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MOTTO 

1. Semua ibadah harus disertai niat krono Allah 

1 Sing durung niat, supoyo niat kroon Alloh. 

OJO SAMPEK ORA NIAT 

2 Sing niate durung krono Alloh, supoyo dirubah niate krono 

Alloh. 

OJO SAMPEK KELIRU NIAT 

3 Sing wes krono Alloh, supoyo dijogo niate tetep krono Alloh. 

OJO SAMPEK BERUBAH NIAT 

( KH. Nurhasan Al-Ubaidah lubis Al-Musawah) 

2. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw ( Hai orang-

orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) 

3. Wa bud rabbaka hatta ya tiyakal yaqin ( Dan sembahlah tuhanmu sampai 

datang kepadamu yang di yakini (ajal).. 

4. Man Jadda Wajada (Barang siapa bersungguh- sungguh pasti berhasil). 

5. Man Shabara Zhafira (Barang siapa bersabar pasti akan beruntung). 

6. Man Sara Ala Darbi Washala (Barang siapa menapaki jalan-Nya pasti akan 

sampai tujuan) 

7. Hasbunallah Wani’amal wakil, Ni’mal maula wani’man nashir (Allah telah 

mencukupi diriku dan sebaik- baiknya wakil dan aman sentosa bagi tiap-

tiap orang yang takut). 
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PERSEMBAHAN 

 

Innal hamdalillah, nahmaduhu wanasta’inuhuu wanastaghfiruhu,, wa 

na’udzubillahi min syuruuri anfusinaa wa min sayyiaati a’maalinaa, may-yahdihil 

laahu falaa mudhillalah, wa-may yudhlil falaa haadiyalah, Asyhadu an-laa ilaa-ha 

illallaah, wahdahula syariikalah, wa-asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa 

rosuluh, amma ba’du.  

Alhamdullilah, Segala puji bagi Allah SWT. Kita memuji-Nya, dan kita 

meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung 

dari Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa yang 

mendapat petunjuk dan hidayah-Nya maka tidak ada yang bisa menyesatkanya dan 

barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi 

tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rosul-Nya. 

Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan teman-

teman yang sangat berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan 

doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk… 

 Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang 

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, 

keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, 

baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk 
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kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian 

sehingga saya dapat menggapai cita-cita. 

Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah 

dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian. 

 Kakak-kakak ku 

Untuk kakakku Ika dan Lina, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain 

menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, 

tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat 

juga doa dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan 

kalian. 

 Dosen Pembimbing 

Kepada Ibu Ratnanik dan juga bapak darupratomo selaku dosen pembimbing saya 

yang paling baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua 

saya di Kampus. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang 

selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. 

 Untuk dia yang masih tersimpan di lauhul mahfudz 

Aku percaya bahwa kamu mendoakan ku disetiap waktu walaupun kita belum 

pernah bertemu dan aku percaya kamu adalah yang terbaik untukku. Semoga kita 

di pertemukan suatu hari sebagai penyempurna kebahagian dan juga penyempurna 

amal ibadah yang akan menuntun kita ke surga ya Allah SWT. Amin 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala 

yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang penulis beri Judul   “KONSEP 

JARINGAN AIR BERSIH DESA BOLALI KECAMATAN WONOSARI 

KABUPATEN KLATEN” 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai 

persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S1 Teknik Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Widya Dharma Klaten.  

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat 

membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima 

kasih sedalam-dalamnya kepada : 

1. Prof. Dr. H Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

2. Harri Purnomo, S.T., M.T.  selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

3. H. Moch Suranto, S.T., M.T.  selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Widya Dharma. 

4. Ratnanik, S.T., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah 

memberikan bimbingannya selama dalam penyusunan tugas akhir ini. 

