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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan bagian dari kehidupan dipermukaan bumi, baik itu air tanah 

maupun air permukaan. Air sebagai materi yang sangat esensial bagi kehidupan di 

muka bumi digunakan untuk berbagai aktivitas kehidupan. Air adalah kebutuhan 

hidup yang memegang peranan penting dalam semua kehidupan di bumi. Air 

merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, oleh karena itu air dianggap 

sebagai sumber daya alam yang tidak dapat habis. Sumber air ini banyak sekali 

dapat kita temukan di kehidupan ini. Bisa berasal dari sungai, hujan, pantai, danau, 

air tanah, dan masih banyak lagi. Air juga merupakan hal yang penting dalam 

menunjang kualitas kehidupan manusia. Keberadaannya tidak selalu sesuai harapan 

kita , karena terkadang saat di butuhkan air sangat sulit untuk ditemukan atau 

sebaliknya jika tidak dibutuhkan air sangat mudah ditemukan bahkan melimpah-

limpah hingga terkadang malah menyebabkan bencana. Kebutuhan air bersih 

menjadi indikator dalam menunjang kualitas hidup manusia baik dari segi 

kesehatan maupun kesejahteraan sosial, hal itu akan kurang jika tidak terpenuhinya 

kebutuhan air bersih. 

Secara geografis Kabupaten Ogan Ilir (OI) terletak diantara 20 55’ – 30 15’ 

Lintang Selatan dan diantara 1040 20’ – 1040 48’ Bujur Timur  dengan luas wilayah 

mencapai 266.607 Ha. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir terdiri memiliki topografi 

yang relatif datar dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-5 % . Sedangkan 

ketinggian wilayah di Kabupaten Ogan Ilir berkisar antara 0 – 50 meter diatas 

permukaan laut. Kabupaten yang terbentuk pada tahun 2003 ini 16 Kecamatan. 

Kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Muara Kuang, yaitu 

sejauh 68 Km. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak PDAM Tirta Ogan, 

Kebutuhan air bersih di Kecamatan Indralaya yang terpenuhi sebanyak 31,2% 

untuk domestic dan non domestik.Sumber air PDAM Tirta Ogan berasal dari sungai 

Kelekar. 
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Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan air bersih juga 

cenderung meningkat. Pertumbuhan penduduk akan memacu peningkatan di 

beberapa sektor. Pertumbuhan tersebut memerlukan tersedianya air bersih dalam 

jumlah yang besar, baik untuk irigasi, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari serta 

kebutuhan lainnya, oleh karena itu  kebutuhan air bersih harus lah diprediksi dan 

direncanakan pemanfaatannya sebaik mungkin agar kelangsungannya tetap terjaga 

dan tercukupi. 

Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis kebutuhan air bersih pada 

Kecamatan Indralaya untuk tahun 2018 . Diharapkan nantinya penelitian ini dapat 

digunakan Kecamatan Indralaya untuk mengetahui berapa kebutuhan air bersih. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Indralaya, 

Kabupaten Ogan Ilir maka jumlah kebutuhan akan air bersih juga meningkat. 

Adapun rumusanmasalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu berapa besar 

total kebutuhan air bersih di yang harus disediakan oleh Kecamatan Indralaya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan air bersih 

yang harus di penuhi oleh Kecamatan Indralaya. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup penelitian adalah kebutuhan air bersih Kecamatan Indralaya. 

a. Domestik ( Rumah Tangga dan Hidran Umum ) 

b. Non Domestik ( Pendidikan, Ibadah, Kesehatan, Perkantoran dan 

Pertokoan) 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 

sebagai berikut : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang 

lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep dasar yang berasal dari literatur-

literatur, jurnal, internet yang digunakan dalam analisis data. 

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode 

pengumpulan data, pengolahan data dan diagram alir penelitian. 

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa perhitungan dan hasil yang didapat. 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan dan saran 

yang berkaitan dengan hal tersebut. 

 

 

 


