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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1.Umum  

Definisi sistem distribusi air bersih adalah pendistribusian atau pembagian 

air melalui sistem perpipaan dari sumber air ke daerah pengguna (konsumen). 

Suatu sistem penyediaan air bersih yang direncanakan diharapkan mampu 

memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Unsur-unsur yang membentuk suatu 

sistem penyediaan air bersih meliputi: 

1. Sumber penyediaan air bersih atau air baku. 

2. Sarana penampungan 

3. Sarana penangkap. 

4. Sarana pembawa atau jaringan transmisi (ke pengolahan atau penampungan). 

5. Sarana pengolahan. 

6. Sarana penyaluran atau jaringan distribusi (dari pengolahan) tampungan 

sementara. 

Dalam pengembangan air bersih, jumlah dan mutu air merupakan hal yang 

cukup penting. Namun setiap unsur fungsional akan termasuk dalam tiap-tiap 

sistem penyediaan air. Berkaitan dengan unsur fungsional dalam pengembangan 

pemanfaatan air bersih, maka dalam pengaplikasiannya diperlukan sistem yang 

dapat membawa atau menyalurkan air dari sumber hingga sampai ke pengguna. 

Salah satu sistem yang diperlukan adalah sistem jaringan pipa transmisi atau 

jaringan pipa pembawa.  
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Definisi jaringan pipa transmisi adalah jaringan pipa yang dipergunakan 

untuk mengalirkan air baku ke unit pengolahan atau mengantarkan air bersih, dari 

unit pengolahan ke unit distribusi utama atau reservoir pembagi.  

2.2.Pompa  

 Pompa adalah peralatan mekanis untuk mengubah energi mekanik dari 

mesin penggerak pompa menjadi energi tekan fluida yang dapat membantu 

memindahkan fluida dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. 

Selain itu, pompa juga dapat digunakan untuk memindahkan fluida ke tempat 

dengan tekanan yang lebih tinggi atau memindahkan fluida ke tempat lain dengan 

jarak tertentu (Siahaan, 2012). 

 Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara 

bagian masuk (suction) dengan bagian keluar (discharge). Dengan kata lain, 

pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga (penggerak) 

menjadi tenaga kinetis (kecepatan), dimana tenaga ini digunakan untuk 

mengalirkan cairan dan melawan hambatan yang ada disepanjang aliran fluida. 

Pompa dalam industri biasanya digunakan untuk transportasi fluida, dimana kerja 

dari pompa tersebut tergantung dari sifat dan jenis fluida (Siahaan, 2012). 

 Menurut Arianta (2010) pompa dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, 

yaitu pompa perpindahan positif (positive displacement pump), pompa dinamik 

(dynamic pump) dan pompa khusus. Pompa perpindahan positif sendiri dapat 

dibagi menjadi pompa torak (reciprocating pump), pompa putar (rotary pump) 

dan pompa diafragma (diaphragm pump). Sedangkan pompa dinamik dapat dibagi 

menjadi pompa sentrifugal (centrifugal pump) dan pompa jenis khusus (special 
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pump). Pompa aliran radial (radial flow), pompa aliran aksial (axial flow) dan 

pompa aliran campuran (mixed flow) adalah jenis-jenis pompa sentrifugal, 

sedangkan pompa khusus terdiri dari jet pump, pompa gas lift (gas lift pump) dan 

pompa hidram (hydroulic ram pump). 

2.3.Pompa Hydram 

Hidraulik ram merupakan suatu alat yang digunakan untuk menaikkan air 

dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi secara automatik dengan energi 

yang berasal dari air itu sendiri (Hanafie dan De Longh, 1979). 

 Pompa hydram pertama kali dibuat oleh Jhon Whitehurst seorang peneliti 

asal inggris pada tahun 1772 (Siahaan, 2012). Pompa hydram buatan Whitehurst 

masih berupa hydram manual, dimana katup limbah masih digerakkan secara 

manual. Pompa ini pertama kali digunakan untuk menaikkan air sampai 

ketinggian 4.9 meter (16 kaki). Pada tahun 1783, Whitehurst memasang pompa 

jenis ini di Irlandia untuk keperluan air bersih sehari-hari. 

 Pompa hydram otomatis pertama kali dibuat oleh seorang ilmuan Perancis 

bernama Joseph Michel Montgolfier pada tahun 1796 (Siahaan, 2012). Desain 

pompa buatan Montgolfier sudah menggunakan 2 buah katup (waste valve dan 

delivery valve) yang bergerak secara bergantian. Pompa ini kemudian digunakan 

untuk menaikkan air untuk sebuah pabrik kertas didaerah Voiron.  

 Pada tahun 1820, melalui Easton’s Firma yang mengkhususkan usahanya 

dibidang air dan sistem drainase, Josiah Easton mengembangkan hidram dalam 

bidang penyediaan air bersih untuk keperluan rumah tangga, peternakan dan 
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masyarakat desa. Pada tahun 1929, usaha Easton ini dibeli oleh Green and Carter, 

yang kemudian meneruskan hidram tersebut (Siahaan, 2012). 

