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MOTTO 

 

1. Memulai dengan penuh keyakinan 

Menjalankan dengan penuh keikhlasan 

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 

 

2. “Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang 

mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia 

dan di akherat”. ( H.R. Ibnu dari Abu Hurairah ) 

 

3. “Maka sesugguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 

 

4. “Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn 

Underhill) 

 

5. “Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya 

dengan baik”. (H.R. Thabrani) 

 

6. “Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan 

bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan 

yang teguh.” (Andrew Jackson) 
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ABSTRAK 

  

 Kondisi geografis Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang relatif tinggi 

berpengaruh pada sumber air permukaan masyarakat sehingga mempengaruhi 

kondisi kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Tulung. Sistem jaringan 

distribusi PDAM Kecamatan Tulung belum optimal ditunjukkan masih adanya 

beberapa wilayah dalam area pelayanan yang belum mendapatkan air bersih 

selama 24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja teknis jaringan 

air bersih eksisting Kecamatan Tulung dan melakukan kajian terhadap sistem 

jaringan air bersih eksisting serta melakukan optimalisasi untuk penyempurnaan 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen. 

 Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengolah data 

sekunder dan primer yang berkaitan dengan tingkat pelayanan air bersih, disajikan 

dalam bentuk tabel, grafis dan gambar yang telah dibahas dalam kerangka teoritis. 

Analisis jaringan distribusi air bersih sulit dilakukan dengan perhitungan manual, 

dikarenakan analisis jaringan pipa eksisting cukup rumit dan memerlukan 

perhitungan yang lama. Oleh karena itu analisis jaringan dibantu dengan 

menggunakan software WaterNet versi 2. 

Kinerja jaringan distribusi PDAM Kecamatan Tulung dinilai masih rendah 

dan perlu ditingkatkan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya node yang tekanan 

sisa dibawah 10 meter H2O. Hasil simulasi jaringan yang dilakukan menunjukkan 

bahwa beberapa pipa yang digunakan terlalu kecil, hal ini yang mengakibatkan 

jaringan tidak efisien karena disaat jam puncak air tidak lagi mengalir ke wilayah 

distribusi dengan baik. Pada simulasi optimalisasi untuk meningkatkan sistem 

jaringan yang ada, dapat dilakukan dengan penggantian kapasitas pompa dengan 

head 50 l/detik dan discharge 80 m, pipa yang terlalu kecil diganti dengan pipa 

diameter diatas 50 mm, dan menaikkan elevasi dasar tangki menjadi 278 dpl. 

Penggantian dimaksudkan agar air dapat didistribusikan ke wilayah pelayanan 

yang bertekanan rendah, untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan PDAM Kecamatan 

Tulung. 

 

 

 

Kata Kunci : Jaringan Air Bersih, Perpipaan PDAM, WaterNet. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan pembangunan suatu daerah sering membawa dampak, 

baik dampak positif maupun negatif. Seiring berkembangnya suatu daerah maka 

semakin meningkatkan kebutuhan akan sarana dan prasarana. Perkembangan di 

beberapa bagian wilayah kabupaten / kota menuntut untuk disediakan 

infrastruktur yang memadai guna mendukung kegiatan di wilayah tersebut, 

termasuk salah satunya adalah penyedia saranadan prasarana untuk pelayanan air 

bersih. Begitu pentingnya kebutuhan akan air bersih sehingga menjadi tolok ukur 

keberhasilan dari suatu daerah. Daerah tersebut dinyatakan berkembang apabila 

pemenuhan kebutuhan akan air bersih mendapat prioritas utama. Pemenuhan 

kebutuhan akan air bersih dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain salah 

satunya dengan menggunakan sistem perpipaan yang biasa dikelola oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ). 

 Ketersediaan air di alam bervariasi antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain. Hal yang paling mendasar ikut mempengaruhi ketersediaan air 

pada suatu daerah adalah kondisi geografis dan topografi dari daerah yang 

bersangkutan. Sebagaimana terjadi juga pada Kabupaten Klaten yang terletak di 

Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Klaten terbagi atas 26 Kecamatan, 

53 desa dan 103 kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Klaten terbagi 

menjadi desa pedesaan ( rural area ) dan desa perkotaan ( urban area ). Salah satu 
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kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan perluasan 

pemukiman yaitu Kacamatan Tulung. Kecamatan Tulung berada ± 200 meter dari 

permukaan laut, terletak di bagian utara Kabupaten Klaten dengan Luas 32,00 km² 

yang terdiri dari 17 desadengan jumlah penduduk tercatat 45.801 jiwa.Tingkat 

pertumbuhan penduduk dalam 5 tahun terakhir rata-rata 0,765 %.  

