 2015 sebesar 12,75 l/s dan tahun 2035 sebesar 29,46 l/s .

 Desa Sukajaya Punduh, desa Tajur, dan desa Umbul Limus di

Kecamatan Padang Cermin untuk bak pelayanan umum
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Sidomukti Atas pada tahun 2015 sebesar 10,01 l/s dan tahun 2035

sebesar 21,99 l/s .

 Desa Pekan Ampai, desa Kunyaian, dan desa Kekatang di

Kecamatan Padang Cermin untuk Bak Pelayanan Umum Taman Sari

2 pada tahun 2015 sebesar 9,01 l/s dan tahun 2035 sebesar 19,79 l/s.

b. Ketersediaan sumber air yang bisa dimanfaatkan berdasarkan besarnya

debit andalan dengan model F.J. Mock di Way Curup tahun 2000 pada

bulan Januari sebesar 0,804 m3/s.

2. Dalam tugas akhir ini direncanakan:

a. Bronkaptering ukuran p x l x t = 2,3 x 1,3 x 1,5 = 4,485 m3.

b. Jaringan pipa distribusi sepanjang 7893 meter menggunakan pipa GIP

(Galvanized Iron Pipe).

c. Bak pelepas tekan s x s x s = 1,6 x 1,6 x 1,6 = 4,1 m3.

d. Bak Pelayanan Umum p x l x t = 3,32 x 2,4 x 2,34 = 18,6 m3.

3. Rencana Anggaran Biaya untuk Perencanaan Sistem Penyediaan Air Baku

di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pidada adalah

sebesar Rp. 4.339.624.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh

Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

133
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5.2 Saran

Beberapa saran dari hasil kasian ini antara lain:

1. Perlu dilakukan pemantauan kualitas mata air dengan unsur yang diuji

secara lengkap sesuai dengan unur yang terdapat pada standar air bersih.

2. Dipenelitian masa mendatang perlu dilakukan upaya pengolahan air baku

melalui bronkaptering, mengingat kebutuhan air tidak hanya untuk kamar

mandi dan sarana infrastruktur, tetapi diharapkan juga mampu melayani

kebutuhan untuk air minum.

3. Dalam perencanaan bangunan struktur menggunakan Standar Nasional

Indonesia (SNI) yang terbaru.
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