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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kebutuhan Air 

2.1.1 Macam-Macam Kebutuhan Air 

Kebutuhan air didasarkan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan bersifat sirkulasi : air panas, AC, air mancur dan lain-lain 

2. Kebutuhan bersifat tetap : Air untuk hidran dan sprinkle 

3. Kebutuhan rumah tangga : untuk minum, masak, mencuci dan lain-lain 

2.1.2 Perhitungan Kebutuhan Air 

Tabel 2.1 Tabel kebutuhan air di berbagai jenis kota 

URAIAN 

KATEGORI KOTA BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK 

>1.000.000 
500.000 - 

1.000.000 

100.000 - 

500.000 

20.000 - 

100.000 
<20.000 

KOTA 

METRO 

KOTA 

BESAR 

KOTA 

SEDANG 

KOTA 

KECIL 
DESA 

1 2 3 4 5 6 

Konsumsi Unit 

Sambungan 

Rumah 

(l/org/hari) 

>150 150 - 120 90 - 120  80 - 120 60 - 70 

Konsumsi Unit 

Hidran 

(l/org/hari) 

20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 

Konsumsi Unit 

non-Domestik: 

a. Niaga Kecil 

(l/unit/hr) 

b. Niaga Besar 

(l/unit/hr) 

c. Industri 

Besar 

(l/dt/ha) 

d. Pariwisata 

(l/dt/ha) 

 

600 – 900 

 

1000 – 5000 

 

0,2 – 0,8 

 

0,1 – 0,3  

 

600 – 900 

 

1000 – 5000 

 

0,2 – 0,8 

 

0,1 – 0,3  

  

 

600  

 

1500 

 

0,2 – 0,8 

 

0,1 – 0,3  

  

Kehilangan Air 

(%) 
20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 

Faktor Hari 

Maksimum 
1,15 - 1,25 1,15 - 1,25 

1,15 - 

1,25 

1,15 - 

1,25 

1,15 - 

1,25 

Jumlah Jiwa per 

Sambungan 

Rumah (jiwa) 

5 5 5 5 5 
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Jumlah Jiwa per 

Hidran (jiwa) 
100 100 100 100 - 200 200 

Sisa Tekan di 

Penyediaan 

Distribusi (meter) 

10 10 10 10 10 

Jam Operasi 

(jam) 
24 24 24 24 24 

Volume Reservoir 

(% max day 

demand) 

15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 

SR : HU 50:50 - 80:20 
50:50 - 

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

Cakupan Layanan 

(%) 
90 90 90 90 70 

Sumber: (Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU,1996)) 

Perhitungan kebutuhan air pada suatu daerah yaitu: 

a. Proyeksi Jumlah Penduduk  

Pn = Po x (1 + r)n 

Keterangan: 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun “n” 

Po = Jumlah penduduk awal 

r = Tingkat pertumbuhan penduduk (%) 

n = jumlah / jangka waktu tahun “n”  

b. Kebutuhan Air Bersih (Qmd) 

Qmd = Pn x q x fmd 

Keterangan: 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun “n” 

q = Kebutuhan air bersih pada suatu daerah  

fmd = faktor hari maksimum 

c. Kebutuhan Air Total (Qt) 

Qt = Qmd x faktor kehilangan air 

 

2.2 Sumber Air Bersih 

Sumber air adalah suatu komponen yang penting dalam penyediaan air bersih 

dalam wadah air baik alami maupun buatan. Sumber air bersih adalah sebagai 

berikut: 
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a. Sumber air bersih dari PDAM 

Sumber ini telah memnuhi atau melewati tahapan klinis untuk memenuhi 

standart kebutuhan air bersih. Sumber air PDAM juga memiliki sifat kontinu atau 

dapat menyuplai kebutuhan air bersih selama 24 jam secara terus menerus tanpa 

henti. Sumber air ini dapat langsung ditampung atau disimpan pada tangki air 

bawah (Ground Water Tank) yang akan dipompakan ke tangki air atas (roof tank).  

b. Sumber air bersih dari deep well 

 yaitu sumur bor  yang bersifat tidak kontinu seperti sumber air  dari PDAM. 

Sumber air yang didapat dari pengeboran terlebih dahulu pemeriksaan untuk 

memastikan memenuhi syarat air bersih. Jika belum memenuhi persyaratan maka 

air tersebut harus diolah sebelum ditampung oleh tangki air bawah (Ground Water 

Tank). Tetapi apabila air dari deep wheel telah memenuhi persyaratan maka dapat 

langsung ditampung pada tangki air bawah. 

