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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Air adalah salah satu senyawa terpenting untuk kelangsungan hidup di planet 

ini. Hampir 72% permukaan bumi tertutup air. Air ditemukan terutama di laut (air 

asin) dan di lapisan es yang melayang. Air mengikuti siklus penguapan, presipitasi, 

dan aliran air dari permukaan ke laut (aliran, meliputi aliran sungai, sungai, dan 

muara). Air bersih penting untuk kehidupan karena mendukung semua manusia, 

hewan dan tumbuhan. Aktivitas seperti metabolisme dalam tubuh, termasuk 

pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, air juga memiliki peran sosial dan 

ekonomi, terutama sebagai sarana transportasi, sumber energi, dan sumber pasokan 

air domestik. Kebutuhan air bersih di perkotaan sangat penting karena kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih. Oleh karena itu, air bersih sangat 

dibutuhkan untuk menunjang segala aktivitas manusia. 

Agar masyarakat dapat menggunakan dan mengkonsumsi air minum yang 

terjamin kualitas dan kebersihannya, maka dibangunlah suatu IPAM kepanjangan dari 

Instalasi Pengolahan Air Minum untuk mengolah air baku menjadi air yang dapat 

dikonsumsi dan siap didistribusikan langsung kepada masyarakat oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum.  

Perusahaan Daerah Air Minum atau yang lebih dikenal dengan PDAM 

merupakan salah satu unit usaha milik daerah dan bertanggung jawab dalam 

penyediaan air minum untuk masyarakat umum. PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya yang berlokasi di Jl. Mayor Jenderal Dr. Moestopo 2 Surabaya merupakan 

salah satu unit usaha milik masyarakat yang bergerak di bidang distribusi air bersih 

untuk masyarakat Kota Surabaya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 dan 

dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya. PDAM Surya Sembada  Kota Surabaya 

memiliki 2 Instalasi Pengolahan Air Minum atau sering disebut IPAM yang berada di 

Ngagel dan Karangpilang, yang memiliki kapasitas produksi sebesar 4.550 lt/detik di 

IPAM Ngagel dan 11.950 lt/detik di IPAM Karangpilang. Selain IPAM, PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya juga mendapatkan pasokan air dari Sumber Air yang tersebar 
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di luar Kota Surabaya seperti Sumber Air Umbulan dan Pandaan. Berdasarkan data 

Litbang PDAM Surya Sembada pada Maret 2019 jumlah pelanggan di PDAM Surya 

Sembada  adalah 563.621 dengan cakupan pelayanan 99%. 

Menurut hasil Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) PDAM Surya Sembada 

tahun 2018 terdapat 89.90% pelanggan PDAM Surya Sembada yang belum tahu 

informasi proses pengolahan air di IPAM hingga dapat mereka nikmati sampai saat 

ini, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. Yang mana hal tersebut merupakan hak 

yang perlu diketahui oleh pelanggan dan merupakan kewajiban PDAM untuk 

mensosialisasikan proses pengolahan air tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, saat ini pemberian 

edukasi mengenai pengolahan air berupa : Datang langsung ke instalasi pengolahan 

yang berada di IPAM Ngagel dan Karangpilang, melalui  brosur yang berada di 

Kantor PDAM dan sosial media PDAM Surabaya seperti FB, Instagram dan Twitter. 

Namun dalam penerapan edukasi melalui sosial media masih terkendala penyampaian 

yang kurang mendetail pada proses pengolahan air tersebut. 

 

 

Gambar 1.1 Terhadap Informasi Pengolahan air (SKP PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya,2018). 

 

PDAM Surya Sembada juga memiliki visi “Menjadi Perusahaan Air Minum 

Modern”. Hal ini selaras dengan tujuan penulis untuk membuat sebuah media 

pembelajaran. Dengan adanya kondisi tersebut perlu adanya sebuah media 

pembelajaran berbasis android yang mampu diakses oleh seluruh pelanggan, 
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karyawan PDAM maupun masyarakat luas. Sehingga selain hak pelanggan dan 

kewajiban PDAM Surya Sembada dapat terpenuhi juga mampu membuat media 

pembelajaran baru kepada PDAM di seluruh Indonesia seiring dengan perkembangan 

teknologi yang ada. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan indikator adanya permasalahan yang dijabarkan dalam latar 

belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang dipilih untuk diteliti 

adalah:  

1. Bagaimana merancang media pembelajaran pengolahan air di PDAM Surya 

Sembada  Kota Surabaya berbasis Android? 

2. Seberapa  efektifkah media pembelajaran pengolahan air di PDAM Surya 

Sembada  Surabaya Android untuk memahami proses pengolahan air di PDAM 

Surya Sembada  Kota Surabaya? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menjawab bermasalahan penelitian diatas, maka dipenelitian ini akan 

dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut; 

1. Media Pembelajaran ini berbasis Android. 

2. Media Pembelajaran ini memiliki satu pengguna. 

3. Media Pembelajaran ini memuat tiga informasi pengolahan air yaitu video, game 

dan kamus. 

4. Pengguna Media Pembelajaran ini berusia 10 sampai 60 Tahun. 

5. Media Pembelajaran ini dapat diakses tanpa internet. 

1.4. Tujuan 

Beberapa tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Merancang dan Membangun media pembelajaran pengolahan air PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya berbasis Android. 

2. Mengetahui evektifitas penggunaan media pembelajaran pengolahan air di PDAM 

Surya Sembada terhadap pemahaman pelanggan dan masyarakat mengenai 

pengolahan air. 


