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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Linsley et al (1992) mengatakan pemakaian air berbeda dalam tiap kota, berpengaruh 

terhadap iklim, lingkungan, jumlah populasi, industri dan banyak faktor. Dalam suatu 

kota, pemakaian air bervariasi berdasarkan musim, hari dan jam. Sehingga variasi dalam 

pemakaian air ini harus diestimasi untuk perencanaan ketersediaan air. Dalam Chin (2000) 

perbedaan pemakaian air berbeda terjadi karena perbedaan kondisi lokal yang 

menyebabkan ketidakseragaman pemakaian air, pemakaian air ini diperkirakan berdasar 

rerata kebutuhan air per-hari (liter/orang/hari). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk (2007) analisis kebutuhan air berdasarkan 

fluktuasi pemakaian air PDAM Kota Pekalongan mendapatkan hasil pengamatan di 

lapangan, pemakaian air pada sistem penyediaan air Kota Pekalongan bervariasi setiap 

jamnya, pemakaian terbesar terjadi pada pukul 06.00 dengan faktor jam puncak sebesar 

168% dan pemakaian minimum terjadi pada pukul 02.00 dengan faktor fluktuasi 31%. 

Sementara itu, Pasa (2011) melakukan analisis tingkat pelayanan pada reservoir pada 

Kota Padangsidimpuan dengan hasil kebutuhan air pada tahun 2011 adalah 114,1 

liter/detik sementara produksi yang mampu dihasilkan PDAM adalah 40 liter/detik 

sehingga kebutuhan air belum terpenuhi, kontinuitas air tidak terjadi serta perlunya PDAM 

mencari sumber mata air baru. 

Besarnya pemakaian air tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari, 

sehingga menyebabkan terjadi pola pemakaian air yang berbeda-beda pada setiap waktu 

dalam satu hari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Leeden et al dalam 

Syahputra (2006), di Amerika Serikat terdapat variasi pemakaian air pada jam-jam tertentu 

dalam satu hari ( Tabel 2.1 ). 

Sementara itu, gambaran pola pemakaian air dalam ukuran kota sedang dalam Gambar 

2.1. Menurut Buku Panduan Pengembangan Air Minum (2007) besarnya faktor jam 

puncak pemakaian hari maksimum adalah 1,5 – 1,7 sedangkan faktor pemakaian harian 

rata-rata adalah 1,15. Angka ini adalah berupa kriteria perencanaan yang dimaksudkan 

untuk mempermudah dalam merencanakan jaringan distribusi air bersih. 

Menurut Fair et al. dalam Syahputra, 2006  jenis kegiatan pemakaian air lebih banyak 

didominasi oleh jenis kegiatan gelontor toilet (Tabel 2.2). 
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Tabel 2.1 Variasi pemakaian air selama satu hari. 

           Leeden et al. dalam Syahputra, 2006 

No. Uraian Jam Pemakaian Air 

1 Laju pemakaian air terendah 23.00 - 5.00 

2 Laju pemakaian air tertinggi 
5.00 - 12.00 (pemakaian puncak pada 

jam 07.00 - 08.00) 

3 Laju pemakaian air menengah 
12.00 - 17.00 (ketenangan pemakaian 

air sekitar jam 15.00) 

4 Pemakaian malam hari meningkat 
17.00 - 23.00 (puncaknya pada jam 

18.00 - 20.00) 

 

 

Gambar 2.1 Variasi pemakaian air jam-jaman untuk ukuran kota sedang,  

Linsley et al (1992).  

Tabel 2.2 Jenis kegiatan pemakaian air, 

Fair et al dalam Syahputra, (2006). 

No. Jenis Kegiatan Persentase Pemakaian Air ( % ) 

1 Gelontor toilet 41 

2 Mandi dan mencuci 37 

3 Kegiatan di dapur 6 

4 Air minum 5 

5 Mencuci pakaian 4 

6 Kebersihan rumah 3 

7 Menyiram tanaman 3 

8 Mencuci perabot keluarga 1 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi  

A. Bulan Ramadan 

 Menurut Wikipedia, Ramadan adalah bulan kesembilan dalam penanggalan 

Hijriyah (sistem penanggalan agama Islam). Sepanjang bulan ini pemeluk agama 

Islam melakukan serangkaian aktivitas keagamaan termasuk di dalamnya berpuasa, 

shalat tarawih, dan kegiatan keagamaan lainnya serta mengakhirinya dengan 

membayar zakat fitrah dan rangkaian perayaan Idul Fitri. 