 Dikawasan Asia, pompa hydram mulai dioperasikan di Taj Mahal, Agra, 

India pada tahun 1900 (Siahaan, 2012). Pompa hydram yang dipasang di daerah 

tersebut adalah Black’s Hydram yang dibuat oleh Jhon Black Ltd, sebuah 

perusahaan asal Inggris. Black’s Hydram digunakan untuk memompa air dengan 

debit 31.5 liter/detik. Selain di Agra, Black’s Hydram juga dipasang didaerah 

Risalpur, Pakistan pada tahun 1925 digunakan untuk memompa air hingga 

ketinggian 18.3 meter dengan debit mencapai 56.5 liter/detik. Di benua Amerika, 

hak paten hydram pertama kali dipegang oleh J. Cernau dan SS Hallet di New 

York. Pompa tersebut sebagian besar digunakan di daerah pertanian dan 

peternakan. Memasuki periode berikutnya, kepopuleran hydram mulai berkurang, 

seiring berkembangnya pompa elektrik. 

 Pada akhir abad ke-20, penggunaan pompa hydram kembali digalakkan 

karena kebutuhan pembangunan teknologi di negara-negara berkembang 

(Siahaan, 2012). Selain itu dikarenakan adanya isu konservasi energi dalam 

mengembangkan perlindungan ozon. Contoh pengembang hydram yang baik 

adalah AID Fondation di Filipina. Mereka mengembangkan pompa hydram untuk 

desa-desa terpencil. Oleh sebab itu mereka memperoleh penghargaan Ashden. 

 Menurut Arianta (2010), kelebihan pompa hydram antara lain tidak 

memerlukan energi tambahan sebagai tenaga penggerak utama, konstruksi 

sederhana, tidak memerlukan pelumasan, dapat bekerja kontinyu selama 24 jam 

tanpa henti, effisiensi tinggi dan tidak menimbulkan kebisingan yang berarti. 
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2.3.1.Komponen Utama Pompa Hydram dan Fungsinya 

 Menurut Siahaan (2012), beberapa komponen utama sebuah pompa 

hydram terdiri dari katup limbah (waste valve), katup penghantar (delivery 

valve), tabung udara (air chamber), katup udara (air valve), pipa masuk 

(driven pipe) dan pipa penghantar (delivery pipe).  

1. Katup limbah (Waste Valve) 

Katup limbah berfungsi untuk mengubah energi kinetik fluida kerja 

yang mengalir melalui pipa pemasukan menjadi energi tekanan 

dinamis fluida yang akan menaikkan fluida kerja menuju tabung udara 

(Siahaan, 2012). Beberapa jenis katup limbah yang sering digunakan 

diantaranya adalah (a) katup kerdam sederhana, (b) katup karet lentur, 

dan (c) katup kerdam berpegas. 

Katup limbah dengan beban yang berat dan panjang langkah yang 

cukup jauh, memungkinkan fluida mengalir lebih cepat sehingga saat 

katup limbah menutp akan terjadi lonjakan tekanan yang cukup tinggi 

yang dapat mengakibatkan fluida kerja terangkat menuju tabung udara. 

Sedangkan katup limbah dengan beban yang ringan dan panjang 

langkah lebih pendek, memungkinkan terjadinya denyutan yang lebih 

cepat sehingga debit air yang terangkat akan lebih besar dengan 

lonjakan tekanan yang lebih kecil (Siahaan, 2012). 

2. Katup penghantar 

Katup penghantar adalah katup satu arah yang berfungsi untuk 

menghantarkan air dari rumah pompa ke tabung udara untuk dinaikkan 

menuju tangki penampungan. Katup penghantar harus dibuat satu arah 
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agar air yang telah masuk kedalam tabung udara tidak dapat kembali 

lagi kedalam badan hydram. Katup penghantar harus memiliki lubang 

yang besar sehingga memungkinkan air yang dipompa memasuki 

ruang udara tanpa hambatan pada aliran (Siahaan, 2012). 

3. Tabung udara (Air Chamber) 

Tabung udara berfungsi untuk memampatkan udara didalam tabung 

dan menahan tekanan air dari siklus ram. Selain itu, dengan adanya 

tabung udara memungkinkan air melewati pipa penghantar secara 

kontinyu. Jika penuh terisi air, tabung udara akan bergetar hebat dan 

bisa pecah. Jika terjadi kasus demikian, ram harus segera dihentikan. 

Untuk menghindari hal-hal diatas, volume tabung udara harus dibuat 

sama dengan volume pipa penghantar (Siahaan, 2012). 

