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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah. 

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan dewasa ini sedang 

membangun disegala bidang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dengan meningkatnya 

taraf hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan 

angka kebutuhan air bersih semakin meningkat pula, sehingga masalah 

penyediaan air bersih tetap merupakan salah satu bidang pembangunan yang 

meminta perhatian besar serta memerlukan biaya yang tidak sedikit pula 

jumlahnya.   

Pemenuhan kebutuhan air minum tidak saja diorientasikan pada  

kualitas sebagaimana persyaratan kesehatan air minum, tetapi sekaligus  

menyangkut kuantitas dan kontinuitasnya. Pemerintah dan Pemerintahan  

Nasional dan Global di daerah berkewajiban menyelesaikan persoalan 

penyediaan air minum yang memenuhi ketentuhan kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas untuk seluruh rakyatnya, khususnya terhadap masyarakat yang 

belum memiliki akses terhadap air minum. Di sisi lain, Pemerintah 

mempertimbangkan pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum 

berlandasan tantangan Nasional dan Global 
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  Jika kita tinjau penggunaan air terutama untuk air keperluan minum, 

maka sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena 

adanya polusi air dalam tanah dan tidak sempurnanya sistem pengolahan air 

yang ada terutama untuk air yang berasal dari dalam tanah. Untuk 

peningkatan kualitas air minum , maka air tersebut harus melalui tahap-

tahap pengolahan yang baik. Sistem pengolahan air baru dapat dikatakan 

baik, apabila air tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat luas dengan 

kualiatas yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

  Masyarakat di Desa Tete B sangat membutuhkan pelayanan air 

minum yang bersih serta memadai, karena pelayanan PDAM masih terbatas. 

Bahkan sistem pengolaan air bersih yang ada perlu ditingkatkan lagi, 

khususnya air yang berasal dari dalam tanah, yang memenuhi persyaratan 

yang baik ditinjau dari segi kualaitasnya maupun kuantitas. Disamping itu, 

perlu pula direncanakan konstruksi bak penampungannya, dalam hal ini 

baik penampungan tersebut harus cukup kuat dan dapat di pakai dalam 

jangka waktu yang lama. 

  Salah satu syarat untuk menunjang terciptanya cita-cita bangsa 

Indonesia terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat pelosok tanah air atau dari kota ke pedesaan. Salah satu 

desa yang perlu menjadi perhatian adalah Desa Tete B Kecamatan Ampana 

Tete yang sangat memerlukan sarana fisik yang mutlak yang perlu 

direncanakan secara cermat adalah sarana penyediaan air bersih. 
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  Desa Tete B sebagian kecil penduduknya yang mendapat pelayanan 

air bersih. Keterbatasan akan potensi air tanah dangkal juga merupakan 

salah satu faktor bagi masyarakat untuk mengharapkan pelayanan air bersih. 

  Di lain pihak, air menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan 

makhluk hidup, khususnya kebutuhan akan air bersih. Sejalan dengan 

pertambahan dan perkembangan penduduk, maka kebutuhan terhadap air 

bersih juga semakin meningkat, persaingan untuk mendapatkan air bersih 

untuk berbagai macam kepentingan juga akan terus meningkat. 

Perkembangan wilayah pada suatu daerah akan menyebabkan kebutuhan air 

bersih terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk 

pemenuhan kebutuhan pangan dan aktivitas penduduk selalu erat kaitanya 

dengan kebutuhan air bersih. 

  Masalah penyediaan air bersih saat ini menjadi perhatian khusus 

negara-negara maju maupun negara berkembang. Indonesia salah satu 

negara berkembang tidak lepas dari penyediaan air bersih bagi 

masyarakatnya. Salah satu masalah pokok yang di hadapi adalah kurang 

tersedianya sumber air bersih dan belum meratanya pelayanan penyediaan 

air bersih terutama di pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum 

dimanfaatkan secara maksimal 

Persyaratan ini searah dengan apa yang tercantum dalam cita-cita 

pembangunan nasional  yang menyatakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan menyediakan 

air bersih bagi kehidupan hidupnya. 
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  Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul 

“ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH DESA TETE.B KABUPATEN 

TOJO UNA-UNA” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, Rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah: 

1. Berapa kebutuhan dan ketersediaan air bersih di Desa Tete B 

berdasarkan jumlah penduduk saat ini? 

2. Bagaimana prediksi kebutuhan dan ketersediaan air bersih di Desa Tete 

B sampai tahun 2024? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menghitung besarnya kebutuhan  air bersih di Desa Tete B saat ini? 

2. Menghitung kebutuhan dan ketersediaan air bersih di Desa Tete B 

sampai tahun 2024 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang teknik sumber daya       

air. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui jumlah pelanggan air bersih di Desa Tete B sampai 

tahun 2025 
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b. Mengetahui sejauh mana kebutuhan air bersih di Desa Tete B sesuai 

dengan kapasitas yang ada sekarang untuk 5 tahun akan datang  

1.5. Metode Penelitian 

Penulisan ini berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan hasil 

penelitiaa yang didukung  dengan teori-teori dari buku penunjang, bahan-

bahan kuliah, data-data hasil konsultasi dengan dosen pembimbing yang ada 

hubungan dengan penulisan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