B. Air Bersih 

Wikipedia mengartikan air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air 

yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau 

dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi.  

Menurut kamus pintar PDAM, yang dimaksud air bersih adalah air yang memenuhi 

standar kualitas air bersih berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.416/Menkes/PER/IX/1990. Air bersih adalah air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

diminum apabila telah dimasak, yang dibatasi dari segi kualitas fisik air (bau, rasa 

dan suhu air) dan dari kandungan bahan kimia/bakteriologi. 

C. Pola Pemakaian Air Bersih 

Pola pemakaian air bersih adalah perilaku dalam mendapatkan, mengkonsumsi 

serta menghabiskan air bersih yang bervariasi dalam pemakaian air. Linsley et al 

(1992) menggambarkan pemakaian air pada Gambar 2.1. Misalnya dalam musim 

dingin rata-rata pemakaian air harian berkurang 20% dibandingkan dengan 

pemakaian air harian. Sementara itu rata-rata pemakaian air harian pada musim 

panas akan meningkat 20% sampai 30% lebih tinggi dibandingkan dengan 

pemakaian air harian. Untuk beberapa wilayah pemakaiaan air harian tertinggi 

sekitar 180% dari rata-rata pemakaian air harian. 

D. Kebutuhan Air Bersih 

Menurut Wirdanaf (2006), kebutuhan air yang dimaksud adalah kebutuhan air yang 

digunakan untuk menunjang segala kegiatan manusia, meliputi air bersih domestik 

dan non domestik dan air untuk penggelontoran kota. Air bersih di daerah 

perkotaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air domestik seperti keperluan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Hijriyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Hijriyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Puasa_%28Islam%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Tarawih
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_fitrah
https://id.wikipedia.org/wiki/Idul_Fitri
https://id.wikipedia.org/wiki/Sanitasi
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rumah tangga, kebutuhan air non domestik yaitu untuk industri, pariwisata, tempat 

ibadah, tempat sosial, serta tempat-tempat komersial atau tempat umum lainnya. 

E. Penampungan Air Reservoir 

Penampungan air atau reservoir adalah suatu bangunan yang menampung air 

sementara sebelum didistrubusikan ke pemakai air. Lama penampungan 

disesuaikan dengan tingkat pemakaian air pada masa jam pemakaian puncak dan 

pemakaian jam rata-rata. Volume dirancang sama dengan kebutuhan pada waktu 

defisit pemakaian ataupun surplus pemakaian. Secara praktis volume atau isi 

reservoir dapat pula dihitung berdasarkan waktu penampungan atau waktu retensi 

dari air pada debit rata rata. Umumnya dihitung 2 jam sampai 8 jam penampungan. 

Konstruksi reservoir harus dibuat sedemikian rupa sehingga air yang ditampung 

terhindar dari kontaminasi dari luar sehingga air yang disimpan tetap layak untuk 

dimanfaatkan. Umumnya untuk menjaga keadaan yang demikian di reservoir 

dilakukan pembubuhan bahan desinfektan. Biasanya desinfektan yang digunakan 

adalah Kaporit atau Natrium HipoKlorit. Konstruksi reservoir dapat terbuat dari 

bahan beton, baja maupun kayu (Dharmasetiawan, 1993). 

2.2.2 Perilaku/Pola Pemakaian Air Bersih 

Dalam suatu pengaliran air di sistem distribusi kebutuhan air dalam keadaan 

tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Karakteristik pemakaian air ini sangat 

tergantung dari budaya pemakaian air sedangkan budaya pemakaian air ini 

tergantung dari siklus kehidupan dari masyarakat pemakai air. Misalnya untuk 

daerah pelayanan perumahan yang sebagian besar penduduknya adalah pegawai 

yang berangkat ke kantor pagi jam 7.00 dan pulang sore jam 14.00, pemakian air 

puncak adalah jam 05.00-06.00 pagi dan jam 16.00-18.00 sore. Sedangkan Pada 

daerah yang sebagian penduduknya bekerja lebih siang dan pulang lebih sore akan 

terjadi pergeseran pemakaian air puncak pagi jam 06.00-07.00 dan jam 18.00-20.00 

(Dharmasetiawan, 1993). 

