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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gading Serpong merupakan salah satu kawasan yang sedang berkembang di 

bidang pembangunannya. Pembangunan kawasan Gading Serpong dikelola oleh 

tiga pihak yaitu Summarecon Serpong, Paramount Serpong, dan Jakarta Baru 

Cosmopolitan (JBC). Setiap pengelola telah memiliki pembagian daerah yang 

akan dikelola. Sebagai contoh, kompleks perukoan dan perumahan di Pondok 

Hijau Golf dikelola oleh Summarecon Serpong. 

Aspek-aspek yang dikelola oleh pihak pengelola antara lain jalanan dan 

sistem penerangan pada area perumahan dan perukoan yang terkait, serta 

penyaluran air untuk tiap rumah ataupun ruko. Penyaluran air menjadi salah satu 

subjek yang membutuhkan perencanaan serta perhitungan yang memadai. Hal ini 

dikarenakan kebutuhan air setiap hunian volumenya akan berbeda dan berkaitan 

dengan tingkat pelayanan dari pengelola kepada konsumen akan sangat 

terpengaruh. Apabila kebutuhan air konsumen tidak terpenuhi, tentunya akan 

berdampak negatif pada tingkat kepuasan konsumen terhadap pihak pengelola.     

Summarecon Serpong sendiri telah berupaya memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk para konsumennya dengan mendirikan Water Treatment Plant 

(WTP) yang dikelola langsung oleh pihak Summarecon Serpong sendiri. 

Sentralisasi pada sumber penyaluran air untuk kawasan-kawasan yang dikelola 

oleh Summarecon Serpong memberikan kemudahan dalam mengontrol alur 

pendistribusian air ke tiap-tiap kawasan. Dari pihak perencana Summarecon 
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Serpong, pompa yang digunakan untuk menyalurkan air dari storage yang 

terdapat pada Water Treatment Plant sehingga, pengontrolan laju air dan 

maintenance ketika terjadi kendala pada pompa, dapat lebih efektif. Selain itu, 

apabila akan dibangun perumahan baru yang mana penyaluran kebutuhan airnya 

bersumber dari Water Treatment Plant yang sama, penambahan pompa akan 

dilakukan di lokasi storage. 

Sejauh ini, perencanaan dari pihak Summarecon Serpong terkait proses 

penyaluran air sejauh ini belum timbul masalah yang cukup ekstrim seperti 

terhentinya aliran air yang menyebabkan penghuni tidak mendapatkan air sama 

sekali. Namun, melihat perkembangan pembangunan perumahan yang dikelola 

oleh Summarecon Serpong terus bertambah seperti The Springs, Symphonia, dan 

perumahan daerah sekitar Scientia Park, tentunya perlu dilakukan suatu evaluasi 

terkait proses penyaluran air tersebut. Evaluasi dilakukan guna memastikan 

apakah sistem penyaluran air yang direncanakan oleh Summarecon Serpong 

masih memadai. Pedoman mengenai kelayakan dari sistem tersebut bersumber 

dari standar yang berasal dari Peraturan Umum Pemerintah (PU). Pada standar 

tersebut, akan dijabarkan mengenai safety factor dan nilai efisiensi suatu pompa 

yang diizinkan untuk pengelolaan penyaluran air dari pihak pengelola kepada 

penghuni yang berada pada wilayah yang dikelola. Nilai efisiensi berperan dalam 

menentukan spesifikasi pompa yang akan digunakan dalam proses distribusi air 

bersih. Kemudian, nilai dari kapasitas daya listrik suatu pompa juga dipengaruhi 

oleh nilai kehilangan tinggi tekan dalam suatu pemipaan tertutup. Nilai dari 

kehilangan tinggi tekan tersebut disebut head loss. Tentunya dalam perhitungan 
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kehilangan tersebut, terdapat beberapa kondisi khusus yang membedakan formula 

dalam perhitungan faktor losses yang mempengaruhi seperti penyebaran saluran 

pipa air dari satu menjadi banyak, derajat kelengkungan saluran pipa air, serta 

perubahan diameter saluran pipa air.   