2.3 Perpipaan 

2.3.1 Jenis Pipa menurut Kegunaannya 

 Macam-macam pipa berdasarkan kegunaannya yaitu: (Dirjen Cipta Karya) 

c. Pipa Transmisi 

Pipa transmisi adalah sebuah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan atau 

menyalurkan air dari sumber Mata Air ke reservoir atau daerah yang akan dialiri. 

d. Pipa Distribusi 

Pipa distribusi adalah saluran yang mngalirkan atau menyalurkan dari 

reservoir ke pelanggan. 

e. Pipa Dinas 

Pipa dinas yaitu saluran pipa yang mengalirkan dari pipa distribusi ke SR 

(sambungan rumah) 

f. Pipa Persil 

Pipa ini merupakan pipa yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau 

badan yang berlaku sesuai aturan yang berlaku 

 

2.3.2 Sistem Aliran pada Pipa 

Sistem dalam mengalirkan air bersih memiliki berbagai macam sistem yaitu 

sebagai berikut: (Mangkoedihardjo, 1985) 
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a. Sistem pengaliran gravitasi 

Pada kondisi elevasi sumber mata air atau sumber air baku berada jauh lebih 

tinggi dari daerah pelayanan, maka dapat menggunakan sistem gravitasi. Untuk 

pengoperasiannya sangat mudah dan lebih murah 

b. Sistem pompa 

Hal ini dapat terjadi jika elevasi sumber terhadap daerah pelayanan berada di 

bawahnya. Sehingga dibutuhkan sistem pompa tersebut guna mengalirkan air dari 

atas menuju ke atas, ke daerah pelayanan. 

c. Sistem kombinasi 

Sistem ini digunakan jika pengaliran air sumber atau air bersih dialirkan ke 

jaringan air dengan menggunakan pompa reservoir distribusi , baik dioperasikan 

secara bergantian, maupun secara bersamaan. 

 

2.3.3 Sistem Jaringan Induk Distribusi 

Sistem dari jaringan induk distribusi ini terbagi dari dua macam yaitu: 

a. Sistem Cabang 

Untuk sistem cabang adalah salah satu dari sistem jaringan atau model 

perpipaan, yang mana pengaliran air hanya mengarah ke satu tujuan atau arah, 

kemudian pada setiap ujung akhir daerah pelayanan atau akhir simpul terdapat titik 

mati. (Rega Putra Permana, 2013).  

Sistem cabang ini digunakan pada daerah yaitu: 

- Sarana jaringan jalan induk berhubungan 

- Keadaan topografi terhadap kemiringan meda berada pada satu arah 

- Kota tersebut cenderung mengarah memanjang 

Keuntungan dari sistem cabang: 

- Pemasangan lebih mudah 

- Sistem ini lebih sederhana membuat perhitungan dimensi pipa menjadi lebih 

mudah 

- Dari segi harga, lebih ekonomis 

- Penggunaan dari peralatan lebih sedikit 
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Kerugian sistem cabang yaitu : 

- Keseimbangan sistem kurang terjamin 

- Pengendapan kemungkinan besar terjadi di di ujung pipa, sehingga perlu 

perawatan dan pembersihan intensif 

- Bila terjadi kerusakan di satu titik, maka aliran di bawahnya akan berhenti 

b. Sistem Melingkar 

Di dalam sistem melingkar ini, jaringan pipa induk distribusi saling 

berhubungan dengan yang lain membentuk loop-loop atau lingkaran, sehingga pada 

pipa induk tidak ada titik mati. (Rega Putra Permana,2013). 

Sistem melingkar ini digunakan pada: 

- Daerah yang perkembangannya ke segala arah 

- Daerah dengan topografi yang datar 

- Daerah yang mempunyai jaringan jalan yang berhubungan 

Keuntungan sistem ini : 

- Keseimbangan aliran mudah dicapai 

- Terhindar dari genangan atau endapan, karena air disirkulasi dengan bebas 

Kerugian sistem ini: 

- Menggunakan pipa lebih banyak 

- Perlengkapan jalur lebih banyak. 