Sistem distribusi dirancang untuk memenuhi kebutuhan pada pemakaian air 

pada saat jam puncak. Sedangkan umumnya produksi dirancang sesuai dengan 

debit pemakaian rata rata. Untuk menjembatani itu sistem distribusi perlu 

dilengkapi dengan suatu reservoir penyeimbang atau “ballancing reservoir”. 
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Gambar 2.2 Reservoir distribusi (Dharmasetiawan). 

 

2.2.2.1. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemakaian Air 

Pemakaian air bersih pada suatu kawasan berbeda dengan kawasan lainnya akibat 

dari kondisi lokal yang berpengaruh terhadap pemakaian air (Chin, 2000). Rerata 

pemakaian air harian di Amerika Serikat antara 150 L–1900 L per-orang-perhari 

(Linsley et al, 1992).  Berikut ini  faktor yang memengaruhi pemakaian air 

menurut Linsley et al (1992): 

A. Iklim 

Pola pemakaian air untuk kegiatan rumah tangga seperti mandi, mencuci, 

menyiram taman, pengaturan udara dan kegiatan lainnya akan lebih besar untuk 

daerah yang mempunyai iklim yang hangat dan kering daripada daerah yang 

mempunyai iklim yang lembab. Pada daerah yang mempunyai iklim yang sangat 

dingin air mungkin akan diboroskan di keran-keran untuk mencegah bekunya 

pipa-pipa air bersih. Hal ini sejalan dengan Mays (1996) bahwa pengaruh iklim 

akan menyebabkan perbedaan pemakaian air. 

B. Ciri-ciri Penduduk 

Taraf hidup dan kondisi sosial ekonomi penduduk mempunyai korelasi positif 

dengan jumlah kebutuhan air. Artinya pada penduduk dengan kondisi sosial 

ekonomi yang baik dan taraf hidup yang tinggi akan membutuhkan air yang 

lebih banyak daripada penduduk dengan sosial ekonomi yang kurang mencukupi 

dan taraf hidupnya lebih rendah. Meningkatnya kualitas kehidupan penduduk 

menyebabkan terjadinya peningkatan aktifitas hidup yang diikuti pula dengan 

meningkatnya kebutuhan air. 

C. Masalah Lingkungan Hidup 

Perhatian masyarakat terhadap penyelamatan sumber-sumber air yang 

merupakan aset lingkungan hidup telah mendorong penciptaan alat-alat rumah 

tangga yang lebih hemat terhadap air sehingga pemakaian air yang lebih besar 
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dapat dikurangi. Sebagai contoh inovasi pemakaian katup pembatas aliran dan 

pemancar pembatas aliran pada alat pancuran mandi persentase pemakaian 

airnya masing-masing 50% dan 60% jika dibandingkan dengan menggunakan 

alat konvensional. Demikian juga dengan inovasi pada toilet jenis katup 

penggelontor bertumpuk dua dan toilet dua siklus persentase pemakaian airnya 

adalah 62% dan 70% jika dibandingkan dengan menggunakan alat konvensional. 

D. Industri dan Komersial 

Sebuah proses produksi yang dilakukan industri memerlukan kebutuhan air yang 

besar. Kebutuhan ini didasarkan atas jenis produksi yang dilakukan tergantung 

dari tipe industri. Beberapa industri menciptakan sistem penyediaan airnya 

sendiri. Sehingga zonasi wilayah industri sangat membantu dalam mengestimasi 

kebutuhan air industri di masa yang akan datang. 

E. Iuran Atas Air dan Meteran 

Apabila harga air mahal, orang akan lebih menahan diri dalam pemakaian air. 

Begitu juga dengan industri yang mendorong pengembangan teknologi yang 

berbasis pada teknologi hemat air. Jadi pengenaan tarif atas air dan meteran akan 

memengaruhi pola dan perilaku masyarakat serta dunia industri dalam 

mempergunakan air. Pemasangan meteran pada sambungan air masyarakat telah 

menurunkan pemakaian air sebanyak 40%. 

