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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan.Segala aktivitas, khususnya aktivitas 

manusia seperti aktivitas industri, pengairan, keperluan untuk rumah tangga, dan 

keperluan lainnya sangat memerlukan air.Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-

upaya untuk mengatur dan meningkatkann daya guna (efisiensi) air yang mengalir di 

permukaan tanah.Meningkatkan daya guna air dapat dilakukan dengan membuat 

pintu air otomatis atau membuat sistem irigasi yang baik.Pintu air gate valve 

digunakan untuk mengairi persawahan.Yang bekerja apabila debit air melebihi batas 

tertentu akan membuka dengan mengatur pemberat.Ketika air memiliki aliran yang 

cukup sehingga dapat menekan pintu dan jika air tidak memenuhi debit yang 

diinginkan sehingga air bagian irigasi tetap terjaga. Debit air diatur untuk dapat 

mengairi persawahan menggunakan gate valve ini. Dengan pintu ini menggunakan 

satu arah aliran sehingga pintu dapat membuka sesuai posisi yang ditentukan.Air 

yang dihasilkan dapat diatur sesuai keinginan guna mengairi persawahan.System ini 

juga bisa disebut pintu klep.Pintu klep adalah salah satu pintu air yang 

pengoperasiannya dilakukan secara mudah dengan membuka dan menutupnya pintu 

pada setiap perubahan muka air baik diudik/hulu maupun dihilir.Prinsip seperti ini 
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sangat membantu para petani yang dapat tenang karena sumber air selalu terpenuhi.

      

(http://desainsistemtataair.blogspot.com/2013/04/pintu-klep.html) 

Dengan memanfaatkan tinggi tekan air pengoperasian secara otomatis 

menggunakan tinggi tekan air dan pintu klep berbahan dasar plat.Dimana sangat 

menguntungkan karena tidak bisa berkarat dan mempunyai kekuatan yang cukup 

mampu untuk beroperasiSebagai pengaplikasian fungsi pintu air otomatis sebagai 

irigasi diperlukan sebuah pintu yang berfungsi untuk mengatur aliran air dari hulu ke 

hilir  sebelum disalurkan ke sawah-sawah. Pintu tersebut harus dapat menutup atau 

membuka sendiri sesuai debit aliran tekanan air yang cukup besar. Untuk itu maka 

dipilihlah pintu jenis Pintu air Otomatis dalam perancangan ini. Untuk menampung 

air agar tidak kembali kesaluran irigasi.Maka dari itu penyusun tugas akhir ini 

mengambil judul”Perancangan Check Gate Valve Untuk Irigasi”.  

       

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam merancang pintu air (gates) kita akan dihadapkan pada masalah debit 

air dan tinggi tekanan dari air untuk membuat pintu air yang mampu menahan 

tekanan dari air sehingga konstruksi pintu air bisa sesuai dengan yang direncanakan. 

Adapun masalah yang dirumuskan oleh penyusun dari pengerjaan tugas akhir 

ini adalah : 
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1. Bagaimana merencanakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur dan 

mengairi sawah menggunakan Gate Valve. 

2. Bagaimana merancang konstruksi Gate Valve Untuk Irigasi tersebut  yang ideal. 

1.3 Maksud dan Tujuan. 

 Dari masalah yang dirumuskan oleh penyusun seperti diatas, maka penulisan 

tugas akhir ini mempunyai maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut :  

1. Merencanakan suatu pintu air otomatis sebagai media untuk mengairi 

persawahan menggunakan tinggi tekan air.  

2. Memberikan suatu rancangan konstruksi yang lebih efisien dalam hal pemakaian 

dan penggunaan. 

1.4. Batasan Masalah. 

 Agar pembahasan susunan Tugas Akhir ini tidak terlalu luas, kiranya 

penyusun wajib membatasi permasalahan dari susunan Tugas Akhir ini. Adapun 

batasan susunan Tugas Akhir ini antara lain : 

1. Tidak memperhitungkan  biaya pembuatan pintu. 

2. Tidak memperkirakan dan memperhitungkan keawetan alat. 
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3. Hanya memperhitungkan dimensi dan  jenis bahan sebagai Pintu Otomatis 

(Valve ). 

4. Pintu air ini hanya digunakan pada daerah aliran sungai dengan ketinggian 

aliran maksimum 2 meter. 

1.5 Konsep Desain 

 

 

1.6 Data Desain  Gate Valve : 

 Tinggi Pintu Air : 2    Meter 

 Lebar Pintu Air : 1.5 Meter 

 Kedalaman Air : 2  Meter  

 