- Sistem perpipaan lebih rumit 

 

2.4 Hidrolika pada Pipa 

2.4.1 Debit Aliran 

Untuk menentukan kecepatan atau debit aliran digunakan rumus sebagaimana 

di bawah ini: (Triadmodjo, 1996:25) 

Q = A . V = ¼ . π . D2  . V 

Keterangan: 

Q = Debit aliran (m
3
/dt) 

V = Kecepatan aliran (m/dt) 

D = Diameter pipa (m) 

Persamaan kontuinitas = Q1 = Q2 = Q3  
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           Tabel 2.2  Kriteria Pipa Transmisi dan Distribusi  

No Uraian 
Kriteria Pipa 

Transmisi 

Kriteria Pipa 

Distribusi 

1 Debit Perencanaan (Qmax) Fmaks. x Q rerata 
Fmaks x Q 

Rerata 

2 Faktor Harian Maksimum 1,10-1,50 1,15-3 

3 Jenis Saluran Pipa atau terbuka - 

4 

Kecepatan aliran dalam 

pipa 

a. Kecepatan minimum 

(V min) 

b. Kecepatam maksimum 

(V max) 

- PVC 

- DCIP 

 

0,3-0,6 m/s 

 

 

 

0,3 – 4,5 m/s 

6,0 m/s 

 

0,3-0,6 m/s 

 

 

 

0,3-4,5 m/s 

6,0 m/s 

5 
Tekanan minimum air 

dalam pipa (H min) 

 

10 m 

 

5-10 m 

6 

Tekanan maksimum air 

dalam pipa ( H maks) 

- Pipa PVC 

- Pipa DCIP 

- Pipa PE 100 

- Pipa PE 80 

 

 

60 - 80 m 

100 m 

124 m 

90 m 

 

 

60 - 80 m 

100 m 

124 m 

90 m 

7 

Kecepatam Saluran Terbuka 

a. Kecepatan Minimum 

b. Kecepatan Maksimum 

 

0,6 m/s 

1,5 m/s 

 

 

 

8 Kemiringan saluran terbuka 0,005-0,001 - 

9 
Tinggi bebas saluran 

terbuka 

15 cm  

(minimum) 
- 

10 
Kemiringan tebing 

teerhadap dasar saluran 

45o untuk 

trapesium 
- 

           Sumber : (Pedoman Teknis Penyediaan Air Bersih IKK Pedesaan, 1990) 

2.4.2 Hidrolika Aliran pada Sistem Jaringan Pipa 

Aliran yang terjadi di dalam pipa memiliki 3 macam energi yaitu: 

1. Energi kecepatan  

2. Energi tekanan  

3. Energi ketinggian  

Sesuai dengan prinsip Bernoulli, maka tinggi energi secara keseluruhan atau 

total pada penampang sebuah elemen pipa adalah jumlah dari energi kecepatan , 

energi tekanan dan energi ketinggian. Garis yang menghubungkan titik tersebut 
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dinamakan garis energi, yang tampak digambarkan sebagai garis memanjang, 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gambar persamaan diagram energi pada dua tempat 

 Persamaan atau rumus dari Bernoulli berdasarkan gambar yang ada di atas 

dapat dirumuskan yaitu: (Triadmodjo,1995 :26)  

𝑧1 +  
𝑝1

𝜌𝑔
+  

𝑉1
2

2𝑔
= 𝑧2  + 

𝑝2

𝜌𝑔
+  

𝑉2
2

2𝑔
+  ∑ℎ𝑓 

Karena 𝑉1 =  𝑉2 ; maka 

𝑧1 +  
𝑝1

𝜌𝑔
= 𝑧2  +  

𝑝2

𝜌𝑔
+  ℎ𝑓 

Atau  

ℎ𝑓 =
𝑝1−𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑧1 − 𝑧2  

keterangan:  

 𝑧1 = tinggi elevasi pada titik 1 (m) 

 𝑧2 = tinggi elevasi pada titik 2 (m) 

 
𝑝1

𝜌𝑔
 = tinggi tekanan pada titik 1 (m) 

 
𝑝2

𝜌𝑔
 = tinggi tekanan pada titik 2 (m) 

 
𝑉1

2

2𝑔
 = tinggi kecepatan pada titik 1 (m) 

 
𝑉2

2

2𝑔
 = tinggi kecepatan pada titik 2 (m) 

 ℎ𝑓 = kehilangan energi (m)  
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2.5 Kehilangan Energi 

Kehilangan energi dalam pipa terjadi akibat adanya friction  antara fluida 

dengan permukaan pipa. Ada 2 jenis  yaitu: (Triadmodjo 1995) 

a. Rumus Hazen Williams : 