5. Ir. H. Darupratomo, M.T. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah 

memberikan bimbingannya selama dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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penyusun. 
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INTISARI 

 

 

 Air merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan semua jenis 

makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Desa Bolali Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Klaten yang memiliki  kondisi air tanah yang kurang layak dikonsumsi 

data pengujian menunjukkan kandungan besi (Fe) tinggi sebesar 2,10 mg/L dengan 

kadar maksimum yang diperbolehkan 1 mg/L. PAMSIMAS merupakan pelayanan 

penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat program ini untuk memenuhi 

ketersediaan air bersih, air minum, serta sarana sanitasi bagi masyarakat. Sistem 

penyediaan air harus mampu menyediakan air untuk dapat diminum dalam jumlah 

yang cukup penyediaan air bersih yang meliputi sistem pengambilan air baku, 

proses pengolahan air baku, sistem transmisi dan reservoir air bersih serta sistem 

distribusi dan perpipaan yang dioperasikan sedemikian rupa sehingga air yang 

dihasilkan, secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan yang tersedia setiap saat, 

serta secara kualitas dapat memenuhi syarat sebagai air bersih. Dan juga dalam 

perencanaan pembangunan sebuah PAMSIMAS perlu adanya rencana anggaran 

biaya yang nantinya di jadikan sebagai pedoman pembangunan. Estimasi biaya 

dalam pembangunan PAMSIMAS dilakukan untuk mendapatkan informasi sejelas-

jelasnya tentang biaya yang nantinya dibutuhkan dalam pembangunan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menghasilkan jaringan air bersih 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 analisis dan pengelolaan 

data dilakukan berdasarkan data sekunder dan primer yang telah diperoleh dari hasil 

survey di lapangan. Melalui tahapan ini diharapkan akan diperoleh data yang akurat 

untuk merencanakan jaringan pipa yang tepat dan baik dan juga saat perhitungan 

rencana anggaran biaya. Maka  metode yang digunakan dalam tahapan analisis 

jaringan dan perhitungan anggaran biaya yaitu menggunakan software WaterNet 

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 software WaterNet Beta 3 Versi 15 yaitu 

jaringan dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada sistem running 

kondisi aliran tetap maupun berubah dimana air dapat mengalir dengan lancar di 

setiap node-node sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya hambatan dengan toleransi 

relative energy head diperbolehkan mendekati 10m. Pada saat proses perhitungan 

rencana anggaran biaya yang harus dihitung yaitu volume pekerjaan dan juga 

kebutuhan material sehingga didapatkan total biaya yang di perlukan dalam 

pembangunan. Berdasarkan hasil total rekapitulasi biaya pembangunan 

PAMSIMAS yang di hitung sebesar Rp. 110,383,000,- 

 

Kata Kunci : Anggaran Biaya, Air Bersih, Jaringan, WaterNet
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Air merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan semua jenis 

makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, 

mandi, cuci, masak dan sebagainya. Kebutuhan air bersih merupakan salah satu 

kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Namun tidak semua 

orang bisa mengakses air bersih dan mendapatkan sanitasi yang diperlukan untuk 

kebutuhan hidup. Terkait dengan Permen PU no.18/PRT/M/2007, tentang 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang mengatur perencanaan, 

pelaksanaan konstruksi, pengelolaan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM dan 

pemantauan evaluasi. 

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(PAMSIMAS). Dari data program PAMSIMAS I (2008-2012) dan PAMSIMAS II 

(2013-2015), telah berhasil menambah akses air minum aman bagi 10,4 juta jiwa 

dan akses sanitasi layak bagi 10,4 juta jiwa di  lebih dari 12.000 desa/kelurahan 

yang tersebar di 233 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia. Sedangkan dalam 

PP No. 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 

menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem 

penyediaan air minum perlu di dorong dalam rangka perubahan perilaku 

masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan 

pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal. 
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Ketersediaan air di alam bervariasi antara daerah yang lain. Hal yang paling  

mempengaruhi ketersediaan air pada suatu daerah adalah kondisi geografis dan 

topografi dari daerah yang bersangkutan. Demikian  juga yang telah  terjadi di Desa 

Bolali, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Desa Bolali merupakan salah satu 

desa di Kecamatan Wonosari yang mempunyai permasalahan kebutuhan air bersih. 

Desa Bolali yang terdiri dari 7 RW dan 28 RT dengan jumlah penduduk tercatat 

yaitu 2.477 jiwa. 

