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ABSTRAK 

PERANCANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH DI GEDUNG 

KULIAH DAN LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK MESIN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

Oleh 

 

HARRY CHRISTIANTO 

 

 

Sistem penyediaan dan distribusi air bersih pada gedung bertingkat seringkali 

mengalami permasalahan. Tidak terkecuali pada gedung kuliah dan laboratorium 

jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung yang tak luput dari permasalahan 

tersebut. Untuk itu perlu adanya analisa mengenai sistem distribusi dan penyedian 

air bersih pada gedung tersebut. Tujuan dari penelitian ini antara lain, 

menganalisa kebutuhan dan distribusi air bersih di kedua gedung yang 

bersangkutan serta menyajikan alternatif dalam perhitungan head dengan 

menggunakan software Epanet 2.0. 

 

Kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan jumlah pemakai air bersih, jenis dan 

unit beban alat plambing. Perhitungan head loss pada pipa menggunakan 

persamaan Darcy-Weisbach dan Colebrook-White. Pipa yang digunakan adalah 

pipa berukuran 3 inch, 2 ½ inch, 2 inch, 1 ½ inch, 1 ¼, 1 inch, ¾ inch dan ½ inch. 

Dari hasil perhitungan, jumlah kebutuhan air bersih pada gedung kuliah dan 

laboratorium masing – masing sebesar 4.824 liter/hari dan 4.627,2 liter/hari. 

Volume minimum ground reservoir pada kedua gedung sebesar 10 m
3
. 

Sedangkan volume roof tank yang digunakan sebesar 2000 liter untuk masing – 

masing gedung. 

 

Total estimasi biaya bahan pada perancangan adalah sebesar ± Rp.26.500.000,00 

yang meliputi pompa, pipa, aksesoris pipa dan alat saniter. Nilai error 

perbandingan hasil perhitungan manual dengan Epanet 2.0 adalah sebesar 1,417 

% pada gedung kuliah dan 0,522 % pada laboratorium. Berdasarkan hal tersebut, 

Epanet 2.0 dapat dijadikan alternatif dalam menghitung nilai head pada sistem 

hidrolis tertentu. 

 

Kata kunci: Epanet 2.0, head loss, plambing  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

DESIGN CLEAN WATER DISTRIBUTION SYSTEM IN LECTURING 

BUILDING AND LABORATORY OF MECHANICAL ENGINEERING 

DEPARTMENT OF UNIVERSITY OF LAMPUNG 

 

By 

 

HARRY CHRISTIANTO 

 

 

Clean water supply and distribution system on multi-storey building sometimes 

face some troubles. It is not an exception in lecturing building and laboratory of 

Mechanical Engineering Department of University of Lampung, also has a 

certain trouble. Therefore it is important to analize clean water supply and 

distribution system on these buildings. The purposes of this research, are to 

analize clean water needs and  distribution on both of the buildings, and serve an 

alternative calculation of head using Epanet 2.0 software. 

 

Clean water needs was calculated based on the number of people that consuming 

the clean water, the type and number of plumbing tools load unit. Calculation of  

head loss in pipes used Darcy-Weisbach and Colebrook-White equation. The 

pipes having diameter of 3 inches, 2 ½ inches, 2 inches, 1 ½ inches, 1 ¼ inches, 1 

inch, ¾ inches and ½ inches. From the result, it can be calculated that the total of 

water needed in lecturing building and laboratory are 4.824 litres/day and 4.627 

litres/day respectively. The minimum volume of ground reservoir in both buildings 

is 10 m
3
. Roof tank’s volume used for both buildings is 2000 litres respectively. 

 

Total cost of material on this design is ± Rp.26.500.000,00 includes pumps, pipes, 

pipe accessories and sanitary. The error between the result of manual calculation 

and Epanet 2.0 is 1,417 %  on the lecturing building and 0,522 % on the 

laboratory. Based on the error, Epanet 2.0 can be an alternative way to calculate 

the head in the certain hidraulic system.  

 

Key words: Epanet 2.0, head loss, plumbing  
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DAFTAR NOTASI 

 

 

 

Simbol 

Pg  = jumlah pemakai air pada gedung (orang) 

Qd   = kebutuhan air per hari (liter/hari) 

R  = pemakaian air per hari (liter/orang/hari) 

Qh  = kebutuhan air per jam (liter/jam) 

hrate  = jangka waktu pemakaian air rata-rata (jam) 

Qh maks = kebutuhan air pada jam puncak (liter/jam) 

C1  = koefisien pemakaian air jam puncak (berkisar antara 1,5-2,0) 

Qm maks = kebutuhan air pada menit puncak (liter/menit) 

C2  = koefisien pemakaian air pada menit puncak (berkisar antara 3,0-4,0) 

VGR  = kapasitas reservoir bawah (Liter) 

VRT  = kapasitas efektif reservoir atas (liter) 

Qpu = kapasitas pompa (liter/menit) 

Tp = jangka waktu kebutuhan puncak (menit) 

Tpu = jangka waktu pemompaan pada saat kebutuhan puncak (menit) 

Tp maks = jangka waktu kebutuhan jam puncak (jam) 

v = kecepatan aliran air (m/s) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

h = ketinggian jatuh air (m) 

D = diameter pipa (m) 

Q  = debit air (m
3
/s) 

p = besarnya tekanan (kPa) 

   = koefisien energi kinetik 

z  = ketinggian permukaan air (m) 

    = head loss total  (m
2
/s

2
) 



x 
 

Re  = Bilangan Reynold 

ρ  = Massa Jenis Fluida (kg/m
3
) 

μ = Viskositas Dinamik (N.s/m
2
) 

ν = Viskositas Kinematik (m
2
/s) 

hf = head loss mayor (m
2
/s

2
) 

hm = head loss minor (m
2
/s

2
) 

K = koefisien hambatan minor 

f = koefisien faktor gesekan 

L = panjang pipa (m) 

Qpompa  = Kapasitas Pompa (liter/jam) 

Tpompa = Waktu kerja pompa (jam/hari) 

P = Daya Keluar (Watt) 

Ppump  = Daya masuk pompa (Watt) 

   = Laju aliran massa (kg/s) 

Pact = daya aktual yang dibutuhkan pompa (Watt) 

 p = efisiensi pompa 

hsv = NPSH yang tersedia (m) 

pa = tekanan atmosfer (N/m
2
) 

pv = tekanan uap jenuh (N/m
2
) 

γ = berat jenis zat cair (N/m
3
) 

hs = head hisap statis (m) 

UBAP = Unit Beban Alat Plambing 

Vmax = kecepatan maksimum aliran air (m/s) 

Vcek = kecepatan aliran air sesungguhnya (m/s)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Air merupakan salah satu kebutuhan primer bagi kehidupan manusia yang 

dapat dimanfaatkan ke dalam beberapa fungsi, baik untuk keperluan sehari-hari 

maupun untuk pemanfaatan energi. Dalam pembangunan suatu gedung tak 

lepas juga dari peranan akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air pada suatu 

bangunan berarti air yang dipergunakan baik oleh penghuni bangunan tersebut 

ataupun untuk keperluan-keperluan lain yang berkaitan dengan fasilitas 

bangunan. Kebutuhan air suatu bangunan tergantung pada fungsi kegunaan dari 

bangunan tersebut dan jumlah penghuninya (Tjouwardi, 2015). Hal ini 

mendasari bahwa setiap jenis bangunan memiliki kebutuhan air bersih yang 

berbeda.  

 

Universitas Lampung merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki 

banyak jurusan perkuliahan. Salah satu diantaranya adalah Jurusan Teknik 

Mesin, Fakultas Teknik. Jurusan yang berdiri pada tahun 1998 ini memilki dua 

buah gedung bertingkat, yaitu gedung kuliah dan gedung laboratorium Jurusan 

Teknik Mesin. Gedung dengan jumlah masing-masing luas lantai kurang lebih 

sebesar 3.606,5 m
2
 dan 3.027,15 m

2
 ini digunakan sebagai pusat kegiatan 

perkuliahan dan penelitian di Jurusan Teknik Mesin. Sebagai pusat kegiatan 
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perkuliahan dan penelitian di Jurusan Teknik Mesin, gedung tersebut 

membutuhkan sistem distribusi air bersih yang baik demi kelancaran aktivitas 

belajar mengajar dan keperluan lainnya. Namun masih ada permasalahan 

mengenai kuantitas dan kontinuitas air bersih yang terjadi pada gedung 

tersebut. 

 

Adanya beberapa masalah dalam penyediaan air bersih di gedung bertingkat 

disebabkan oleh beberapa faktor. Suatu survey yang dilakukan terhadap 200 

kasus instalasi plambing di Jepang pada tahun 1978, menunjukkan bahwa 

kesalahan dan kegagalan sistem plambing terjadi pada tahap 

perancangan/desain dan tahap pelaksanaan/pemasangan dengan gambaran     

37 % disebabkan oleh kurang cermatnya perancangan, 34 % disebabkan oleh 

kurang baiknya pemasangan dan 29 % disebabkan oleh masalah getaran dan 

kebisingan yang terjadi pada mesin dan sistem pompa (Morimura dan 

Noerbambang, 2000). Berdasarkan survey tersebut, kurang cermatnya 

perancangan sistem plambing dalam gedung menjadi faktor terbesar atas 

kegagalan instalasi plambing. Oleh karena itu, perancangan instalasi sistem 

plambing adalah hal utama yang harus lebih diperhatikan.  

