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MOTTO 

1. “SATYAKU KUDARMAKAN DARMAKU KUBAKTIKAN” 

– Motto Gerakan Pramuka 

 

2. “Jadikan setiap permasalahan adalah guru terbaik untukmu” 

– Wisnu Sanjaya 

 

3. “Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang kau harus terus bergerak”. 

– Albert Einstein 

 

4.  “ Jangan  pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung. Buat jalanmu 

sendiri dan tinggalkanjejak”. 

– Ralph Waldo Emerson 

 

5. “ Sing wis lungo lalekno, sing durung teko entenono, sing wis ono 

syukurono”. 

– Didi Kempot 

 

6. “ Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan, Dari pada kehilangan Tuhan 

demi mendapatkan sesuatu”. 

– Mufti Menk 

 

7. “Jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya, maka bekerja keraslah 

untukmendapatkannya ”. 

– Michael Jordan 

 

8.  “Saat anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 

tiga perkara. Sedekah Jariyah, Anak yang sholeh, Dan ilmu yang 

bermanfaat”. 

– HR. Muslim  
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INTI SARI 

 

                Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang memiliki  

kondisi geografis dengan air tanah yang mengandung mangan (Mn) sehingga  

mempengaruhi kondisi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa Kranggan 

karena tidak layak untuk  dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan jaringan air bersih PAMSIMAS yang baik dan efisien serta 

menghasilkan anggaran biaya untuk pembangunan jaringan distribusi air bersih 

PAMSIMAS yang hemat,efektif,dan efisien. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan mengolah 

data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan rancangan jaringan 

distribusi air bersih.Untuk melakukan perencanaan dalam pembangunan jaringan 

distribusi PAMSIMAS tidak bisa dilakukan dengan cara manual, dikarenakan 

jaringan yang begitu rumit dan juga membutuhkan perhitungan anggaran biaya 

yang begitu banyak. Oleh karena itu metode yang digunakan untuk tahapan 

analisis jaringan dan perhitungan biaya menggunakan softwareWaterNet Beta 3 

Versi 15 dan juga Microsoft Excel. 

 Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam membuat rancangan 

jaringan distribusi air bersih, maka perlu dilakukan simulasi terhadap jaringan 

tesebut. Hasil dari simulasi jaringan menggunakan softwareWaterNet Beta 3 Versi 

15 yaitu jaringan dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada kondisi 

aliran tetap yang memiliki  tekanan lebih dari 10 mmHg dengan begitu untuk 

ukuran pipa sudah memenuhi syarat yaitu lebih dari 10 mmHg. Pada saat proses 

perhitungan rencana anggaran biaya yang harus dihitung yaitu volume pekerjaan 

dan juga kebutuhan material yang akan digunakan. Setelah dilakukan perhitungan 

volume pada tahap selanjutnya yaitu menghitung total anggaran biaya yang 

dibutuhkan dalam pembangunan PAMSIMAS. Berdasarkan hasil rekapitulasi 

biaya pembangunan yang di hitung yaitu sebesar Rp.860.951.000,- 

 

Kata Kunci : AirbBersih, Anggaran Biaya, Jaringan, WaterNet
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat, meningkat pula 

akan sarana dan prasarana. atu daerah. Air merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi kelangsunga Air bersih termasuk prasarana yang sangat berpengaruh 

bagi perkembangan sun hidup manusia yang digunakan untuk pemenuhan 

produksi dan juga pemenuhan kebutuhan domestik. Pentingnya penyediaan air 

untuk kelancaran aktifitas masyarakat, maka peningkatan kebutuhan terhadap air 

bersih perlu ditindaklanjuti dengan menyediakan layanan air bersihbaik dari 

pemerintah, swasta maupun masyarakat  itu sendiri(Fitriyani, 2015). 

Air merupakan kebutuhan yang paling baku bagi kehidupan masyarakat. 

Ketersediaan air yang ada di alam berbeda antara desa yang satu dengan desa 

yang lain. Hal yang paling pokok ikut mempengaruhi ketersediaan air pada suatu 

desa adalah kondisi geografis dan topografi dari desa yang terkait. Begitujuga 

yang terjadi pada Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. 

Desa Kranggan adalah salah satu desa di Kecamatan Polanharjo yang mempunyai 

permasalahan air bersih. Desa Kranggan yang terdiri dari 5 RW dan 15 RT 

dengan jumlah penduduk tercatat yaitu 3392 jiwa. 

