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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum 

 Perencanaan sistem air bersih adalah sistem yang berhubungan langsung 

dengan konsumen, yang mempunyai fungsi pokok untuk mendistribusikan air 

yang telah memenuhi syarat ke seluru daerah pelayanan, sistem ini meliputi unsur 

sistem perpipaan dan perlengkapannya, hidran kebakaran, sistem perpompaan 

(bila diperlukan) dan reservoir distribusi. Damanhur, E., (1989) 

 Sistem penyediaan air bersih harus dapat menyediakan air yang cukup 

untuk kebutuhan yang diperlukan. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 

tentang sistem pengembangan air minum menyebutkan bahwa sistem penyediaan 

air minum terdidri dari : 

1. Unit Air Baku 

2. Unit Produksi 

3. Unit Distribusi 

4. Unit Pelayanan 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.1 Skematik Sistem Penyediaan Air Minum 
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1. Unit Air Baku. 

dapat terdiri dari bangunan penampung air, bangunan 

pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan pemantauan, sistem 

pemompaan dan bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Unit 

air baku, merupakan sarana pengambilan dan penyediaan air baku wajib 

memenuhi baku mutu yang di tetapkan untuk penyediaan air minum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Unit Produksi. 

 merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah 

air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan biologis. 

Unit produksi dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan 

perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukur dan peralatan 

pemantauan, serta bangunan penampung air minum. 

3. Unit distribusi. 

 terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampung, 

alat ukur dan peralatan pemantauan. Unit distribusi wajib memberikan 

kapasitas kuantitas, kualitas air dan kontinuitas pengaliran, yang 

memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari. 

4. Unit pelayanan. 

 terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran untuk 

mengukur besarnya pelayanan pada sambungan rumah dan hidran untuk 

harus dipasang alat ukur berupa meter air. Untuk menjamin keakurasinya, 

meter air wajib ditera  secara berkala oleh instansi yang berwenang. 

5. Unit pengolahan,. 

terdiri dari pengolahan teknis dan pengolahan non teknis.pengolahan 

teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari 

unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Sedangkan non teknis 

terdiri dari administrasi dan pelayanan. 
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2.2  Pertumbuhan Penduduk 

Perkembangan penduduk adalah salah satu faktor yang sangat penting 

dalam perencanaan kebutuhan air minum dimasa yang akan datang , analisa 

perkembangan penduduk digunakan untuk memperkirakan tingkat pelayanan air 

minum dan ketersediaan air dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat pada masa 

yang sekarang dan masa yang akan datang pada masyarakat.  

Metode Proyeksi yang digunakan adalah antara lain (Peraturan Mentri 

Pekerjaan Umum Nomor :18/PRT/M2007). 

2.2.1 Metode Geometrik 

Metode ini dianggap bahwa perkembangan pemakai secara otomatis 

berganda dengan pertambahan pemakai. Metode ini tidak memperhatikan adanya 

suatu saat terjadi perkembangan menurun dan kemudian menetap, disebabkan 

kepadatan pemakai yang mendekati maksimum. 

a. Memperkirakan jumlah penduduk pada tahun akhir rencana 

Pn = Po. (1 + r)n 

Dimana : 

Pn = Perkirakan jumlah penduduk pada tahun akhir rencana 

  Po = Jumlah penduduk pada tahun awal perencanaan (tahun  

      Akhir data) 

  n = Periode waktu perencanaan  

  r = Tingkat pertumbuhan pemakai 

      (diperoleh dari data hitungan sebelumnya) 

2.2.1 Metode Eksponensial 

Metode ini memberikan variasi pertambahan dari pertambahan penduduk 

secara aritmatik. Perhitungan metode eksponensial dapat dihitung dengan 

persamaan. 

Pn = Po. Er.n 

Dimana : 

 Pn = Perkirakan jumlah pemakai pada tahun akhir rencana 

 Po = Jumlah pemakai pada tahun awal perencanaan (tahun  

     Akhir data) 
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 n = Periode waktu perencanaan  

 r = Tingkat pertumbuhan pemakai 

     (diperoleh dari data hitungan sebelumnya) 

   e = Bilangan pokok dari sistem logaritma natural (2,7182818) 

2.2.2 Metode Regresi Linier  

Metode ini digunakan berdasar pertumbuhan rata-rata tahunan dari 

penduduk. Rumus yang digunakan : 

y = a + bx 

Dimana : 

𝑎 =  
∑𝑥2∑𝑦− ∑𝑥∑𝑥𝑦

𝑛∑𝑥2− (∑𝑥)2
     𝑏 =  

𝑛∑𝑥𝑦− ∑𝑥∑𝑦

𝑛∑𝑥2− ∑𝑥2
  

Dengan : 

y = Populasi pada tahun ke x setelah tahun dasar ( tahun ke 0 ) 

x = tahun dihitung dari tahun dasar 

a dan b = Variabel data 

 

2.3  Kebutuhan Air  

 Kebutuhan air adalah jumlah air yang digunakan untuk menunjang segala 

kegiatan manusia, meliputi air bersih domestik dan non domestik, air irigasi baik 

pertanian maupun perikanan, dan air untuk penggelontaran kota. Air bersih 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan: 

a. Kebutuhan air domestik, yaitu kebutuhan air untuk keperluan rumah 

tangga 

b. Kebutuhan air non domestik, yaitu kebutuhan air untuk industri, 

pariwisata, tempat ibadah, tempat sosial, serta tempat-tempat komersial 

atau tempat umum lainnya: 

Kebutuhan air domestik atau non domestik untuk kota dapat dibagi dalam 

beberapa kategori antara lain : 

1. Kota Kategori I (Metro) 

2. Kota Kategori II (Kota Besar) 

3. Kota Kategori III (Kota Sedang) 

4. Kota Kategori IV (Kota Kecil) 
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5. Kota Kategori  V (Desa) 

2.3.1  Kebutuhan Air Domestik 

Kebutuhan air domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, dan 

konsumsi perkapita. Kecenderungan populasi dan sejarah populasi dipakai 

sebagai dasar perhitungan kebutuhan air domestic terutama dalam penentuan 

kecenderungan laju pertumbuhan (Grow Rate Trends).  