 

Menurut (Susilo, 2014) pendistribusian air bersih di gedung bertingkat 

memerlukan sistem instalasi distribusi air bersih yang dapat menjangkau ke 

seluruh bagian gedung. Namun adanya perbedaan ketinggian dari setiap lantai 

menyebabkan tekanan pada alat plambing di masing-masing lantai juga ikut 

berbeda. Hal ini juga yang terjadi pada gedung kuliah dan laboratorium di 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Dengan kedua gedung yang 
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memiliki tinggi masing-masing sebesar 3 lantai, tentunya membuat tingkat 

elevasi di setiap lantai pun berbeda. Hal tersebut menyebabkan tekanan dan 

juga debit yang terjadi pada setiap lantai mengalami perbedaan. Untuk 

menghasilkan tekanan dan debit yang optimal di seluruh bagian gedung 

diperlukan perancangan sistem instalasi distribusi air bersih yang baik. 

 

Untuk mendapatkan hasil perencanaan dan perancangan sistem distribusi air 

bersih yang optimal, perlu memperhatikan beberapa hal. Perencanaan dan 

perancangan sistem distribusi air bersih yang baik dalam suatu gedung dimulai 

dengan perencanaan konsep, perencanaan dasar, perencanaan pendahuluan, dan 

gambar-gambar pelaksanaan. Di mana perencanaan dan perancangan distribusi 

air tersebut harus selalu memperhatikan koordinasi dan keserasian perencanaan 

dan perancangan elemen lain dalam gedung (Morimura dan Noerbambang, 

2000).  

 

Perancangan distribusi air bersih gedung kuliah dan laboratorium Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Lampung sebaiknya juga memperhatikan hal-hal 

tersebut untuk mendapatkan sistem distribusi air bersih yang optimal. Selain 

disebabkan oleh masalah teknis, kesalahan dalam perencanaan dan 

perancangan sistem pendistribusian air bersih juga merupakan faktor penting 

penyebab masalah-masalah yang terjadi dalam distribusi air bersih di gedung 

kuliah dan laboratorium Jurusan Teknik Mesin. Perancangan dan perhitungan 

hidrolika tersendiri diperlukan untuk menganalisis tercapainya pendistribusian 

air bersih yang optimal ke seluruh lantai gedung dengan tingkat elevasi, 

kebutuhan air bersih dan tekanan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, 
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penulis melakukan studi untuk menganalisis perancangan sistem distribusi air 

bersih gedung kuliah dan laboratorium Jurusan Teknik Mesin dengan 

menggunakan perhitungan struktur yang berlaku. Untuk mempermudah 

perancangan jaringan distribusi air bersih pada gedung, penulis menggunakan 

software Epanet 2.0. 

 

Epanet 2.0 merupakan software yang dapat menganalisis distribusi aliran air di 

dalam pipa. Software ini dapat memodelkan rancangan jaringan distribusi air 

dengan menggunakan node sebagai simbol dari reservoir, pompa dan katup 

serta garis-garis penghubung sebagai simbol dari pipa yang digunakan. Epanet 

2.0 dapat menentukan debit aliran air yang terjadi, besarnya tekanan, kecepatan 

aliran, head losses pada sistem, dan kurva head pada pompa. Dengan 

demikian, dapat dengan mudah melakukan perancangan jaringan distribusi air 

bersih. Beberapa data inputan pada software Epanet 2.0 antara lain, desain 

jaringan distribusi air bersih, diameter pipa, nilai koefisien kekasaran pipa, 

panjang pipa, elevasi setiap node, letak setiap node, dan jenis-jenis valve. 

 

B. Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Menganalisis kebutuhan dan distribusi air bersih yang ada di gedung kuliah 

dan laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung. 

2. Merancang ulang sistem jaringan distribusi air bersih gedung kuliah dan 

laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung. 
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3. Menyajikan alternatif dalam mempermudah perhitungan head pada 

perancangan sistem jaringan distribusi air bersih dengan simulasi 

menggunakan software Epanet 2.0. 

4. Menghitung besarnya anggaran yang digunakan untuk membangun sistem 

distribusi air bersih gedung kuliah dan laboratorium Teknik Mesin 

Universitas Lampung. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini menganalisis dan merancang jaringan distribusi air bersih di 

gedung kuliah dan laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung. 

2. Software yang digunakan untuk mempermudah perhitungan head dalam 

perancangan  distribusi air bersih pada penelitian ini adalah Epanet 2.0.  

 

D. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

penelitian, yaitu tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, dan prosedur 

penelitian.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan data-data yang diperlukan untuk melakukan 

perencanaan serta pembahasan dari hasil perencanaan dan perancangan yang 

didapatkan. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data dan hasil perancangan 

yang diperoleh serta pembahasan dari penulis tentang studi kasus yang diambil. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan literatur-literatur atau referensi-referensi yang diperoleh penulis 

untuk menunjang penyusunan penelitian ini. 

LAMPIRAN 

Berisikan perlengkapan dan beberapa hal yang mendukung penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Sistem Plambing 

 

Plambing merupakan perpaduan antara seni dan teknologi pemipaan serta 

peralatan pendukungnya untuk menyediakan air bersih ke tempat yang 

diinginkan; baik dalam bentuk kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dengan 

memenuhi syarat yang berlaku, serta membuang air kotor atau air bekas dari 

tempat-tempat tertentu tanpa mencemari bagian penting lainnya untuk 

menciptakan kondisi yang nyaman dan higienis sesuai dengan standar yang 

berlaku. Sistem plambing adalah sistem penyediaan air bersih dan 

pembuangan air kotor yang saling berkaitan satu sama lain serta merupakan 

perpaduan yang telah memenuhi syarat berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku, pedoman pelaksanaan, serta standar tentang peralatan 

dan instalasinya (Morimura dan Noerbambang, 2000). 

 

Di Indonesia telah diterbitkan peraturan dan standar tentang perencanaan dan 

pemeliharaan sistem instalasi air bersih sejak tahun 1979. Usaha ini 

dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan maupun kerusakan 

yang terjadi pada sistem plambing. Kegagalan sistem plambing antara lain 

disebabkan oleh kurang cermatnya perancangan, kurang baiknya 

pemasangan, getaran dan kebisingan yang terjadi pada mesin dan sistem 
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perpipaan, serta menyangkut kemampuan teknik yang kurang memadai dan 

kecerobohan tenaga profesional yang bertanggung jawab atas proses desain 

dan perancangan sistem plambing. Beberapa contoh kasus kegagalan sistem 

plambing yang patut untuk diperhatikan antara lain (Morimura dan 

Noerbambang, 2000) : 

1. Tekanan pompa 

Beberapa kasus kegagalan yang terjadi dikarenakan tekanan pompa yang 

tidak mencukupi. Pada saat penentuan tekanan pompa yang digunakan 

untuk mengalirkan air ke reservoir atas, hanya memperhatikan beda 

ketinggian antara permukaan sumber air di bagian paling bawah dengan 

bagian ujung pipa yang mengalirkan air ke reservoir atas tanpa 

memperhitungkan besarnya head loss yang terjadi di sepanjang aliran 

dalam pipa. 

2. Pembuangan gas pada pemanas air 

Untuk proses pembakaran gas dalam pemanas air, diperlukan gas oksigen 

(O2) dalam jumlah yang mencukupi. Bila jumlah oksigen tidak mencukupi, 

maka bisa dipastikan bahwa pembakaran yang terjadi tidaklah sempurna. 

Hasil pembakaran masih mengandung gas hidro-karbon yang sangat 

berbahaya. Instalasi pemanas air yang kurang memperoleh udara segar 

untuk proses pembakaran dan pembuangan gas hasil pembakaran yang 

masih sembarangan dapat mengakibatkan orang-orang yang menghirupnya 

menjadi lemas karena keracunan gas dan kekurangan oksigen. 
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3. Pipa tegak air hujan 

Pipa pembuangan air hujan sebaiknya tidak digunakan untuk sistem 

pembuangan lain selain air hujan. Namun demikian, masih saja ditemukan 

kasus dimana pipa tegak air hujan disambungkan dengan pipa 

pembuangan lainnya. Hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi bila 

kondisi ini terus berlanjut adalah jika pada saat hujan turun, maka dalam 

cabang mendatar pipa pembuangan instalasi yang lain akan timbul tekanan 

atau gelombang tekanan udara yang dapat melempar keluar air dari saluran 

pembuangan lainnya. Tekanan yang demikian besar dapat mengakibatkan 

lemparan penyekat air dalam bak cuci sampai ke langit-langit. 

4. Pipa yang ditanam dalam tanah urugan 

Selang beberapa waktu setelah gedung dibangun akan terjadi penurunan 

tanah atau settlement di bagian bawah gedung. Penurunan tanah ini 

menimbulkan retakan pada lantai yang sekaligus mengakibatkan beberapa 

bagian pipa yang tertanam di bawah lantai menjadi patah. Dalam kondisi 

terpaksa di mana pipa yang akan diinstalasi harus dipasang atau ditanam di 

dalam tanah urugan, tanah reklamasi, atau tanah lembek sebaiknya 

mempertimbangkan terlebih dahulu resiko penurunan tanah yang akan 

terjadi dan membuat rancangan konstruksi pemasangan pipa dengan suatu 

pengamanan yang baik agar tidak patah. 

 

Dari contoh-contoh kasus di atas, dapat dipahami fungsi dan peranan sistem 

plambing di dalam gedung tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah namun 

sekaligus meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan.  
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B. Alat Plambing 

 

Peralatan plambing secara umum adalah alat-alat yang digunakan sebagai 

penyedia air bersih maupun pembuang air kotor yang dipasang pada bagian 

dalam maupun bagian luar gedung. Bahan-bahan yang dianjurkan untuk 

menjadi peralatan plambing harus memiliki sifat-sifat berikut (Wanggai, 

2013): 

1. Sedikit atau bahkan tidak dapat menyerap air 

2. Mudah dibersihkan 

3. Tidak berkarat dan tidak mudah aus 

4. Relatif mudah dibuat 

5. Mudah dipasang 

 

Jenis peralatan plambing diklasifikasikan secara khusus dan secara umum. 