Meningkatnya jumlah penduduk dan perluasan pemukiman pada 

Kecamatan Tulung sangat berpengaruh terhadap air bersih dan air minum.Pada 

jaringan PDAM Kecamatan Tulung belum optimal, setiap hari ketika jam sibuk 

beberapa daerah pelayanan air bersih selalu tidak mengalir. Maka dari itu perlu 

diadakan evaluasi dan optimalisasi jaringan distribusi air bersih PDAM 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah berikut ini : 

1. Apakah jaringan distribusi eksisting air bersih PDAM Kecamatan Tulung 

sudah optimal ? 

2. Bagaimana cara meningkatkan pelayanan kepadakonsumen PDAM Kecamatan 

Tulung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah seperti tersebut di 

bawah ini : 
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1. Mengetahui kinerja teknis jaringan distribusi air bersih eksisting Kecamatan 

Tulung dan alasan tidak mengalirnya air pada saat jam puncak. 

2. Melakukan kajian terhadap sistem jaringan air bersih eksisting serta melakukan 

optimalisasi untuk penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

kepada kosumen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat seperti di bawah ini : 

1. Memberikan gambaran teknis mengenai karakteristik aliran yang terjadi pada 

jaringan distribusi air bersih, dapat dijadikan referensi untuk mengatasi 

masalah pada masa yang akan datang. 

2. Memberikan alternatif tentang penyelesaian jaringan pipa distribusi air bersih 

kecamatan Tulung agar didapat hasil yang optimal dari segi teknis dalam 

rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan PDAM 

Kecamatan Tulung. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan batasan-batasan seperti di 

bawah ini : 

1. Lokasi penelitian adalah PDAM Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Propinsi 

Jawa Tengah. 
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2. Obyek penelitian yang dilakukan adalah sistem jaringan pipa transmisi dari 

instalasi pengolahan air bersih dan pipa distribusi air bersih di Kecamatan 

Tulung. 

3. Evaluasi jaringan pipa existing yang ditinjau menggunakan software “Water 

Net”. 

4. Mengoptimalkan jaringan yang ada untuk memenuhi ketersediaan air pada 

jaringan pipa existing dengan jumlah pelanggan yang ada. 

5. Penelitian dilakukan pada bulan Maret tahun 2018 sampai bulan Juni tahun 

2018. 

 

1.6 Kajian Pustaka 

1. Primaputra (2005) mengkaji tentang optimasi jaringan air bersih studi kasus 

PDAM Kota Sumbawa Besar. Dalam melakukan simulasi pada penelitian ini 

menggunakan software WaterNet Versi 1.6. Hasil penelitiannya didapatkan 

bahwa kinerja instalasi jaringan eksisting tidak optimal sehingga terjadi 

peluapan pada tangki, dan pada jaringan pipa eksisting yang ada masih dapat 

dikembangkan karena pada masing-masing node masih mempunyai sisa 

tekanan relatif yang cukup tinggi terutama pada node-node yang mempunyai 

kebutuhan (demand). 

2. Benu (2006) mengkaji tentang kajian sistem jaringan pipa untuk optimalisasi 

pengelolaannya PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 

menggunakan program WaterNet. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

terdapat beberapa jaringan yang kurang optimal bila menggunakan fluktuasi 
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kebutuhan. Penelitian ini juga memprediksi kemampuan jaringan eksisting 

untuk melayani air sampai tahun 2016. 

3. Suwirman (2011) mengkaji tentang kinerja jaringan air bersih PDAM Tirta 

Indra Rengat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

menggunakan program WaterNet 2.2. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

simulasi WaterNet jaringan eksisting dengan aliran berubah diketahui bahwa 

kinerja jaringan eksisting tidak optimal yaitu banyaknya aliran laminer pada 

pipa dan air di dalam tangki selalu meluap menyebabkan terjadinya 

kehilangan air dan mengganggu efisiensi pompa. 

4. Fermana (2012) mengkaji tentang analisis kinerja jaringan pipa sistem 

penyediaan air minum PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser dengan 

menggunakan program WaterNet 2.2. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

terjadi kehilangan air pada pipa transmisi air baku, tinggi tekanan relatif 

dibawah standar terjadi pada saat jam puncak, dan biaya operasi pompa 

produksi serta distribusi sangat besar. 

