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MOTTO 

 

1. “Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 

bangkit kembali setiap kita jatuh”.  

– Muhamad Ali 

2.  “Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan 

dirimu untuk melyani orang lain”. 

– Mahatma Gandhi 

3. “Bermimpilah seakan kau hidup selamanya. Hiduplah seakan kau mati 

hari ini”. 

– James Dean 

4. “Banyaknya kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 

menyerah”. 

– Heather Pryor 

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

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 

– Evelyn Underhill 

6. “Kita berdoa kalu kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita 

juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”. 

– William Wordsworth 

7. “Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 

dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”. 

– Confusius 
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INTI SARI 

 

                Kondisi geografis Kelurahan Tangkil Kabupaten Klaten yang relatif 

tinggi berpengaruh pada sumber air permukaan masyarakat sehingga 

mempengaruhi kondisi kebutuhan air bersih masyarakat Kelurahan Tangkil. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja teknis jaringan air bersih 

eksisting serta melakukan optimalisasi untuk penyempurnaan sehingga dapat 

meningkatkan pelayan 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. 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 Beta V5. 

               Kinerja jaringan distribusi PAMSIMAS Kelurahan Tangkil dinilai masih 

rendah dan perlu ditingkatkan. Hasil simulasi jaringan yang dilakukan 

menunjukkan bahwa beberapa pipa yang digunakan terlalu kecil. Hal ini 

mengakibatkan jaringan tidak efisien karena disaat jam puncak tidak mengalir ke 

wilayah distribusi dengan baik. Pada simulasi optimalisasi untuk meningkatkan 

sistem jaringan yang ada, dapat dilakukan dengan penggantian pipa dan 

menaikkan elevasi tangki. Penggantian dimaksudkan agar air dapat 

didistribusikan ke wilayah pelayanan yang bertekanan rendah, untuk mendapatkan 

hasil yang optimal dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepeda 

pelanggan PAMSIMAS Kelurahan Tangkil. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Jaringan Air Bersih, Perpipaan, WaterNET. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Meningkatnya pertumbuhan penduduk pada suatu daerah akan 

berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih. Beberapa masalah yang 

timbul dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah jumlah atau ketersediaan air 

bersih, pengolahan sumber air, dan sistem pendistribusian air bersih yang tidak 

merata. Sehingga diperlukan adanya usaha-usaha pemenuhan kebutuhan produksi 

air bersih. Salah satu usaha tersebut adalah dengan peningkatan pelayanan sistem 

jaringan distribusi yang baik dan mampu melayani kebutuhan air bersih bagi 

penduduk di daerah tersebut dengan memanfaatkan kapasitas debit sumber air 

yang ada di sekitar penduduk.  

Kelurahan Tangkil Kecamatan Kemalang merupakan wilayah 

administratif dari Kabupaten Klaten. Secara geografis, Kelurahan Tangkil yang 

terletak pada bagian utara Kabupaten Klaten atau lereng merapi bagian selatan ini 

merupakan daerah dataran tinggi berupa pegunungan berbatu dan berdasarkan 

kondisi geologi termasuk dalam jenis batuan dan berpasir. Kondisi ini membuat 

struktur tanah pada wilayah ini menjadi kurang subur, kering dimusim kemarau.  

Guna memenuhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat, serta untuk 

mencapai target pembangunan milenium sektor air minum. Penyediaan Air 

Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program yang 

dilaksanakan pemerintah untuk membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat 

dalam penyediaan air minum.  
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Maka perlu adanya program PAMSIMAS memiliki peranan yang cukup 

tinggi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Program 

PAMSIMAS mulai berjalan di kelurahan Tangkil Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten pada tahun 2012. Sumber banyu urip yang berasal dari air 

tanah dalam saat ini dimanfaatkan sebagai pemasok air untuk Kelurahan Tangkil 

memiliki debit relatif kecil yang tidak dapat mencukupi kebutuhan air bersih di 

daerah studi. Sumber banyu urip yang memiliki debit yaitu sebesar 6 liter/detik, 

dilakukan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan melakukan 

pengembangan jaringan distribusi air bersih. Untuk daerah studi yaitu menurut 

data Kelurahan Tangkil Kabupaten Klaten pada program tahun 2011 dapat akses 

air minum bersih sebanyak 30 kk atau 4%. Pada program PAMSIMAS tahun 

2013 jumlah penduduk sebanyak 3036 jiwa atau 759 kk baru dapat akses air 

minum bersih sebanyak 439 kk atau 44,92%. (RKM-HID desa Tangkil, 2013). 