Secara khusus, jenis peralatan plambing meliputi : 

1. Peralatan untuk penyediaan air bersih dan air minum 

2. Peralatan untuk penyediaan air panas 

3. Peralatan untuk pembuangan dan ven 

4. Peralatan saniter (plumbing fixtures) 

Sedangkan secara umum, jenis peralatan plambing meliputi : 

1. Peralatan pemadam kebakaran 

2. Peralatan pengolah air kotor 

3. Peralatan penyediaan gas 

4. Peralatan dapur 

5. Peralatan mencuci 
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6. Peralatan pengolah sampah 

7. Dan berbagai jenis peralatan pendukung lainnya, seperti penyediaan zat 

asam, air minum dan pipa vakum 

 

Dalam menginstal peralatan plambing untuk sebuah hunian, perlu 

memperhatikan jumlah alat plambing yang dibutuhkan. Berikut adalah 

beberapa persyaratan penginstalan peralatan plambing yang dibutuhkan untuk 

setiap jenis hunian (BSN, 2015) : 

 

1. Hunian Usaha 

 

Hunian usaha, harus dilengkapi sekurang-kurangnya dengan kloset dan 

bak cuci tangan untuk karyawannya. Banyaknya jumlah alat plambing 

pada hunian usaha harus sesuai dengan tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Jumlah kebutuhan kloset, bak cuci tangan dan peturasan untuk  

hunian usaha 

Jumlah 

Kloset 

Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Bak Cuci 

Tangan 

Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Peturasan 

Jumlah 

Karyawan 

Laki-Laki 

1 1 – 10 1 1 – 20 1 31 – 75 

2 11 – 30 2 21 – 40 2 76 – 185 

3 31 – 50 3 41 – 60 3 186 – 305 

4 51 – 75 4 61 – 80   

5 76 – 105 5 81 – 100   

6 106 – 145 6 101 – 125   

7 146 – 185 7 126 – 150   

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (2015) 
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Jumlah kloset untuk karyawan laki-laki dapat diganti dengan peturasan 

sekurang-kurangnya 1/3 jumlah kloset yang dipersyaratkan, bila jumlah 

karyawan laki-laki lebih dari 30 orang. Fasilitas toilet pria dan wanita pun 

harus terpisah. 

 

2. Sekolah 

 

Di sekolah harus disediakan peralatan plambing untuk murid beerdasakan 

pada kapasitas hunian dan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Sebuah kloset untuk setiap 100 murid laki-laki dan sebuah kloset untuk 

setiap 35 murid perempuan pada sekolah dasar 

b. Sebuah kloset untuk setiap 100 murid laki-laki dan sebuah kloset untuk 

setiap 45 murid perempuan pada sekolah menengah 

c. Sebuah bak cuci tangan untuk setiap 50 murid 

d. Sebuah peturasan untuk setiap 30 murid laki-laki 

 

Bila terdapat lebih dari 5 orang guru dan karyawan, alat plambing harus 

disediakan lagi minimal sesuai yang diperisyaratkan pada hunian usaha. 

Fasilitas toilet untuk pria dan wanita harus dipisahkan dan mudah 

terjangkau. 

 

C. Penyediaan Kebutuhan Air Bersih 

 

Kebutuhan air bersih suatu bangunan meliputi air yang dipergunakan oleh 

penghuni dari bangunan tersebut ataupun oleh keperluan-keperluan lain yang 

berhubungan dengan fungsi dan fasilitas bangunan (Tjouwardi, 2015). 

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 
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1405/MENKES/SK/XI/2002, bahwa air bersih yaitu air yang dipergunakan 

untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan 

air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dapat diminum apabila dimasak. Besarnya kebutuhan air bersih suatu 

bangunan meliputi (BSN, 2005): 

1. Kebutuhan air bersih sehari-hari yang ditentukan dengan memperkirakan 

penggunaan nilai kebutuhan air bersih per hari per orang dengan 

memperkirakan jumlah waktu pemakaian yang sesuai dengan fungsi dan 

fasilitas gedung yang direncanakan. 

2. Kebutuhan air untuk peralatan dan mesin yang memerlukan penambahan 

air secara teratur dan harus diperhitungkan sendiri 

3. Kebutuhan air untuk menjaga kedalaman atau ketinggian muka air 

kolam, baik untuk air mancur maupun kolam renang yang harus dihitung 

dengan memperkirakan besarnya kehilangan air yang terjadi karena 

penguapan dan pelimpahan. 

 

Standar kebutuhan air bersih dibedakan menjadi dua macam, yaitu (Ditjen 

Cipta Karya, 2000) : 

1. Standar kebutuhan air domestik yang terdiri dari kebutuhan air yang 

digunakan pada tempat – tempat hunian pribadi untuk memenuhi 

keperluan sehari – hari seperti memasak, minum, mencuci dan keperluan 

rumah tangga lainnya. 

2. Standar kebutuhan air non domestik yang terdiri dari kebutuhan air bersih 

di luar keperluan rumah tangga. Kebutuhan air non domestik antara lain : 
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a. Penggunaan komersil dan industri, yaitu penggunaan air oleh badan – 

badan komersil dan industri. 

b. Penggunaan umum, yaitu penggunaan air untuk bangunan – bangunan 

pemerintah, rumah sakit, sarana pendidikan dan tempat – tempat 

ibadah. 

 

Kebutuhan air non domestik dapat dibagi dalam beberapa kategori,  antara 

lain : 

a. Kota kategori I (metro) 

b. Kota kategori II (kota besar) 

c. Kota kategori III (kota sedang) 

d. Kota kategori IV (kota kecil) 

e. Kota kategori V (desa) 

 

Berikut adalah tabel pemakaian air bersih per hari per orang secara umum 

untuk beberapa gedung sesuai dengan penggunaannya (Ditjen Cipta Karya, 

2000) : 

 

Tabel 2.2. Kebutuhan air bersih non domestik untuk kota kategori I, II, III, IV 

No. Sektor 
Pemakaian 

Air 

Satuan 

1 Pendidikan/Sekolah 10 Liter/murid/hari 

2 Rumah Sakit 200 Liter/bed/hari 

3 Puskesmas 2000 Liter/unit/hari 

4 Masjid 3000 Liter/unit/hari 

5 Kantor 10 Liter/pegawai/hari 

6 Pasar 12000 Liter/hektar/hari 

7 Hotel 150 Liter/bed/hari 
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8 Rumah makan 100 
Liter/tempat 

duduk/hari 

9 Komplek militer 60 Liter/orang/hari 

10 Kawasan industri 0,2 – 0,8 Liter/detik/hektar 

11 
Kawasan 

Pariwisata 
0,1 – 0,3 

Liter/detik/hektar 

 Sumber : Ditjen Cipta Karya Dinas PU (2000) 

 

Dalam menentukan kebutuhan air bersih suatu gedung perlu melihat beberapa 

faktor, diantaranya jenis gedung dan jumlah penghuni. Berdasarkan tabel 2.2 

di atas, besarnya pemakaian air bersih pada lingkungan perguruan tinggi 

termasuk ke dalam kategori pendidikan/sekolah sebesar 10 liter/murid/hari. 

Volume kebutuhan air bersih didapat berkaitan dengan kapasitas reservoir 

bawah dan tangki atas.  

 

1.  Perhitungan Kebutuhan Air Bersih 

 

Kebutuhan air bersih suatu gedung adalah jumlah air bersih yang akan 

digunakan dalam gedung tersebut. Untuk mengetahui besarnya jumlah 

kebutuhan air dalam gedung, perlu diperhitungkan terlebih dahulu jumlah 

pemakai air pada gedung, banyaknya alat-alat plambing yang ada dan 

kebutuhan tambahan yang diakibatkan oleh kebocoran maupun hal-hal 

yang tak terduga lainnya sebagai safety factor. Kebutuhan air bersih suatu 

bangunan ditentukan dengan persamaan berikut ini (Morimura dan 

Noerbambang, 2000): 

                                  Qd = Pg × R × 1,2 (2.1) 
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Atau bila dinyatakan dalam liter per jam digunakan persamaan berikut : 

                                     Qh = Qd/hrate (2.2) 

Kebutuhan air bersih dalam gedung berfluktuasi terhadap waktu. Ada pada 

saatnya kebutuhan air bersih pada gedung berada pada posisi puncak atau 

maksimum. Pemakaian air bersih pada jam puncak dapat ditentukan 

dengan persamaan sebagai berikut : 

                                  Qh maks = C1 × Qh (2.3) 

sedangkan kebutuhan air pada saat menit puncak ditentukan dengan 

menggunakan persamaan berikut : 

                               Qm maks = C2 × (Qh/60)  (2.4) 

Pada bangunan bertingkat, besarnya kebutuhan air bersih pada setiap lantai 

dapat berbeda. Hal tersebut bergantung pada banyaknya penghuni di setiap 

lantai dan peralatan plambing yang ada di dalamnya. 

 

2. Perhitungan Kapasitas Tangki 

 

Tangki atau reservoir adalah media penyimpan air bersih dalam sistem 

plambing. Berdasarkan tata letaknya, reservoir dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu reservoir bawah (ground reservoir) dan tangki atas (roof tank). 

