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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah penduduk meningkat seiring dengan meningkatnya kepadatan 

penduduk dan kebutuhan air bersih. Peningkatan kebutuhan air bersih disebabkan 

banyaknya aktivitas penduduk yang memerlukan penggunaan air bersih, 

mengakibatkan tingginya jumlah air limbah yang dihasilkan.  

Air limbah yaitu air yang telah mengalami penurunan kualitas. Menurut Peraturan 

PerMenPUPR No. 4 Tahun 2017 air limbah domestik berasal dari kegiatan 

pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Air 

limbah domestik bersumber dari hasil aktivitas penduduk seperti deterjen, sisa cucian, 

air sabun dan air tinja. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024, akan dilakukan peningkatan akses sanitasi yang layak dengan upaya 

peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat di 

Metropolitan Bandung Raya dan juga sesuai dengan target ke 7 Millenium 

Development Goals (MDGs) yaitu “Jaminan keberlanjutan atau kelangsungan 

lingkungan hidup (Ensure Environmental Sustainability)”. Salah satu upaya 

peningkatan SPALD dengan mengembangkan pengelolaan air limbah domestik agar 

RPJMN 2020-2024 dapat terpenuhi. 

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat akan merencanakan sistem 

pengelolaan air limbah secara terpusat. Salah satunya yaitu membangun IPAL 

Regional Lagadar. Wilayah Pelayanan IPAL Regional Lagadar ditetapkan sebagai 

Kota Inti pengembangan wilayah Metropolitan Bandung Raya. Wilayah pelayanan 
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IPAL Regional Lagadar direncanakan melayani 7 kecamatan yaitu Kota Bandung 

(Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay dan Kecamatan Bojongloa 

Kidul), Kota Cimahi (Kecamatan Cimahi Selatan), Kabupaten Bandung (Kecamatan 

Dayeuhkolot, Kecamatan Margahayu, dan Kecamatan Margaasih). Wilayah tersebut 

akan menjadi wilayah perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik pada 

Tugas Akhir ini.  

Berdasarkan kondisi eksisting, Kecamatan Cimahi selatan masih melakukan 

pengelolaan air limbah dengan sistem onsite. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten 

Bandung sebagian besar pengelolaan air limbah domestik dengan sistem onsite 

individual maupun komunal dan dilayani IPAL Soreang yang belum berfungsi 

optimal. Kecamatan-kecamatan di Kota Bandung pengelolaan air limbah dilayani 

IPAL Bojongsoang yang saat ini masih belum optimal.  

Terdapat beberapa kondisi seperti tingginya kepadatan penduduk, adanya masyarakat 

yang masih melakukan BABS, dan meningkatnya jumlah penyakit bawaan air 

(waterborne disesases) dimana prevalensi penyakit diare sebesar 4.715,82 jiwa. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, perlu dilakukan perencanaan sistem pengelolaan 

air limbah domestik di wilayah perencanaan guna mengurangi pencemaran 

lingkungan dan potensi penyakit bawaan air serta terpenuhinya target RPJMN 2020-

2024. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud 

Maksud dari pelaksanaan Tugas Akhir yaitu melakukan perencanaan sistem 

pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, 

Bojongloa Kidul, Dayeuhkolot, Margahayu, Margaasih dan Cimahi Selatan. 
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Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini, yaitu:  

1. Melakukan deliniasi catchment pelayanan di wilayah perencanaan 

2. Melakukan analisis SWOT kuantitatif di wilayah perencanaan  

3. Mengetahui strategi sistem pengelolaan air limbah domestik di wilayah 

perencanaan 

4. Menentukan zona perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik di 

wilayah perencanaan 

5. Menghitung timbulan air limbah domestik pada periode perencanaan 20 tahun 

kedepan  

6. Merencanakan program pengembangan sistem pengelolaan air limbah 

domestik pada periode perencanaan 20 tahun kedepan 

7. Menghitung rencana anggaran biaya berdasarkan program pengembangan 

sistem pengelolaan air limbah domestik  

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup perencanaan ini difokuskan pada:  

1. Wilayah perencanaan air limbah domestik yaitu Kecamatan Bandung Kulon, 

Babakan Ciparay, Bojongloa Kidul, Dayeuhkolot, Margahayu, Margaasih dan 

Cimahi Selatan 

2. Penentuan sistem pengelolaan air limbah domestik menggunakan metode analisis 

SWOT kuantitatif 

3. Data yang digunakan dalam analisis SWOT kuantitatif mengacu pada 

PerMenPUPR No. 4 Tahun 2017 

4. Analisa SWOT kuantitatif dan penentuan zona perencanaan mengacu pada 

pedoman penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah tahun 2016 

5. Lingkup analisis SWOT kuantitatif hanya berfokus pada wilayah yang berada 

pada satu catchment yang sama 
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6. Periode perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik selama 20 tahun 

dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2038 

7. Perhitungan rencana anggaran biaya mengacu pada direktorat jendral cipta karya 

1.4 Sistematika Laporan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengani latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup 

dan sistematika laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batas administrasi dan letak geografis, kondisi 

fisik wilayah perencanaan (topografi, geologi, klimatologi, dll), RTRW, 

kependudukan (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan 

penduduk,dll), prasarana dan sarana kota, kondisi sosial ekonomi masyarakat 

(kawasan kumuh, kemiskinan,dll), kondisi SPALD (penduduk pengguna jamban, 

kelembagaan, dan kemampuan pembiayaan). 

BAB III STUDI PUSTAKA 

Bab ini berisi pemaparan literatur-literatur yang menjadi dasar dalam menganalisis 

SWOT kuantitatif, melakukan proyeksi jumlah penduduk, kriteria kebutuhan air 

bersih serta penentuan zona perencanaan. 

BAB IV METODOLOGI PERENCANAAN 

Bab ini berisi tahapan dalam merencanakan sistem pengelolaan air limbah domestik 

di wilayah perencanaan. 
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BAB V PENENTUAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

DOMESTIK 

Bab ini berisi deliniasi catchment pelayanan, analisis SWOT kuantitatif di wilayah 

perencanaan (penentuan parameter penting, analisis faktor internal dan eksternal, 

serta penentuan posisi kuadran), dan penentuan zona perencanaan 

BAB VI PERKIRAAN TIMBULAN AIR LIMBAH PADA ZONA 

PERENCANAAN 

Bab ini berisi proyeksi jumlah penduduk, perhitungan kebutuhan air minum dan 

timbulan air limbah untuk 20 tahun kedepan berdasarkan masing-masing zona 

perencanaan pada setiap kuadran. 

BAB VII PERENCANAAN PROGRAM SISTEM PENGELOLAAN AIR 

LIMBAH DOMESTIK 

Bab ini berisi perencanaan program sistem pengelolaan air limbah domestik dan 

perhitungan rencana anggaran biaya berdasarkan masing-masing zona perencanaan 

pada setiap kuadran dengan jangka waktu perencanaan yaitu jangka pendek, jangka 

menengah, jangka panjang tahap I dan jangka panjang tahap II. 

BAB VIII SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil perencanaan sistem pengelolaan air 

limbah domestik di wilayah perencanaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


