
 

 

 

 

SIMULASI RENCANA JARINGAN AIR BERSIH PAMSIMAS DESA 

JETIS KECAMATAN KARANGNONGKO KABUPATEN KLATEN 

 

    

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Teknik pada Universitas Widya Dharma Klaten  

 

Disusun  oleh : 

RIKA DWI HASTUTIK 

NIM.1642100029 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

2020 

 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

MOTTO 

 

1.”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”. 

-QS.Al baqarah 286 

2.”Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan.Dan semua hasrat serta 

keinginan adalah buta,Jika tidak disertai pengetahuan.Dan pengetahuan adalah 

hampa jika tidak diikuti pelajaran.Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak 

disertai cinta.” 

-Kahlil Gibran 

3.” Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam 

kebaikan.Bukan perlombaan keunggulan satu sama lain.” 

-Cak Nun 

4.”Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu “ 

-Bobby Unser 

5.”Letakkan cita-citamu 5cm didepan keningmu,karena sukses ada di depan mu 

bukan dibelakangmu.” 

-Rika Dwi Hastutik 

6.”Opo wae sing dadi masalahmu , kuwat ora kuwat kowe kudu kuat , tapi misale 

kowe uwes ora kuwat tenan, yo kudu kuwat.” 

-Didi Kempot 
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INTI SARI 

 

                 
Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk 

hidup di bumi ini.Hal yang mempengaruhi ketersediaan air di suatu daerah adalah 

kondisi air tanah dari daerah yang bersangkutan.Seperti  yang terjadi di Desa Jetis 

kecamatan karangnongko kabupaten klaten merupakan salah satu desa yang 

mempunyai permasalahan air bersih yang tidak layak untuk dikonsumsi 

dikarenakan kandungan besi (Fe) yang terdapat pada air cukup tinggi yaitu sebesar 

5,80mg/l. Sistem penyediaan air harus mampu menyediakan air untuk dapat 

diminum dalam jumlah yang cukup secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan 

yang tersedia setiap saat, serta secara kualitas dapat memenuhi syarat sebagai air 

bersih .Dalam perencanaan pembangunan jaringan PAMSIMAS perlu adanya  

rencana anggaran biaya yang nantinya di jadikan sebagai acuan 

pembangunan.Estimasi biaya dalam pembangunan PAMSIMAS dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang biaya yang nantinya 

dibutuhkan dalam pembangunan PAMSIMAS.Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan jaringan pelayanan air bersih yang tepat fungsi ,manfaat,efisien dan 

ekonomis dan menghasilkan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan 

jaringan air bersih di Desa Jetis Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. 

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan yaitu dengan mengolah 

data ,baik data primer maupun data sekunder yang didapat dari hasil survey 

lapangan yang berkaitan dengan perencanaan jaringan air bersih PAMSIMAS. 

Melalui tahapan ini diharapkan akan diperoleh data yang akurat sebagai pemecah 

masalah yang tepat.Dalam analisis kinerja jaringan distribusi eksisting, dibantu 

dengan menggunakan software water net Beta 3 versi 15 disajikan dalam bentuk 

tabel ,grafis dan gambar, sedangkan untuk menghitung rencana anggaran biaya 

yaitu menggunakan bantuan Ms.Excel . 

Dari hasil simulasi jaringan yang sudah dilakukan menggunakan Software 

WaterNet Beta 3 Versi 15 bahwa kinerja jaringan distribusi dapat berjalan dengan 

baik, hal ini dapat dilihat bahwa pada  hasil running aliran tetap maupun aliran 

berubah yaitu  mendekati 10m sehingga kinerja jaringan dengan baik. Hasil yang 

didapatkan untuk kebutuhan berdasarkan perhitungan diatas jumlah keseluruhan 

kebutuhan air yang harus dipenuhi di Desa Jetis yaitu sebesar 52 m³/hari.Sedangkan 

pada saat menghitung rencana  anggaran biaya yang harus dihitung adalah volume 

pekerjaan dan kebutuhan material yang dibutuhkan .Setelah dilakukan perhitingan 

volume tahap selanjutnya yaitu menghitung total anggaran yang akan dibutuhkan 

selama pembangunan PAMSIMAS. Berdasarkan hasil yang didapat pada saat 

menghitung rencana anggaran biaya pembangunan PAMSIMAS yang dihitung 

yaitu Rp. 125.311.000,- 

 

Kata kunci :Air Bersih, Anggaran Biaya, Jaringan,Waternet
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk 

hidup di bumi ini.Fungsi Air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa 

lain.Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air 

minum.Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air didalam tubuh manusia itu 

sendiri.Kehilangan air untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian 

yang diakibatkan oleh dehidrasi. Karenanya orang dewasa perlu meminum minimal 

sebanyak 1,5-2 liter air sehari untuk keseimbangan dalam tubuh dan membantu 

proses metabolisme (Slamet J.S, 2007). 