4. Katup udara (Air Valve) 

Udara dalam tabung udara, secara perlahan akan ikut terbawa kedalam 

pipa penghantar karena pengaruh turbulensi air. Akibatnya, udara 

dalam pipa perlu diganti dengan udara baru melalui katup udara. 

Ukuran katup udara harus disesuaikan sehingga hanya mengeluarkan 

semprotan air yang kecil setiap kali langkah kompresi. Jika katup 

udara terlalu besar, udara yang masuk akan terlampau banyak dan ram 

hanya akan memompa udara. Namun, jika katup kurang besar, udara 

yang masuk terlampau sedikit sehingga ram akan bergetar hebat dan 

memungkinkan tabung udara pecah. Oleh karena itu, katup udara harus 

memiliki ukuran yang tepat (Siahaan, 2012). 
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5. Pipa masuk (Driven Pipe) 

Pipa masuk adalah bagian lain yang juga sangat penting dari sebuah 

pompa hydram. Dimensi pipa masuk harus diperhitungkan dengan 

cermat karena sebuah pipa masuk harus dapat menahan tekanan tinggi 

yang disebabkan oleh menutupnya katup limbah secara tiba-tiba 

(Siahaan, 2012). Untuk menentukan panjang sebuah pipa penghantar, 

bisa menggunakan referensi yang telah tersedia dibawah ini.  

6H < L < 12H  (Eropa dan Amerika utara) 

L = h + 0.3 (h/H)  (Eytelwein) 

L = 900 H/(N2xD) (Rusia) 

L= 150 <L/D< 1000 (Calvert).................................................(2-1) 

Dimana :  L = Panjang pipa masuk 

   H = Head Supply  

   h =  Head Output 

    D = Diameter pipa masuk 

    N = Jumlah ketukan katup limbah per menit 

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, referensi perhitungan 

panjang pipa masuk oleh Calvert memberikan hasil yang lebih baik 

(Siahaan, 2012). 

 

 

 



14 
 

2.3.2.Sistem Operasi Pompa Hydram 

Pompa hydram bekerja berdasarkan prinsip palu air. Ketika air dihentikan 

secara tiba-tiba, maka perubahan momentum massa fluida tersebut akan 

meningkatkan tekanan secara tiba-tiba pula. Peningkatan tekanan fluida ini 

digunakan untuk mengangkat sebagian fluida tersebut ketempat yang lebih 

tinggi (Arianta, 2010). Menurut Siahaan (2012), berdasarkan posisi katup 

limbah dan variasi kecepatan fluida terhadap waktu, sistem operasi sebuah 

pompa hydram dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu : 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Perubahan Kecepatan Terhadap Waktu Pada Pipa Inlet  

Sumber : Siahaan, (2012) 

Periode 1 (A) 

Katup limbah terbuka dan air mulai mengalir melalui pipa masuk, 

memenuhi rumah pompa dan keluar melalui katup limbah. Karena 

pengaruh ketinggian supply tank, air yang mengalir tersebut mengalami 

percepatan sampai kecepatannya mencapai Vo. Posisi Delivery valve 

masih tertutup. Pada kondisi awal seperti ini, tidak ada tekanan dalam 

tabung udara dan belum ada air yang keluar melalui delivery pipe.  



15 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Skema Pompa Hydram Pada Periode 1 (A) 

Sumber : Siahaan, (2012) 

Periode 2 (B) 

Air telah memnuhi rumah pompa. Ketika tekanan air telah mencapai nilai 

tertentu, katup limbah mulai menutup. Pada pompa hydram yang berfungsi 

dengan baik, maka proses menutupnya katup limbah terjadi sangat cepat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Skema Pompa Hydram Pada Periode 2 (B) 

Sumber : Siahaan, (2012) 
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Periode 3 (C) 

Katup limbah masih tertutup. Penutupan katup yang terjadi secara tiba-tiba 

tersebut menciptakan tekanan yang sangat besar dan melebihi tekanan 

statis pipa masuk. Kemudian, dengan cepat katup penghantar terbuka 

sehingga sebagian air terpompa masuk kedalam tabung udara. Udara pada 

tabung udara mulai mengembang untuk menyeimbangkan tekanan dan 

mendorong air keluar melalui delivery pipe.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Skema Pompa Hydram Pada Periode 3 (C) 

Sumber : Siahaan, (2012) 

Periode 4 (D) 

Katup penghantar tertutup. Tekanan didekat katup penghantar masih lebih 

besar daripada tekanan statis pipa masuk sehingga aliran berbalik arah dari 

rumah pompa menuju supply tank. Peristiwa inilah yang disebut dengan 

recoil. Recoil menyebabkan terjadinya kevakuman pada rumah pompa, 

yang mengakibatkan masuknya sejumlah udara dari luar masuk ke rumah 

pompa melalui katup udara (air valve). Tekanan disisi bawah katup limbah 

berkurang. Karena berat katup limbah itu sendiri, maka katup limbah 
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kembali terbuka. Tekanan air pada pipa kembali ke tekanan statis sebelum 

siklus berikutnya terjadi lagi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Skema Pompa Hydram Pada Periode 4 (D) 

Sumber : Siahaan, (2012) 

Berikut ini bentuk ideal dari tekanan dan kecepatan aliran pada ujung pipa 

pemasukan dan kedudukan katup limbah selama satu siklus kerja hydram.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Diagram satu siklus kerja Hydram  

Sumber : Siahaan, (2012) 
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Keterangan : 

Periode 1 : Akhir siklus sebelumnya, kecepatan air melalui ram 

bertambah, air melalui katup limbah yang sedang terbuka, timbul 

tekanan negatif yang kecil dalam hydram.  