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan penanganan segera dengan 

melakukan penyediaan air bersih yang sasaran utamanya adalah memenuhi 

kebutuhan air bersih untuk masyarakat baik secara kuantitas, kualitas, dan 

kontinuitas. Evaluasi pada kondisi existing bertujuan untuk mengevaluasi kondisi 

jaringan saat ini, serta untuk mengembangkan debit yang dapat digunakan dengan 

penambahan daerah layanan sebagai daerah studi. “Studi Evaluasi Usaha 

Kelompok Masyarakat Dalam Penyediaan Air Bersih Desa Tangkil Kemalang 

Klaten”,  
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kajiannya secara teknis merupakan suatu sistem jaringan yang melayani 

Kelurahan Tangkil 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 Kelurahan Tangkil sudah 

optimal ? 

2. Bagaimana cara meningkatkan pelayanan kepada konsumen PAMSIMAS 

Kelurahan Tangkil ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah seperti tersebut di 

bawah ini : 

1. Mengetahui kinerja teknis jaringan distribusi air bersih eksisting Kelurahan 

Tangkil 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. 
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2. Memberikan alternatif tentang penyelesaian jaringan pipa distribusi air bersih 

Kelurahan Tangkil agar didapat hasil yang optimal dari segi teknis dalam 

rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan PAMSIMAS 

Kelurahan Tangkil. 

1.5 Batasan Masalah 

 Dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan batasan-batasan seperti di 

bawah ini : 

1. Lokasi penelitian adalah PAMSIMAS Kelurahan Tangkil Kecamatan 

Kemalang Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. 

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

instalasi pengolahan air bersih dan pipa distribusi air bersih di Kelurahan 

Tangkil. 

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 April 2019 sampai bulan Juni tahun 2019. 

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 



5 
 

 
 

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 

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 V 3.0 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. 
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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 : 

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

instalasi jaringan eksisting, studi kasus penelitian yaitu di PDAM Kota Sumbawa 

Besar, sedangkan penelitian ini tentang  

1. 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 studi evaluasi usaha kelompok masyarakat dalam 

penyediaan air bersih Desa Tangkil Kabupaten Klaten dengan program 

waternet 

2. 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 studi evaluasi usaha 

kelompok masyarakat dalam penyediaan air bersih Desa Tangkil Kabupaten 

Klaten dengan program waternet. 

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

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

sedangkan penelitian ini tentang tentang studi evaluasi usaha kelompok 
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masyarakat dalam penyediaan air besih Desa Tangkil Kabupaten Klaten 

dengan program waternet. 

4. 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 studi evaluasi 

usaha kelomopok masyarakat dalam  penyedian air bersih Kabupaten Klaten 

dengan program waternet. 

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. 
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4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis jaringan eksisting PAMSIMAS Kabupaten Klaten yang 

didalamnya terdapat skema dan karakteristik jaringan, kebutuhan air, fluktuasi 

kebutuhan air, serta simulasi kondisi eksisting jaringan distribusi PAMSIMAS 

Kelurahan Tangkil. Dan berisi tentang optimalisasi jaringan eksisting yaitu 

simulasi teknis skenario optimalisasi jaringan eksisting, serta analisis teknis 

skenario optimalisasi jaringan eksisting. 

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 pembahasan pada skripsi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa: 

1. Kondisi eksisting jaringan distribusi air bersih PAMSIMAS Kelurahan 

Tangkil belum optimal dilihat dari banyaknya pipa yang masih kecil 

mengakibatkan pelayanan yang kurang lancar kepada  pelanggan. 

2. Optimalisasi dilakukan dengan menaikkan elevasi tangki dari eksisting 

560 meter menjadi 566 meter, perbaikan pipa yang berdiameter kecil 

seperti pada pipa no 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

27, 28 dan 33 dari ukuran 0,025 meter menjadi 0,1 meter . Agar pelayanan 

kepada penduduk Kelurahan Tangkil lebih baik dan optimal. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini, yaitu: 

1. Dalam perencanaan jaringan distribusi air bersih perlu dilakukan survey 

lokasi dan perencanaan terlebih dahulu misal dengan menggunakan software 

waternet agar hasilnya lebih baik dan optimal. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan tema pengembangan jaringan 

distribusi Kelurahan Tangkil Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten pada 

tahun 2025. 
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