F. Ukuran Kota 

Pemakaian air per-kapita semakin besar untuk ukuran kota besar dibandingkan 

dengan kota yang kecil. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan pemakaian industri, 

taman kota, pemakaian komersil yang lebih besar dan mungkin kehilangan air 

dan limbah pada kota besar. 

G. Kebutuhan Konservasi Kota 

Pada beberapa daerah keadaan kekeringan telah memaksa penduduk yang ada di 

dalamnya untuk melakukan penghematan terhadap kebutuhan air mereka. 

Badan-badan atau otoritas yang berwenang terpaksa akan mengalokasikan 

cadangan air untuk keperluan musim kemarau atau musim kering. Sebagai 

akibat dari hal ini maka lambat laun penduduk di daerah itu akan menyesuaikan 

gaya hidup terhadap pemakaian air dan hal ini memberikan efek edukatif yang 

bagus bagi konservasi potensi air yang ada. Ilustrasi pemakaian air dapat 
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dikurangi 10% – 40% tanpa menimbulkan suatu masalah yang berarti bagi 

masyarakat pelanggan air bersih. 

2.2.2.2. Jam Puncak dan Harian Maksimum 

Hari maksimum yaitu dalam periode satu minggu, bulan, tahun yang terdapat 

hari-hari tertentu dimana pemakaian airnya maksimum. Keadaan ini dicapai 

karena adanya pengaruh musim. Pada saat pemakaian tersebut disebut pemakaian 

hari maksimum. Besarnya faktor hari maksimum adalah berdasarkan pengamatan 

karakteristik daerah tersebut adalah sekitar 110% dikalikan debit rerata. 

Kebutuhan air produksi direncanakan sama dengan kebutuhan maksimum 

(Dharmasetiawan, 1993). 

Hari maksimum yaitu dalam periode satu hari yang terdapat jam-jam tertentu 

dimana pemakaian airnya maksimum. Keadaan ini dicapai karena adanya 

pengaruh pola pemakaian air harian. Pada saat pemakaian tersebut disebut 

pemakaian puncak. Besarnya faktor puncak adalah berdasarkan pengamatan 

karakteristik daerah tersebut adalah sekitar 140–170 % dikalikan debit rerata. 

Kapasitas pipa induk direncanakan dengan kebutuhan puncak 

(Dharmasetiawan,1993). 

Kebutuhan air maksimum dan jam puncak sangat diperlukan dalam 

perhitungan besar kebutuhan air bersih, karena hal ini menyangkut kebutuhan 

pada hari-hari tertentu dan pada jam puncak pelayanan. Untuk itu penting 

memperhitungkan suatu koefisien untuk keperluan tersebut. 

Jam puncak dan harian maksimum adalah dua istilah yang saling berkaitan 

dalam pola pemakaian air. Variasi perubahan pemakaian air oleh konsumen dari 

waktu secara periodik disebut fluktuasi. Berdasarkan fluktuasi pemakaian air ini 

dapat ditentukan standar perencanaan yaitu berupa perkiraan faktor jam puncak 

dan harian maksimum sehingga dapat mengoptimalkan produksi air dan 

meningkatkan pelayanan (Red dalam Syahputra, 2006). 

  Secara matematis penentuan faktor jam puncak dan harian maksimum dapat 

diformulasikan (Red dalam Syahputra, 2006), tetapi sebelumnya perlu diketahui 

terlebih dahulu debit rerata harian dalam satu minggu, yaitu : 

    
  

 
                                                        ( 2.1 ) 

dengan : 
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Qri = debit rerata harian dalam seminggu 

Qh   = debit pengaliran setiap jam (m
3
/hari) 

angka 7 adalah jumlah hari dalam seminggu 

             
   

   
                                          ( 2.2 ) 

dengan : 

f(peak hour) = faktor jam puncak 

Qhm  = debit jam puncak dalam satu hari 

          
   

   
                                            ( 2.3 ) 

dengan : 

f(max.day)  = faktor harian maksimum 

Qdm = debit maksimum hari dalam satu minggu 

Qri = debit rata-rata harian dalam satu minggu 

 

Velon dan Jhonson dalam Chin (2002) menentukan faktor pemakaian dalam Tabel 

2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Faktor pemakaian air, Velon dan Jhonson dalam Chin (2000). 

