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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tersediannya suplai air sudah menjadi perhatian masyarakat dunia pada saat 

ini. Sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia, terjadi juga perubahan bentang 

alam yang sangat besar akibat pembangunan namun hal tersebut juga membawa 

dampak berupa perubahan lingkungan termasuk juga sumber daya air (Gunawan, 

2012). Air telah menjadi salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan masyarakat sehari-hari.  

Geografis di Indonesia sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan 

pegunungan yang terkadang menumbulkan masalah dalam memenuhi ketersediaan 

air untuk kegiatan sehari - hari di daerah hulu. Melihat kondisi tersebut 

pengembangan irigasi Pompa Hidrolik Ram merupakan salah satu alternatif 

teknologi irigasi yang bisa diterapkan oleh masyarakat dan petani yang ada di 

daerah perbukitan.  

Menurut Hanafie, 1979,  Pompa Hidram merupakan pompa yang cukup 

sederhana dan efektif dipergunakan saat kondisi sesuai dengan syarat-syarat yang 

diperlukan untuk operasinya. Penggunaan pompa tidak terbatas hanya pada 

penyediaan air untuk kebutuhan pertanian, tapi juga dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga, peternakan dan perikanan.  

Di Indonesia sendiri teknologi pompa hidram telah ada sejak 35 tahun yang 

lalu (Gunawan, 2012). Banyak faktor yang telah perbaiki, disempurnakan dan 

dikembangkan supaya menjadi  teknologi yang  popular  dan banyak dipergunakan 
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di daerah perbukitan dan pertanian. Salah satu bentuk pengembangan teknologi 

pompa hidram adalah dilakukan modifikasi desain untuk meningkatkan 

efisiensinya. Salah satu modifikasi desain pompa hidram yang dapat di lalukan 

adalah pada katup limbah, katup pengantar, tabung udara dan lain sebagainya.  

Beberapa factor yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi pompa hidram 

adalah katup limbah, ketinggian awal (head input) dan juga debit input. Katup 

limbah merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi kinerja pompa 

hidram. Sedangkan head input juga memiliki pengaruh terhadap tekanan yang 

dihasilkan oleh pompa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengamambil judul Analisa 

Pengaruh Variasi Diameter katup Limbah, Debit Input dan Ketinggian Awal 

Terhadap Debit Output Pompa Hidram. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui unjuk kerja pompa hidrolik ram dengan variasi diameter katup buang 

dan ketinggian awal. Pompa hidrolik ram yang digunakan adalah rancangan Rizky 

Farizan Fiqri (2018) dengan spesifikasi, diameter pipa masuk 3 inch, diameter 

tabung udara 4 inch, diameter rumah pompa 3-4 inch dan diameter pipa keluar 1 

inch. Variasi diameter katup limbah yang dipakai adalah 70 mm, 80 mm dan 90 

mm dengan variasi head input 2,8 m, 2,4 m dan 2 m dan debit awal yaitu bukaan 

penuh, ¾ dan ½.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Maka telah diketahui masalah – masalah yang ada dalam analisa pengaruh 

variasi diameter katup limbah, debit input dan ketinggian awal terhadap debit 

output pompa hidram tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh diameter katup limbah, debit input dan ketinggian 

awal pada pompa hidram terhadap debit pemompaan. 

2. Berapa diameter katup limbah dan ketinggian awal yang paling efisien. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas di peroleh tujuan dari analisa pengaruh 

variasi diameter katup limbah, debit input dan ketinggian awal terhadap debit 

output pompa hidram yaitu : 

1. untuk mengetahui pengaruh diameter katup limbah, debit input dan 

ketinggian awal pada pompa hidraulik ram terhadap debit pemompaan. 

2. Untuk mengetahui diameter katup limbah dan ketinggian awal yang 

paling efisien. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Mengacu masalah yang timbul sangatlah banyak,  agar penulis lebih terarah 

dan fokus, penulis membuat batasan permasalahan antara lain : 

1. Debit input ke pompa dianggap kontinyu, 

2. Pompa yang dipergunakan merupakan pompa rakitan kelompok yang 

dibuat untuk penelitian ini.  

3. Pipa pemasukan  dari bahan pipa paralon diameter  3 inch 

4. Pipa penghantar dari pipa pvc.  

5. Katub limbah terbuat baja yang ditentukan beratnya.  
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1.5. Manfaat 

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui debit output dan 

efisiensi maksimal dalam pengujian pompa hidram dengan menggunakan beberapa 

variasi parameter. Manfaat bagi penulis diantaranya dapat mengaplikasikan bidang 

ilmu secara langsung yang diperoleh selama kuliah dalam menyesesaikan suatu 

masalah yang timbul dilapangan. 

 