Kebutuhan air per orang per hari disesuaikan dengan standar yang biasa 

digunakan dan criteria pelayanan berdasarkan pada kategori kotanya. Dalam 

kategori tertentu kebutuhan air per orang per hari berbeda-beda. 

Tabel 2.1Kriteria perencanaan Air Bersih Berdasarkan SNI tahun 1997 

No. Uraian 

Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (jiwa) 

>1.000.000 
500.000-

1.000.000 

100.000-

500.000 

20.000-

100.000 

< 

20.000 

Metro Besar Sedang Kecil Desa 

1. 

Konsumsi Unit 

SambunganRumah (SR) 

l/org/hari 

190 170 150 130 100 

2. 
Konsumsi Unit Hidran 

Umum (HU) l/org/hri 
30 30 30 30 30 

3. 
Konsumsi Unit Non 

Domestik (%) 
20-30 20-30 20-30 20-30 10-20 

4. Kehilangan Air (%) 20-30 20-30 20-30 20-30 20 

5. Faktor Maksimum Perhari 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

6. Faktor Pada Jam Puncak 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

7. Jumlah jiwa Per SR 5 5 6 6 10 

8. JumlahJiwa Per HU 100 100 100 100 - 200 200 

9. 
Sisa Tekat Di Jaringan 

Distribusi ( meter ) 
10 10 10 10 10 

10. Jam Operasi ( jam ) 24 24 24 24 24 

11. Volume Reservoir 20 20 20 20 20 

12. SR : HU 
50:50 s/d 

80:20 

50:50 s/d 

80:20 
80:20 70:30 70:30 

13. Cakupan Pelayanan (%) 90 90 90 90 70 

Sumber : Dirjen Cipta Karya 1997 dalam nurul, 2014:10 



9 
 

2.3.2  Kebutuhan Air Non Domestik 

Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih untuk sarana dan 

prasarana derah yang teridentifikasi ada atau bakal ada berdasarkan rencana tata 

ruang. Sarana dan prasarana berupa kepentingan sosial/umum seperti untuk 

pendidikan, tempat ibadah, kesehatan, dan juga untuk keperluan komersil seperti 

untuk perhotelan, kantor restoran dan lain-lain. Selain itu juga keperluan industri, 

pariwisata, perhubungan dan lain-lain.(Kimpraswil, 2002). Diambil dari tabel 2.1 

 

2.4  Fluktuasi Kebutuhan Air 

Kebutuhan air bergantung pada musim. Pada musim kemarau, kebutuhan 

air untuk menyiram tanaman, mandi, cuci, dan mminuman meningkat. Menurut 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, kebutuhan maksimum harian adalah 38% lebih 

tinggi dari kebutuhan rerata. Kebutuhan air juga berfluktasi secara harian. 

Kebutuhan air meningkat mulai pukul 4.00 pagi dan mencapai puncak pada 

sekitar pukul 06.00 pagi, di mana aktivitas warga untuk mandi, cuci, dan bersih-

bersih meningkat. Pada pukul 07.00 pagi sebagian masyarakt  sudah mulai 

meninggilkan rumah untuk bekerja atau kegiatan lainnya. Aktivitas setelah itu 

tidak terlalu banyak membutuhkan air sehingga kebutuhan pada pukul 8 hingga 4 

sore biasanya tidak terlalu tinggi. Setelah pukul 4 sore masyarakat mulai 

beraktivitas melakukan berih-bersih dan mandi sehingga kebutuhan air kembali 

meningkat. Pada sore hari waktu melakukan kegiatam lebih tersebar, yaitu pada 

pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00. (Triatmadja, 2016) 

 Berdasarkan Triatmadja (2016 : 201) di peroleh data-data dari hasil survei 

kebutuhan air,  seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 2.2 : 

Tabel 2.2 Koefisien Tingkat Pemakaian Air Tiap Jam 

Jam Koefisien Jam Koefisien Jam Koefisien 

1.00 0 9.00 0.86 17.00 2.29 

2.00 0 10.00 1.14 18.00 1.14 

3.00 0.29 11.00 1.43 19.00 1.14 

4.00 0.57 12.00 1.43 20.00 0.86 

5.00 1.14 13.00 1.71 21.00 0.57 

6.00 1.71 14.00 1.43 22.00 0.57 

7.00 2 15.00 0.86 23.00 0 

8.00 1.14 16.00 1.71 24.00 0 

  Sumber :(Triatmadja, 2016 : 201) 
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2.5  Sumber-sumber Air Bersih   

Menurut Sutrisno dan Suciastuti (1987 : 13) Ada macam-macam sumber 

air, sebagai berikut : 

2.5.1  Air laut 

Air laut memiliki sifat asin, dikarenakan mengandung garam (NaCI), 

kadar garam air laut adalah 3%. Dalam keadaan ini air tidak mempunyai syarat 

untuk air bersih. 

 2.5.2  Atmosfir (Hujan) 

Dalam keadaan murni air hujan itu sangatlah bersih, tetapi karena adanya 

pengotoran udara yang disebabkan oleh kotoran-kotoran industri dan lainya, maka 

air ini menjadi tercemar. Maka dari itu untuk menyediakan air hujan sebagai 

sumber air bersih hendaknya pada waktu menampung air hujan jangan dimulai 

saat hujan mulai turun karena masih banyak mengandung kotoran.  

2.5.3  Air Permukaan 

Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi, pada 

umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, 

misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu dan kotoran industri dan sebagainnya. 

Air permukaan terdiri dari beberapa macam yaitu: 

1. Air sungai, dalam penggunaannya sebagai air bersih haruslah melalui suatu 

proses pengolahan yang baik, karena air sungai pada umumnya mempunyai 

tingkat kotor yang sangat tinggi. 

2. Air danau atau rawa ini berwarna, hal ini disebabkan oleh adanya tumbuhan 

yang membusuk dan lumut yang menimbulkan warna hijau.  

2.5.4  Air Tanah 

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air selain 

air permukan dan air hujan, air tanah juga mempunyai peran yang penting 

terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk 

kepentingan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Air tanah merupakan salah 

satu sumber air bagi kehidupan dimuka bumi. Jenis-jenis air tanah antara lain. 

(Sutrisno dan Suciastuti, 1987): 
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1. Air Tanah Dangkal 

Air tanah dangkal ini terdapat pada kedalaman 15 m. Sebagai sumur air 

minum, air tanah dangkal ini ditinjau dari segi kuliatas agak baik. 

