
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

Ketersediaan air yang cukup bagi masyarakat Lombok Timur 

wilayah selatan merupakan suatu yang sangat diinginkan sejak lama. 

Karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memperjuangkan 

terlaksananya pembangunan Bendungan Pandan Duri, agar masyarakat 

yang tinggal  di belahan selatan daerah itu, segera lepas dari ketersediaan 

air yang kurang memadai, sementara di sisi lain memiliki hamparan sawah 

pertanian cukup luas.  

Untuk memajukan pertanian kita harus mempunyai sarana dan 

prasarana penunjang yang memadai, salah satunya adalah irigasi. Dengan 

adanya irigasi yang baik pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan secara 

maksimal, karena jika hanya mengandalkan pengairan dari curah hujan 

frekuensi panen hanya sekali dalam setahun, tapi dengan irigasi bisa dua 

kali atau tiga kali panen setahun. Untuk membangun irigasi yang baik perlu 

dipilih lokasi yang ideal, aliran sungai yang cukup besar serta pengaturan 

dan pembagian air yang baik. 

Untuk memenuhi hal ini maka perlu dibangun bedungan pada aliran 

sungai, dimana fungsi dari bendungan ini adalah untuk meningkatkan tinggi 

muka air dan menstabilkan debit air sehingga aliran sungai ini masih bisa 

dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian sepanjang tahun, walaupun 

pada musim kemarau. 
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Maka dari itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Sumber Daya 

Air (SDA) Kementrian Pekerjaan Umum terus mendorong peningkatan 

tampungan air melalui pembangunan beberapa bendungan. Salah satunya 

adalah bendungan Pandanduri. 

Bendungan pandanduri terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 

badan bendungan (body of dams), pondasi (foundation), pintu air (gates), 

bangunan pelimpah (spill way), kanal (canal), reservoir, stilling basin, katup 

(kelep, valves). Pada salah satu komponen dari bendungan penyusun tertarik 

untuk merencanakan suatu katup atau valve, yang berfungsi untuk mengatur 

aliran fluida dengan menutup, membuka atau menghambat sebagian dari 

jalannya aliran. Pemilihan valve melibatkan beberapa faktor, dasar 

perencanaan berikut harus dipertimbangkan antara lain: tipe valve, bahan 

konstruksi, tekanan dan temperatur, biaya dan kegunaannya. Valve tersebut 

harus dapat menahan tekanan air yang cukup besar, valve pada bendungan 

sama saja fungsinya untuk meredam air yang keluar agar tidak merusak 

bebatuan dan konstruksi lainnya, pemilihan suatu katup atau valve 

berdasarkan lokasi pada bendungan dan jenis valve yang digunakan. 

Dari beberapa pertimbangan untuk merencanakan sebuah valve 

pada bendungan pandanduri untuk itu maka dipilihlah jenis hollow jet valve 

dalam perancangan ini. Maka dari itu penyusun tugas akhir ini mengambil 

judul “Perancangan Hollow Jet Valve Pada Bendungan Pandanduri 

Nusa Tenggara Barat”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dalam merancang hollow jet valve kita akan dihadapkan pada 

masalah debit air dan tinggi tekanan dari air untuk membuat valve yang 

mampu menahan tekanan dari air sehingga konstruksi valve bisa sesuai 

dengan yang direncanakan. Baru kemudian mendesain atau merencanakan 

bagian – bagian dari komponen valve, maka permasalahan yang timbul : 

Bagaimana merancang atau mendesain konstruksi katup yang sesuai dengan 

kondisi lokasi bendungan pandanduri yaitu:  

 Elevasi permukaan air (W.H.L) : 281,5 m 

 Center line elevasi sill  : 244 m 

 Tinggi tekanan air (h)  : 37,5 m  

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan hollow jet valve ini adalah : 

1. Untuk menghasilkan laju aliran yang mudah disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

2. Mendapatkan mekanisme penggerak pada hollow jet valve. 

3. Mendapatkan gambar kerja konstuksi hollow jet valve sesuai gambar 

(ISO). 

1.4 Batasan Masalah 

Agar perancangan hollow jet valve ini menjadi lebih terarah dan mencapai 

tujuan yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Menghitung komponen mekanisme penggerak. 
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2. Membahas masalah pemilihan bahan yang digunakan pada proses 

perancangan. 

