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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Virus Covid-19 memang menjadi momok utama di dunia, karena setiap 

orang bisa tertular Virus Corona. Semua negara sedang berjuang melawan Virus 

Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian dunia. Setiap orang harus 

bekerja keras untuk mencegah penyebaran Virus dan menjaga kebersihannya 

sendiri. 

Pandemi ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, perubahan paling 

mencolok terlihat dari cara hidup masyarakat menjalin kehidupan sosial dan 

menggerakan roda perekonomian. Orang-orang sekarang semakin bergantung pada 

teknologi digital untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi di tengah 

kebijakan Physical Distancing Dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). 

Kebanyakan orang melakukan aktivitas di rumah, yang mengarah pada 

kemungkinan peningkatan konsumsi air yang sering tidak disadari selama pandemi 

Covid-19. 

Penyebaran dan penularan virus corona masih menjadi ancaman. Sejak 

diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), memang jumlah 

penularan Covid-19 memang menunjukan penurunan. Pemerintah sendiri telah 

menertibkan protokol untuk kondisi New Normal. Salah satu cara mencegah 

penyebaran virus tersebut adalah dengan memakai masker saat beraktivitas di luar 

ruangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan sering mencuci tangan. Sehubungan 

dengan itu, sebaiknya masyarakat menjadikan kebiasaan cuci tangan ini sebagai 

budaya sehari-hari. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dapat 

membantu kita membasmi kuman, bakteri sampai virus yang hinggap saat 

beraktivitas. Selain kebiasaaan cuci tangan, masyarakat juga harus membiasakan diri 

untuk mandi dan keramas setelah keluar rumah. Oleh karena itu, jumlah pemakaian 

air bersih semakin meningkat setelah terjadinya pandemi Covid-19.  
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Mengingat semua kegiatan dilakukan di rumah, hal ini kemungkinan besar 

akan berdampak pada perubahan pemakaian air bersih di masyarakat saat terjadi 

pandemi terutama di dalam lingkungan Perumahan Mekarsari Cicurug Sukabumi. 

Selama pandemi Covid-19, air bersih semakin banyak digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari, dan sekarang dibutuhkan kesadaran untuk hemat dalam penggunaan air 

bersih. Masyarakat dapat mengubah cara terbaik mereka dalam menggunakan air 

bersih selama pandemi Covid-19 melalui 3R (Reduce, Reuse,Recycle). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah masyarakat telah mengetahui dan menerapkan pola pemakaian 

air secara efisien? 

2. Kebiasaan kegiatan domestik apa saja yang telah dilakukan dalam 

penggunaan air serta efisiensinya? 

3. Apa saja faktor-faktor yang harus dipertahankan, dikurangi maupun 

diperbaiki mengenai perilaku aktivitas penggunaan air domestik di 

perumahan? 

4. Apakah masyarakat di permukiman telah melakukan praktik kegiatan 

mengenai 3R dalam kegiatan domestik? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Dengan mempertimbangkan waktu dan fasilitas yang ada, maka penelitian 

ini menggunakan batasan sebagai berikut : 

1. Penggunaan air bersih di Perumahan Mekarsari Cicurug Sukabumi. 

2. Tempat penelitian berlokasi di Perumahan Mekarsari Cicurug Sukabumi 

1.4 Tujuan Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi : 

1. Mengetahui pola pemakaian air yang tinggal di perumahan dalam 

pengelolaan air yang meliputi: pengetahuan masyarakat mengenai 

kelangkaan air dan efisiensi dalam pengelolaan air.   
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2. Mengetahui kebiasaan kegiatan domestik dalam penggunaan air serta 

efisiensinya yang sudah dilakukan di perumahan. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang harus dipertahankan, dikurangi maupun 

diperbaiki mengenai perilaku aktivitas penggunaan air domestik di 

perumahan. 

4. Mengetahui praktik kegiatan mengenai 3R yang sudah dilakukan dalam 

kegiatan domestik di perumahan. 

5. Mengetahui perbandingan pola penggunaan air bersih sebelum dan saat 

pandemi Covid-19 di Perumahan Mekarsari Cicurug Sukabumi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dibuat dalam laporan Tugas Akhir ini yaitu : 

Pada Bab I yaitu pendahuluan, membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian,  ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. 

Pada Bab II yaitu memuat uraian sistematis dari teori, temuan dan bahan 

lain yang diperoleh dari acuan/sumber pustaka, yang dijadikan landasan untuk 

melakukan peneltian yang diusulkan. 

Pada Bab III yaitu berisi uraian rinci tentang urutan prosedur penelitian, 

bahan atau materi, alat, variable, parameter, analisis hasil, dana tau model yang 

digunakan. 

Pada Bab IV yaitu memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya 

terpadu. 

Pada Bab V yaitu  simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah. Simpulan 

merupakan uraian singkat yang dijabarkan secara tepat untuk menjawab tujuan 

penelitian berdasarkan hasil penelitian, sedangkan saran memuat berbagai 

usulan/pendapat yang sebaiknya diperhatikan oleh peneliti.