Kuantitas kurang cukup dan tergantung pada musim. 

2. Air Tanah Dalam 

Air tanah dalam setelah lapisan air yang pertama, pengambilan air tanah 

dalam tidak sama dengan mata air tanah dangkal. Dalam hal ini harus 

digunakan bor dan memasukan pipa kedalamnya, Jika terkena air tanah 

besar air akan menjembur keluar, sehingga dalam keadaan ini disebut 

sumur artesis. Jika air tidak dapat keluar denga sendirinya maka digunakan 

pompa untuk membuat air bisa naik ke permukaan.  

3. Mata Air  

Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan 

tanah. Sehingga mata air yang berasal dari tanah dalam , hampir tidak 

terpengaruh oleh musim.  

 

2.6  Kualitas dan Kuantitas Mata Air 

  Departemen kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan standar 

kualitas air baku sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan Nomor : 

173/Menkes/Per/VIII Standar kualitas air baku dibedakan menjadi : 

1. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara 

langsung tanpa pengolahan terlebi dahulu. 

2. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah 

sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. 

3. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan 

dan peternakan. 

4. Golonagan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keprluan pertanian 

dan juga untuk usaha perkotaan, industry dan listrik tenaga air 
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2.7  Kebocoran Air 

Beberapa permasalahan kebocoran fisik pipa terjadi karena hal-hal berikut 

: (Triatmadja, 2016 : 124) 

a. Kualitas pipa yang dipasang tidak sesuai dengan tekanan air dalam pipa; 

b. Terjadi water hammer yang sebelumnyatidak diperhitungkan dalam 

perencanaan; 

c. Sambungan antar pipa atau dengan aksesoris yang tak sempurna; 

d. Pipa bergerak karena terdesak gaya luar (misalnya oleh tanah 

longsor)sehingga pipa pecah, putus, atau terlepas dari sambungannya; 

e. Pipa pecah karena gaya dari luar (tekanan ban kendaraan atau terkena 

benda tajam); 

f. Pipa sengaja dilubangi untuk diambil airnya secara tidak legal. 

2.8  Sistem Hidrolika dan Perpipaan  

Distribusi air minum dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung 

kondisi topografi yang menghubungkan sumber air dengan konsumen. Distribusi 

secara gravitasi, pemompaan maupun kombinasi pemompaan dan gravitasi dapat 

digunkan untuk menyuplai air ke konsumen dengan tekanan yang mencukupi. (tri 

Joko:15) 

1. Sistem Gravitasi 

Sistem pengaliran gravitasi digunakan apabila elevasi sumber air 

mempunyai perbedaan cukup besar dengan elevasi daerah pelayanan, 

sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan. Cara ini dianggap 

cukup ekonomis, karena hanya memanfaatkan beda ketinggian lokasi.  

Gambar 2.2 sistem pengaliran gravitasi 
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2. Sistem Pompa 

Pada cara ini pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan yang 

diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke 

konsumen. Sistem ini digunakan jika elevasi antara sumber air atau 

instalasi pengolahan dan daerah pelayanan tidak dapat memberikan 

tekanan yang cukup.  

 

Gambar 2.3 sistem pengaliran pompa 

3. Sistem Gabungan  

Pada cara gabungan, reservoir digunakan untuk menahan tekanan yang 

diperlukan selama periode pemakaian tinggi dan pada kondisi darurat, 

misalnya saat terjadi kebakaran, atau tidak adanya energi. Selama periode 

pemakain rendah, karena reservoir distribusi digunakan sebagai cadangan 

air selama periode pemakaian tinggi atau pemakaian puncak, maka pompa 

dapat dioperasikan pada kapasitas debit rata-rata. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 sistem pengaliran gabungan 
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2.8.1  Sistem Air Disuplai Melalui Pipa 

 Menurut Kamala, K. R (1999), Suplai air melalui pipa induk mempunyai 

dua macam sistem adalah sebagai berikut: 

1. Countinous Sistem 

Didalam sistem ini, air bersih yang akan disuplai kepada pemakai terus 

menerus selama 24 jam. Sistem ini biasanya akan diterapkan bila pada 

setiap waktu kuantitas air baku dapat mensuplai seluruh kebutuhan 

penduduk daerah tersebut. 

 Keuntungan sistem ini adalah : 

 Setiap saat konsumen akan mendapatkan air bersih. 

 Air yang diambil dari titik pengambilan didalam jaringan pipa 

distribusi selalu dipatkan dalam keadaan segar 

Kerugian sistem ini adalah : 

 Pemakaian akan cenderung lebih boros 

 Bila terdapat sedikit kebocoran saja, air terbuang lebih besar 

2. Intermitten Sistem 

Didalam sistem ini air bersih yang akan disuplai ke pemakaian hanya 

beberapa jam dalam satu hari, biasanya 2-4 jam dipagi dan 2-4 jam disore 

hari. Sistem ini dipilih terutama bila kuantitas dan tekanan tersedia dalam 

sistem. 

Kerugian sistem ini adalah : 

 Bila terjadi kebakaran pada saat jam tidak beroperasi maka air 

pemadam kebakaran sulit untuk mendapatkan. 

 Setiap rumah perlu menyediakan tempat penyimpangan air yang 

cukup agar kebutuhan air dalam sehari dapat disimpan 

 Dimensi pipa yang digunakan lebih besar karena kebutuhan air 

dalam sehari yang akan disuplai ditempuh dalam jangka waktu 

yang pendek dan terbatas. 

 Konsumen tidak bisa menggunakan air setiap saat. 
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2.8.2  Sistem Jaringan Distribusi 

 Sistem jaringan induk ada dua macam : 

1. Sistem Cabang 

sistem cabang adalah sistem jaringan perpipaan dimana pengalir air 

hanya menuju kesatu arah dan pada setiap ujung akhir daerah 

pelayanan terdapat titik mati. 

Contoh jaringan pipa dengan sistem bercabang (BRACH) : 

Keterangan : 

1. pipa pengantar                     

2. reservoir 

3. pipa induk 

4. pipa induk cabang 

5. ketup 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.5 jaringan pipa bercabang 

 Sistem ini biasanya digunkan pada daerah dengan sifat-sifat berikut : 

 perkembanagan kota kearah memanjang. 