3. Tidak menghitung korosi. 

4. Tidak menghitung biaya (RAB). 

1.5 Konsep Desain

 

Gambar 1.1 : Konsep desain hollow jet valve 

Keterangan Gambar : 

1. Cassing Depan 

 

Gambar 1.2 : Chassing depan 

Untuk memudahkan pemasangan pipa dengan chasing depan maka didesain 

seperti gambar diatas ini, cahssing depan juga berfungsi melindungi bagian 

Cassing depan 

Cassing belakang 

Roda gigi kerucut 

Poros ulir 

Tutup roda gigi kerucut 

Plunyer / Valve 
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bagian dari komponen dalam dan perapat untuk jarum/plunyer sehingga aliran 

air dapat ditutup dan dibuka karena adanya perapat’an antara jarum/plunyer 

dengan chasing depan.  

2. Plunyer (Valve) 

 

Gambar 1.3 : Plunyer (Valve) 

Agar tidak menghambat suatu aliran maka plunyer (valve) ini dibuat seperti 

kerucut agar plunyer (valve) ini bisa memudahkan aliran yang masuk dan 

mencagah tidak turbulensasi pada air.  Fungsi dari plunyer untuk mengatur 

besar kecilnya aliran yang masuk, plunyer ini terdapat ulir untuk mendorong 

maju (menutup aliran) dan mendorong kebelakang (membuka aliran). 

3. Poros Ulir pendorong 

 

Gambar 1.4 : poros ulir pendorong 

Poros didesain ber ulir untuk mendorong plunyer dari gerak putar menjadi 

gerak translasi yang menghubungkan antara roda gigi kerucut dengan ulir 

pada plunyer. 
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4. Roda gigi kerucut 

  

Gambar 1.5 : Roda gigi kerucut 

Transmisi roda gigi mempunyai keunggunlan dibandingkan dengan sabuk 

atau rantai karena lebih ringkas, putaran lebih tinggi dan tepat, dan daya lebih 

besar. Kelebihan ini tidak selalu menyebabkan dipilihnya roda gigi kerucut 

disamping cara lain, memerlukan ketelitian lebih besar dalam pembuatan, 

pemasangan, maupun pemeliharaan pada perancangan hollow jet valve. Jika 

dari dua buah roda berbentuk silender atau kerucut yang saling 

bersinggungan pada sekelilingnya salah satu berputar maka yang lain akan 

ikut berputar pula. Alat yang menggunakan cara kerja semacam ini untuk 

mentransmisikan daya disebut roda gesek. Guna mentransmisikan daya besar 

dan putaran yang tepat tidak dapat dilakukan dengan roda gesek. Untuk itu, 

kedua roda tersebut harus dibuat bergigi pada sekelilingnya sehingga 

penerusan daya yang dilakukan oleh gigi-gigi kedua roda yang saling 

berkaitan.  

5. Chasing belakang 

 
Gambar 1.6 : chasing belakang 
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Untuk chasing belakang di desain seperti gambar diatas ini agar memudahkan 

dudukan komponen-komponen lainnya seperti sleeve,bearing,poros dan juga 

melindungi komponen yang lain agar tidak menghambat aliran yang masuk. 

6. Tutup roda gigi kerucut 

 

 

Gambar 1.7 : Tutup roda gigi kerucut 

Tutup roda gigi kerucut berfungi untuk tempat oli dan juga meindungi bagian 

bagian dari roda gigi kerucut. Tutup roda gigi ini di buat seperti ini agar 

memudahkan maintenance. 

1.6 Cara kerja 

 

 

Gambar 1.8 : Tata letak hollow jet di bendungan 

Inlet water 

Outlet water 
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Gambar 1.9 : Sekema letak hollow jet valve 

Air yang bertekanan dari suatu bendungan dialirkan melalui pipa 

yang terletak di bawah bendungan menuju suatu komponen hollow jet 

valve, cara kerja dari hollow jet valve  beroperasi melalui suatu torsi yang 

menuju rumah gigi kerucut untuk memutar suatu poros ulir yang mendorong 

jarum/plunyer menjauhi dudukan (sleeve) sehingga jarum/plunyer 

membuka dan menutup aliran air yang masuk dalam hollow jet tersebut. 

Inlet water 