Periode 2 : Aliran bertambah sampai maksimum melalui katup 

limbah yang terbuka dan tekanan dalam pipa pemasukan juga 

bertambah secara bertahap. 

Periode 3 : Katup limbah mulai menutup, dengan demikian 

menyebabkan naiknya tekanan dalam hydram, kecepatan aliran 

dalam pipa pemasukan telah mencapai maksimum.  

Periode 4 : Katup limbah tertutup, menyebabkan terjadinya palu air 

(water hammer) yang mendorong air melalui katup penghantar. 

Kecepatan aliran pipa pemasukan berkurang dengan cepat. 

Periode 5 : Denyut tekanan terpukul kedalam pipa pemasukan, 

menyebabkan timbulnya hisapan kecil dalam hydram. Katup 

limbah terbuka karena hisapan tersebut dan juga karena beratnya 

sendiri. Air mulai mengalir lagi melalui katup limbah dan siklus 

hydram terulang kembali. 

 2.3.3.Persamaan Energi Pada Pompa Hydram 

 A) Energi yang dibangkitkan pada Pompa Hydram 
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Energi yang dibangkitkan (energi yang dibutuhkan) pada pompa 

hydram berasal dari energi fluida itu sendiri. Air yang mengalir melalui 

pipa masuk dari ketinggian H (ketinggian permukaan air dalam supply 

tank), mengalami percepatan (Siahaan, 2012). 

 

 

  

 

 

Gambar 2.7. Skema Instalasi Pompa Hydram 

Sumber : Siahaan, (2012) 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dituliskan persamaan Bernoulli sebagai 
berikut : 

 𝑝𝑜

𝜌𝑔
+

𝑣𝑜²
2𝑔

+ 𝑍𝑜 − 𝐻𝐿 =
𝑝3

𝜌𝑔
+

𝑣3²
2𝑔

+ 𝑍з................................................(2-2) 

 dimana: 

 po =  tekanan pada titik 0 yaitu tekanan atmosfer [=0], (N/m²) 

 pз   =  tekanan pada titik 3, (N/m²) 

 Vo =  kecepatan aliran pada titik 0 [=0] karena debit konstan, (m/s) 

Vз =  kecepatan aliran pada titik 3 [=0] karena aliran air terhenti 
seirinng dengan menutupnya katup limbah, (m/s) 

Zo =  ketinggian titik 0 dari datum, (m) 

Zз =  ketinggian titik 3 [=0] karena diasumsikan segaris dengan 
datum, (m) 

HL =  head losses, (m) 



20 
 

ρ =  massa jenis fluida, untuk air = 1000, (kg/m³) 

g =  percepatan gravitasi 9.81, (m/s) 

Jika dimasukkan harga-harga yang telah ditentukan, maka persamaan 

Bernoulli diatas menjadi :       

H – HL = 𝑝з

𝜌𝑔
 ...................................................................................(2-3) 

HL atau Head Losses terdiri dari Major Head Loss dan Minor Head Loss. 

Karena air mengalir dari supply tank yang memiliki ketinggian tertentu, 

maka akan timbul gaya yang disebabkan percepatan yang dialami air, 

besarnya sama dengan hasil kali massa fluida yang mengalir dan 

percepatan yang dialami fluida (Hukum Newton). 

F = m.a ..............................................................................................(2-4) 

dimana :  

 F = gaya fluida yang mengalir, (N) 

 m = massa fluida yang mengalir, (kg) 

  m = ρ. AL 

  ρ  = massa jenis fluida, air = 1000 kg/m³ 

  A = luas penampang pipa masuk, (m²) 

  L = panjang pipa masuk (m) 

   a = percepatan fluida yang mengalir, (m/s²) 

  a = 𝑑𝑣

𝑑𝑡
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Tekanan di titik 3 dapat dicari dengan cara membagi gaya pada titik 3 

(gaya akibat percepatan air) dengan luas penampang pipa masuk (A).  

pз = 𝐹
𝐴

=  𝜌. 𝐿
𝑑𝑣

𝑑𝑡
    karena,    

𝑝з

𝜌𝑔
=  

𝐿

𝑔
𝑥

𝑑𝑣

𝑑𝑡
................................(2-5) 

dengan HL adalah Head losses pada pipa, yang besarnya ditentukan 

dengan persamaan sebagai berikut : 

HL = f 𝐿

𝐷
𝑥

𝑣²

2𝑔
+ 𝛴 (𝑘.