Reservoir bawah dibuat sebagai tempat penyimpanan air bersih sementara 

sebelum air dialirkan ke tangki atas untuk melayani kebutuhan air bersih 

per harinya. Kapasitas reservoir bawah suatu sistem plambing tergantung 

pada besarnya kebutuhan air bersih per hari. Volume ground reservoir 

dapat diambil dari 100 % kebutuhan air bersih per hari, sesuai dengan 

persamaan berikut : (Morimura dan  Noerbambang, 2000) : 
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                                     VGR = Qd (2.5) 

Sedangkan peran dari tangki atas adalah sebagai pengantisipasi untuk 

menampung kebutuhan air puncak, dimana tersedianya kapasitas yang 

cukup dalam jangka waktu 30 menit. Untuk mengantisipasi kejadian 

kebutuhan puncak pada saat muka air terendah dalam tangki atas, perlu 

diperhitungkan jumlah air yang dapat dimasukkan dalam waktu 10 sampai 

15 menit oleh pompa. Kapasitas tangki atas ditentukan dengan 

menggunakan persamaan berikut ini (Morimura dan Noerbambang, 2000): 

        VRT = (Qm maks  × Tp) – (Qpu × Tpu) + (Qh maks × Tp maks) (2.6) 

 

D.  Sistem Penyediaan Air Bersih 

 

Sistem penyediaan air bersih dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 

(Morimura dan Noerbambang, 2000): 

1. Sistem sambungan langsung 

Dalam sistem ini pipa distribusi air bersih dalam gedung langsung 

tersambung dengan pipa utama penyedia air bersih. Karena terbatasnya 

tekanan dalam pipa utama dan dibatasinya ukuran dimensi pipa serta 

cabang dari pipa tersebut, maka sistem ini hanya dapat dipakai untuk 

perumahan dan gedung-gedung kecil dan rendah. (Wanggay, 2013). 

Gambar 2.1 berikut menunjukkan sketsa dari sistem sambungan langsung 

yang biasa diinstal pada perumahan. 
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Gambar 2.1. Sistem sambungan langsung. 

 

2. Sistem tangki atap  

Pada sistem ini, air ditampung terlebih dahulu di dalam reservoir bawah 

yang berada di lantai paling bawah dari bangunan maupun di bawah muka 

tanah yang tidak jauh dari bangunan. Kemudian air dipompakan ke atas 

menuju tangki atas yang telah terinstalasi di atap bangunan maupun pada 

lantai paling atas bangunan. Sistem tangki atap digunakan dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Fluktuasi tekanan yang terjadi pada alat plambing tidaklah besar atau 

bahkan tidak berarti. Perubahan tekanan yang mungkin terjadi adalah 

akibat perubahan tinggi dari muka air di dalam tangki. 

b. Pompa pengisi pada sistem tangki atap dapat bekerja secara otomatis. 

Pompa biasanya dijalankan dengan alat yang dapat mendeteksi muka 

air dalam tangki atap secara otomatis. 

c. Perawatan tangki atap sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. 

 

Menentukan tata letak tangki atas pada sistem ini adalah salah satu hal 

terpenting yang harus diperhatikan. Secara umum, tangki atas dapat 
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dipasang di dalam langit-langit bangunan, pada atap bangunan yang 

menggunakan beton atau bahkan dipasang pada suatu konstruksi menara 

khusus. Penentuan letak tangki ini berdasarkan jenis alat plambing yang 

akan dipasang pada lantai tertinggi bangunan dan tekanan kerja yang 

tinggi. Sistem tangki atap ditunjukkan seperti pada gambar 2.2 berikut ini. 

 

Gambar 2.2. Sistem tangki atap. 

 

3. Sistem tangki tekan 

Di dalam sistem tangki tekan, air yang ditampung pada reservoir bawah 

dipompakan dalam suatu bejana tertutup, untuk kemudian dialirkan ke 

dalam sistem distribusi. Secara rinci prinsip kerja dari sistem ini adalah air 

yang ditampung pada reservoir bawah dipompakan ke dalam suatu bejana 

tertutup, sehingga udara yang berada di dalam tangki terkompresi. Air 

dalam bejana tersebut disambungkan ke dalam sistem distribusi air dalam 

bangunan yang bersangkutan. Pompa yang bekerja pada sistem ini diatur 

secara otomatis oleh alat detektor tekanan. Dimana pompa akan berhenti 

bekerja bila tekanan bejana telah sampai pada kondisi maksimum yang 
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ditentukan. Daerah fluktuasi tekanan ini biasanya berkisar antara 1,0 

sampai 1,5 kg/cm
2
 untuk gedung 2 lantai sampai 3 lantai. 

 

Pada sistem tangki tekan ini, udara yang terkompresi akan menekan air ke 

dalam sistem distribusi. Tetapi setelah proses yang sama dilakukan 

berulang kali, udara pengompresi dapat berkurang. Untuk mengatasi hal 

tersebut maka tekanan awal udara dalam tangki dibuat lebih besar dari 

tekanan atmosfer dengan menggunakan kompresor. Sketsa dari sistem 

tangki tekan ditunjukkan pada gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3. Sistem tangki tekan. 

 

Dalam merencanakan dan merancang suatu sistem penyediaan air bersih 

harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi ketentuan dan persyaratan 

umum yang ada. Ketentuan umum pada sistem penyediaan air bersih  

meliputi (BSN, 2005): 

1. Kapasitas reservoir air bawah diperhitungkan berdasarkan pada kebutuhan 

air per hari 

2. Kapasitas tangki air atas diperhitungkan berdasarkan fluktuasi pemakaian 

air per hari 
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3. Pemanas air langsung (instantaneous water heater) harus diperhitungkan 

kapasitasnya berdasarkan kebutuhan maksimum alat plambing yang akan 

dilayani 

4. Pemanas air dengan tangki ditentukan kapasitas tangkinya agar mampu 

menyediakan kebutuhan air selama jangka waktu penggunaan air panas 

dalam alat plambing yang dilayani, dan kapasitas pemanasnya ditentukan 

untuk menaikkan temperatur air dalam tangki tersebut dengan waktu tidak 

lebih dari 3 jam. 

 

Dengan kecepatan aliran air pada tinggi jatuh bebas dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut (Fox, 2004) : 

                                                         
 (2.7) 

Dengan demikian untuk mendapatkan kecepatan aliran air yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan tersebut, maka ketinggian statis air sebelum 

didistribusikan ke seluruh bagian gedung perlu diperhatikan. 

  

E. Pipa Air Bersih 

 

Sebagai media pendistribusi air antar alat-alat plambing, keberadaan pipa 

menjadi hal yang mutlak untuk diperlukan. Jenis pipa yang biasa digunakan 

untuk mendistribusikan air bersih adalah pipa PVC sch. 40. Diameter pipa 

ditentukan dengan menyesuaikan debit dan kecepatan aliran fluida di dalam 

pipa. Diameter dalam pipa dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 

berikut (Susilo, 2014) : 

                                                    
   

   
                                     (2.8) 
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Debit air bersih (Q) diketahui dengan melihat terlebih dahulu unit beban alat 

plambing yang bersangkutan. Unit beban alat plambing adalah angka yang 

menunjukan besarnya beban kebutuhan air dari alat-alat plambing pada 

berbagai keadaan pelayanan (BSN, 2005). Tabel 2.3 berikut menunjukan 

besarnya nilai unit beban alat plambing. 

Tabel 2.3. Nilai unit beban alat plambing 

No. Jenis alat plambing UBAP 

pribadi 

UBAP 

Umum 

1 Bak Mandi 2 4 

2 Bedpan Washer - 10 

3 Bidet 2 4 

4 Pancaran air minum 1 2 

5 Bak cuci tangan 1 2 

6 Bak cuci dapur 2 2 

7 Service sink 2 4 

8 Peturasan pedestial berkaki - 10 

9 Peturasan, wall lip  - 5 

10 Peturasan, palung - 5 

11 Peturasan dengan tangki penggelontor - 3 

12 Bak cuci, bulat atau jamak (setiap kran) - 2 

13 Kloset dengan katup penggelontor 6 10 

14 Kloset dengan tangki penggelontor 3 5 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (2005) 

 

Nilai beban kebutuhan air bersih alat plambing berdasarkan besarnya nilai 

beban unit alat plambing secara keseluruhan dapat diketahui dengan melihat 

kurva perkiraan beban kebutuhan air seperti berikut (BSN, 2005) : 
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Gambar 2.4. Kurva perkiraan beban kebutuhan alat plambing (sampai 240). 

 

 

Gambar 2.5. Kurva perkiraan beban kebutuhan air (sampai 3000). 
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F. Head Losses 

 

Head losses adalah rerugi di dalam sistem yang terdiri dari rerugi mayor (hf), 

yaitu akibat gesekan dalam aliran berkembang penuh dalam luas pipa yang 

konstan, dan rerugi minor (hm), yaitu akibat bentuk dari lubang masukan dan 

keluaran, penggunaan jenis katup, adanya belokan, siku, sambungan T dan 

sebagainya. Untuk dapat menentukan besarnya energi per satuan massa yang 

terbuang digunakan pengembangan dari persamaan Bernoulli berikut ini (Fox, 

2004) : 

                   
  

 
   

  
 

 
       

  

 
   

  
 

 
         

 (2.9) 

Di mana titik 1 dan 2 pada persamaan dijelaskan pada gambar 2.6 berikut. 

 

Gambar 2.6. Skema sederhana persamaan Bernoulli. 

 

Dalam kebanyakan praktiknya, persamaan yang biasa digunakan dalam 

menentukan head loss dinyatakan sebagai besarnya kehilangan energi per 

satuan berat daripada menyatakannya dengan energi per satuan massa. Dengan 

demikian, persamaan (2.9) akan dibagi dengan percepatan gavitasi sehingga di 

dapatkan persamaan berikut (Fox, 2004): 
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           (2.10) 

Di mana dimensi dari    dapat dinyatakan dengan 
   

 
 

     

    
  . 