Kondisi Faktor pemakaian Nilai yang biasa digunakan 

Rerata harian maksimum bulanan 1.10 – 1.50 1.20 

Rerata harian maksimum mingguan 1.20 – 1.60 1.40 

Pemakaian harian maksimum 1.50 – 3.00 1.80 

Pemakaian jam-jaman maksimum 2.00 – 4.00 3.25 

Pemakaian jam-jaman minimum 0.20 – 0.60 0.30 

2.2.3 Hidrolika Sistem Distribusi Air 

A. Perhitungan debit inflow 

Untuk menghitung debit inflow pada reservoir, diperlukan data kecepatan 

rerata pada suatu pias (Triatmodjo, 2008). Apabila debit melalui pipa dengan 

diameter D adalah Q, maka kecepatan rerata v diberikan oleh : 

  
 

 
             ( 2.4 ) 

maka, 

Q = A x               ( 2.5 ) 

dengan : 

Q = volume reservoir  ( m
3
/dt ) 
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A = luas pipa inlet( m
2 

) 

  = kecepatan air rerata ( m/dt ) 

B. Perhitungan debit outflow 

Dalam menganalisis kebutuhan dan pola pemakaian air masyarakat (outflow 

reservoir) digunakan rumus persamaan energi (Kodoatie, 2002) : 

    

  
  

  

  
     –                  ( 2.6 ) 

dimana S = Storage/tampungan dari reservoir (volume) 

 

 

Gambar 2.3 Sistem jaringan pipa dengan reservoir. 

(Kodoatie, 2002) 

Untuk kondisi diatas dapat ditulis : 

  

  
     –                  ( 2.7 ) 

dengan lebih sederhana : 

 I – O = ∆V             ( 2.8 ) 

 = L x ∆h 

dengan : 

∆V  = volume reservoir pada tiap jam  ( m
3
 ) 

L    =  luas alas reservoir( m
2 
) 

∆h   = tinggi muka air dalam reservoir ( m ) 

I = inflow 

O = outflow 

 

 

 

Jaringan transmisi Jaringan distribusi 
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2.2.4 Kebutuhan Air Bersih 

Pemakaian air oleh masyarakat tidak terbatas pada keperluan domestik, namun untuk 

keperluan industri dan keperluan perkotaan. Besarnya pemakaian oleh masyarakat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat hidup, pendidikan, tingkat ekonomi, dan 

kondisi sosial. Besarnya kebutuhan air yang digunakan dalam perencanaan diperkiraan 

berdasarkan kondisi yang ada dan dengan mempertimbangkan kondisi sekitarnya, baik itu 

keadaan kota, penduduk, dan perkembangannya. Dengan demikian dapat dilakukan 

perencanaan yang mendekati besarnya kebutuhan air sehari-hari ditambah dengan faktor 

kehilangan atau kebocoran. 

Macam-macam kebutuhan air bersih secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik. Kebutuhan domestik merupakan 

kebutuhan air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dan sambungan kran 

umum, yang jumlah kebutuhannya ditentukan dari catatan (data) dari kota atau daerah 

yang bersangkutan berdasarkan karakteristik dan perkembangan konsumen pemakai air 

bersih. Dalam pemakaian air bersih oleh konsumen rumah tangga tidak hanya terbatas 

untuk memasak, minum, namun juga hampir untuk setiap aktivitas yang memerlukan air. 

Kebutuhan non domestik merupakan kebutuhan air bersih selain untuk keperluan rumah 

tangga dan sambungan kran umum, seperti penyediaan air untuk sarana sosial, tempat 

ibadah, sekolah, rumah sakit, asrama dan juga untuk keperluan komersil, seperti industri, 

hotel, perdagangan, pelabuhan, serta untuk pelayanan jasa umum. Untuk kota kecil dan 

sedang, konsumsi air untuk keperluan non domestik tidak seberapa besar seperti pada kota 

besar. Kebutuhan air untuk keperluan ini dapat mencapai 5-20% dari kebutuhan domestik. 

