
BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan, sehingga manusia mampu bertahan hidup tanpa makan 

dalam beberapa minggu, namun tanpa air manusia akan mati dalam beberapa hari saja. Air sangat 

dibutuhkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan untuk keperluan hidupnya. Dalam bidang 

kehidupan ekonomi modern, air juga merupakan hal utama untuk budidaya pertanian, industri, 

pembangkit tenaga listrik dan transportasi. 

Fungsi air bagi kehidupan terutama untuk kehidupan manusia sangat banyak dan luas 

cakupannya. Dalam hal ini akan dibahas tentang fungsi air bersih untuk kehidupan manusia. Air 

bersih ini berfungsi untuk kebutuhan sehari-hari antara lain untuk mandi, mencuci, memasak dan 

lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Air bersih yang ideal harus jernih, 

tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Air uga harus tidak mengandung kuman pathogen 

dan segala makhluk yang membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu perusahaan air minum 

dalam hal ini PDAM khususnya Kabupaten Poso, selalu memeriksa kualitas airnya sebelum 

didistribusikan kepada pelanggan. 

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu 

kegiatan atau keperluan tertentu. Dengan demikian, kualitas air akan berbeda dari suatu kegiatan 

ke kegiatan lain, kualitas air untuk keperluan irigasi berbeda dengan kualitas air untuk keperluan 

air minum. 

Kuantitas air yaitu jumlah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Kuantitas air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor teknis 



yaitu pemakaian meter air, faktor sosial ekonomi yaitu populasi dan tingkat kemampuan ekonomi 

masyarakat. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat kebutuhan air bersih dari PDAM yang digunakan oleh masyarakat 

di wilayah Kelurahan Gebang Rejo Barat ? 

2. Bagaimanakah kualitas air bersih dari PDAM yang telah dikonsumsi oleh masyarakat di 

Kelurahan Gebang Rejo Barat ? 

3. Berapa besarnya rencana anggaran biaya untuk pemasangan pipa meter air baru pelanggan 

PDAM Poso ?. 

 

C.  Tujuan Penulisan 

Tujuan yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah: 

1. Menganalis tingkat kebutuhan air bersih dari PDAM di wilayah Kelurahan Gebang Rejo 

Barat. 

2. Menganalis kualitas air bersih dari PDAM yang telah dikonsumsi oleh masyarakat di 

Kelurahan Gebang Rejo Barat. 

3. Menghitung besarnya rencana anggaran biaya untuk pemasangan pipa meter air baru 

pelanggan PDAM Poso. 

 

D.  Batasan Masalah 

Dalam penulisan Skripsi ini masalah dan pembahasannya terbatas pada: 



1. Daerah penelitian adalah sebagian pelanggan PDAM Kabupaten Poso di Kelurahan 

Gebang Rejo Barat. 

2. Kuantitas air didasarkan pada pemakaian meter air PDAM. 

Kualitas air secara fisik berdasarkan wawancara langsung dengan pelanggan PDAM. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Guna memperjelas dan mempermudah bagi pembaca dalam memahami atau mengkaji 

kandungan skripsi ini, perlu disusun sistematika skripsi yang meliputi:  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat teori-teori yang dipakai dalam penulisan skripsi antara lain: persedian air 

minum, klasifikasi pelanggan air bersih, kategori penggunaan air PDAM, parameter air 

minum, pengolahan air minum, komponen system penyediaan air minum, dan populasi 

sampel.  

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini memuat metode dan tahapan penelitian meliputi teknik pengumpulan data, metode 

pengolahan data, dan bagan alir penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang lokasi dan data penelitian, pengolahan data, rencanaanggaran biaya 

pemasangan meteran baru, dan pembahasan.  



 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang 

telah dilakukan. 

 