 Sarana jaringan jalan induk saling berhubungan 

 Keadaan topografi dengan kemiringan medan yang menuju kesatu 

arah. 

Keuntungan sistem cabang : 

 Sistem lebih sederhana sehingga penghitung dimensi pipa lebih 

mudah. 

 Pemasangan pipa lebih mudah dan sederhana. 
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 Peralatan lebih sedikit 

 Perpipaan lebih ekonomis karena penggunaaan pipa lebih sedikit 

(pipa distribusi hanya dipasang pada daerah yang padat 

penduduknya). 

Kerugian sistem cabang : 

 Kemungkinan terjadi penimbunan kotoran dan pengendapan 

diujung pipa tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan pembersian 

intensif untuk mencegah timbulnya perubahan bau dan perubahan 

rasa. 

 Bila terjadi kerusakan, pengaliran air dibawahnya akan berhenti. 

 Kemungkinan tekanan air yang diperlukan tidak cukup bila ada 

sambungan baru. 

 Keseimbanagan sistem pengaliran kurang terjamin, terutama 

terjadinya tekanan kritis pada bagian pipa terjauh. 

 Suplai air akan trganggu apabilah terjadi kebakaran atau kerusakan 

pada salah satu bagian. 

2. Sistem Melingkar 

sistem melingkar adaalah sistem jaringan perpipaan dimana didalam 

sistem ini jaringan pipa induk distribusi saling berhubungan satu 

dengan yang lain membentuk loop-loop, sehingga pada pipa tidak ada 

titik mati (dead end). Contoh jaringan pipa dengan sistem melingkar : 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.6 jaringan pipa melingkar 
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 Keterangan : 

1. Sumber air  

2. Pipa pengantar air bersih 

3. Reservoir 

4. Pipa induk melingkar 

5. Pipa induk cabang 

6. Ketup 

Sistem melingkar ini biasanya diterapkan pada : 

 Daerah yang mempunyai jaringan jalan yang berhubungan 

 Daerah yang perkembanagannya ke segala arah 

 Daerah dengan topografi yang relatif datar 

Keuntungan sistem melingkar : 

 Kemungkinan genangan atau endapan dapat dihindari, karena air 

dapat disirkulasi secara bebas. 

 Keseimbanagan aliran mudah dicapai 

Kerugian sistem melingkar : 

 Sistem perpipaan lebih rumit 

 Penggunaan pipa relatif lebih banyak 

 Perlengkapan pipa lebih jauh lebih banyak 

2.8.3  Perpipaan Distribusi 

 Macam-macam pipa yang umumnya tersedia pada sistem distribusi air 

bersih yaitu (badan penilitian dan pengembangan Kimpraswil, 2002): 

1. Pipa Primer atau Pipa Induk 

Pipa primer adalah pipa yang mempunyai diameter yang lebih besar, 

yang fungsinya membawa air dari instalasi pengelolaan atau reservoir 

distribusi ke zona (loop). 

2. pipa sekunder  

pipa sekunder merupakan pipa yang mempunyai diameter sma dengan 

atau kurang dari pipa primer, yang disambungkan ke pipa primer. 
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3. pipa tersier  

pipa tersier dapat disambungkan langsung ke pipa sekunder atau pipa 

primer, yang gunanya untuk melayani pipa service ke pipa induk 

sangat tidak menguntungkan, disamping dapat mengganggu lalu lintas 

kendaraan. 

4. pipa service 

pipa service mempunyai diameter yang relative kecil. Pipa 

disambungkan langsung pada pipa sekunder atau tersier, yang 

dihubungkan pada pipa konsumen. 

 

2.9  Sarana Penunjang Distribusi Air 

Badan penilitian dan pengembangan daerah Kimpraswil, 2002 menyatakan 

bahwa sarana penunjang distribusi air pada umumnya adalah pipa. Pipa 

diperlukan untuk mengalirkan air dari mata air ke bak penampung atau reservoir, 

maupun dari penampung ke konsumen. Pada umumnya, pipa memiliki bentuk 

penampang bulat. Pipa yang digunakan dapat dibuat dari berbagai macam bahan, 

antara lain : 

1. Besi Tuang (cast iron) 

Jenis pipa ini termasuk yang paling lama digunakan, biasanya akan 

tercelup dalam larutan anti karat untuk perlindungan pipa itu sendiri dari 

proses perkaratan. Panjang pipa ini antara 4-6 meter, dan dapat mencapai 

umur 100 tahun. 

Keuntungan penggunaan pipa ini adalah : 

a. Harga pipa cukup murah dan banyak tersedia di pasaran  

Mudah dalam proses penyambungan 

b. Tahan terhadap daya korosi 

Kerugian dari penggunaan pipa ini adalah : 

a. Konstruksi pipa keras dan mudah pecah 

b. Pipa berat hingga berpengaruh terhadap daya pengangkutan ke lokasi 
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2. Besi Galvanees (galvalinized pipe) 

Pipa jenis ini bahannya terbuat dari pipa besi yang dilapaisi seng. 

Umurnya relatif pendek 7-10 tahun, pipa ini dipakai secara luas untuk 

jaringan pelayanan yang kecil didalam suatu distribusi.  

Keuntunganga menggunakan pipa ini adalah : 

a. Harga terjangkau dan banyak terdapat dipasaran 

b. Ringan sehingga mudah di angkut ke lokasi pekerjaan 

c. Mudah dalam proses penyambungan 

Kerugian menggunakan pipa ini adalah mudah terjadi korosi atau 

perkaratan. 

3. Pipa Plastik (PVC) 

Pipa PVC (Poly Vinyl Chloride) sekarang ini banayak digunakan dalam 

proyek-proyek  jaringan penyediaan air bersih. Panjang pipa 4-6 meter 

dengan berbagai ukuran 

Keuntungan penggunaan pipa ini adalah : 

a. Umur pipa dapat mencapai 75 tahun 

b. Banayak tersedia dipasaran  

c. Sangat ringan dan mudah dalam proses pemasangannya 

d. Karena bahan tersebut terbuat dari plastik 

e. Mudah dalam pengangkutan ke lokasi pemasangan 

Kelemahan dari pipa PVC adalah : 

Koefesien mulai yang cukup besar sehingga tidak tahan terhadap suhu 

yang terlalu tinggi. 