Chin (2000) menyebutkan bahwa dalam mendesain sitem penyediaan air, diperlukan 

data kebutuhan air dari suatu populasi, kebutuhan untuk mengatasi kebakaran dan jarak 

antara sumber air dan daerah yang akan dilayani. Ada beberapa kategori dalam penyediaan 

air dalam suatu daerah, hal ini dikelompokkan menjadi residensial, komersial, industri dan 

publik. Pemakaian air residensial adalah pemakaian air pada tiap rumah dan apartemen 

tempat tinggal. Pemakaian komersial berkaitan dengan sarana komersil seperti kantor, 

hotel, restoran. Sementara itu pemakaian industri berkaitan langsung dengan kegiatan 

produksi suatu industri atau pabrik. Dan pemakaian publik atau sarana umum berkaitan 

dengan semua sarana umum pemerintah seperti terminal dan lain-lain. 
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Pemakaian air (liter/orang/hari) = 

 
                           

                                                                               
    (2.9) 

 

Dalam suatu sistim penyediaan air minum biasanya tidak seluruhnya air yang 

diproduksi instalasi sampai kepada konsumen. Biasanya terdapat kebocoran disana sini 

yang biasanya disebut kehilangan air (Dharmasetiawan, 1993). Kebocoran/kehilangan air 

yang berasal dari instalasi itu sendiri, pada pipa distribusi dan sekunder, pada alat meter 

air, kesalahan administrasi dan juga untuk pemadam kebakaran/penyiraman tanah. 

Kehilangan air pada sistim ini diusahakan sekecil mungkin, diantaranya dilakukan dengan 

mengoperasikan instalasi yang benar, pemasangan sambungan pipa transmisi dan distribusi 

dengan baik, penggunaan peralatan meter air yang baik dan ketelitian dalam laporan 

administrasi. Kehilangan air dari data pengamatan umumnya adalah antara 25% sampai 

40% hal ini sangat tergantung dari pola pengelolaannya. Untuk perencanaan ini kehilangan 

air dibatasi sebesar lebih kurang 25 %. 

Distribusi pemakaian air warga Amerika Serikat digambarkan Gupta dalam Chin 

(2000) dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Distribusi pemakaian air, Gupta dalam Chin (2000). 

Kategori 
Rerata Pemakaian 

(liter/orang/hari) 

Persentase 

(%) 

Residensial 260 40 

Komersial 90 14 

Industri 190 29 

Sarana Umum 70 10 

Kebocoran 50 7 

Total 660 100 

2.2.3.1 Analisis Kebutuhan Prasarana Air Bersih 

Hal-hal yang diperlu diperhatikan dalam menganalisis kebutuhan prasarana, baik 

sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah hasil survey kebutuhan nyata, antara lain: 

a. Proyeksi kebutuhan penduduk dan pengembangan aktivitas non domestik dilakukan 

sesuai dengan besaran rencana pengembangan 3-5 tahun. 

b. Pemakaian air yang sesuai dengan kebutuhan domestik dan non domestik. 
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c. Air tak berekening (ATR), kehilangan dan kebocoran yang disebabkan oleh kebocoran 

pada pipa distribusi, pemadam kebakaran, kelebihan pemakaian, kerusakan dan 

ketidaktepatan pembacaan meter air, kesalahan administrasi. 

Analisa yang dilakukan harus dapat memperlihatkan besarnya kebutuhan dasar 

serta kebutuhan pengembangan. Dengan memperhatikan teknologi yang siap pakai serta 

standar yang ada. Tahapan perhitungan kebutuhan prasarana air adalah proyeksi 

pelayanan air, perhitungan jumlah dan volume komponen prasarana yang diperlukan. 

2.2.3.2 Analisis Kondisi Pelayanan 

 Analisis kondsi pelayanan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat pelayanan saat ini sudah mencapai sasaran sesuai dengan rencana 

daerah, kalau belum berapa persentase (%) tambahan untuk pencapaian sasaran. 

2. Target pelayanan Sambungan Rumah (SR) dan Keran Umum (KU). 

3. Apakah pemakaian air sudah sesuai dengan target rencana daerah, apabila perhitungan 

rencana pelayanan sudah dilakukan. 

2.2.3.3. Analisis Kebutuhan Air Bersih 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kebutuhan prasarana adalah 

hasil survey nyata. Proyeksi kebutuhan penduduk, skenario pembangunan perkotaan dan 

tingkat penyediaan prasarana yang ada saat ini serta persoalan yang telah di 

identifikasikan. 

Analisis yang dilakukan harus dapat memperhatikan besarnya kebutuhan dasar serta 

kebutuhan pengembangan dengan memperhatikan teknologi yang siap pakai dan standar 

yang ada. 