Dari data pengamatan desa Bolali mempunyai air tanah yang kurang layak 

dikonsumsi menunjukkan kandungan besi (Fe) tinggi sebesar 2,10 mg/L dengan 

kadar maksimum yang diperbolehkan 1 mg/L. Juga jaringan pelayanan 

PAMSIMAS pun belum menjangkau desa ini. PAMSIMAS merupakan pelayanan 

penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat program ini bertujuan untuk 

memenuhi ketersediaan air bersih, air minum, serta sarana sanitasi bagi masyarakat. 

Penyediaan sarana dan prasarana air dan sanitasi yang baik akan memberi dampak 

pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta penghematan waktu dari 

usaha untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik. 

Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Klaten telah mengajukan Program PAMSIMAS dan mendapatkan persetujuan dari 

pemerintah. Rencana tahun 2020 akan laksanakan tetapi masih belum ada konsep 

jaringan perpipaan PAMSIMAS di Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Klaten. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang ditarik rumusan masalah dalam penelitian seperti 

berikut: 

1. Bagaimana membuat konsep jaringan pipa pelayanan air bersih Desa Bolali 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten yang baik dan benar? 

2. Berapa memperkirakan biaya yang diperlukan dalam pembangunan jaringan 

perpipaan PAMSIMAS Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Klaten? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah seperti berikut ini: 

1. Menghasilkan konsep jaringan pipa pelayanan air bersih PAMSIMAS yang 

baik, efektif dan efisien di Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Klaten. 

2. Menghasilkan perkiraan Rencana Anggaran Biaya jaringan PAMSIMAS 

yang hemat, efektif dan efisien sesuai dengan dana yang ada di Desa Bolali 

Kecamatan Wonosari. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat seperti di bawah ini : 

1. Dapat menghasilkan konsep teknis mengenai langkah rancangaan perpipaan 

jaringan pelayanan air bersih yang baik. 

2. Untuk mendapatkan besarnya biaya pada pembuatan jaringan perpipaan air 

bersih Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 

 

1.5  Batasan Masalah 

 Untuk penelitian ini ditetapkan batasan masalah seperti di bawah ini : 

1. Lokasi penelitian berada di Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Klaten. 

2. Obyek penelitian yang dilakukan adalah mengkonsepkan sistem jaringan 

perpipaan dari reservoir ke pipa distribusi saluran rumah warga Dukuh Tirip 

Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 

3. Menghitung biaya sistem perpipaan yang digunakan dalam jaringan air 

bersih  Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 

4. Penelitian ini tidak meneliti 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 : 
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1. BAB I PEDAHULUAN 

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

penelitian, batasan masalah 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 tahapan menganalisa kebutuhan air bersih pipa distribusi dengan 

menggunakan aplikasi WaterNet beta 3 Versi 5.  Dan menghitung biaya yang 

perlu dikeluarkan untuk membangun sistem pipa distribusi maupun bangunan 

penampungan dan pelengkap lainnya di Desa Bolali  Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Klaten. 

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 didapatkan untuk kebutuhan berdasarkan perhitungan diatas jumlah 

keseluruhan kebutuhan air yang harus dipenuhi di Desa Bolali yaitu sebesar 

44m³/hari. 

2. Berdasarkan data diatas  telah dihitung untuk kapasitas tampungan yaitu sebesar 

3x3x2 m³. 

3. Dari hasil yang didapatkan saat running simulasi jaringan distribusi dengan 

kondisi aliran tetap maupun berubah menggunakan Software WaterNet Beta 3 

Versi 15 jaringan distribusi tersebut dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana 

telah di konfirmasi sistem running yang hasilnya berwarna dengan toleransi 

relative energy head diperbolehkan mendekati 10m.  Sehingga air pada jaringan 

distribusi dapat mengalir dengan lancar ke setiap node-node sesuai kebutuhan 

yang diperlukan. 

4. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari rencana anggaran biaya pelaksanaan 

pembangunan PAMSIMAS yaitu sebesar Rp. 110,383,000,- 
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5.2 Saran 

1. Untuk perencanaan PAMSIMAS ini masih bisa dikembangkan lagi mulai 

dari penambahan jaringan sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 

masyarakat di desa Bolali 

2. Saat perencanaan anggaran biaya dalam pembangunan PAMSIMAS 

memperlukan data yang teliti dan akurat agar mendapatkan hasil yang 

maksimsal. 
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