Hf = 
𝑄1,85

(0,2785 𝑥 𝐷2,68 𝑥 𝐶)1,85
 𝑥 𝐿 

Di mana : 

Hf = Kehilangan energi (m) 

   D  = Diameter pipa (m) 

   L  = Panjang pipa (m) 

   Q = Debit (m3/s) 

   C = Koefisien Hanzen Williams 

 Tabel 2.3 Nilai kekasaran pipa menurut Hazen William 

CHW Jenis Pipa 

140 Pipa sangat halus 

130 Pipa halus, besi tuang baru 

120 Pipa baja dilas baru 

110 Pipa baja dikeling baru 

100 Pipa besi tuang tua 

95 Pipa baja dikeling tua 

60-80 Pipa tua 

 (Sumber: Triatmodjo, 1995: 43) 

b. Rumus Darcy-Weisbach: 

Hf =  𝑓
𝐿

𝐷
 

𝑣2

2𝑔
 

Hf = 
16 𝑥 𝑓 𝑥 𝐿 𝑥 𝑄2 

𝐷5 𝑥 2𝑔 𝑥 П2  

Keterangan   : hf = Kehilangan energi (m) 

    f   = Koefisien gesekan  

                              D  = Diameter pipa (m) 

                              L  = Panjang pipa (m) 

                              V  = Kecepatan rata-rata aliran dalam pipa (m/s) 

                              G  = Percepatan gravitasi (9,81 m/s2) 

                              Q  = Debit (m3/s) 
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Tabel 2.4. Nilai Kekasaran Untuk Berbagai Jenis Pipa 

Bahan 
Kekasaran (e) 

mm Ft 

Brass 0.0015 0.000005 

Concrete  
- Steel forms, smooth 0.18 0.0006 

- Good joints, average 0.36 0.0012 

- Rough, visible form 

mark 0.6 0.002 

Copper 0.0015 0.000005 

Corrugated metal (CMP) 45 0.15 

Iron  
- Asphalted lined 0.12 0.0004 

- Cast 0.26 0.00085 

- Ductile ; DIP-Cement 

mortar lined 0.12 0.0004 

- Galvanized 0.15 0.0005 

- Wrought 0.045 0.00015 

Polyvinyl Chloride (PVC) 0.0015 0.000005 

Polyethlene High Density 

(HDPE) 0.0015 0.000005 

Steel  
- Enamel coated 0.0048 0.000016 

- Riveted 0.9 - 9.0 0.003 - 0.03 

- Seamless 0.004 0.000013 

- Commercial 0.045 0.00015 

 

2.6 Optimasi 

Optimasi merupakan salah satu cara untuk penyelesaian dalam hal 

mengoptimalkan suatu rancangan yang sudah ada agar mampu menghasilkan 

nilai yang sesuai dengan yang diharapkan. Optimasi bisa berupa maksimasi 

atau minimasi. Untuk masalah maksimasi digunakan untuk mencari sebuah 

nilai keuntungan. Untuk minimasi berkaitan pemasalahan untuk mencari 

sebuah harga ekonomis atau lebih murah. Hal-hal yang penting dalam studi 

optimasi meliputi: 

1. Jenis variabel (bebas / terikat) 

2. Kendala / Batasan (constraint) 
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2.6.1 Sistem Persamaan 

Berikut ini adalah salah satu persamaan kehilangan energi , persamaan Darcy 

yaitu: 

 Hf =  𝑓
𝐿

𝐷
 

𝑣2

2𝑔
  atau Hf = 

16 𝑥 𝑓 𝑥 𝐿 𝑥 𝑄2 

𝐷5 𝑥 2𝑔 𝑥 П2
 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa kehilangan energi dan ukuran 

diameter berbanding terbalik, maka semakin besar ukuran diameter pipa maka 

semakin kecil kehilangan energi tersebut, begitupula sebaliknya. Maka, untuk 

kondisi optimal, dalam kasus ini adalah minimasi, ukuran diameter akan dicari 

dengan ukuran minimum, tetapi tetap dalam batas tinggi tekanan relatif. Untuk 

persamaan ukuran diameter dan biaya berbanding lurus, semakin kecil ukuran 

diameter pipa , maka harga lebih murah dan begitupula sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Persamaan tinggi energi pada sistem percabangan pipa 

Dari sistem atau model percabangan gambar di atas, terdapat berbagai elemen 

pipa dan simpul pelayanan serta sebuah tandon dengan aliran gravitasi. Untuk itu, 

