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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Air adalah salah satu komponen sumber kehidupan untuk manusia. Kebutuhan manusia 

dengan air sangat penting, karena air berfungsi untuk minum, masak, mandi dan mencuci. 

dari kegiatan manusia sehari – hari muncul adanya air bersih dan air buangan. Air bersih 

adalah air yang memiliki kondisi jernih, tidak berbau dan berwarna yang tidak berbahaya jika 

di konsumsi oleh manusia. Sedangkan air buangan adalah semua cairan yang dibuang, baik 

yang mengandung kotoran manusia maupun limbah industri. Air limbah terdiri dari air kotor, 

air bekas, air hujan dan air buangan khusus (SNI 03-6481- 2000). 

Berbagai macam air terjadi karena adanya tindak manusia. Macam air tersebut perlu 

diperhatikan dalam bidang pengaliran agar tidak timbul gangguan dan ketidaknyamanan.  

Aliran air erat kaitanya dengan adanya bangunan dimana manusia berada. Salah satu 

bangunan tersebut adalah Sekolah Dasar, urgensi dalam pengambilan evaluasi Pada Gedung 

Sekolah Dasar adalah perlu adanya penghitungan kebutuhan Air yang sesuai dengan 

kebutuhan aslinya dan perlu adanya perhatian khusus dalam arus penggunaan air agar 

keselamatan dan kenyamanan pengguna Gedung tidak terganggu. Selain mempertimbangkan 

faktor keselamatan dan kenyamanan, perhatian arus pengunaan air juga mencegah adanya 

kerusakan lingkungan (PP No.36, 2005).   Salah satu upaya meningatkan fasilitas yang 

berguna untuk memberikan rasa nyaman dan ketentraman penghuni adalah dengan 

merancang sistem plambing. Sistem plambing tersebut meliputi sistem pasokan air minum, 

sistem penyaluran air limbah dan ven, sistem deteksi kebakaran dan air hujan (Soufyan, 

1991).  

Sistem Plambing merupakan seni dan teknologi perpipaan dan peralatan untuk menyediakan 

air bersih ke tempat yang diinginkan baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang 

memenuhi persyaratan dan membuang air bekas (kotor) dari tempat tertentu (Pramuditya, 

2010). Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan sistem plambing dimulai dengan 

rencana konsep rencana, rencana dasar, rencana pendahuluan, dan gambar – gambar 

pelaksanaan, dengan memperhatikan koordinasi dan keserasian bagian – bagian konstruksi 

serta peralatan Gedung Sekolah Dasar (SNI, 2005) 

Pemenuhan dalam kebutuhan air bersih belum sepenuhnya tercukupi dikarenakan penyaluran 

sistem air bersih yang kurang sempurna dan adanya beberapa masalah pada sistem 
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pembuangan air kotor/buangan, sehingga hal tersebut sanggat menganggu atau menghambat 

dalam terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran sistem air bersih dan air 

buangan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang di atas dapat di Rumuskan sebagai berikut: 

a. Berapa total kebutuhan Air bersih dalam sehari? 

b. Berapa kebutuhan air rata – rata pada jam kerja? 

c. Berapa kebutuhan air pada jam puncak? 

d. Berapa kebutuhan air pada menit puncak? 

e. Bagimana Menentukan kebutuhan air bawah dan tangki Air atas? 

1.3. Tujuan Evaluasi  

  

Adapun tujuan dari evaluasi ini adalah: 

 

a. Menganalisis kebutuhan air bersih dalam sehari 

b. Menganalisis kebutuhan air rata -rata pada jam kerja 

c. Menganalisis kebutuhan air pada jam puncak 

d. Menganalisis kebutuhan air pada menit puncak 

e. Melakukan analisis/evaluasi kebutuhan air bawah dan tangki air atas 

1.4. Metode Evaluasi 

Metode evaluasi yang digunakan adalah: 

1. Studi Literatur. 

2. Pengumpulan data. 

3. Pengolahan data. 

4. Evaluasi dan kajian sistem perpipaan air bersih dan air buangan. 

5. Kesimpulan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Evaluasi, Metode Evasluasi 

dan Sisitematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori dasar yang berkaitan dengan sistem air bersih, air Buangan 

pada bangunan Bertingkat secara umum. 

BAB III METEDIOLOGI EVALUASI 
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Bab ini berisi tentang metediologi dalam pelaksanaan evaluasi sitem perpipaan air bersih 

dan air buangan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi paparan tentang data yang diperlukan dan diperoleh dari hasil evaluasi 

instalasi plambing air bersih dan air buangan pada bangunan sekolah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dari laporan evaluasi instalasi plambing air bersih dan air 

buangan pada bangunan Gedung sekolah. 

  




