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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai keadaan iklim 

yang tergolong daerah tropis kering (semi arid) dengan curah hujan rata-rata 

1,200 mm/tahun. Musim hujan biasanya terjadi pada pertengahan bulan 

Desember hingga Bulan Maret dengan intensitas curah hujan yang tinggi dalam 

durasi waktu yang pendek, sehingga sering menimbulkan banjir. Sedangkan 8 

bulan lainnya berlangsung musim kemarau, debit sumber air menurun drastis, 

daerah pertanian mengalami kekeringan, pasokan air baku tidak memenuhi 

kebutuhan penduduk perkotaan maupun pedesaan. (Kajian Perubahan Iklim. 

2016. www.bappeda.nttprov.go.id) 

 

Gambar 1.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Kupang 

membangun tampungan air hujan. Infrastruktur ini, selain bisa menyediakan 

air bersih, juga berguna untuk pengairan yang dapat menciptakan swasembada 

pangan.  

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air bersih terus 

meningkat, tidak seimbang dengan ketersediaan sumber air / mata air alami 

maupun buatan, sehingga bangunan tampungan air hujan dengan kapasitas 

tampung yang besar yaitu bendungan sangat dibutuhkan. Untuk itu, Bendungan 
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Raknamo direncanakan mempunyai kapasitas tampung sebanyak 14.091 juta 

m3 air. 

Secara umum bendungan terdiri dari beberapa komponen yaitu : badan 

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

pelimpah (spil way), kanal (canal), reservoir, stilling basil, katup (valve). Salah 

satu komponen dalam bendungan adalah katup (valve) yang mempunyai fungsi 

sebagai pengatur aliran fluida dengan cara membuka, menutup atau 

menghambat sebagian aliran fluida. Dalam merencanakan dan memilih sebuah 

valve ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain: jenis katub 

(valve), bahan konstruksi, tekanan dan temperatur, biaya dan kegunaannya. 

Sebuah katub (valve) juga harus dapat menahan tekanan air yang cukup besar. 

Dari beberapa pertimbangan untuk merencanakan sebuah katub (valve) 

pada bendungan Raknamo untuk itu dipilihlah katub berjenis hollow cone valve 

dalam perancangan ini. Maka dari itu penulis tugas akhir ini mengambil judul 

”Perancangan Hollow Cone Valve Pada Bendungan Raknamo Nusa 

Tenggara Timur”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan mendesain katup yang sesuai dengan kondisi 

bendungan Raknamo dengan kriteria sebagai berikut: 

• Elevasi permukaan air  : 518 m 

• Center line elevasi sill : 482 m 

• Tinggi tekan air  : 36 m 

• Sistem kontrol  : Sistem kontrol setempat dan jarak jauh 

1.3. Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan yang diinginkan dari perancangan ini adalah untuk 

menghasilkan perancangan katup Hollow Cone Valve yang sesuai denga 

kondisi dan kebutuhan pada bendungan Raknamo Kupang, Nusa Tenggara 

Timur 

1.4. Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan ini adalah : 

1. Dapat mengaplikasi teori – teori yang di dapat dalam perkuliahan 
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2. Digunakan untuk katup aliran buang pada bendungan Raknamo Kupang, 

Nusa Tenggara Timur 

3. Dapat membantu memenuhi kebetuhan air bersih masyarakat kabupaten 

Kupang Nusa Tenggara Timur 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan Masalah pada perancangan ini adalah kondisi iklim yang 

normal, perhitungan beban operasi dan mekanisme penggerak pada katup, 

serta gambar desain Hollow Cone Valve 

1.6. Konsep Desain Hollow Cone Valve 

 

Gambar 1.2 Konsep Desain Hollow Cone Valve 
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Hollow cone valve yang sederhana terdiri dari 

1. Front body : berfungsi sebagai penghubung antara pipa air dengan katup 

atau sebagai alat pengunci antara pipa dengan katup. 

2. Body valve : berfungsi sebagai penompang bagian – bagian dari katup 

3. Batang penggerak katup : berfungsi untuk menggerakkan katup kedepan 

dan kebelakang 

4. Sleeve gate : berfungsi untuk mengatur keluarnya air yang keluar 

5. Sirip pemecah : berfungsi untuk memecah lajur air yang keluar 

6. Poros penggerak : berfungsi untuk menggerak kan batang penggerak 

katup yang dihubungkan dengan motor penggerak 

7. Lengan penggerak katup : berfungsi untuk menyambungkan poros 

penggerak dengan batang penggerak katup  

1.7. Cara Kerja Hollow Cone Valve  

 

Gambar 1.3 Skema letak Hollow Cone Valve pada bedungan 

 Air yang bertekanan dari bendungan, mengalir melalui pipa penstock 

menuju katup Hollow Cone Valve. Mekanis pengoperasian dengan motor listrik 

dan menggunakan sistem control setempat. 
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Gambar 1.4 Kondisi pada Saat Katup Terbuka 

Proses terbukanya katup karena adanya putararan motor listrik yang 

menggerakan roda gigi, kemudian diteruskan ke poros berulir sehingga mengakibatkan 

gerakan tarik pada lengan penggerak lalu terjadinya gerakan tarik pada Sleeve Valve dan 

membuka celah pada katup. Air yang bertekanan mengalir melalui celah katup pada saat 

terbuka, air tersebut membentuk pancaran yang sesuai dengan penghambat pada kerucut 

pancar. 

Gambar 1.5 Kondisi pada Saat Katup Tertutup 

Untuk proses tertutupnya katup karena adanya putararan motor listrik yang 

menggerakan roda gigi, kemudian diteruskan ke poros berulir sehingga mengakibatkan 

gerakan dorong pada lengan penggerak lalu terjadinya gerakan dorong pada Sleeve Valve 

dan menutup celah pada katup. Dan menghentikan aliran air saat katup tertutup. 
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