4.  Pipa Baja (steel pipe) 

Pipa ini terbuat dari baja lunaka yang mempunyai banyak ragam serta 

ukuran.   

Keuntungan pipa ini adalah : 

a. Terseddia dalam berbagaai ukuran  

b. Umur pipa bisa mencapai 40 tahun 

Kerugiannya adalah : 

a. Berat hingga bisa berpengaruh pada biaya pengangkuta, 
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b. Tidak tahan perkartan 

c. Untuk ukuran yang besar sistem penyambungan agak sulit. 

 

2.10  Perencanaan Teknis Unit Distribusi 

Perencanaan teknis pengembangan SPAM unit distribusi dapat berupa 

jaringan perpipaan yang terkoneksi satu dengan lainnya membentuk jaringan 

tertutup (loop), sistem jaringan distribusi bercabang (dead-end distribution 

system), atau kombinasi dari kedua sistem tersebut (grade system). Bentuk 

jaringan pipa distribusi ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi reservoir, luas 

wilayah pelayanan, jumlah pelanggan dan jaringan jalan dimana pipa akan 

dipasang. Pada Tabel 2.3 dijelaskan kriteria tentang pipa distribusi. 

Tabel 2.3 Kriteria Pipa Distribusi 

No Uraian Notasi Kriteria 

1 Debit Perencanaan Q puncak 
Kebutuhan air jam puncak 

Q peak = F peak x Q rata -rata 

2 Faktor jam puncak F.puncak 1.15 - 3 

3 

Kecepatan aliran air dalam pipa     

a) Kecepatan Minimum V min 0.3 - 0.6 m/det 

b) Kecepatan Maksimum     

Pipa PVC atau ACP V. max 3 - 4.5 m/det 

Pipa baja atau DCIP V. max 6 m/det 

5 

Tekanan air dalam pipa     

a) Tekanan Minimum 
h min 

(0.5 - 1) atam, pada titik 

jangkauan pelayanan terjauh. 

 b) Tekanan Maksimum     

Pipa PVC atau ACP h max 6 - 8 atm 

Pipa baja atau DCIP h max 10 atm 

Pipa PE 100 h max 12.4 Mpa 

Pipa PE 80 h max 9.0 MPa 

Sumber : (Peraturan Mentri Pekerja Umum Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyedian 

Air Minum No : 18 Tahun 2007) 

 

Selain hal-hal tersebut diatas, beberapa perlengkapan penunjang lain yang 

sering digunkaan dalam suatu jaringan perpipaan antaar lain (Ray K, 1989: 302): 
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1. Fire Hydrant 

Berfungsi untuk memberikan air bila terjadi kebakaran, ditempatkan 

pada persilangan atau persimpangan jalan, tapi jalan didaerah yang 

berpenduduk padat atau ditempat kemiringan. 

2. Manhole 

Berfungsi untuk pemeriksaan / perbaikan bila ada kerusakan. Monhole 

ditempatkan pada jalur pipa dengan jarak 300-600 meter, atau pada 

tempat-tempat yang terdapat peralatan penting. 

3. Pembuang lumpur 

Berfungsi untuk membuang lumpur yang mengendap pada jalur pipa. 

Letaknya pada titik terendah pada suatu jalur pipa, tempat-tempat yang 

berdekatan dengan jalur pipa. 

4. Bangunan pelintasan 

Bangun yang diperlukan bila mana jaringan memotong atau melintas 

sungai / rel kereta api. Jika pipa memotong sungai, bila mana pipa 

disatukan dengan angker yang berada pada jembatan yang telah ada, 

bila tidak mungkin harus dibuatkan jembatan pipa tersendiri. Untuk 

pipa yang memotong rel kereta api dibutuhkan pipa beton yang 

dimensinya lebih besar dari pipa air minum dengan tujuan untuk 

melindungi dari tekanan dan getaran apabila kereta api sedang 

melintas, dengan konstruksi pemasangan pipa air minum tidak 

bersentuhan dengan betonnya. 

5. Gate valve 

Berfungsi untuk mengatur udara dalam pipa. Ditempatkan pada bagian 

tertinggi pada suatu jalur pipa. 

6. Air valve  

Berfungsi untuk melepaskan udara yang terperangkap didalam pipa, 

ditempatkan pada bagian tertinggi, pada suatu jalur pipa. 

7. Non return valve 

Berfungsi untuk menghindari water hammer dalam pipa. 
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8. Bak pelepas tekan  

Berfungsi untuk mengurangi tekanan yang berlebihan dalam pipa. 

Blow of valve 

Adalah gate valve yang dipasang pada setiap titik mati atau titik 

terendah dari setiap jalur pipa. 

9. Check valve 

Valve ini di pasang apabila pengliran didalam pipa diinginkan satu 

arah. Biasanya check valve dipasang pada pipa tekan diantara pompa 

dari gate valve. Tujuannya bila pompa mati maka pukulan akibat aliran 

balik tidak merusak pompa. 

10. Thrust blok  

Diperlukan pada pipa yang mengalami beban hidrolik yang tidak 

seimbanag, misalnya pada pergantian diameter, akhir pipa dan 

belokan. Gaya ini harus ditahan oleh thrust blok untuk menjaga agar  

fitting tidak bergerak. Thrust blok hendaknya dipasang pada sisi parit, 

maka perlu meratakan sisi parit atau menggali sebuah lubang masuk 

kedalam dinding parit untuk menahan gaya geser. 