5. Tatipikalawan (2015) mengkaji tentang evaluasi teknis dan optimalisasi 

jaringan eksisting air bersih serta evaluasi kinerja sumber daya manusia 

bidang teknis PDAM Tirta Dharma Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan jaringan distribusi sudah tidak lagi 

mampu menyalurkan air walau digunakan pompa berkapasitas lebih besar. 

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Jika pada penelitian Primaputra (2005), penelitian tentang evaluasi kinerja 

instalasi jaringan eksisting, studi kasus penelitian yaitu di PDAM Kota 
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Sumbawa Besar, sedangkan penelitian ini tentang evaluasi dan optimalisasi 

kinerja jaringan eksisting, studi kasus penelitian yaitu PDAM Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten. 

2. Jika pada penelitian Benu (2006), penelitian memprediksi jaringan eksisting 

untuk melayani sampai tahun 2016, dan optimalisasi pengelolaan, studi kasus 

penelitian yaitu PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan 

penelitian ini tentang evaluasi dan optimalisasi kinerja jaringan eksisting, 

studi kasus penelitian yaitu PDAM Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 

3. Jika pada penelitian Suwirman (2011), penelitian tentang kinerja eksisting 

jaringan air bersih, studi kasus PDAM Tirta Indra Rengat Kabupaten 

Indragiri Hulu, sedangkan penelitian ini tentang evaluasi dan optimalisasi 

kinerja jaringan eksisting, studi kasus penelitian yaitu PDAM Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten. 

4. Jika pada penelitian Fermana (2012), penelitian tentang analisis kinerja 

jaringan pipa eksisting, studi kasus PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser, 

sedangkan penelitian ini tentang evaluasi dan optimalisasi kinerja jaringan 

eksisting, studi kasus penelitian yaitu PDAM Kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten. 

5. Jika pada penelitian Tatipikalawan (2015), penelitian tentang evaluasi dan 

optimalisasi jaringan eksisting, studi kasus PDAM Tirta Dharma Kecamatan 

Namlea Kabupaten Buru, sedangkan penelitian ini tentang evaluasi dan 

optimalisasi kinerja jaringan eksisting, studi kasus penelitian yaitu PDAM 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1. BAB I PEDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan teori yang berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat yang 

digunakan, tahapan penelitian, dan materi penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis jaringaneksisting PDAM Kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten yang didalamnya terdapat skema dan karakteristik jaringan, kebutuhan 

air, fluktuasi kebutuhan air, serta simulasi kondisi eksisting jaringan distribusi 

PDAM Kecamatan Tulung. Dan berisi tentang optimalisasi jaringan eksisting 

yaitu simulasi teknis skenario optimalisasi jaringan eksisting, serta analisis 

teknis skenario optimalisasi jaringan eksisting. 
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5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan evaluasi dan 

optimalisasi jaringan berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

7. LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang saya lakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Simulasi pada aliran tetap dan berubah sesuai dengan kondisi eksisting 

menunjukkan bahwa beberapa pipa yang digunakan terlalu kecil, hal tersebut 

tidak efisien karena disaat jam puncak air tidak lagi mengalir ke wilayah 

distribusi dengan baik. Hasil simulasi menunjukkan banyaknya node yang 

tekanan sisa di bawah 10 meter H2O. Kondisi ini sama dengan kondisi di 

lapangan sehingga wilayah-wilayah distribusi pada jam puncak harus 

menunggu giliran untuk dapat menikmati air bersih. 

2. Pada simulasi optimalisasi untuk meningkatkan sistem jaringan yang ada, dapat 

dilakukan dengan penggantian kapasitas pompa dengan head 50 l/detik dan 

discharge 80 m, pipa yang terlalu kecil diganti dengan pipa diameter diatas 50 

mm, dan menaikkan elevasi dasar tangki menjadi 278 dpl. Penggantian 

dimaksudkan agar air dapat didistribusikan di wilayah pelayanan yang 

bertekanan rendah, untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan PDAM Kecamatan 

Tulung. 
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5.2 Saran 

1. Untuk meningkatkan sistem jaringan yang ada, dapat dilakukan survey kepada 

pelanggan atau konsumen air bersih, untuk mengetahui keadaan jaringan 

distribusi air bersih berfungsi dengan baik atau tidak. Survey dilakukan untuk 

evaluasi jaringan, kemudian dilakukan simulasi dengan software perpipaanagar 

mendapatkan jaringan distribusi yang lebih optimal. 

2. Dalam perencanaan penyediaan air minum perpipaan yang baru, diharapkan 

melakukan simulasi menggunakan Software perpipaan terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan perencaaan jaringan yang baik dan optimal. 
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