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BAB I 
 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air di lokasi yang posisinya 

lebih tinggi dari sumber air adalah dengan menggunakan pompa air (Gan dan 

Gunawan, 2003: 81). Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pompa air 

dapat digunakan juga untuk penyediaan air baik dalam kegiatan pertanian, 

peternakan dan perikanan khususnya di daerah pedesaan (Ari dan Heru, 2006: 178). 

Pemakaian pompa air, baik yang digerakkan oleh tenaga listrik maupun oleh tenaga 

diesel, telah lama dikenal oleh masyarakat desa. Namun pada kenyataannya masih 

banyak masyarakat pedesaan yang belum memilikinya. Hal ini disebabkan oleh 

terbatasnya pasokan energi listrik terutama pada pedesaan yang terpencil. Untuk 

itu, diperlukan pompa air yang tidak banyak membutuhkan energi listrik atau 

bahkan tidak memakai sekalipun.  

Pompa hydraulic ram (hydram) adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

mengangkat air dari suatu tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi 

dengan memanfaatkan energi potensial (Made dan IKG, 2008). Pompa ini 

memanfaatkan tenaga aliran air yang jatuh  dari tempat suatu sumber air dan 

sebagian dari air itu dipompakan  ke tempat yang lebih tinggi. Pompa hydram 

mengalirkan air secara kontinyu dengan menggunakan energi potensial sumber air 

yang akan dialirkan sebagai daya penggerak tanpa menggunakan sumber energi 

luar. Pompa hydram merupakan pilihan yang tepat untuk mengalirkan pasokan air 

karena pengelolaanya tidak tergantung oleh tenaga listrik (Daniel dan Tekad, 2012).  
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Penggunaan pompa hydram memiliki banyak keuntungan dibandingkan 

dengan jenis pompa air lainnya. Adapun kelebihan tersebut antara lain, tidak 

membutuhkan bahan bakar atau tambahan tenaga dari sumber lain, tidak 

membutuhkan pelumasan dan bentuknya sangat sederhana. Biaya pembuatan dan 

pemeliharaan pompa hydram sangat murah serta tidak membutuhkan keterampilan 

teknik tinggi untuk membuatnya. Selain itu, pompa ini mampu bekerja dua puluh 

empat jam per hari sehingga pompa hydram sangat tepat untuk daerah pedesaan 

yang penduduknya mempunyai keterampilan teknis yang terbatas serta daerah 

pedesaan yang sangat jauh dari jangkauan listrik . 

Salah satu daerah pedesaan, tepatnya di Mlancu Kediri, juga memiliki 

terjunan air. Namun, terjunan air tersebut hanya dimanfaatkan secara langsung 

untuk mengairi persawahan bawah dan sisa air terbuang ke sungai. Sedangkan 

untuk persawahan atas, petani mengambil air dari saluran irigasi. Saluran irigasi 

didapat dari percabangan sungai yang jaraknya sangat jauh. Agar petani lebih 

mudah mengairi persawahan atas, maka diperlukan pompa hydram  yang mampu 

mengangkut air dengan memanfaatkan terjunan air. Berdasarkan permasalahan ini, 

penulis tertarik ingin merancang pompa hydram sehingga penelitian ini mengambil 

judul “Perancangan Pompa Hydram dengan Debit 0,006 m3/s”. Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan petani yang memiliki persawahan atas, dapat mengairi 

lebih mudah tanpa mengambil air dari percabangan sungai yang jaraknya lebih 

jauh. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja komponen-komponen pompa hydram yang direncanakan? 

2. Bagaimana mendisain pompa hydram yang bisa menaikan air dari 

ketinggian 3 m ke 8 m? 

1.3 Tujuan Perancangan 

 Dalam perancangan pompa hydram ini, tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui komponen-komponen pompa hydram yang 

direncanakan. 

2. mendapatkan mendisain pompa hydram yang bisa menaikan air dari 

ketinggian 3 m ke 8 m? 

1.4 Manfaat Perancangan 

Perancangan pompa hydram diharapakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

khususnya petani di daerah Mlancu Kediri serta semua orang yang 

membutuhkan perancangan pompa hydram. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan perancangan tidak meluas maka penulis memberikan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Debit aliran sebesar 0.006 m3/s dengan head 3 meter dan panjang horisontal 

16 meter. 

2. Panjang serta tinggi hantaran adalah 20 m dan 8 m. 

3. Penelitian dilakukan hanya sebatas perancangan 

4. Biaya produksi tidak diperhitungkan 
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5. Pipa aliran menggunakan bahan PVC 