Adapun kebutuhan air secara rinci adalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan domestik. 

2. Kriteria yang digunakan: 

a. Lihat hasil survey kebutuhan prasarana. 

b. Pemakaian air untuk SR adalah 120 lt/org/hr. 

c. Pemakain air untuk HU/TA adalah 60 lt/org/hr (standar pelayanan minimum). 

3. Kebuthan non domestik. 

4. Kebutuhan industri dengan pemakaian air 0,1 – 0,3 l/ha/hr. 
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5. Kebutuhan niaga dengan kriteria pemakaian air 900 l/niaga/hr (niaga kecil) dan 5000 

l/ha/hr (niaga besar). 

6. Kebutuhan fasilitas umum (pendidikan  kantor pemerintahan dan sebagainya) dengan 

kriteria pemakaian air 10% - 15% dari kebutuhan domestik. 

7. Prediksi dilakukan 15 – 20 tahun ke depan sesuai dengan rencana induk. 

8. Kriteria pemakaian air untuk hari maksimum adalah 1,15 pemakaian hari rata-rata. 

9. Pemakaian air untuk jam puncak 1,5 – 1,7 pemakaian hari maksimum. 

10. Kebutuhan hotel adalah 3 m
3
/kamar/hari. 

Standar kebutuhan dan tingkat pelayanan air bersih yang biasa digunakan untuk 

menghitung kebutuhan air bersih suatu daerah dapat dilihat pada Tabel 2.6. Perhitungan 

kebutuhan air bersih pada umumnya didasarkan pada jumlah penduduk dan tingkat 

pelayanan. Apabila tingkat pelayanan telah diketahui dan jumlah sambungan juga telah 

diketahui maka dapat diperkirakan jumlah kebutuhan pipa primer, sekunder, tersier. 

Semakin kecil kepadatan suatu wilayah maka jumlah kebutuhan pipa persambungan 

semakin besar.  

Konsumsi air per-kapita yang diusulkan dalam perencanaan teknis Ditjen DPU  

disajikan pada Tabel 2.5 dengan perbandingan Sambungan Rumah dan Keran Umum 

adalah 75 : 25. Dalam sistem pemenuhan kebutuhan air Wirdanaf (2006) menggambarkan 

skema yang disajikan pada Gambar 2.4. 

Tabel 2.5 Konsumsi air perkapita, (Ditjen DPU). 

Kategori penduduk 

perkotaan 

Sambungan 

rumah 

l/o/h 

Kran umum 

 

l/o/h 

Konsumsi non 

domestik 

l/o/h 

Kebocoran 

 

l/o/h 

Total 

 

l/o/h 

>1.000.000 190 30 60 50 260 

500.000–1.000.00 170 30 40 45 220 

100.000–500.000 150 30 30 40 190 

20.000–100.000 130 30 20 30 155 

3.000–20.000 100 30 10 25 120 
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Tabel 2.6 Standar perencanaan kebutuhan air bersih, Mirsa (2012). 

Uraian Satuan 
Distribusi untuk setiap jenis kota 

Kecil Sedang Besar Metro 

Kepadatan Jiwa/ha 100 200 300 400 

Sisa tekan minimal di pel m 8 8 10 10 

Kebocoran air % 20 20 20 20 

Pelayanan domestik % 90 85 80 70 

Rasio pelayanan SL % 90 90 90 9 

Rasio pelayanan HU/TA % 10 10 10 10 

Pelayanan per-SL Jiwa/SR 5 5 6 6 

Konsumsi SL Ltr/jiwa/hari 100 125 150 200 

Pelayanan per- HU/TA Jiwa/HU 50 50 50 50 

Konsumsi hidrant 

umum 
Ltr/jiwa/hari 30 30 30 30 

Pelayanan non 

domestik 
% 10 10 10 10 

Konsumsi non 

domestik 
Ltr/unit/hari 2000 2000 2000 2000 

Kemiringan lahan - 
Relatif 

datar 

Relatif 

Datar 

Relatif 

datar 

Relatif 

datar 

Keterangan : SL = Sambungan Langsung, HU = Hidrant Umum, 

TA = Terminal Air 
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Gambar 2.4 Pendekatan umum analisis kebutuhan air, Wirdanaf (2006). 
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