11. Meter tekan 

Berfungsi untuk mengetahui besarnya tekanan dalam pompa. Kontrol 

perlu dilakukan untuk : 

 Menjaga keamanan distribusi dari tekanan kerja pipa 

 Menjaga kontinuitas aliran  

12. Sambungan pipa dan perlengkapannya 

Untuk menggabungkan pipa baik pipa yang berdiameter sama atau 

berbeda, belokan pada pipa dan penggabungan dua pipa yang berbeda 

jenis diperlukan sambungan pipa, yaitu antara lain : 

a. Mangkok (bell) dan lurus (spigot) 

Spigot dari suatu pipa dimasukan ke dalam bell (socket) pipa 

lainya. Untuk menghindari kebocoran dan menahan pipa serta 

memungkinkan terjadi defleksi (berubahnya sudut sambungan) 

maka sambungan dilengkapi dengan gasket. 
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b. Bend  

Merupakan belokan pipa, dengan sudut belokan 

90°,45°,22,5°,11,5° 

c. Flange joint 

Biasanya dipakai untuk pipa bertekanan tinggi, untuk sambungan 

yang dekat dengan instalasi pompa sebelum kedua flange disatukan 

dengan mur dan baut, maka diantra flange disisipkan packing 

untuk mencegah kebocoran. 

d. Increaser dan reducer 

Increaser digunakan untuk menyambung pipa diameter kecil ke 

pipa diameter besar (arah aliran dari diameter kecil ke diameter 

besar). Sedangkan reducer sebaliknya. 

e. Tee 

Untuk menyambung pipa dalam percabngan. 

f. Tapping bend  

dipasang pada tempat yang tidak perlu disadap, untuk dialirkan ke 

tempat lain dalam hal ini pipa distribusi di bor dan tapping bend 

dipasang dengan buat di sekeliling pipa dengan memeriksa agar 

cincin melingkar penuh pada sekeliling lubang dan tidak menutupi 

lubang tapping. 

Macam perlengkapan pipa meliputi : 

a. Belokan  

Digunakan untuk mengubah arah dari arah lurus dengan sudut 

perubahan standar yang merupakan sudut dari belokan tersebut. 

Besarnya belokan standar adalah : 111/4°, 221/2°, 45°, dan 90°. 

Bahan belokan biasanya sama dengan pipa. 

b. Perlengkapan T 

Untuk pipa sekunder disamping tegak lurus (90°) pada pipa 

primer berbentuk T. 
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c. Perlengkapan Y 

Untuk pipa sekunder dipasang pada pipa primer dengan sudut 

45°. 

13. Pompa 

Pompa merupakan alat untuk menaikan tekanan atau energi potensial 

air. Pompa dapat menambah tekanan pada aliran sehingga air dapat 

mengalir sesuai dengan yang diharapkan. Mengalirkan air berarti 

memberikan debit di dalam pipa atau mempercepat aliran dalam pipa. 

Pompa mengalirkan air ke satu arah dengan menaikan tinggi tekanan 

di daerah rendah menuju lebih tinggi. 

 

2.11   Reservoir 

 2.11.1  Lokasi dan Tinggi Reservoir 

Menurut (Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Penyelenggaraan 

pengembangan sistem air minum No : 18 Tahun 2007). Lokasi dan tinggi 

reservoir ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Reservoir pelayanan di tempat sedekat mungkin dengan pusat 

daerah pelayanan, kecuali kalau keadaan tidak memungkinkan. 

Selain itu harus pertimbangkan pemasangan pipa paralel; 

b. Tinggi reservoir pada sistem gravitasi ditentukan sedemikian rupa 

sehingga tekanan minimum sesuai hasil perhitungan hidrolis di 

jaringan pipa distribusi. Muka air reservoir rencana diperhitungkan 

berdasarkan tinggi muka air minimum; 

c. Jika elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi, maka 

wilayah pelayanan dapat dibagai menjadi beberappa zona wilayah 

pelayanan yang dilayani masing-masing dengan satu reservoir. 

2.11.2  Volume Reservoir 

a. Reservoir Pelayanan 

Ditentukan berdasarkan: 

 Jumlah volume air maksimum yang harus ditampung pada saat 

pemakaina air minimum ditambah volume air yang harus 
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disediakan pada saat pengaliran jam puncak karena adanya 

fluktuasi pemakiaain air di wilayah pelayanan dan periode 

pengisian reservoir. 

 Cadangan air untuk pemadam kebakaran kota sesuai dengan 

peraturan yang berlaku untuk daerah setempat dinas kebakaran. 

 Kebutuhan air khusus, yaitu yaitu pengurasan, taman dan 

peristiwa khusus. 

b. Reservoir Penyeimbang 

Volume efektireservoir penyeimbang ditentukan berdasarkan 

keseimbangan aliran keluar dan aliran masuk reservoir selama 

pemakaian air di daerah pelyanan. Sistem pengisian reservoir dapat 

dengan sistem pompa maupun gravitasi. Suplai air ke konsumen 

dilakukan secara gravitasi. 

Metode Perhitungan Volume Efektif Reservoir 

 Secara tabulasi 

Dengan cara tabulasi, volume efektif adalah jumlah selisih 

terbesar yang positif (M3) dan selisih terbesar yang negatif 

(M3)antara fluktuasi air dan suplai ke reservoir. Hasil 

perhitungan nilai kumulatif dibuat dalam bentuk tabel 

 Metode kurva masa 

Volume efektif di dapat dari jumlah presentase akumulasi 

surplus terbesar pemakaian air terhadap akumulasi pengaliran 

air ke reservoir (bila pengaliran air ke reservoir dilakukan 

selama 24 jam). 

 Secara presentase  

Volume efektif ditentukan sebesar sekian persen dari 

kebutuhan air maksimum per hari minimal 15%. Penentuan 

dengan cara ini tergantung pada kebiasaan kota yang 

bersangkutan, larena itu harus berdasarkan penglaman. 
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2.12  Hukum Kontinuitas 

Apabila zat cair tidak compresible mengalir secara continyu melalui pipa 

atau saluran, dengan tampang aliran konstan ataupun tidak konstan, maka volume 

zat cair yang lewat tiap satuan waktu adalah sama disemua tampang. Keadaan ini 

disebut dengan hukum kontinuitas aliran zat cair. (Bambang Triatmodjo, 1993, 

Hidrolika I, halaman 137, Beta Offset, Yogyakarta) 

 

Gambar 2.7 saluran pipa dengan diameter berbeda 

  Qmasuk   = Qkeluar 

  V1A1      = V2A2 

  Atau 

  Q         = A.V= konstan 

Dimana : 

V1A1    = volume zat cair yang masuk tampang 1 tiap satuan waktu 

V2A12   = volume zat cair yang masuk tampang 2 tiap satuan waktu 

Menurut Triatmodjo (1995) untuk pipa bercabang berdasarkan persamaan 

kontinuitas, debit aliran yang menuju titik titik cabang harus sama dengan debit 

yang meninggalkan titik tersebut. 

