
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bagi manusia air merupakan salah satu sumber kehidupan, maka keberadaan air 

tidak bisa lepas dari segala aktivitas manusia, untuk itu keberadaan air perlu 

diperhatikan agar dapat terjaga.  

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih tidak hanya difokuskan pada kualitasnya 

saja akan tetapi harus menyangkut kapasitas atau banyaknya air bersih yang 

disalurkan dan tentunya harus berkelanjutan. Menurut PDAM Tirta Bumi Wibawa 

ada tiga sumber air yang diggunakan yaitu sumber air Batukarut, Cinumpang dan 

sumber air Cigadog. 

Berdasarkan tiga sumber air tersebut PDAM Tirta Bumi Wibawa kota Sukabumi 

menerima debit air sebanyak 300 liter/detik, dengan jumlah air tersebut PDAM  

melakukan pemasokan air pada wilayah kota Sukabumi. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kota Sukabumi pada tahun 2019 memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 328.680 jiwa banyak masyarakat yang mengeluhkan 

kurangnya pemasokan air bersih untuk kebutuhannya terlebih lagi pemasokan air 

bersih dari PDAM untuk saat ini hanya ada pada saat tertentu saja. Seiring dengan 

berjalannya waktu pengguna air dari PDAM akan semakin bertambah ataupun 

sebaliknya maka perlu dilakukan analisis kebutuhan air dengan mengestimasikan 

kenaikan jumlah pelanggan dan jumlah debit air yang harus disediakan dalam 

jangka panjang. 

Pada Penelitian terdahulu Iwan Setiyanto (2017), dalam jurnal “Analisis 

Kebutuhan Air Bersih (Studi Kasus Pengolahan Instalasi Air Bersih Kutoarjo)” 

mengestimasikan jumlah sambungan rumah dan debit air dalam kurun waktu 3 

tahun dan diperoleh hasilnya peningkatan jumlah pengguna sambungan rumah dan 

peningkatan pada debit air yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu, Pada penelitian ini penulis akan mengestimasikan jumlah debit 

air di kawasan kota Sukabumi dalam kurun waktu 10 tahun, karena peningkatan 

jumlah penduduk di kota Sukabumi semakin meningkat setiap tahunnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa jumlah debit air yang digunakan sampai tahun 2030? 

2. Berapa jumlah pelanggan air sampai tahun 2030? 

3. Berapa produksi air yang harus disediakan sampai tahun 2030? 

4. Berapa jumlah kebutuhan air sampai tahun 2030? 

5. Metode mana yang paling efisien  untuk menentukan perkiraan jumlah debit 

air yang digunakan, jumlah pelanggan, jumlah produksi dan jumlah 

kebutuhan air. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Menghitung jumlah debit air yang digunakan sampai tahun 2030. 

2. Menghitung jumlah pelanggan air sampai tahun 2030. 

3. Menghitung jumlah produksi air yang harus disediakan sampai tahun 2030. 

4. Menghitung berapa jumlah kebutuhan air sampai tahun 2030. 

5. Menentukan metode mana yang paling efisien  untuk menentukan perkiraan 

jumlah debit air yang digunakan, jumlah pelanggan, jumlah produksi dan 

jumlah kebutuhan air. 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

1. Dapat dipakai sebagai dasar penyediaan air bersih di wilayah pelayanan 

PDAM Tirta Bumi Wibawa dimasa yang akan datang 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam penyediaan 

sumber daya air. 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Sukabumi. 

2. Metode yang digunakan metode time series. 

3. Waktu perkiraan sampai tahun 2030. 
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1.6 Kerangka Berpikir 

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

1. Terjadinya permasalahan kekurangan air di kota sukabumi 

2. Meningkatnya jumlah pelanggan setiap tahun 

3. Berkurangnya debit air pada sumber air yang tersedia 

MULAI 

RUMUSAN MASALAH 

1. Berapa jumlah debit air yang digunakan sampai tahun 2030? 

2. Berapa jumlah pelanggan air sampai tahun 2030? 

3. Berapa produksi air yang harus disediakan sampai tahun 2030? 

4. Berapa jumlah kebutuhan air sampai tahun 2030? 

5. Metode mana yang paling efisien  untuk menentukan perkiraan 

jumlah debit air yang digunakan, jumlah pelanggan, jumlah produksi 

dan jumlah kebutuhan air. 

 

PENGUMPULAN DATA 

1. Jumlah pelanggan air 

2. Jumlah penggunaan air 

3. Jumlah debit air yang tersedia 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Air 

2. Sumber air 

3. Sambungan rumah 

4. Kebutuhan air 

5. Metode Regresi 

6. Neraca air 

7. Potensi sumber air 

8. Sumber penyediaan 

air minum ANALISIS 

1. Debit air yang digunakan 

2. Jumlah pelanggan air 

3. Produksi air yang harus 

disediakan 

4. Kebutuhan air 

 

HASIL AKHIR 

Kesimpulan 