 

1. Rugi –Rugi Mayor 

Sebelum menghitung rerugi mayor, terlebih dahulu perlu menghitung 

besarnya bilangan Reynold untuk mengetahui jenis aliran fluida yang 

mengalir di dalam pipa. Besarnya bilangan Reynold ditentukan melalui 

persamaan berikut (Fox, 2004): 

                                          
   

 
    (2.11) 

Dimana; 

                                             
 

 
 (2.12) 

dengan nilai μ dan ν diketahui melalui grafik sifat fluida yang diketahui, 

yaitu jenis fluida dan temperatur fluida. Di mana pada Re < 2300 aliran 

yang dihasilkan tersebut bersifat laminar. Pada Re > 4000 aliran yang 

dihasilkan bersifat turbulen, sedangkan Re antara 2300-4000 bersifat 

transisi. Aliran dapat bersifat laminar atau turbulen tergantung pada kondisi 

pipa dan laju aliran. 

Sedangkan kecepatan aliran ditentukan dari persamaan : 

                                                  
 

 
  (2.13) 

Dengan Q adalah debit aliran (m
3
/s) dan A adalah luas penampang pipa 

(m
2
). Setelah mengetahui jenis aliran, selanjutnya dapat menghitung rugi 

mayor yang disebabkan oleh gesekan aliran dalam pipa. Perhitungan rerugi 
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mayor yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan Darcy-

Weisbach seperti berikut (Fox, 2004) : 

                                               
 

 
 

  

 
  (2.14) 

Untuk jenis aliran laminar, nilai koefisien f diperoleh dengan persamaan f = 

Re/64. Sedangkan untuk aliran turbulen, hubungan antara bilangan Reynold, 

faktor gesekan dan kekasaran relatif menjadi lebih kompleks. Faktor 

gesekan untuk aliran turbulen dalam pipa didapatkan dari hasil eksperimen, 

antara lain (Gupta, 1989): 

1. Untuk daerah complete roughness, rough pipes dihitung dengan 

persamaan : 

                                        
 

  
          

 

    
   (2.15) 

 

2. Untuk pipa halus, hubungan antara bilangan Reynold dan faktor gesekan 

dirumuskan sebagai : 

a. Blasius :   
     

       (2.16) 

Untuk Re = 4000 < Re < 10
5
 

b. Von Karman : 
 

  
      

    

    
  (2.17) 

 =                (2.18) 

Untuk Re sampai dengan 3x10
6
. 

 

3. Untuk pipa kasar yaitu : 

Von Karman : 
 

  
     

 

 
      (2.19) 

Dimana harga f tidak tergantung pada nilai bilangan Reynold. 
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4. Untuk pipa antara kasar dan halus atau dikenal dengan daerah transisi 

yaitu : 

Colebrook-White : 
 

  
       

   

   
 

    

    
  (2.20) 

Persamaan Colebrook-White adalah persamaan yang paling banya 

digunakan dalam mencari harga faktor kekasaran. Setelah dilakukan 

pengembangan pada persamaan (2.20), didapatkan sebuah persamaan 

baru yang dapat memudahkan kita untuk mendapatkan harga faktor 

kekasaran. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut (Fox, 2004): 

           
   

   
 

    

    
     

  

  (2.21) 

 

Berikut adalah nilai-nilai kekasaran dinding dari pipa komersial : 

Tabel 2.4. Nilai kekasaran dinding pipa komersial 

Material Pipa Equivalent Roughness, € (ft) 

Brass, Copper, Alumunium 3,3 x 10
-6 

PVC, plastik 5 x 10
-6

 

Cast iron  

New 8 x 10
-4 

Old - 

Galvanized iron 5 x 10
-4 

Asphalted iron 4 x 10
-4 

Wrought iron 1,5 x 10
-4 

Commercial and welded steel 1,5 x 10
-4 

Riveted steel 60 x 10
-4 

Concrete 40 x 10
-4 

Wood stave 20 x 10
-4 

Sumber : Ram S. Gupta (1989) 
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2. Rugi-Rugi Minor 

 

Pada setiap sistem aliran dalam pipa, disamping adanya rerugi yang 

diakibatkan oleh gesekan yang terjadi di dalam pipa, terdapat rugi-rugi yang 

disebut sebagai rerugi kecil (minor) yang disebabkan oleh : 

a. Bentuk lubang masukan dan keluaran 

b. Pembesaran atau penyempitan dalam sistem perpipaan 

c. Belokan 

d. Katup dan sambungan 

Untuk nilai koefisien hambatan dari bentuk lubang masukan dan keluaran 

dapat dilihat pada gambar berikut (Sullivan, 1989): 

-

 

Gambar 2.7. Nilai koefisien bentuk lubang masukan dan keluaran. 

Untuk nilai koefisien hambatan pembesaran atau penyempitan pada sistem 

perpipaan yang merupakan perbandingan diameter antara diameter besar 

dan diameter kecil dapat dilihat dari gambar berikut (Sullivan, 1989): 
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Gambar 2.8. Nilai koefisien untuk pembesaran. 

 

Gambar 2.9. Nilai koefisien untuk penyempitan. 

Untuk nilai koefisien hambatan dari jenis katup dan sambungan (fitting) 

yang digunakan dapat dilihat pada daftar berikut (Sullivan, 1989): 

Tabel 2.5. Nilai koefisien hambatan jenis katup dan sambungan 

 
No. Katup – Sambungan Nilai K 

1. Swing check valve 2,50 

2. Globe valve 10,0 

3. Gate valve :   - terbuka penuh 

- ¼ tertutup 

- ½ tertutup 

- ¾ tertutup 

0,19 

1,15 

5,60 

24,0 

4. Cock valve 0,26 

5. Close pattern return bend 2,20 

6. Standard tee 1,80 

7. Belokan standar 90
o
 0,90 

8. Belokan standar 45
o
 0,42 

Sumber : Sullivan (1989) 
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Gambar 2.10. Keterangan gambar dari close pattern return bend, standard 

tee dan belokan 90
o
 dan 45

o 

Untuk menentukan besarnya rerugi minor dapat dihitung dengan persamaan 

(Fox, 2004): 

                                                        
  

 
  (2.22) 

 

G. Perencanaan Pompa 

 

Pompa merupakan salah satu dari jenis-jenis mesin fluida yang berfungsi 

untuk memindahkan suatu fluida dari tempat yang memiliki energi/head yang 

rendah ke tempat dengan energi/head yang tinggi melalui sebuah sistem 

dengan meningkatkan tekanan sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan 

cara kerjanya, secara garis besar pompa dibedakan menjadi dua, yaitu pompa 

dinamik dan pompa perpindahan positif.  

 

Pompa dinamik bekerja dengan cara mengubah energi kecepatan pada fluida 

yang dihasilkan oleh impeler atau sudu-sudu menjadi energi tekan pada saat 

fluida melewati nosel. Sedangkan pompa perpindahan positif bekerja dengan 

memanfaatkan perubahan volume di dalam ruang pemompaan untuk diubah 



31 
 

menjadi energi tekan. Pompa perpindahan posistif banyak digunakan pada 

sistem yang membutuhkan kerja tekanan lebih, seperti pada pompa hidrolik. 

Sedangkan pompa dinamik digunakan pada sistem yang lebih mengutamakan 

perpindahan volume yang besar, seperti pada pompa air (Sularso dan Tahara, 

2000). 

 

1. Pompa Sentrifugal 

 

Pompa sentrifugal memanfaatkan energi kinetik dari fluida untuk 

menghasilkan energi kecepatan dan juga tekanan. Pompa sentrifugal yang 

terlihat pada gambar 2.11 mempunyai sebuah impeler atau baling-baling 

untuk mengangkat fluida dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang 

lebih tinggi (Sularso dan Tahara, 2000).  

 

Gambar 2.11. Pompa sentrifugal. 

 

Daya dari luar diberikan kepada poros pompa yang selanjutnya diteruskan 

untuk memutar impeler. Zat cair yang ada di dalam pompa berputar akibat 

dorongan dari sudu-sudu impeler. Karena timbul gaya sentrifugal, maka 

zat cair mengalir dari tengah impeler ke luar melalui saluran di antara 

sudu-sudu. Di sini head tekanan zat cair menjadi lebih tinggi. Demikian 
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pula head kecepatannya bertambah besar karena zat cair mengalami 

percepatan. Zat cair yang keluar dari impeler ditampung oleh saluran 

berbentuk spiral yang berada di sekeliling impeler dan disalurkan ke luar 

pompa melalui nosel. Di dalam nosel ini sebagian head kecepatan aliran 

diubah menjadi head tekanan (Sularso dan Tahara, 2000).  

 

Sama halnya dengan pompa pada umunya, pompa sentrifugal juga 

memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari pompa 

sentrifugal antara lain : 

a. Pada kapasitas aliran volume yang sama, harga pembeliannya lebih 

murah 

b. Biaya pemeliharaan yang murah 

c. Lebih sedikit memerlukan tempat 

d. Jumlah putaran tinggi, sehingga memberikan kemungkinan untuk 

disambungkan langsung ke penggerak 

e. Tidak menimbulkan getaran mesin yang berlebihan, sehingga pondasi 

dapat dibuat lebih ringan 

f. Aliran zat cair dapat berlangsung secara kontinyu atau tidak putus-putus 

g. Mampu menghasilkan laju aliran volume yang besar pada putaran 

mesin yang sama 

 

Sedangkan kerugian dari pompa sentrifugal adalah sebagai berikut : 

a. Rendemen lebih rendah, terutama pada aliran yang lebih kecil dan daya 

dorong yang besar 

b. Kurang cocok untuk mengerjakan zat cair yang kental 
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Keuntungan dari pompa sentrifugal yang demikian besar membuat pompa 

ini lebih banyak digunakan dan dapat digunakan ke dalam sistem plambing 

sebagai pompa penyedia air bersih. 