𝑣²

2𝑔
) ..........................................................(2-6) 

dimana :  HL = head losses, (m) 

 f    = faktor gesekan bahan pipa inlet 

 L    = panjang pipa inlet, (m) 

 D    = diameter pipa inlet, (m) 

 k     = faktor kontraksi 

Untuk menghitung besarnya energi yang dibangkitkan pada pompa 

hydram, maka harus meninjau kondisi masing-masing titik saat awal 

pengoperasian pompa hydram , dimana pada kondisi demikian air yang 

masuk ke badan hydram langsung keluar melalui katup limbah dengan 

kecepatan tertentu (vз), dan tekanan dititik 3 (pз) akan sama dengan 

atmosfer [=0] karena katup limbah dalam keadaan terbuka penuh (Siahaan, 

2012), sehingga persamaa Bernoulli akan menjadi : 

H - HL = 𝑣з²

2𝑔
 ....................................................................................(2-7) 
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Kecepatan vз dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kontinuitas, 

dimana harga debit (Q) bernilai konstan (kondisi awal semua fluida yang 

masuk langsung keluar melalui katup limbah), sehingga :  

Q = vз x Awaste .................................................................................(2-8) 

dimana :  Q = debit air yang melalui katup limbah (m³/s) 

 vз = kecepatan air di titik 3 (yang melalui katup limbah), (m/s) 

 Awaste = luas penampang lubang katup limbah, (m²) 

Setelah nilai vз didapatkan, maka dapat menghitung energi yang 

dibangkitkan hydram dengan rumus :   

E = ½ m.vз² .....................................................................................(2-9) 

dimana :   E = energi hydram, (J) 

 m = massa fluida yang mengalir, (kg)  

  Laρ = massa fluida yang mengalir melalui pipa masuk 

  L = panjang pipa masuk, (m) 

  A = luas penampang pipa masuk, (m²) 

  𝜌 = massa jenis air 1000, (kg/m³) 

B) Peningkatan Tekanan Pompa Hydram Akibat peristiwa Water Hammer  

Menurut Siahaan (2012), prinsip kerja pompa hydram adalah membuat air 

yang mengalir melalui pipa masuk berhenti secara tiba-tiba, yang 

mengakibatkan terjadinya kenaikan head tekanan pada air. Besarnya 
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kenaikan head tekanan dapat dihitung dengan persamaan Joukowsky, 

seperti berikut ini :  

ΔHp = 𝑐(𝑉1−𝑉2)

𝑔
 ............................................................................(2-10) 

dimana : ΔHp = kenaikan head tekanan, (m) 

 c = kecepatan gelombang suara dalam air, (m/s) 

 V1 = kecepatan air sebelum valve menutup, (m/s) 

 V2 = kecepatan air sesudah valve menutup, (m/s) 

 g = percepatan gravitasi bumi, (m/s²) 

Menurut David dan Edward, kecepatan gelombang suara di dalam air 

didefinisikan dengan persamaan : 

C = (𝐸𝑣

𝜌
)⁰′⁵ .....................................................................................(2-11) 

dimana : Ev = modulus Bulk, yang menyatakan kompresibilitas dari 

suatu fluida. Untuk air besarnya Ev = 2.07 x 10^9 N/m² 

 ρ = massa jenis fluida, untuk air 1000 kg/m³ 

 c = kecepatan gelombang suara, dari nilai diatas, c.air = 1440 

m/s 

Untuk peningkatan tekanan akibat penutupan katup secara gradual, dapat 

dihitung menggunakan rumus : 

∆h = 𝐿.𝑣

𝑔.𝑡
 ............................................................................................(2-12) 

dimana : ∆h = kenaikan tekanan akibat palu air, (m) 

 v = kecepatan aliran, (m/s) 
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 L = panjang pipa, (m) 

 g = percepatan gravitasi, (m/s²) 

 t = waktu penutupan katup, (s) 

2.3.4.Efisiensi pompa Hydram 

Menurut Siahaan (2012), ada dua metode dalam perhitungan efisiensi daya 

pompa hydram, yaitu perhitungan D’Aubuisson dan Rankine.  

Menurut D’Aubuisson, katup limbah digunakan sebagai datum (Siahaan, 

2012). 

