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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang melimpah karena bisa ditemukan 

pada banyak tempat di permukaan bumi namun tidak semua air layak digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan. Air yang layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari yaitu air bersih. Untuk air dapat dinyatakan sebagai air bersih terdapat 

beberapa persyaratan kualitas yang perlu dipenuhi. 

Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan air bersih juga 

akan meningkat. Kebutuhan air meliputi kebutuhan untuk domestik (rumah tangga) 

dan non-domestik (pelayanan kantor, perniagaan, pariwisata, dan sebagainya). 

(Triatmojo, 2008). Untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih, perlu dilakukan 

pemanfaatan sumber-sumber air yang terdapat pada sekitar pemukiman baik itu 

langsung dari alam maupun melalui olahan terlebih dahulu.  

Summarecon Serpong sebagai lokasi untuk dilakukannya analisis pada tugas 

akhir ini merupakan salah satu kawasan yang populasi penduduknya selalu 

meningkat sehingga perlu diperhatikan apakah dengan sumber air, dan sistem pada 

produksi-distribusi air bersih pada Summarecon Serpong dapat memenuhi 

kebutuhan air ketika Summarecon Serpong mengalami peningkatan penduduk. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih pada kawasan tersebut, PT 

Summarecon Agung, Tbk. selaku pengelola melakukan pengolahan air yang 

bersumber dari sungai Cisadane. Air sungai Cisadane akan diolah melalui beberapa 
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proses yang dilakukan di Water Treatment Plant (WTP) Summarecon Serpong 

agar dapat memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Air yang sudah melalui 

proses pada WTP, akan didistribusikan kepada penduduk wilayah Summarecon 

Serpong. 

 Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis kebutuhan air bersih 

pada Summarecon Serpong, dimana akan diawali dengan perhitungan kebutuhan 

air bersih lalu hasil perhitungan akan dibandingkan dengan sumber air bersih yaitu 

debit sungai Cisadane dan produksi air bersih pada WTP. Dikarenakan durasi 

pencatatan data debit sungai belum dapat memenuhi untuk perhitungan debit 

andalan, maka akan dilakukan prediksi debit sungai menggunakan penurunan data 

debit sungai menggunakan data curah hujan. Untuk mendapatkan data ketersediaan 

sumber air maka akan dilakukan perhitungan debit andalan 90%. Debit andalan 

adalah debit minimum sungai dengan probabilitas tertentu sehingga dapat 

memprediksi ketersediaan debit pada sungai yang di tinjau (Triatmojo, 2008). 

Untuk melakukan analisis kebutuhan air bersih akan dilakukan perbandingan 

antara debit andalan dengan kapasitas produksi air bersih dan juga distribusi pada 

WTP Summarecon Serpong. Melalui latar belakang ini, maka akan dilakukan 

penelitian yang mengangkat judul “Analisis Kebutuhan Air di Summarecon 

Serpong” untuk dapat melihat apakah WTP Summarecon Serpong sudah dapat 

memenuhi kebutuhan air bersih pada kawasan yang dilayani. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa 

rumusan masalah yang akan dianalisa dan dibahas pada penelitian ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Berapa debit sungai andalan 90% sungai Cisadane dari tahun 2010 – 2019 ? 

2) Apakah kebutuhan air bersih Summarecon Serpong pada tahun 2020 dapat 

terpenuhi ? 

3) Apakah kebutuhan air bersih pada Summarecon Serpong pada saat kapasitas 

penduduk maksimal dapat terpenuhi ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat 

beberapa maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1) Mengetahui berapa debit sungai andalan 90% sungai Cisadane pada tahun 

2010-2019. 

2) Menganalisis sumber dan produksi air bersih Summarecon Serpong 

dibandingkan dengan kebutuhan air bersih pada tahun 2020. 

3) Menganalisis sumber dan produksi air bersih Summarecon Serpong 

dibandingkan dengan kebutuhan air bersih pada saat kapasitas penduduk 

maksimal 

1.4 Batasan Penelitian 

Berikut merupakan batasan masalah yang dalam melakukan penelitian ini : 
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1) Data curah hujan menggunakan data yang  didapatkan dari Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Budiarto, Curug. 

2) Data debit sungai menggunakan data yang didapatkan dari Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Cidurian-Cisadane. 

3) Perhitungan penduduk Summarecon Serpong pada tahun 2020 dihitung 

menggunakan data jumlah rumah Summarecon Serpong yang diambil pada 

Januari tahun 2020. 

4) Analisis kualitas air bersih menggunakan data yang didapatkan dari Water 

Treatment Plant Summarecon Serpong. 

5) Penelitian dilakukan untuk analisis kebutuhan air bersih kawasan yang dilayani 

oleh Water Treatment Plant Summarecon Serpong. 

6) Pada perhitungan regresi linier hanya memperhitungkan curah hujan pada 

stasiun Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Budiarto yang 

mempengaruhi debit sungai pada Cisadane. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan isi dari penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

1) BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini, merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang berkaitan 

dengan latar belakang dari ide penulisan, tujuan penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan keseluruhan penelitian ini. 
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2) BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, berisikan penjelasan teori-teori seputar kebutuhan air bersih dan 

cara perhitungan hidrologi serta peraturan-peraturan yang berlaku pada analisa 

kebutuhan air bersih. 

3) BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, berisikan mengenai desain penelitian yang akan dilakukan, data-

data mengenai lokasi yang akan dilakukan penelitian, dan juga tata cara 

perhitungan. 

4) BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai hasil dari analisis hidrologi yang akan 

dibandingkan dengan jumlah kebutuhan air pada penduduk Summarecon Serpong 

pada tahun 2020 dan juga pada saat kapasitas perumahan sudah maksimal, 

kebutuhan air akan dianalisis apakah dapat terpenuhi atau tidak. 

5) BAB V: KESIMPULAN 

Pada bab ini, berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, dan evaluasi serta saran untuk pengembangan penelitian yang 

akan dilakukan selanjutnya.  
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