 

Gambar 1.1 Ilustrasi Peta Distribusi Air bersih   

(Sumber: www.rucika.co.id) 

Semakin rendah nilai dari losses, maka semakin efektif dan kecil daya listrik 

yang diperlukan sistem penyaluran air yang direncanakan oleh Summarecon 

Serpong. Selain itu, terkait dengan pertumbuhan perumahan-perumahan baru yang 

terus dikembangkan oleh pihak pengelola, apabila nilai dari losses tetap terjaga 

serendah mungkin, maka wanprestasi dari proses penyaluran air oleh 

Summarecon Serpong semakin minim sehingga meningkatkan reputasi pihak 

pengelola yang menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam memilih hunian. 

Tingkat kepuasan konsumen tentunya menjadi salah satu aspek utama yang 

hendak dicapai, melalui sistem penyaluran air yang terkendali. Oleh karena itu, 

penelitian ini dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi untuk Water Treatment 
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Plant Summarecon Serpong dalam meningkatkan pelayanan penyaluran air ke 

depannya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Terkait dengan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab 

sebelumnya, maka akan dijabarkan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi 

topik utama dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk 

evaluasi guna menguji kelayakan serta keefektifan sistem penyaluran air yang 

dikelola oleh Summarecon Serpong. Beberapa rumusan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa debit distribusi yang dihasilkan oleh Water Treatment Plant 

Summarecon Serpong untuk memenuhi kebutuhan konsumen pada kondisi: 

normal, harian maksimum, dan jam puncak? 

2. Berapa nilai kehilangan tekanan total dari rangkaian sistem penyaluran air 

Water Treatment Plant Summarecon Serpong pada ketiga kondisi tersebut? 

3. Berapa besar kapasitas pompa listrik yang diperlukan pada sistem penyaluran 

air Water Treatment Plant Summarecon Serpong untuk menyalurkan 

kebutuhan air ke kawasan yang dikelola pada ketiga kondisi tersebut? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan umum mengevaluasi sistem penyaluran air dari Water 

Treatment Plant milik Summarecon Serpong terkait dengan kebutuhan air 

konsumen. Untuk melengkapi tujuan umum, berikut merupakan tujuan khusus 

dilaksanakannya penelitian ini: 
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1. Menghitung penyebaran debit distribusi air bersih pada percabangan yang 

terjadi khususnya pada wilayah Pondok Hijau Golf dan area-area sekitarnya 

yang mempengaruhi penyebaran debit, yang kemudian akan dibandingkan 

dengan data kebutuhan konsumen. 

2. Menghitung nilai kehilangan tekanan yang terjadi pada pompa dalam proses 

pendistribusian sejumlah debit air bersih untuk kebutuhan konsumen. dan 

besaran daya energi listrik yang diperlukan dengan menggunakan nilai head 

losses yang terjadi pada pemipaan. 

3. Menghitung besaran daya energi listrik yang diperlukan oleh pompa dengan 

menggunakan nilai penyebaran debit distribusi dan kehilangan tekanan yang 

terjadi pada pemipaan, untuk mengalirkan debit air bersih kepada konsumen. 

Sehingga, melalui tujuan khusus tersebut, akan dilakukan evaluasi dan pemberian 

saran terkait hasil penelitian untuk meningkatkan kinerja dari pelayanan yang 

diberikan oleh Water Treatment Plant Summarecon Serpong. 

1.4. Ruang Lingkup 

PT. Summarecon Agung, Tbk. merupakan salah satu pengembang besar di 

Indonesia. Makassar, Bogor, Kelapa Gading, dan Gading Serpong merupakan 

beberapa kota yang belakangan ini cukup marak perkembangannya. Terutama 

Gading Serpong, perumahan yang awal berdirinya hanya berupa kompleks, kini 

telah berkembang pesat menjadi beberapa kompleks perumahan besar seperti 

Pondok Hijau Golf, The Springs, Scientia dan Symphonia yang saat ini sedang 

dalam tahap pembangunan. Seiring perkembangan pembangunan tersebut, 

tentunya semakin bertambah juga jumlah dari penduduk yang menghuni kawasan 
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tersebut. Jumlah penduduk yang bertambah akan berdampak pada jumlah air yang 

didistribusikan dari pihak pengelola yaitu Summarecon Serpong. Penyediaan air 

menjadi salah satu aspek yang cukup penting, mengingat segala rangkaian 

kegiatan di perumahan akan melibatkan dan membutuhkan air. 