 

Gambar 2.8 persamaan kontinuitas pada pipa bercabang 

Q1   = Q2 + Q3 

Atau  

A1V1      = A2 V2 +  A3 V3 
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2.13  Kecepatan Aliran  

 Di dalam praktek, faktor penting dalam hidrolika adalah kecepatan (v) atau 

debit aliran (Q). Dengan hitungan praktis, rumus yang banyak digunakan adalah 

persamaan kontinuitas (Bambang Triatmodjo, 1993,Hidrolika II, halaman 50, 

Beta Offset, Yogyakarta). 

 Q = A . V = 1/4  π D2. V .........................................................................(2-9)       

 V = 
4𝑄

𝜋𝐷2
 

 Dimana : 

 Q = Debit aliran (m/dt) 

 V = Kecepatan aliran (m/dt) 

 D = Diameter pipa (m) 

 

2.14  Sisa Tekan 

Menurut Triatmodjo (1993 : 26) pad zar cair mengalir di dalam bidang 

batas (pipa, saluran terbuka atau bidang datar) akan terjadi tegangan geser dan 

gradien kecepatan pada seluruh medan aliran karena adanya kekentalan. Tegangan 

geser tersebut akan menyebabkan kehilangan tenaga selama pengaliran. 

Persamaan Bernuoli. (Bambang Triatmojo, 1993, hidrolika II, halaman 26, Beta 

offset, Yogyakarta): 

 Z1+
𝑃1

𝑝𝑔
 +

𝑉1

2𝑔
 = Z2 + = 

𝑃2

𝑝𝑔
 +

𝑉2

2𝑔
 + hf  .............................................................................(2-13) 

Apabila pipa mempunyai penampang konstan, maka V1 = V2 , dan persamaan 

diatas dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana untuk kehilangan tenaga 

akibat gesekan.  

 hf = ( Z1 +
𝑃1

𝑝𝑔
 ) – ( Z2 + 

𝑃2

𝑝𝑔
 ) ..............................................................(2-14) 

 dimana  : 

Z1     =  elevasi pipa 1 dari datum (m) 

Z2       = elevasi pipa 2 dari datum (m) 

      
𝑃1

𝑝𝑔
    =  tinggi tekanan di titik 1 (m) 
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𝑃2

𝑝𝑔
  =  tinggi tekanan di titik 2 (m) 

       g      =  Gravitasi (9,81= m/dt2) 

       p      =  masa jenis air 

     hf       =  head loss/kehilangan energi (m) 

 

2.15  Kehilangan Tekanan 

Menurut Triatmadja (2016 : 282) dalam perjalanan sepanjang pipa, air 

kehilangan energy. Hal ini disebabkan antar lain oleh gesekan atau friksi dengan 

dinding pipa. 

Kehilangan tekanan ada dua macam : 

2.15.1  Mayor Losses 

1. Persamaan Darcy Wesbach 

Kehilangan energi utama sepanjang pipa karena gesekan menurut Darcy 

Wesbach di berikan persamaan :  

hf = f 
𝐿 .  𝑉2

𝐷 .2𝑔
 .............................................................................(2-15) 

Dimana:  

hf = Kehilangan energi (m)  

  f = koefisien gesek (Darcy)  

V = Kecepatan Aliran Air (m/detik)  

 g = Percepatan gravitasi (9,81 m/dt2)  

D = Diameter Pipa (m) 

L = Panjang Pipa (m) 

2. Persamaan Hazen Williams  

Persamaan ini sangat dikenal di USA. Persamaan kehilangan 

energi sedikit lebih sederhana dibandingkan Persamaan Darcy 

Wesbach karena koefisien kehilangan (CHW)-nya tidak berubah 

terhadap angka Reynold. Persamaan ini hanya bisa digunakan 

untuk air. 

Q = Cu x CHW x d2.63 x i 0.54 ........................................................... (2.16)       

Dari turunan rumus di atas  di dapat persamaan 2.10 
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Hf = 
𝑄1,85

(0,2785 .  𝐷2,63.𝐶)1,85  x L............................................................. (2.17)               

Dimana:  

Cu = 0.2785 

CHW   = Koefisien Hazen Williams 

 i       = Kemiringan atau slope garis tenaga ( i =
Hf

L
) 

 Q      = Debit (m3/detik)  

D      = Diameter pipa (m)         

Hf   =  Kehilangan Energi (m) 

L   = Panjang Pipa (m) 

2.15.2 Minor Losses 

Yaitu kehilangan tekanan yang terjadi pada tempat yang 

memungkinkan adanya perubahan karakteristik aliran, misalnya belokan 

valve dan lain-lain.   

hf = K 
𝑉2

2𝑔
  ..............................................................................(2-18) 

Dimana : 

K = Konstanta kontraksi (sudah tertentu) untuk setiap jenis pipa    

berdasarkan karakteristik pipa.  

V = Kecepatan Aliran (m/dt) 

g = percepatan gravitasi (m/dt2) 

Menurut persamaan diatas yaitu untuk pipa yang panjang (L/d > 1000), 

minor losses dapat diabaikan tanpa kesalahan yang cukup berarti tetapi menjadi 

penting pada pipa yang pendek (Ahlul, 2016) 

 

2.16  Program Waternet 

            Program ini dirancang untuk melakukan simulasi aliran air atau fluida 

lainnya (bukan gas) dalam pipa baik dengan jaringan tertutup (loop) maupun 

jaringan terbuka dan sistem pengaliran (distribusi) fluida dapat menggunakan 

sistem gravitasi, sistem pompaisasi maupun keduannya. WaterNet dirancang 

dengan memberikan banyak kemudahan sehingga pengguna dengan pengetahuan 

minimal tentang jaringan distribusi (aliran dalam pipa) dapat menggunakannya 
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juga. Imput data dibuat interaktif sehingga memudahkan dalam simulasi jaringan 

dan memperkecil kesalahan pengguna saat menggunakan WaterNet. Hasil 

hitunganan yang tidak dapat di edit, ditampilkan dan dilindungi agar tidak di edit 

oleh pengguna. Secara umum pointer mouse akan menunjukan karakteristik 

apakah data dapat diubah, diganti atau tidak. 

            Fasilitas WaterNet dibuat agar proses editing dan analisis pada 

perancangan dan optimalisasi jaringan distribusi air dapat dilakukan dengan 

mudah. Output WaterNet dibuat dalam bentuk database, text maupun grafik yang 

memudahkan pengguna untuk selanjutnya memprosesnya langsung menjadi 

hardcopy atau proses lebih lanjut dengan program lain sebagai yang menyeluruh. 

