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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemakaian air berubah-ubah setiap jamnya, demikian juga dengan pemakaian air 

tiap hari, bulan dan tahun. Perbedaan pemakaian air bersih ini sangat bervariasi 

berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat (Chin, 2000). Besar pemakaiaan air ini 

juga berbeda tergantung ukuran dan peruntukan lahan suatu wilayah. Kondisi ini tidak 

terlepas dari kualitas, aksebilitas dalam mendapatkan air serta perkembangan kota yang 

pesat yang diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kota.  

Dalam pemenuhan kebutuhan air yang berfluktuasi tentunya diperlukan 

informasi pemakaian air tertinggi (jam-jam puncak) dalam satu hari. Informasi faktor 

jam puncak berfungsi sebagai acuan desain oleh penyedia jasa air bersih. Pengamatan 

mengenai pemakaian air telah dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di Kecamatan 

Kalasan mencapai 130% saat jam puncak (Syahputra, 2006), Kota Pekalongan 

mencapai 168% saat jam puncak (Hidayat dkk, 2007), sedangkan  standar yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yaitu 

faktor jam puncak mencapai 150%. 

Sistem penyediaan air Kota Mataram dilayani oleh pemerintah melalui PDAM 

(Perusahaan Daerah Air Minum) Giri Menang. Perusahaan ini merupakan instansi 

pemerintah yang bergerak di bidang penyedia jasa air minum, selain sebagai lembaga 

sosial juga sebagai lembaga profit.  

PDAM Giri Menang dengan jumlah pelanggan mayoritas penganut agama Islam 

dengan persentase penduduk muslim daerah Kota Mataram sebesar 78,3% (NTB dalam 

Angka 2014) hal ini akan memengaruhi pola pemakaian air dan kebutuhan air bersih 

pada saat bulan Ramadan. Kemungkinan perubahan pola ini diakibatkan oleh perubahan 

pola kegiatan sosial budaya masyarakat. Pada bulan ini pemeluk agama Islam berpuasa 

selama sebulan penuh ditambah dengan serangkaian aktivitas keagamaan seperti sholat 

tarawih, sholat tahajud, serta menyiapkan santapan sahur dan berbuka puasa. Kegiatan-

kegiatan selama bulan Ramadan ini berpengaruh terhadap perubahan pola pada berbagai 

kegiatan, misalnya jam kerja kantor yang lebih singkat, libur sekolah pada sebagian 

pelajar serta peningkatan kegiatan pada sarana ibadah. 
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Dalam upaya pengembangan jaringan distribusi air terhadap masyarakat, 

diperlukan adanya data berupa pemakaian air per-kapita per-hari dan pemakaian air 

pada jam-jam puncak serta pemakaian air terbanyak pada hari-hari tertentu, misalnya 

selama bulan Ramadan. Data tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar 

pemakaian air di suatu daerah yang akan disesuaikan dengan persediaan air yang ada. 

Disamping itu, bagi perusahaan pemasok air (PDAM) data tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai data untuk mendesain reservoir dan dimensi pipa dalam pendistribusian air bagi 

masyarakat.  

Sesuai dengan gambaran di atas, maka disusunlah studi ini untuk menganalisis 

pengaruh bulan Ramadan terhadap pola pemakaian air bersih di Kota Mataram. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka masalah yang 

menjadi fokus perhatian pada penelitian ini adalah : 

1. Berapa besar pemakaian air bersih harian rerata masyarakat pada bulan Ramadan di 

Kota Mataram? 

2. Adakah perbedaan pemakaian air bersih masyarakat pada bulan Ramadan dengan 

bulan yang lain di Kota Mataram? 

3. Bagaimanakah fluktuasi pemakaian air bersih jam-jaman berdasarkan faktor jam 

puncak pada bulan Ramadan di Kota Mataram? 

4. Pada jam berapakah pemakaian air bersih terbanyak masyarakat pada bulan 

Ramadan di Kota Mataram? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui besar pemakaian air bersih harian rata-rata pada bulan Ramadan 

di Kota Mataram. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pemakaian air bersih pada bulan Ramadan dengan 

bulan yang lain di Kota Mataram. 

3. Untuk mengetahui fluktuasi pemakaian air bersih jam-jaman berdasarkan faktor 

jam puncak pada bulan Ramadan di Kota Mataram. 

4. Untuk mengetahui pada jam berapakah pemakaian air bersih terbanyak pada bulan 

Ramadan di Kota Mataram. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Sebagai data untuk mendesain sistem produksi air bersih. 

2. Sebagai dasar pertimbangan bagi PDAM dalam mendesain reservoir. 

3. Sebagai dasar pertimbangan bagi PDAM dalam melakukan pendistribusian air. 

4. Memperkaya wawasan bidang studi teknik sipil dalam bentuk penelitian praktis di 

lapangan mengenai kebutuhan dan pola pemakaian air. 

1.5 Batasan Penelitian 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menganalisis pola pemakaian air bersih jam-jaman, serta 

besarnya pemakaian air bersih harian pada bulan Ramadan, serta 

membandingkannya dengan bulan lain. 

2. Penelitian ini membandingkan pengaruh bulan Ramadan pada daerah pelayanan 

Reservoir PDAM Giri Menang (Reservoir Telaga Ngembeng dan Reservoir Bug-

Bug) pada daerah pelayanan Kota Mataram. 

3. Jaringan dan dimensi perpipaan tidak diperhitungkan pada penelitian ini. Serta 

tidak mendimensi ulang reservoir. 

1.6 Hipotesis 

Karena terjadinya perubahan pola kegiatan selama bulan Ramadan dengan 

tingginya mayoritas pemeluk agama Islam akan merubah kondisi sosial masyarakat. Hal 

ini menyebabkan perubahan ciri penduduk yang merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap pola pemakaian air. Sehingga pola pemakaian air ikut berubah pada bulan 

Ramadan. 


