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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesantren Bayt Al-Quds yang terletak di Masjid Kayu, Pasir Masigit, 

Buninagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Merupakan suatu 

Pesantren dengan topografi daerah perbukitan desa buninagara. Dimana 

pesantren Bayt Al-Quds masih dalam tahap pengembangan, sehingga 

Pendistribusian air di komplek tersebut belum merata, dikarenakan masih akan 

dilakukan pembangunan beberapa bangunan untuk mencukupi kebutuhan 1000 

orang terdiri dari santri, ustadz, dan pengelola. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air tersebut maka dibutuhkan sistem 

pendistribusian air bersih yang sesuai dengan kontur tanah di wilayah komplek 

pesantren Bayt Al-Quds, dalam perencanaan distribusi air ini terlebih dahulu 

memproyeksikan jumlah kebutuhan air yang dibutuhkan untuk 1000 orang 

terdiri dari santri, ustadz, dan pengelola, serta kebutuhan air fasilitas-fasilitas 

yang ada dan akan dibangun kedepannya.  

Air adalah  sesuatu yang begitu penting bagi kehidupan manusia di bumi. 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di 

dunia, menjadikan tingkat kebutuhan air bersih pun tinggi. Dengan kondisi 

komplek pesantren Bayt Al-Quds berada di wilayah perbukitan dibutuhkan 

perencanaan distribusi air yang sesuai dengan kontur tanah tersebut. 

Dimana masalah yang terjadi di komplek pesantren Bayt Al-Quds adalah 

tidak tercukupinya kebutuhan akan air bersih untuk para santri, ustadz dan 

pengelola karena adanya pengurangan debit air dari mata air yang ada. Maka 

dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatasi atau memenuhi kebutuhan air. 

Untuk mengatasi permasalahan sistem distribusi air bersih di komplek 

pesantren Bayt Al-Quds maka diperlukan suatu model sistem jalur pemipaan, 

untuk membantu pada perencanaan distribusi air bersih ini digunakan software 

EPANET 2.0 untuk melakukan pemodelan jalur pemipaan, dimana model ini 

berfungsi untuk mensimulasikan sistem distribusi pada kenyataannya, 
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sehingga model ini berguna untuk perencanaan pembangunan sistem distribusi 

air bersih di komplek pesantren Bayt Al-Quds. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada Tugas Akhir ini: 

1. Apakah debit dan kelayakan dari sumber mata air dapat memenuhi 

kebutuhan air 1000 orang di Komplek Pesantren Bayt Al-Quds? 

2. Bagaimana cara untuk menampung kebutuhan air dari sumber mata air di 

Komplek Pesantren Bayt Al-Quds? 

3. Bagaimana sistem distribusi air dari sumber mata air untuk komplek 

Pesantren Bayt Al-Quds? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Tugas Akhir ini merencanakan suatu sistem distribusi air bersih 

untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang berkapasitas 1000 orang di Komplek 

Pesantren Bayt Al-Quds Soreang. 

1.4 Ruang Lingkup Kajian 

Untuk membatasi pembahasan materi penyusunan laporan ini, penulis 

akan menjelaskan hal - hal yang meliputi: 

1. Mengukur debit air dari sumber mata air dan kelayakannya di Komplek 

 Pesantren Bayt Al-Quds. 

2. Menentukan cara untuk menampung kebutuhan air dari sumber mata air di 

 Komplek Pesantren Bayt Al-Quds. 

3. Perencanaan sistem distribusi air bersih di Komplek Pesantren Bayt 

 Al-Quds. 

4. Melakukan simulasi pendistribusian air bersih dengan software EPANET 

2.0 pada hasil perencanaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, diawali dengan membahas 

tentang latar belakang permasalah yang terjadi, merumuskan permasalahan, 

tujuan, ruang lingkup penelitian pada tugas akhir ini dan sistematika penulisan 

laporan yang disusun.  
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Pembahasan selanjutnya dari laporan ini berisikan teori-teori yang 

mendasari dan berhubungan dengan perencanaan sistem distribusi air bersih di 

Komplek Pesantren Bayt Al-Quds. 

Pada pembahasan selanjutnya, berisikan metodologi penelitian dan 

tahapan proses penelitian yang dilakukan, dari mulai proses survey kontur 

wilayah untuk jalur distribusi air, di komplek Pesantren Bayt Al-Quds.  

Bahasan selanjutnya adalah tentang perencanaan perlindungan mata air di 

Pesantren Bayt Al-Quds yang meliputi penangkap mata air dan bak 

penampung.  

Kemudian, membahas perencanaan sistem distribusi air bersih dimuali 

dari memproyeksikan kebutuhan domestik, non domestik, nilai kehilangan air, 

nilai fluktuasi air, dan perencanaan jalur distribusi air bersih yang kemudian 

dilakukan simulasi dengan software EPANET 2.0 dan menganalisa hasil dari 

simulasi tersebut. 

Di akhir laporan penelitian ini dipaparkan pula tentang kesimpulan dari 

proses perencanaan sistem distribusi air di Pesantren Bayt Al-Quds dan saran 

atas perencanaan yang telah dilakukan. 

  