 

 

    

    

           
Gambar 2.8. Datum dalam Perhitungan Efisiensi Menurut 

D’Aubuisson 

Sumber : Siahaan, (2012) 

Sehingga dapat dirumuskan :  

ηA = 𝑞(𝐻+ℎ)

(𝑄+𝑞)𝐻
 ....................................................................................(2-13) 

dimana : ηA = efisiensi daya pompa hydram menurut D’Aubuisson 

 q = debit hasil, (m³/s) 

 Q = debit limbah, (m³/s) 

 h = head keluar, (m) 

 H = head masuk, (m) 
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Menurut Rankie, permukaan air pada tangki pemasukkan digunakan 

sebagai datum (Siahaan, 2012). 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Datum dalam Perhitungan Efisiensi Menurut Rankie 

Sumber : Siahaan, (2012) 

 

Sehingga dapat dirumuskan :  

ηR = 𝑞.ℎ

𝑄.𝐻
 ............................................................................................(2-14) 

dimana : ηR = efisiensi daya pompa hydram menurut Rankie 

 q = debit hasil, (m³/s) 

 Q = debit limbah, (m³/s) 

 h = head keluar, (m) 

 H = head masuk, (m) 

2.4.Perencanaan Pompa 

 Menurut Siahaan (2012), dalam perancangan pompa untuk memindahkan 

fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan head tertentu diperlukan 

beberapa syarat utama, yaitu : 
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1. Kapasitas  

Kapasitas adalah jumlah fluida yang dialirkan persatuan waktu. Kapasitas 

pompa tergantung pada kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan 

fungsi pompa yang direncanakan (Siahaan, 2012). 

2. Head  Pompa 

Head pompa adalah ketinggian pemompaan. Menurut (Siahaan, 2012). 

Head ini ada dalam tiga bentuk, yaitu : 

a. Head potensial  

Didasarkan pada ketinggian fluida diatas bidang banding (datum plane). 

Sehingga suatu air setinggi Z mempunyai sejumlah energi yang 

disebabkan oleh posisinya atau fluida mempunyai head sebesar Z 

(Siahaan, 2012). 

b. Head kecepatan  

Head kecepatan atau head kinetik yaitu energi kinetik yang dikandung 

fluida karena kecepatannya dan dinyatakan dengan persamaan : 
𝑣²

2𝑔
 

c. Head tekanan 

Head tekanan adalah energi yang dikandung fluida akibat tekanannya dan 

dinyatakan dengan ρ/γ 

3. Sifat zat cair 

Sifat-sifat fluida sangat penting untuk diketahui sebelum merencanakan 

pompa. Pada perencanaan ini, temperatur yang digunakan adalah 21.11°C 

atau 70°F 
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2.5.Sifat dasar Fluida  

2.5.1.Sifat dasar fluida 

Menurut Siahaan (2012), adapun sifat-sifat dasar fluida yaitu 

kerapatan (density), berat jenis (spesific gravity), tekanan 

(pressure) dan kekentalan (viscosity). 

a. Kerapatan (density) 

Kerapatan dinyatakan dengan ρ, didefinisikan sebagai massa 

per satuan volume (Siahaan, 2012) dimana : ρ = 𝑚
𝑣

  

ρ = kerapatan (kg/m³) 

m = massa (kg) 

v = volume (m³) 

  b.   Berat jenis spesifik (spesific gravity) 

 Berat jenis spesifik suatu bahan didefinisikan sebagai 

perbandingan kerapatan bahan terhadap kerapatan air (Siahaan, 

2012). Berat jenis (specivic grafity) adalah besaran murni 

tanpa dimensi maupun satuan, dinyatakan dalam persamaan 

sebagai berikut : 

 Untuk fluida cair : SGc = 
𝜌𝑐

𝜌𝑤
 

 Untuk fluida gas : SGg = 
𝜌𝑔

𝜌𝑤
 

 dimana : ρc = massa jenis cairan, (g/cm³) 

   ρw = massa jenis air, (g/cm³) 
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   ρg = massa jenis gas, (g/cm³) 

   ρa = massa jenis udara, (g/cm³) 

b. Tekanan (pressure) 

Menurut Siahaan (2012), tekanan didefinisikan sebagai gaya 

per satuan luas, dengan gaya F dianggap bekerja secara tegak 

lurus terhadap luas permukaan A, maka : P =𝐹

𝐴
 

dimana :  P = tekanan, (N/m²) 

   F = gaya, (N) 

   A = luas permukaan, (m²) 

Satuan SI untuk tekanan adalah N/m². Satuan ini mempunyai 

nama resmi pascal (Pa). Karena satuan Pa sangat kecil, satuan 

tekanan sering dinyatakan dalam Mpa atau Bar. Dimana 1 Mpa 

= 10^6 Pa dan 1 Bar = 10^5 Pa (Siahaan, 2012). 