 

2. Kapasitas Pompa 

 

Kapasitas pompa yaitu kemampuan pompa untuk memindahkan volume 

fluida per satuan waktu. Dalam hal ini kapasitas pompa secara langsung 

berhubungan dengan debit air bersih yang dibutuhkan per harinya. Di 

dalam sistem plambing sendiri, kapasitas pompa ditentukan dengan 

memperhatikan hal-hal berikut ini (Morimura dan Noerbambang, 2000) : 

a. Kapasitas maksimum pompa yang dapat diproduksi saat ini. 

b. Debit air bersih pompa bergantung pada besarnya kebutuhan air bersih 

dalam gedung. 

c. Bila kebutuhan air berubah-ubah, sebaiknya dipakai beberapa unit 

pompa yaitu sebesar konsumsi minimum. Atau dapat juga digunakan 

beberapa unit pompa dengan kapasitas berbeda. 

d. Usahakan pompa bekerja pada titik operasi yang menghasilkan efisiensi 

terbaik. 

e. Bila kapasitas yang dipompakan besar, sebaiknya menggunakan pompa 

dengan kapasitas besar. Karena untuk kapasitas besar, umumnya 

efisiensi pompa menjadi lebih tinggi. Jadi penggunaan daya lebih 

ekonomis. 

f. Besarnya kapasitas pompa ditentukan berdasarkan besarnya kebutuhan 

air bersih dalam gedung per harinya. 
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Besarnya kapasitas pemompaan dapat diketahui dengan persamaan 

berikut: 

        
  

      
  (2.23) 

 

3. Head Pompa 

 

Secara umum, fungsi dari pompa adalah menaikkan suatu fluida cair dari 

tempat yang memiliki ketinggian yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. 

Besarnya energi per satuan massa yang diperlukan oleh pompa pada saat 

bekerja disebut dengan head. Head pompa dapat ditentukan dengan 

persamaan sebagai berikut (Fox, 2004) : 

       
  

 
   

  
 

 
       

  

 
   

  
 

 
                      

  (2.24) 

 

Di mana titik 1 dan 2 dalam persamaan tersebut digambarkan pada gambar 

2.12. 

 

Gambar 2.12. Skema sederhana sistem pompa. 

 

Atau dapat menggunakan persamaan (2.24) berikut ini : 

             
 

 
  

  

 
    

         
  

 

 
  

  

 
    

       
  (2.25) 
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4. Daya Pompa 

 

Untuk menghitung daya keluaran pompa, secara matematis dituliskan 

sebagai berikut (Fox, 2004) : 

                                    P = ρ × Q × ∆head pompa (2.26) 

Sedangkan untuk menentukan daya masuk pompa secara teoritik dapat 

ditulis dengan persamaan berikut ini (Fox, 2004) : 

     

  
   

 

 
  

  

 
    

         
    

 

 
  

  

 
    

       
  (2.27) 

Dimana;  

                                                          (2.28) 

Daya aktual yang diperlukan pompa dapat ditentukan dengan persamaan 

berikut : 

                                                             
     

  
                         (2.29) 

 

5. Kavitasi dan NPSH 

 

Kavitasi merupakan gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir 

karena tekanan yang terjadi berkurang sampai di bawah tekanan uap jenuh. 

Apabila zat cair mendidih maka timbul gelembung-gelembung uap zat 

cair. Hal ini dapat terjadi pada zat cair yang sedang mengalir di dalam 

pompa maupun di dalam pipa. Di dalam pompa, biasanya kavitasi terjadi 

pada sisi hisap pompa. 

 

Bila suatu pompa mengalami kavitasi, maka performansi pompa akan 

turun sehingga pompa tidak dapat bekerja dengan baik. Jika pompa 
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beroperasi terus menerus pada kondisi demikian, maka permukaan dinding 

saluran di sekitar aliran yang berkavitasi akan mengalami kerusakan. 

Untuk menghindari adanya kavitasi, perlu dilakukan hal-hal sebagai 

berikut (Sularso dan Tahara, 2000) : 

a. Ketinggian letak pompa terhadap permukaan zat cair yang dihisap harus 

dibuat serendah mungkin agar head hisap statis menjadi rendah 

b. Pipa hisap harus dibuat sependek mungkin. Bila terpaksa dipakai pipa 

hisap yang panjang, sebaiknya diambil pipa yang berdiameter satu 

nomor lebih besar untuk mengurangi kerugian gesek 

c. Sama sekali tidak dibenarkan untuk memperkecil laju aliran dengan 

menghambat aliran pada sisi hisap 

d. Jika pompa memliki head total yang berlebihan, maka pompa akan 

bekerja dengan kapastas aliran yang berlebihan pula, sehingga kavitasi 

menjadi lebih besar. Karena itu head total pompa harus ditentukan 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan yang diperlukan pada kondisi 

operasi yang sesungguhnya 

e. Memilih bahan pompa yang tahan terhadap kavitasi. 

 

Untuk dapat menghindari kavitasi, harus diusahakan agar tidak ada satu 

bagianpun dari aliran di dalam pompa yang mempunyai tekanan statis 

dibawah tekanan uap jenuhnya pada temperatur yang bersangkutan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka didefinisikan suatu besaran untuk 

menunjukkan ukuran keamanan pompa terhadap kavitasi, yaitu NPSH. NPSH 

pada pompa terdiri atas dua macam, yaitu NPSH yang tersedia dan NPSH 

yang diperlukan oleh pompa (Sularso dan Tahara, 2000). 
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a. NPSH yang tersedia (NPSHa) 

 

NPSH yang tersedia adalah head yang dimiliki oleh zat cair pada sisi hisap 

pompa (ekuivalen dengan tekanan mutlak pada sisi hisap pompa), 

dikurangi dengan tekanan uap jenuh zat cair di tempat tersebut. NPSH 

yang tersedia dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut (Sularso dan 

Tahara, 2000) : 

                                      
  

 
 

  

 
                 (2.30) 

Bertanda (+) jika pompa terletak di atas permukaan zat cair dan bertanda  

(-) bila pompa terletak di bawah permukaan zat cair. 

 

Gambar 2.13. NPSH, bila tekanan atmosfer bekerja  

               pada permukaan air yang dihisap 

 

b. NPSH Yang Diperlukan (NPSHr) 

 

Tekanan terendah di dalam pompa biasanya terdapat di suatu titik dekat 

sisi masuk sudu impeler. Di tempat tersebut tekanan lebih rendah 

daripada tekanan pada lubang hisap pompa. Hal ini disebabkan oleh 
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kerugian head di nosel hisap dan kenaikkan kecepatan aliran karena 

tebal sudu setempat. 

 

Head tekanan yang besarnya sama dengan penurunan tekanan ini 

disebut NPSH yang diperlukan. Agar pompa dapat bekerja tanpa 

mengalami kavitasi, maka harus dipenuhi persyaratan berikut (Sularso 

dan Tahara, 2000) : 

NPSH yang tersedia > NPSH yang diperlukan 

Harga NPSH yang diperlukan didapatkan dari pabrik pompa yang 

bersangkutan. 

 

H. Software Epanet 2.0 

 

Epanet merupakan software yang menggambarkan simulasi hidrolis dan 

kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam suatu jaringan pemipaan. 

Epanet menjajaki aliran air di tiap pipa, kondisi tekanan air di tiap titik dan 

kondisi konsentrasi bahan kimia yang mengalir di dalam pipa selama dalam 

periode pengaliran.  

 

Software ini berguna untuk menganalisa berbagai aplikasi jaringan distribusi 

air bersih dengan memasukkan data inputan berupa desain jaringan pemipaan 

dan komponen-komponen penting di dalamnya. Epanet dapat melakukan 

running simulasi dan melihat hasil running ke dalam berbagai bentuk, seperti 

kode-kode yang berwarna pada peta, tabel data-data, grafik serta citra kontur 

(Rossman, 2000). 
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Sama halnya dengan beberapa software simulasi yang lain, Epanet 2.0 

memiliki beberapa keunggulan dan kerugian. Keunggulan dari Epanet 2.0 

antara lain : 

1. Mampu menghitung besarnya nilai head loss pada suatu sistem hidrolis 

dengan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach, Hazen-Williams dan 

Chezy-Manning 

2. Merupakan software simulasi yang bersifat public domain (gratis) 

3. Memungkinkan untuk dimasukkannya kategori kebutuhan (demand) ganda 

pada node, masing-masing dengan pola tersendiri bergantung pada variasi 

waktu 

4. Mudah dalam pengoperasiannya 

5. Mempunyai kemampuan dalam menyimulasi model kualitas air. 

 

Sedangkan kekurangan dari software ini adalah sebagai berikut : 

1. Perlu menghitung ulang besarnya head loss yang terjadi pada pipa ke 

dalam satuan meter 

2. Tampilannya yang masih sederhana, sehingga dipandang kurang menarik. 

 

Berdasarkan keunggulan dan kekurangannya tersebut, Epanet 2.0 dapat 

dipertimbangkan untuk menghitung head pada suatu sistem hidrolik termasuk 

pada sistem distribusi air bersih pada gedung. 
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Gambar 2.14. Tampilan Epanet 2.0. 

 

Langkah-langkah dalam menganalisis rancangan distribusi air bersih 

menggunakan Epanet 2.0 adalah sebagai berikut (Rossman, 2000) : 

 

1. Persiapan 

 

Pada tahapan ini, kita perlu membuat proyek baru pada Epanet 2.0 dan 

mengubah pilihan default pada software sesuai dengan yang kita inginkan. 

Untuk membuat lembar kerja (map) baru pada Epanet 2.0 cukup memilih 

menu File lalu klik pilihan New. Agar dapat memperlihatkan ID dari node 

dan pipa pada map hanya perlu memilih pilihan view > options > notation 

dan akan muncul kotak dialog sebagai berikut : 
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Gambar 2.15. Kotak dialog Notation. 