Water Treatment Plant Summarecon Serpong dipilih sebagai fasilitas yang 

akan diteliti karena pengelolaannya yang menarik yaitu sumber distribusi 

penyaluran air tetap dilakukan secara sentral. Apabila akan ada penambahan 

perumahan baru, pihak Water Treatment Plant cukup menambah jumlah pompa 

guna memberikan debit air yang cukup untuk menyalurkan air ke kawasan yang 

telah direncanakan.  

Penelitian yang dilaksanakan adalah mengevaluasi pelayanan 

pendistribusian air bersih oleh Summarecon Serpong ke wilayah sekitarnya, 

seiring bertambahnya pembangunan kawasan hunian. Tahapan dalam penelitian 

ini antara lain: menghitung debit aliran produksi, menentukan kapasitas pompa 

listrik yang diperlukan untuk menyalurkan sejumlah debit aliran, menghitung total 

nilai head losses yang kemudian akan menjadi acuan evaluasi kelayakan dari 

pelayanan yang diberikan oleh Water Treatment Plant Summarecon Serpong 

terkait penyediaan kebutuhan air. 

1.5. Batasan Masalah  

Untuk dapat memperdalam rumusan masalah yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka akan diberikan batasan masalah untuk penelitian ini agar 

penelitian menjadi lebih terkonsentrasi dan tidak terlalu meluas. Batasan masalah 

pada penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Dari keseluruhan fungsi dan tujuan yang diterapkan oleh Water Treatment 

Plant Summarecon Serpong, hanya akan diteliti nilai dari head losses sampai 

ke kawasan Pondok Hijau Golf. 

2. Penelitian ini berfokus pada kehilangan tinggi tekan yang terjadi dalam 

rangkaian sistem penyaluran air Water Treatment Plant Summarecon 

Serpong yang mempengaruhi nilai debit distribusi dan daya listrik pompa. 

3. Hasil penelitian dan evaluasi dari penelitian ini belum memperhitungkan nilai 

estimasi biaya lokasi Water Treatment Plant, sebagaimana menjadi data yang 

tidak dapat didistribusikan oleh pihak PT. Summarecon Serpong. 

1.6. Sistematik Penulisan 

Laporan penelitian sebagai skripsi ini terbagi atas sepuluh bagian awal, lima 

bab isi laporan, dan dua bagian akhir. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 

sistematika penulisan laporan ini: 

1. BAGIAN AWAL 

Bagian awal berisi halaman judul, pernyataan keaslian karya tugas akhir, 

persetujuan dosen pembimbing tugas akhir, persetujuan tim penguji tugas 

akhir, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan 

daftar lampiran.  

2. BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bagian awal dari laporan penelitian yang berisi latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang 

lingkup, batasan masalah, dan sistematika penulisan.  
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3. BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini memberikan gambaran umum tentang saluran tertutup pada 

pemipaan, hukum Bernoulli dan Kontinuitas yang menjadi dasar perhitungan, 

jenis pipa, tipe-tipe belokan pada pemipaan, jenis head losses, dan informasi-

informasi terkait dengan lokasi penelitian seperti spesifikasi pompa yang 

digunakan. 

4. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi teknik pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan, dan 

metode pengolahan data yang menjelaskan langkah-langkah perhitungan dan 

analisis dari data yang telah dikumpulkan.  

5. BAB IV: HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

data yang tersedia, dipresentasikan berupa rekapitulasi hasil dari bab 

sebelumnya.  

6. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan beberapa 

saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk pengembangkan tugas akhir ini. 

7. BAGIAN AKHIR  

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 

  