Dalam termodinamika, tekanan secara umum dinyatakan dalam 

harga absolutnya (Siahaan, 2012). Tekanan absolut diperoleh 

dengan cara sebagai berikut :  

1. Bila tekanan pengukuran sistem diatas tekanan atmosfer, 

maka : 

Pabs = Pgauge + Patm 

2. Bila tekanan pengukuran dibawah tekanan atmosfer, maka : 

Pabs = Pgauge – Patm 
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d. Kekentalan (viscosity) 

Kekentalan didefinisikan sebagai gesekan internal atau 

gesekan fluida terhadap wadah dimana fluida itu mengalir 

(Siahaan, 2012). Tetapan kesebandingan untuk persamaan ini 

didefinisikan sebagai koefisien kekentalan : µ = 𝐹.𝐿

𝐴.𝑣
 

dimana : µ = koefisien kekentalan (Pa.s) 

  F = gaya, (N) 

  A= luasan fluida yang bersinggungan dengan setiap 

lempengan (m²) 

 v = kecepatan fluida, (m/s) 

 L = jarak lempengannya, (m) 

 2.5.2.Kecepatan dan kapasitas aliran fluida  

 Penentuan kecepatan disejumlah titik pada suatu penampang 

memungkinkan untuk membantu dalam menentukan besarnya kapasitas 

aliran sehingga pengukuran kecepatan merupakan fase yang sangat penting 

dalam mengalisa suatu aliran fluida (Siahaan, 2012). Kecepatan dapat 

diperoleh dengan melakukan pengukuran terhadap waktu yang dibutuhkan 

suatu partikel yang dikenali untuk bergerak sepanjang jarak yang telah 

ditentukan. Besarnya kecepatan aliran fluida pada suatu pipa mendekati 

nol pada dinding pipa dan mencapai maksimum pada tengah-tengah pipa. 

Kecepatan biasanya sudah cukup untuk mendapatkan kekliruan yang tidak 

serius dalam aliran fluida sehingga penggunaan kecepatan sesungguhnya 

adalah pada penampang aliran. Bentuk kecepatan yang digunakan pada 
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aliran fluida umumunya menunjukkan kecepatan yang sebenarnya jika 

tidak ada keterangan lain yang disebutkan (Siahaan, 2012).   

 

Gambar 2.10 Profil Kecepatan pada Saluran Tertutup 

Sumber : Siahaan, (2012) 

  

 

 

 

 

Gambar 2.11 Profil Kecepatan pada Saluran Terbuka 

Sumber : Siahaan, (2012) 

Besarnya kecepatan akan mempengaruhi kecepatan fluida yang mengalir 

dalam suatu pipa (Siahaan, 2012). Jumlah dari aliran fluida mungkin 

dinyatakan sebagai volume, berat atau massa fluida dengan masing-masing 

laju aliran ditujukan sebagai laju aliran volume (m³/s), laju aliran berat 

(N/s) dan laju aliran massa (kg/s), kapasitas aliran (Q) untuk fluida yang 

incompressible, yaitu : 

Q = A.v ...........................................................................................(2-15) 
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dimana :  W = laju aliran berat fluida, (N/s) 

 A = luas penampang aliran, (m²) 

 v = kecepatan rata-rata aliran fluida, (m/s) 

 γ = berat jenis fluida, (N/m³) 

Laju aliran fluida massa (M), dinyatakan sebagai : 

M = A.v.ρ ......................................................................................(2-16) 

dimana :  M = laju aliran massa fluida, (kg/s) 

 A = luas penampang aliran, (m²) 

 v = kecepatan rata-rata aliran fluida, (m/s) 

 ρ = massa jenis fluida, (kg/m³) 

2.5.3.Energi dan Head 

Energi pada umumnya didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan 

kerja. Kerja merupakan hasil pemanfaatan dari sebuah gaya yang melewati 

suatu jarak dan umumnya didefinisikan secara matematika sebagai hasil 

paerkalian dari gaya dan jarak yang dilewati pada arah gaya yang 

diterapakan tersebut (Siahaan, 2012). Energi dan kerja dinyatakan dalam 

satuan N.m (Joule). Setiap fluida yang sedang bergerak selalu mempunyai 

energi. Dalam menganalisa masalah aliran fluida yang harus 

dipertimbangkan adalah mengenai energi potensial, energi kinetik dan 

energi tekanan. Energi potensial (Ep), dirumuskan sebagai :  

Ep = m.g.z .....................................................................................(2-17) 

dimana :  Ep = energi potensial, (Joule) 
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 m = massa fluida, (kg) 

 g = percepatan gravitasi, (m/s²) 

 z = beda ketinggian, (m) 

Energi kinetik, dirumuskan sebagai : Ek = ½ . m.v² ....................(2-18) 

dimana : Ek = energi kinetik, (Joule) 

 m = massa fluida, (kg) 

 v = kecepatan aliran fluida, (m/s) 

Energi tekanan (Ef), dirumuskan sebagai : Ef = p.A.L .................(2-19) 

dimana : Ef = energi tekanan, (Joule) 

 p   = tekanan yang dialami fluida, (N/m²) 

 A  = luas penampang aliran, (m²) 

 L  = panjang pipa, (m) 

Total energi yang terjadi merupakan hasil penjumlahan dari ketiga energi 

diatas, dirumuskan sebagai :  