Hal yang mempengaruhi ketersediaan air di suatu daerah adalah kondisi air 

tanah dari daerah yang bersangkutan.Seperti yang terjadi di Desa Jetis, Kecamatan 

Karangnongko,Kabupaten Klaten.Desa tersebut termasuk wilayah yang 

mempunyai air tanah yang kurang layak untuk dikonsumsi,karena kandungan besi 

(Fe) pada air yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,80mg/l. Jaringan pelayanan air 

bersih PAMSIMAS pun belum menjangkau desa ini.PAMSIMAS (Penyediaan Air 

Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah pelayanan penyediaan air minum 

dan sanitasi bagi masyarakat, program ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan 

air bersih dan air minum bagi masyarakat .Penyediaan sarana dan prasarana air dan 

sanitasi yang baik akan memberi dampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan 

masyarakat,serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air dan 

sanitasi yang baik. 
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Desa Jetis adalah salah satu desa di Kecamatan Karangnongko yang 

mempunyai permasalahan air bersih.Desa Jetis yang terdiri dari 6  RW dan 15  RT 

dengan jumlah penduduk tercatat yaitu 2013  jiwa.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang masalah diatas adalah  

1. Bagaimana rencana jaringan pelayanan air bersih Desa Jetis Kecamatan 

Karangnongko Kabupaten Klaten. 

2. Berapakah besarnya  biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan jaringan air 

bersih di desa tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menghasilkan jaringan pelayanan air bersih yang tepat fungsi 

,manfaat,efisien dan ekonomis di Desa Jetis,Kecamatan 

Karangongko,Kabupaten Klaten . 

2. Menghasilkan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan jaringan 

air bersih di Desa Jetis,Kecamatan Karangnongko,Kabupaten Klaten. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini : 
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1. Memberikan gambaran atau simulasi jaringan pelayanan air bersih yang 

baik dan efisien. 

2. Untuk menghasilkan besarnya biaya pembangunan jaringan perpipaan di 

Desa Jetis Kecamatan Karangnongko. 

1.5 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini diberikan batasan batasan masalah agar tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian: 

1. Lokasi penelitian dilakukan Desa Jetis,Kecamatan Karangongko,Kabupaten 

Klaten. 

2. Obyek penelitian yang dilakukan adalah perencanaan sistem jaringan pipa 

transmisi dari reservoir dan pipa distribusi air bersih di Desa 

Jetis,Kecamatan Karangongko,Kabupaten Klaten. 

3. Mensimulasikan jaringan air bersih yang sudah di rencanakan dengan 

estimasi rencana anggaran biaya yang sudah dihitung. 

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

 karena sudah dilakukan oleh pihak Desa dan PAMSIMAS kabupaten. 

 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 
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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 

Dalam bab ini berisi tentang tahapan mengoperasikan software waternet 

terdapat juga skema dan karakteristik jaringan,fluktuasi kebutuhan air , 

kebutuhan air, rencana simulai jaringan air bersih PAMSIMAS apakah bias 

berjalan dengan lancar atau tidak.Serta perhitungan rekapitulasi anggaran biaya 

dalam pembangunan PAMSIMAS. 

 

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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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 telah dilakukan , maka menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari  hasil didapatkan untuk kebutuhan berdasarkan perhitungan diatas jumlah 

keseluruhan kebutuhan air yang harus dipenuhi di Desa Jetis yaitu sebesar 52 

m³/hari. 

2. Berdasarkan data diatas  telah dihitung untuk kapasitas tampungan yang  

ditambahkan dengan 15% kebutuhan lain-lain yaitu sebesar 3x3x2 m³. 

3. Berdasarkan simulasi pada Software WaterNet Beta 3 Versi 15 dapat dilihat 

bahwa pada  hasil running aliran tetap maupun aliran berubah yaitu  mendekati 

10m sehingga kinerja jaringan distribusi dapat berjalan dengan baik. 

4. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari rencana anggaran biaya pelaksanaan 

pembangunan PAMSIMAS yaitu sebesar Rp. 125.311.000,- 
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5.2 Saran 

1. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada Program Waternet beta3 

versi15, maka harus teliti dengan memasukkan demand , elevasi dan 

pengukuran jarak . 

2. Dalam merencanakananggaran biaya pembangunan PAMSIMAS 

tersebut harus update harga terbaru sesuai dengan harga SNI dan teliti 

dengan memasukkan kebutuhan bahan yang akan digunakan. Sehingga 

nanti anggaran yang didapat akan sesuai dengan  kebutuhan yang 

diperlukan. 
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