Centang bagian Display Node ID’s dan Display Link ID’s untuk 

menampilkan nama node dan pipa. Langkah berikutnya adalah mengatur 

dimensi yang akan digunakan. Untuk mengatur dimensi default yang akan 

digunakan pelu memilih menu view lalu klik pilihan dimensions. Pada 

kotak dialog dimensions, hanya perlu memilih satuan atau dimensi yang 

akan digunakan pada bagian Map Units seperti berikut : 

 

Gambar 2.16. Kotak dialog Dimensions. 

Pilih Meters untuk menyatakan ke dalam satuan internasional (SI). Untuk 

mengubah pengaturan defaults pada Epanet 2.0, perlu memilih menu 
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Project lalu klik pilihan Default. Akan muncul kotak dialog seperti berikut 

ini : 

 

Gambar 2.17. Kotak dialog Default. 

Pada pilihan ID Labels tidak banyak yang perlu diubah karena Epanet 2.0 

akan menamakan obyek yang digambarkan berdasarkan urutan angka 

secara otomatis. Bagian Properties berisi data-data default mengenai 

ketinggian node, diameter dan tinggi tangki, panjang pipa, diameter pipa, 

dan nilai kekasaran pipa. Pada bagian ini, kita dapat mengganti data-data 

tersebut dengan nilai-nilai yang kita punya untuk mempermudah dalam 

menggambar proyek nantinya. Pada bagian Hydraulics yang perlu 

diperhatikan adalah pada bagian Flow Unit dan Headloss Formula. Flow 

Unit berisi pilihan satuan untuk laju aliran air.  
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2. Memasukkan Data Inputan 

 

Inputan yang dapat dimasukkan adalah data yang mendukung software 

tersebut dalam melakukan analisa perhitungan. Data inputan yang 

digunakan antara lain : 

 

a. Junction 

 

Junction adalah titik penghubung antar pipa yang biasa digambarkan 

dengan bentuk . Untuk memasukkan perintah node junction pada 

lembar kerja epanet, hanya perlu mengklik tombol  pada toolbar 

lalu arahkan dan klik ke koordinat lembar kerja yang diinginkan. Input 

dari node ini berupa ketinggian dan besarnya kebutuhan air yang 

diperlukan dalam titik yang bersangkutan. 

 

Ketinggian dan besarnya kebutuhan air dapat kita tentukan dengan 

mengubah properties yang ada pada node. Untuk mengubah properties 

dari node yang bersangkutan, cukup memilih junction pada browser di 

bagian kanan map (lembar kerja epanet) lalu klik edit , maka akan 

muncul kotak dialog seperti pada gambar 2.18 berikut ini : 
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Gambar 2.18. Kotak dialog Junction. 

Kotak dialog Junction ID berisi identitas atau nama titik junction, 

sedangkan kotak dialog elevation dan base demand masing-masing 

berisi ketinggian junction (meter) dan kebutuhan air (liter/detik). 

 

b. Pipa 

 

Pipa merupakan bagian terpenting dalam perancangan sistem plambing, 

yang mempunyai fungsi sebagai media penyalur air. Dalam epanet 

sendiri, pipa digambarkan dalam bentuk garis (link) yang 

menghubungkan beberapa node. Untuk memasukkan pipa dalam 

lembar kerja (map) epanet, hanya cukup memilih  pada toolbar 

kemudian mengklik salah satu node awal dan menggeser dan mengklik 

pointer ke node akhir tempat air akan dialirkan. Sama halnya dengan 

node, kita dapat mengubah data inputan pada pipa dengan cara memilih 

pipe pada browser lalu mengklik edit  dan akan muncul kotak 

dialog sebagai berikut : 



45 
 

 

Gambar 2.19. Kotak dialog pipe. 

 

Data inputan yang harus dimasukkan secara manual pada pipa antara 

lain pipe ID, length, diameter, roughness, dan loss coeff. Pipe ID adalah 

nama atau identitas pipa yang bersangkutan. Penulisan pipe ID yang 

satu dengan yang lain haruslah berbeda untuk menghindari 

penggandaan data inputan yang sama. Length adalah panjang pipa yang 

akan digunakan dalam satuan meter. Diameter berisi lebar diameter 

pipa yang akan digunakan dalam satuan milimeter. Roughness (nilai 

kekasaran) adalah besarnya nilai kekasaran permukaan pipa dalam 

satuan milimeter.  

 

c. Tangki Atas 

 

Tangki atas merupakan tempat penyimpan sementara air sebelum 

didistribusikan ke seluruh gedung dan juga dapat mengantisipasi 

adanya kebutuhan puncak. Tata cara menginput node tangki ke dalam 

map pada Epanet 2.0 hampir sama dengan cara memasukkan node 

junction. Hal yang membedakan adalah tombol yang dipilih pada tangki 



46 
 

berupa tombol node tank  . Beberapa data inputan penting yang 

harus diisi pada node tank antara lain tank ID, elevation, initial level, 

minimum level, maximum level, dan diameter. 

 

Gambar 2.20. Kotak dialog Property Tank. 

Tank ID berisi nama atau identitas dari tangki atas. Elevation 

merupakan jarak dari ground/tanah ke dasar tangki dalam satuan meter. 

Initial level adalah ketinggian awal muka air dari dasar tangki dalam 

satuan meter. Minimum level dan maximum level adalah ketinggian 

minimum dan maksimum dari muka air ke dasar tangki yang harus 

dijaga dalam satuan meter. Sedangkan diameter merupakan panjang 

diameter tangki dalam satuan meter. 

 

d. Reservoir Bawah 

 

Reservoir bawah atau ground reservoir merupakan tempat penyimpan 

air bersih sebelum dipompakan ke roof tank atau tangki atas. Untuk 

menginput reservoir ke dalam lembar kerja Epanet 2.0, yang perlu 
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dilakukan hanyalah memilih ikon reservoir  lalu posisikan dan klik 

pointer pada map sesuai dengan koordinat reservoir yang akan diinput. 

Sorot pointer pada browser dan pilih edit  sehingga akan muncul 

kotak dialog sebagai berikut : 

 

Gambar 2.21. Kotak dialog reservoir. 

 

Data inputan yang harus diisi pada kotak dialog reservoir adalah pada 

kolom Total Head. 

 

e. Pompa 

 

Pompa dapat dimasukkan ke dalam map Epanet 2.0 dengan cara 

memilih ikon pump  pada toolbar. Untuk menggambar pompa 

pada map, kita hanya perlu mengklik start node tempat sumber air 

berasal (dari reservoir/tangki) lalu menyorotnya ke end node tempat air 

akan dialirkan. Data inputan penting yang dapat dimasukkan ke dalam 

node pump adalah sebuah pump curve. 
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Pump curve dapat dibuat dengan memilih curve dari daftar pada kotak 

yang ada pada browser lalu mengklik tombol add  sehingga akan 

muncul kotak dialog sebagai berikut : 

 

Gambar 2.22. Kotak dialog Curve. 

Curve ID diisi dengan nama kurva pompa yang akan dibuat. Pada hal 

ini, Curve ID diisi berdasarkan masing-masing pompa yang bekerja di 

gedung kuliah dan laboratorium. Data inputan yang perlu diisi adalah 

pada tabel flow dan head pada bagian kiri kotak dialog. Kolom flow dan 

head diisi berdasarkan pada perhitungan pemilihan pompa yang telah 

dilakukan. 

 

3. Eksekusi Program 

 

Eksekusi program dilakukan setelah semua data inputan telah dimasukkan, 

baik berupa gambar maupun nilai-nilai inputan pada kotak dialog. 

Eksekusi ini akan menunjukkan jaringan hidrolik yang telah dibuat 

mengalami masalah atau dapat beroperasi dengan baik. Untuk melakukan 
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eksekusi pada jaringan distribusi air, hanya perlu mengklik tombol Run 

 pada toolbar. Bila proses eksekusi tidak berhasil, Epanet 2.0 akan 

menuliskan sebuah pesan yang menyatakan bahwa jaringan yang 

dirancang mengalami masalah atau tidak dapat dieksekusi. 

 

Agar hasil analisa dapat dilihat dan lebih mudah untuk dipahami, dapat 

dilakukan beberapa hal seperti berikut : 

a. Arahkan pointer pada Browser, lalu pilih map. Pilih Pressure pada 

kolom di bawah pilihan node, lalu akan muncul legenda pada map 

berdasarkan pada hasil eksekusi. Untuk mengubah keterangan interval 

nilai warna pada legend, cukup mengarahkan pointer ke arah legend 

lalu klik kanan pada mouse sehingga akan muncul kotak dialog seperti 

berikut : 

 

Gambar 2.23. Kotak dialog Legend Editor. 

b. Meng-double klik link dan node untuk melihat hasil perhitungan yang 

dilakukan oleh Epanet 2.0 per bagian jaringan. 

c. Membuat tabel hasil perhitungan dengan memilih menu Report lalu klik 

Table. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di gedung H Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung dan laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung 

dimulai dari bulan Juni 2016 sampai dengan Agustus 2016. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Meteran 

 

Gambar 3.1. Meteran. 
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2. Software Epanet 2.0 

 

Software Epanet 2.0 merupakan salah satu software yang menggambarkan 

simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam 

jaringan pipa. Adapun spesifikasi minimum dari software ini adalah sebagai 

berikut : 

Nama : Epanet 2.0 

OS : Windows 95/98/NT 

Processor : 1 GHz atau lebih 

Memory (RAM) : 512 Mb  

Screen Display : 1024 x 768 pixels 

Hard Disk : 100 Mb (free space recomended) 

 

Gambar 3.2. Interface awal Epanet 2.0. 

