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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

           Air mempunyai peranan penting bagi semua kehidupan di dunia ini, tanpa air 

mustahil ada kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu air mempunyai peranan penting dalam 

menunjang semua aktifitas manusia. Dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk 

dan dan berkembangnya semua aspek maka kebutuhan air pun juga semakin bertambah 

pula (Andani, 2014). Sumber air dibedakan menjadi dua, air permukaan dan air tanah. Air 

permukaan seperti sungai, mata air dan rawa, tercemar dengan berbagai polutan dan 

persediannya pun tidak mencukupi di daerah pesisir. Sedangkan air tanah lebih terlindung 

dari pencemar, karena sumbernya berada di dalam lapisan tanah.   

Air tanah merupakan salah satu sumber air yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih. Air tanah mempunyai berbagai keunggulan dibanding air permukaan 

sebagai sumber air bersih, antara lain kualitasnya lebih baik. Namun di samping itu air 

tanah adalah sumber air yang terbatas, dimana pengambilannya harus dibatasi, karena 

dengan pengambilan yang terus - menerus dikhawatirkan akan terjadi penurunan muka air 

tanah. Penyediaan air bersih menjadi perhatian khusus bagi Negara dunia termasuk 

Indonesia. Hal ini menjadi salah satu isu utama dan dalam Millenium Goals Development 

(MGD’s). 

Masalah penyediaan air bersih saat ini menjadi perhatian khusus bagi Negara-

negara maju maupun Negara yang sedang berkembang. Indonesia salah satu Negara 

berkembang, tidak terlepas dari permasalahan penyediaan air bersih bagi masyarakatnya. 

Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya air bersih terutama di 

pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Di kota-

kota besar sumber air bersih yang dimanfaatkan PDAM telah tercemari oleh limbah 

industri dan limbah domestik, sehingga beban pengelolaan air bersih semakin meningkat.   

Pada saat ini, pertumbuhan penduduk indonesia sudah mencapai angka yang cukup 

besar. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kebutuhan hidup yang
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harus dipenuhi juga semakin besar. Salah satu kebutuhan hidup yang utama yaitu 

kebutuhan akan air bersih. 

Pada umumnya Sistem Penyediaan Air minum merupakan suatu sistem yang 

mengkombinasikan proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi serta 

dilengkapi dengan pengontrolan proses juga instrumen pengukuran yang dibutuhkan ini 

harus didesain untuk menghasilkan air yang layak dikonsumsi bagaimanapun kondisi 

cuaca dan lingkungan. Selain itu, sistem dan subsistem dalam instalasi yang akan 

didesain harus sederhana, efektif, dapat diandalkan, tahan lama, dan murah dalam 

pembiayaan. (Kawamura, 1991) 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Tutuling Jaya Kecamata Wasile 

Timur Kabupaten Halmahara Timur menggunakan air permukaan (air sungai) sebagai 

sumber kebutuhan air bersih, tetapi terjadi beberpa masalah yang di hadapi oleh SPAM 

dan masyarakat setempat pada saat musim hujan. Misalkan, SPAM hanya mengunakan 

ketersediaan air sebelumnya yang di ambil pada sungai dan tidak mengambil air sungai 

saat hujan karena mengakibatkan terjadinya pencemaran/kotor. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air yang semakin meningkat, tiap tahunnya 

maka Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Wasile Timur perlu mengkaji 

kembali kebutuhan air bersih untuk wilayah Kecamatan Wasile Timur sampai dengan 

jangka waktu 5 tahun kedepan, agar kebutuhan masyarakat akan air bersih bisa terpenuhi. 

Sesuai dengan hal di atas, maka penulis akan membahas dan menganalisis 

tentang penyediaan air bersih di Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten 

Halmahera Timur. Atas dasar pemikiran itulah, maka penulis mengangkat judul ‘’Analisis 

Kebutuhan Air Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Tutuling Jaya Kecamatan 

Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Dalam menganalisis kebutuhan air bersih di Desa Tutuling Jaya, Kecamatan 

Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Permasalahan yang timbul : 

1.  Menghitung ketersediaan air bersih  

2. Menghitung kebutuhan air masyarakat 



3 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kebutuhan air bersih yang harus di penuhi oleh Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) Di Desa Tutuling Jaya 

2. Mengetahui kebutuhan air masyarakat yang harus dipenuhi oleh Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Desa Tutuling Jaya  

3. Memberikan solusi terhadap masalah yang ada di Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Desa Tutuling Jaya 

1.4 Batasan Masalah 

       Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Daerah penelitian di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Tutuling Jaya 

2. Tidak membahas dan menghitung masalah pembiayaan 

3. Penyediaan air yang diperhitungkan adalah air bersih dari Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) di Desa Tutuling Jaya 

1.5 Sistemakita Penulisan 

        Sistematika penulisan tugas ini disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan 

dapat disajikan secara sistematis. Penyusunan tugas laporan ini terdiri dari tiga bab, 

masin - masing diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

            Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

         Tinjauan pustaka ini menguraikan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi 

penelitian, pengambilan data dan metode analisa 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi ini menguraikan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, 

pengambilan data dan metode analisa 
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BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN 

          Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisa dan evaluasi 

berdasarkan teori yang dipakai sebagai acuan dari penulisan tugas akhir ini 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

            Bab ini merupakan bagian akhir dari tulisan yang berisikan kesimpulan akhir 

penelitian yang dilakukan, disertai dengan saran-saran untuk kelengkapan penulisan 

 

 

 

 