Ha yaitu tinggi energi absolut/tetap, Hr yaitu tinggi energi relatif/efektif, Z yaitu 

elevasi dari titik simpul, hf yaitu kehilangan energi, dan El. Mat= elevasi muka air 

tando, maka berlaku persamaan atau rumus keseimbangan energi pada tiap titik 

simpul layanan yakni: (Sulianto,2013:4) 

Persamaan tinggi energi efektif : 

Hr1 = El. Mat – hf1 – Z1 .......................... (pers. 1) → H = El. Mat – Z1 

Hr2 = Hr1 – hf2 – Z2.................................. (pers. 2) → H = Hr1 – Z2 

Hr3 = Hr2 – hf3 – Z3.................................. (pers. 3) → H = Hr2 – Z3 
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Keterangan   : Hr = Tekanan / tinggi energi relatif (m) 

            El. Mat = elevasi muka air tandon/sumber (m) 

            hf = Kehilangan energi (m) 

            Z  = Elevasi simpul pipa (m) 

Untuk persamaan berikut bisa dijabarkan sebagai berikut: 

Hr = Hr – hf – Z → H = Hr – Z 

Hr = H - 
16 𝑥 𝑓 𝑥 𝐿 𝑥 𝑄2 

𝐷5 𝑥 2𝑔 𝑥 П2  

H – Hr = 
16 𝑥 𝑓 𝑥 𝐿 𝑥 𝑄2 

𝐷5 𝑥 2𝑔 𝑥 П2  

D = √
16 .  𝑓 .  𝐿 .  𝑄2  

(𝐻−𝐻𝑟) .  2𝑔 .  П2 

5
 

 

Untuk optimasi diameter pipa, maka dapat kami buat model fungsi persamaan 

sebagai berikut: 

y = f(x) = √
16 .  𝑓 .  𝐿 .  𝑄2  

(𝐻−𝑥) .  2𝑔 .  П2 

5
 → y = √

16 .  𝑓 .  𝐿 .  𝑄2  

(𝐻−𝑥) .  2(9,81) .  (3,14)2 

5
   → f(x) = √

16 .  𝑓 .  𝐿 .  𝑄2  

(𝐻−𝑥) .  193,45 

5
    

di mana: 

f  = nilai friction atau koefisien gesek 

L = Panjang pipa 

Q = debit atau kebutuhan air pada daerah atau wilayah yang dialiri air 

g  = nilai dari gravitasi yaitu 9,81 m/s2 

П = nilainya 3,14 

H = tinggi dari elevasi tertinggi terhadap elevasi simpul bawah 

x = nilai variabel (tekanan relatif atau efektif pipa) 

y = f(x) = nilai penentuan dari diameter pipa 

berdasarkan Kriteria Pipa Transmisi dan Distribusi menurut Kep Men PU 

no.18 Tahun 2007, maka constraint nya yaitu; 

x > 10 dan x < 80 (x > 0 agar nilai yang diambil positif) 

Dalam studi ini mencari ukuran diameter(sebagai variabel) yang lebih kecil  

berbanding lurus untuk mendapatkan biaya lebih murah, tetapi tetap menyesuaikan 

perhitungan dari persamaan Hr (tekanan energi relatif) agar tetap pada ambang 

batas yang aman. Sehingga untuk studi ini mengambil bentuk minimasi, agar 

mencapai parameter yaitu biaya termurah. 
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2.7 Sistem Persamaan Optimasi Monte Carlo 

Berikut adalah sistem persamaan optimasi yang digunakan dalam metode 

simulasi Monte Carlo yang terbagi atas 2 fungsi yaitu: 

1. Fungsi Tujuan  

- Cost1 = L1 x Unitcost D1(i) 

- Cost2 = L2 x Unitcost D2(i) 

- Cost3 = L3 x Unitcost D3(i) 

Dan seterusnya 

 

2. Fungsi Pembatas 

a) Diameter minimal dan diameter maksimum 

i = 1: n (n adalah jumlah iterasi) 

- D1 (i) = Dmin + rand x (Dmax – Dmin) 

- D2 (i) = Dmin + rand x (Dmax – Dmin) 

- D3 (i) = Dmin + rand x (Dmax – Dmin) 

Dan seterusnya 

 

b) Persamaan hidraulis  

i =  1 : n (n adalah jumlah iterasi) 