           Kemampuan dan analisis WaterNet dalam simulasi jaringan pipa secara 

garis besar adalah sebagai berikut : 

 Menghitung debit dan tekanan di seluruh jaringan pipa pada setiap node 

yang merupakan titik dengan elevasi tidak berubah dengan instalasi 

reservoir, pompa, ketup dan tangki 

 Menghitung demand atau air yang dapat diambil pada sebuah node jika 

tekanan pada node tersebut telah ditentukan. 

 Fasilitas pompa dengan persamaan Q-11 ( debit terhadap head ) mengikuti 

persamaan daya tetap (constant power), parabola (satu titik dan parabola 

(3 titik). Fasilitas pompa dilengkapi dengan waktu saat pompa bekerja (on) 

dan tidak bekerja (off). Pompa dapat diataur penggunaan waktunya pada 

jam-jam tertentu oleh pengguna, atau bekerja terus selama simulasi. 

Pompa juga dapat diatur sistem kerjanya berdasarkan elevasi tangki yang 

disuplai, sehingga pompa secara otomatis tidak bekerja pada saat tangki 

sedang penuh dan bekerja kembali saat tangki hampir kosong. 

 Fasilitas default diberikan untuk memudahkan pengguna dalam imput 

data. Data default  akan digunakan untuk setiap pipa, pompa, node yang 

ditentukan oleh pengguna. 

 Fasilitas pustaka untuk kekasaran pipa dan kehilangan tinggi tenaga 

sekunder. Fasilitas ini mempermudah pengguna untuk menentukan atau 
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memperkirakan nilai diameter kekasaran pipa serta kehilanggan tinggi 

tenaga sekunder di setiap belokan, sambungan dan lain-lain. 

 Fasilitas ketup PRV (Pressure Reducing Valve ), FCV (Flow Control

Valve), PBV (Pressure Breaking Valve) dan TCV (Throtting Control

Valve) yang sangat diperlukan oleh jaaringan pipa.

 Fasilitas tipe aliran BERUBAH yang sangat berguna untuk simulasi

perubahan elevasi di dalam tangki akibat fluktuasi pemakaian air oleh

masyarakat oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh jumlah pemakaian

oleh jumlah pemakaian air berdasarkan jam-jaman. Pada akhirnya fasilitas

ini dapat digunakan untuk menghitung colum tangki yang optimal serta

menguji kinerja jaringan untuk debit yang fluktuatif. Pengguna dapat

memeriksa tinggi tekanan dan debit disetiap node, serta debit dan

kecepatan aliran setiap pipa,untuk mengoptimalkan jaringan. Fasilitas tipe

aliran BERUBAH menghitung distribusi aliran dan tekanan diseluruh

jaringan pipa setiap time step (interval waktu) 60 menit, 30 menit, 15

menit dan 6 menit.

 Fluktuasi kebutuhan air disetiap node dapat ditentukan oleh pengguna.

Fasilitas ini membuat simulasi jaringan distribusi menjadi lebih realistis

karena kebutuhan setiap node dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan

sebenarnya pada lokasi perencanaan, misalnya kebutuhan air untuk

perumahan, pabrik, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, hydran kebakaran

dan lain-lain yang berbeda setiap jamnya.

 Fasilitas editing dalam grafik interaktif sangat memudahkan pengguna

dalam merencanakan jaringan pipa. Fasilitas ini meliputi menggambar dan

menentukan pipa baik arah maupun hubungan (sambungan) antara pipa

satu dengan pipa lainnya dalam jaringan, menentukan letak pompa,

reservoir, tangki dan ketup. Menghapus pipa, reservoir, tangki dan ketup

yang tidak dikehendaki. Fasilitas notasi node dan pipa yang memudahkan

pengguna mengingat lokasi yang dimaksud dan secara sepintas melihat

data jaringan maupun hasil hitungan. Editing juga dapat dilakukan dengan

berfokus pada tabel misalnya tabel data node atau pipa. Pada saat yang
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sama lokasi yang diedit pada tabel ditunjukan pada gambar jaringan pipa. 

Dengan demikian pengguna dapat mengenali pipa atau node yang sedang 

diedit dan bukan sekedar berhadapan dengan angka-angka seperti nomor 

node dan pipa. 

 Hasil hitungan secara keseluruhan dapat ditampilkan dengan analisis lain 

baik dalam bentuk grafik maupun tabel. WaterNet menyediakan fasilitas 

untuk menampilkan grafik tekanan, kebutuhan maupun perubahan elevasi 

atau kedalaman dalam tangki serta fasilitas untuk menampilkan hasil 

dalam tabel berformat text. Hasil tampilan tersebut akaan dengan mudah 

dianalisis, dan jika hasil menunjukan bahwa jaringan belum memuaskan, 

jaringan dapat dengan mudah diedit kembali. 

 Fasilitas mengubah posisi node dan pipa yang tidak diinginkan dapat 

dilakukan dengan sangat mudah mengikuti gambar peta yang ada. Dalam 

hal ini, jika penggambarkan pipa dipilih dengan tipe skalatis ( pilihan 

diberikan oleh WaterNet), maka perpindahan node juga merupakan 

perubahan panjang pipa yang berhubungan dengan node tersebut. 

 Fasilitas penggambaran secara skalatis juga merekam panjang pipa baik 

pipa lurus maupun pipa belok, berdasarkan koordinat x,y,z. Maksudnya 

panjang pipa dihitung berdasarkan lokasi x,y serta ketinggian atau elevasi 

kedua ujung pipa. 

 Fasilitas link importance sangat dibutuhkan untuk melihat tingkat layanan 

tiap pipa terhadap keseluruhan jaringan sehingga jumlah pipa dalam suatu 

jaringan distribusi dapat dihemat (dikurangi), atau sebaliknya, jika link 

importance dari sebuah pipa terlalu tinggi maka perlu dipikirkan 

kemungkinan pipa parallel. 

 Kontur dapat dibuat berdasarkan peta kontur topografi yang dapat 

mempermudah input elevasi node mengikuti kontur yang dibuat. 

 Masih banyak fasilitaslain yang tersedia yang dirasakan sangat membantu 

dalam usaha menghitung dan merencananakan jaringan distribusi air fluida 

dalam pipa. 

 