Desa Kranggan merupakan wilayah dengan air tanah yang kurang layak 

dikonsumsi karena kandungan Mangan (Mn) yang tinggi sebesar 3,58 

mg/lt,sedangkan untuk batas  maksimum kandungan mangan (Mn) yang 

diperbolehkan adalah sebesar 0,1 mg/lt. Untuk pelayanan jaringan distribusi air 
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bersih PAMSIMAS juga belum menjangkau desa ini. Dalam rangka untuk 

memenuhi ketersediaan air bersih dan air minum, maka dibutuhkan penyediaan 

sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang baik untuk memberikan dampak 

yang positif bagi kesehatan masyarakat, serta menghemat waktu dari usaha untuk 

mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik melalui program PAMSIMAS. 

Pemerintah Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada 

tahun 2019 mengajukan program pelayanan air bersih PAMSIMAS dan setelah 

dilakukan peninjauan ulang dari pemerintah dan pada akhirnya mendapatkan 

persetujuan untuk dilakukan pembangunan. Rencana pembangunan akan 

dilaksanakan pada tahun 2020 akan tetapi belum ada gambaran racangan 

distribusi jaringan air bersih PAMSIMAS di Desa Kranggan Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah berikut ini : 

1. Bagaimana membuat rancangan jaringan dan distribusi air bersih PAMSIMAS 

Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dengan baik? 

2. Berapa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan distribusi 

air bersih PAMSIMAS Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten 

Klaten? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah seperti di bawah ini: 

1. Menghasilkan jaringanair bersih PAMSIMAS yang baik dan efisien diDesa 

Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 

2. Menghasilkan anggaran biaya untuk pembangunan jaringan distribusi air bersih 

PAMSIMAS yang hemat,efektif,efisien sesuai dengan anggaran dana yang ada 

pada Desa Kranggan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat seperti di bawah ini : 

1. Memberikan gambaran teknis untuk merancang jaringan distribusi air bersih 

PAMSIMAS yang baik. 

2. Mendapatkan gambaran tentang besarnya anggaran biaya yang dibutuhkan 

dalam pembangunan PAMSIMAS Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan batasan-batasan seperti di bawah 

ini : 

1. Lokasi penelitian adalah Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten 

Klaten. 
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2. Obyek penelitian yang dilakukan adalah untuk merancang jaringan distribusi 

pipa transmisi dari reservoir dan pipa distribusi air bersih di Desa Kranggan 

Kecamatan PolanharjoKabupaten Klaten. 

3. Menghitung anggaran biaya yang dibutuhkan dalam merancang jaringan 

distribusiair bersih PAMSIMAS  Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten. 

4. Penelitian ini tidak melakukan pengujian kadar air dan besarnya debit. 

 

1.6 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 

Dalam bab ini berisi tentang tahapan dalam menjalankan program WaterNet, 

terdapat juga skema dan karakteristik jaringan, kebutuhan air, fluktuasi 

kebutuhan air, serta simulasi jaringan apakah dapat berjalan dengan lancar 

atau tidak. Serta perhitungan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam 

pembangunan  PAMSIMAS. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan perencanaan 

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 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil running simulasi jaringan distribusi yang sudah dilakukan 

menggunakan Software WaterNet Beta 3 Versi 15 dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kinerja jaringan distribusi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat pada kondisi aliran tetap yang memiliki  tekanan mendekati 10 mmHg.  

2. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari rencana anggaran biaya pelaksanaan 

pembangunan PAMSIMAS sebagai berikut : 

a. Total  biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan pipa yaitu sebesar Rp. 

717.934.936,- 

b. Total biaya yang dibutuhkan untuk  pengadaan dan pemasangan pompa 

aksesoris yaitu  sebesar Rp.1.555.663,- 

c. Total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan tampungan yaitu sebesar 

Rp.141.460.026,- 

d. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan 

PAMSIMAS yaitu sebesar Rp.860.951.000,- 
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5.2 Saran 

1. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka dibutuhkan kemampuan 

dalam memahami software WaterNet Beta 3 Versi 15. Sehingga tidak 

terdapat kesulitan dalam mengoperasikan software  WaterNet. 

2. Dalam merencanakan anggaran biaya untuk pembangunan PAMSIMAS 

harus teliti dalam memasukan harga dan kebutuhan bahan yang akan 

digunakan. Sehingga nantinya hasil yang didapat sesuai dengan 

kebutuhan. 
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