- Hf1 (i) = 8 x f1 x L1 x Q1^2 / D1(i)^5 x g x 3.14^2 

- Hf2 (i) = 8 x f2 x L2 x Q2^2 / D2(i)^5 x g x 3.14^2 

- Hf3 (i) = 8 x f3 x L3 x Q3^2 / D3(i)^5 x g x 3.14^2 

Dan seterusnya 

 

c) Sisa Tekanan / Tekanan Efektif di ujung simpul 

i = 1 : n (n adalah jumlah iterasi) 

- Hr1 (i) = El. Sumber – hf1(i) – hf2(i) – elevasi simpul 1 

- Hr2 (i) = El.Sumber – hf1(i) – hf3(i) – elevasi simpul 2 

Dan seterusnya 
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2.8 Metode Simulasi Monte Carlo 

Metode Simulasi Monte Carlo merupakan dasar atau sistem atau cara untuk 

berbagai macam algoritma dari metode simulasi yang didasari pada pemikiran 

penyelesaian suatu masalah dalam data yang acak atau random dan banyak untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara memberi nilai atau input sebanyak-

banyaknya (nilai bangkitan/Generated Random Number) untuk mendapatkan hasil 

ketelitian yang lebih tinggi.   

 

2.9 MATLAB 

Ada banyak program atau software untuk membantu dalam menganalisis dan 

memogramkan bentuk variabel dan data yang banyak. Untuk analisis dan matematis 

dalam perhitungan optimasi variabe diameter pipa yang sangat banyak, maka 

aplikasi atau software yang dapat digunakan yaitu MATLAB. 

MATLAB atau yang kita sebut dengan (Matrix Laboratory) yaitu sebuah 

program untuk menganalisis dan mengkomputasi data numerik. MATLAB 

mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model 

yang sangat mudah untuk pakai dimana masalah-masalah dan penyelesaiannya 

diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Penggunaan Matlab 

meliputi: 

• Matematika dan komputasi 

• Pembentukan algoritma 

• Akusisi data 

• Pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototype 

• Analisa data, explorasi, dan visualisasi 

• Grafik keilmuan dan bidang rekayasa 

 

Dalam lingkungan perguruan tinggi teknik, MATLAB merupakan perangkat 

standar untuk memperkenalkan dan mengembangkan penyajian materi matematika, 

rekayasa dan kelimuan. Berikut contoh tampilan dari aplikasi MATLAB: 
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Gambar 2.3 Tampilan command window pada MATLAB 

 

Gambar 2.4 Tampilan command editor pada MATLAB 

 

2.9.1 Fungsi LOOP pada MATLAB 

Loop atau perulangan for pada MATLAB merupakan fundamental 

pemrograman berfungsi untuk mengulang suatu perintah dalam jumlah yang 

ditentukan pengguna berdasarkan pemenuhan fungsi ekspresi. Formulasi fungsi for 

pada matlab secara umum adalah for-end dengan sistematika sebagai berikut:   

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-qNwAZGrewvE/VEyvrD2YBHI/AAAAAAAAABo/s0sQYOl0H8g/s1600/matlab.PNG
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Gambar 2.5 Contoh penulisan For-end pada command editor  

Berdasarkan contoh gambar di atas, ketika pada editor sudah diisi dengan 

fungsi loop for-end, maka nanti akan keluar hasil output iterasi atau perulangan 

angka yang akan kita  dapatkan untuk trial and error, seperti gambar di bawah ini: 

Gambar 2.6 Contoh hasil input iterasi dari  command editor  
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Dengan hasil matlab itu memudahkan kita mendapatkan data atau variabel 

yang banyak guna trial and error. Setelah didapatkan berbagai banyaknya data, 

kemudian diurutkan dan diperoleh data yang akan dipakaikan fungsi IF guna 

mendapatkan energi tekanan relatif yang sesuai. 

Telah diketahui bahwa tujuan dari sistem distribusi air yaitu menyuplai 

kebutuhan air pada tekanan yang sesuai. Terkadang ada permasalahan yaitu dengan 

sistem biaya minimum berupaya untuk memuaskan kebutuhan pada tingkat tekanan 

yang sesuai dengan kebutuhan. maka dengan sistem optimasi dan dengan bantuan 

metode dan aplikasi yang akan digunakan diharapkan mendapatkan biaya yang 

lebih murah dari ukuran-ukuran diameter pipa yang sesuai dengan batas tekanan 

yang telah ditetapkan 