  

C. Diagram Alir Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan alur sebagai berikut : 

 

 

Mulai 

A 
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 Studi Literatur 

 Pengumpulan data : ketinggian gedung, 

volume reservoir bawah yang tersedia, 

jumlah pemakai air bersih, jumlah 

laboratorium, kebutuhan air bersih alat-alat 

laboratorium dan layout gedung 

Data 

Menghitung kebutuhan air bersih 

Kurang Lengkap 

Lengkap 

A 

Menghitung volume reservoir bawah  

Menentukan diameter dan jenis pipa 

Menggambar rancangan jaringan distribusi air bersih 

Menentukan pompa 

Melakukan analisa dengan menggunakan Epanet 2.0 

Apakah hasil analisa 

sesuai dengan yang 

diinginkan? 

Tidak 

Ya 

Menentukan volume tangki atas 

 

B 
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Gambar 3.3. Diagram alir penelitian. 

 

D. Keterangan Diagram Alir Penelitian 

 

Adapun keterangan dari tahapan diagram alir penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1.  Studi Literatur 

Studi literatur dimaksudkan untuk mencari dan mempelajari landasan teori 

dari penelitian yang akan dilakukan. Sumber literatur yang diperoleh dapat 

berasal dari buku referensi dan browsing. Hal – hal yang perlu dipelajari 

untuk memulai penelitian ini adalah perencanaan dan perancangan sistem 

plambing dan bagaimana mengoperasikan software Epanet 2.0. 

2.  Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder untuk merancang suatu sistem plambing. Data tersebut antara 

lain adalah ketinggian gedung, volume reservoir bawah yang tersedia, 

jumlah pemakai air bersih dan layout gedung. Pengukuran ketinggian 

 Memperoleh hasil dan melakukan pembahasan 

 Memberikan kesimpulan dan saran 

Selesai 

Menghitung besarnya anggaran pembangunan sistem 

jaringan distribusi air bersih 

B 
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gedung dilakukan dengan mengukur jarak antara reservoir atas dengan 

kedalaman permukaan air di reservoir bawah. Pengukuran volume 

reservoir bawah yang tersedia dimaksudkan untuk melihat apakah 

besarnya volume yang tersedia memenuhi kebutuhan air bersih per 

harinya. Pengukuran ketinggian dan volume reservoir bawah dilakukan 

dengan menggunakan alat meteran. Jumlah pemakai air bersih pada 

gedung dapat ditentukan dengan melakukan survey secara langsung di 

lapangan. Dimana selanjutnya data jumlah pemakai air bersih tersebut 

akan digunakan untuk menentukan besarnya kebutuhan air bersih. 

Kebutuhan air bersih peralatan laboratorium tidak seragam. Oleh karena 

itu, penulis melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengetahui 

besarnya kebutuhan air bersih pada masing-masing alat. Gambar layout 

gedung didapat dari denah gedung kuliah dan laboratorium teknik mesin 

Universitas Lampung serta pengecekkan langsung dengan observasi 

penulis di lapangan. 

3.  Menghitung Kebutuhan Air Bersih 

Perhitungan kebutuhan air bersih per harinya dilakukan dengan 

menggunakan tabel 2.2 dan persamaan (2.1).  

4.  Menghitung Volume Reservoir Bawah 

Besarnya volume reservoir bawah (ground reservoir) dapat ditentukan 

setelah menghitung besarnya kebutuhan air bersih per hari di dalam 

gedung sesuai dengan persamaan (2.5). Perhitungan ulang volume ground 

reservoir ini diperlukan untuk memeriksa apakah volume ground reservoir 

yang tersedia telah sesuai dengan hasil perhitungan. 
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5. Menentukan Volume Tangki Atas 

Reservoir atas berguna untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada jam 

puncak. Besarnya volume tangki atas dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan (2.6). 

6.  Menggambar Rancangan Jaringan Distribusi Air Bersih 

Dalam menggambar rancangan jaringan distribusi air bersih, penulis 

menggunakan media AutoCAD. Penggambaran rancangan sesuai dengan 

perencanaan jaringan distribusi air bersih dan layout gedung. 

7. Menentukan Pompa 

Pemilihan pompa dilakukan dengan menghitung head pompa dan 

menentukan kapasitas pompa sesuai dengan kebutuhan air bersih. Untuk 

dapat menentukan head pompa, head losses yang terjadi harus dihitung 

terlebih dahulu dengan mengunakan persamaan (2.14) dan (2.22). Dengan 

begitu persamaan (2.24) atau persamaan (2.25) dapat digunakan untuk 

menentukan besarnya head pompa pada sistem. Kapasitas pompa 

ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.23). 

8. Menentukan Diameter dan Jenis Pipa 

Diameter pipa yang dibutuhkan harus menyesuaikan dengan debit air dan 

kecepatan aliran yang ada pada sistem jaringan distribusi air bersih. 

Diameter dalam pipa dihitung menggunakan persamaan (2.8) dengan 

memperkirakan besarnya jumlah nilai beban kebutuhan air bersih sesuai 

dengan tabel 2.3 serta gambar 2.4 dan gambar 2.5 tentang kurva perkiraan 

beban kebutuhan air. Jenis pipa yang direncanakan untuk sistem ini adalah 

PVC sch. 40 yang sesuai untuk jaringan distribusi air bersih. 
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9. Melakukan Analisa Dengan Menggunakan Epanet 2.0 

Analisa dengan menggunakan Epanet 2.0 berguna untuk memeriksa 

rancangan jaringan distribusi air bersih, dimana kita tidak dapat melakukan 

pengujian langsung secara eksperimental. Analisa dilakukan dengan 

memasukkan data inputan berupa gambar rancangan jaringan distribusi air 

bersih yang telah dibuat beserta dimensi dan spesifikasi dari komponen 

yang digunakan. Epanet 2.0 akan menampilkan peringatan bila hasil 

kalkulasi dari rancangan yang telah diproses tidak dapat dipecahkan atau 

tidak sesuai dengan standar yang ada. 

10. Menghitung Besarnya Anggaran Pembangunan Jaringan Distribusi Air 

Bersih 

Perhitungan jumlah anggaran biaya yang diperlukan untuk membangun 

atau mengoptimasi jaringan distribusi air bersih di gedung kuliah dan 

laboratorium meliputi alat – alat plambing yang diperlukan dalam sistem 

sesuai dengan hasil perencanaan rancangan yang benar. 

11.  Memperoleh Hasil dan Melakukan Pembahasan 

Hasil yang sesuai diperoleh ketika rancangan jaringan plambing yang 

dianalisa melalui perhitungan manual dan software Epanet 2.0 tidak 

menunjukkan masalah. Perolehan hasil secara keseluruhan meliputi 

besarnya kebutuhan anggaran biaya yang diperlukan dan pembahasan dari 

penelitian ini. 

12. Memberikan Kesimpulan dan Saran 

Pada tahapan ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil dan 

pembahasan rancangan jaringan distribusi air bersih yang telah diperoleh. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan 

mengenai perancangan sistem distribusi air bersih di gedung kuliah dan 

laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung seperti berikut ini : 

1. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, besarnya kebutuhan air bersih 

pada gedung kuliah dan laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung 

masing-masing sebesar 4.824 liter/hari dan 4.320 liter/hari. 

2. Setelah melakukan perhitungan, volume minimum ground reservoir yang 

dapat melayani kedua gedung adalah 9,144 m
3
. Dengan dimensi ground 

reservoir sebagai berikut : 

a. Panjang   : 2,5 meter 

b. Lebar   : 2 meter 

c. Kedalaman : 2,4 meter 

d. H efektif : 2 meter 

e. Volume  : 10 m
3
 

3. Volume minimum roof tank pada gedung kuliah sebesar 1.326,6 liter, 

sedangkan pada laboratorium sebesar 1.188 liter. Roof tank pada kedua 

gedung tidak perlu untuk diganti, karena volume roof tank yang ada sudah 
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memenuhi besarnya volume roof tank berdasarkan pada perhitungan teoritik 

tersebut.   

4. Pompa sumber yang akan melayani ground reservoir akan bekerja selama 6 

jam/hari dengan setidaknya memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a. Kapasitas  : 25,4 liter/menit 

b. Head   : 27,071 meter 

c. Daya masuk : 280,675 watt (bila efisiensi pompa sebesar 40 %) 

5. Pompa yang melayani gedung kuliah akan bekerja selama 5 jam/hari dengan 

setidaknya memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a. Kapasitas  : 16,08 liter/menit 

b. Head   : 21,944 meter 

c. Daya masuk : 143,813 watt (bila efisiensi pompa sebesar 40 %) 

6. Pompa yang melayani laboratorium akan bekerja selama 5 jam/hari pada 

saat praktikum dan setidaknya memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a. Kapasitas  : 14,4 liter/menit 

b. Head   : 20,596 meter 

c. Daya masuk : 120,875 watt (bila efisiensi pompa sebesar 40 %) 

7. Besarnya diameter pipa dipengaruhi oleh unit beban alat plambing (UBAP) 

yang digunakan dan besarnya headloss yang terjadi. Perubahan pada 

diameter pipa akan mempengaruhi headloss dan kecepatan aliran air dalam 

pipa. 

8. Software Epanet 2.0 dapat dijadikan rekomendasi untuk menghitung 

besarnya head yang terjadi pada sistem jaringan distribusi air bersih. Hal ini 

dikarenakan, kecilnya nilai error yang didapat dan mudah dioperasikan. 
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9. Total anggaran biaya yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 

Rp.26.500.000,00. Total anggaran ini tidak termasuk biaya tenaga kerja. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini, yaitu : 

1. Sebaiknya memasang sistem kontrol otomatis pada pompa agar dapat 

bekerja lebih optimal. 

2. Menginstal alat plambing atau alat saniter yang bersifat otomatis untuk lebih 

menghemat pemakaian air bersih. 

3. Sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut tentang suplai dan distribusi air 

bersih gedung kuliah dan laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung 

agar air bersih yang digunakan dapat langsung menjadi air minum yang 

layak konsumsi. 
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