E = m.g.z + ½ .m.v2 + p.A.L.................................................(2-20) 

2.5.4.Persamaan Bernoulli 

Hukum kekelalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan dan 

tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk 

yang lain. Energi yang ditunjukkan dari persamaan energi total diatas atau 

dikenal sebagai head pada suatu titik dalam aliran steady adalah sama 

dengan total energi pada titik lain sepanjang aliran fluida tersebut. Hal ini 

berlaku selama tidak ada energi yang ditambahkan ke fluida fluida atau 
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yang diambil dari fluida (Siahaan, 2012). Konsep ini dinyatakan dalam 

bentuk persamaan yang disebut dengan persamaan bernoulli, yaitu : 

𝑝1

𝛾
+𝑣1²

2𝑔
+ 𝑧1 =  

𝑝2

𝛾
+

𝑣2²

2𝑔
+ 𝑧2................................................(2-21) 

dimana : p1 dan p2 = tekanan pada titik 1 dan 2 

 V1 dan V2 = kecepatan aliran pada titik 1 dan 2  

 z1 dan z2 = ketinggian titik 1 dan 2 diukur dari bidang 

referensi 

 γ             = berat jenis fluida  

 g              = percepatan gravitasi = 9.81 m/s2  

Persamaan diatas digunakan jika diasumsikan tidak ada kehilangan energi 

antara dua titik yang terdapat dalam aliran fluida, namun biasanya 

beberapa head losses terjadi antara dua titik (Siahaan, 2012). Jika head 

losses tidak diperhitungkan maka akan menjadi masalah dalam 

penerapannya di lapangan. Jika head losses dinotasikan dengan “hl” maka 

persamaan Bernoulli dapat ditulis menjadi persamaan baru, dirumuskan 

sebagai : 

𝑝1

𝛾
+𝑣1²

2𝑔
+ 𝑧1 =  

𝑝2

𝛾
+

𝑣2²

2𝑔
+ 𝑧2+hl .......................................(2-22) 

Persamaan diatas digunakan untuk menyelesaikan banyak permasalahan 

tipe aliran, biasanya untuk fluida inkompressible tanpa adanya 

penambahan panas atau energi yang diambil dari fluida. Namun 

persamaan ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan aliran 
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fluida yang mengalami penambahan energi untuk menggerakkan 

fluida oleh peralatan mekanik, misalnya pompa, turbin dan peralatan 

lainnya (Siahaan, 2012). 

2.5.5.Aliran Laminar dan Turbulen 

Aliran fluida di dalam sebuah pipa mungkin merupakan aliran laminar atau 

turbulen (Siahaan, 2012). Osborne Reynolds (1842-1912), ilmuan dan ahli 

matematika inggris adalah orang yang pertama kali membedakan dua 

klasifikasi aliran ini. Aliran dikatakan laminar jika partikel-partikel fluida 

yang bergerak mengikuti garis lurus yang sejajar pipa dan bergerak dengan 

kecepatan sama. Aliran disebut turbulen jika tiap partikel fluida bergerak 

mengikuti lintasan sembarang disepanjang pipa dan hanya gerakan rata-

ratanya saja yang mengikuti sumbu pipa (Siahaan, 2012). 

Dari hasil eksperimen diperoleh bahwa koefisien gesekan untuk pipa 

silindris merupakan fungsi dari bilangan Reynolds (Re). Besarnya bilangan 

Reynolds (Re) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan : 

Re = 𝜌.𝑑.𝑣

µ
 ........................................................................................(2-23) 

dimana : ρ = massa jenis fluida, (kg/m³) 

 d = diameter dalam pipa, (m) 

 v = kecepatan aliran rata-rata, (m/s) 

 µ = viskositas dinamik fluida, (Pa.s) 
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Menurut Siahaan (2012), karena viskositas dinamik dibagi dengan massa 

jenis fluida merupakan viskositas kinematic (v), maka bilangan Reynolds 

dapat juga dinyatakan : 

v = µ

𝜌
 

sehingga : 

Re = 𝑑𝑢

𝑣
 

Aliran akan laminar jika bilangan Reynolds kurang dari 2000 (Re < 2000) 

dan akan turbulen jika bilangan Reynolds lebih besar dari 4000 (Re > 

4000). Jika bilangan Reynolds terletak antara 2000 – 4000 maka disebut 

aliran transisi (Siahaan, 2012). 

2.5.6.Kerugian head 

Kerugian head terdiri ataas kerugian gesek di dalam pipa-pipa dan 

kerugian head di dalam belokan-belokan, reduser, katup-katup dan 

sebagainya (Siahaan, 2012). 

a. Kerugian head mayor 

Aliran fluida yang melalui pipa akan selalu mengalami kerugian head 

(Siahaan, 2012). Hal ini disebabkan oleh gesekan yang terjadi antara 

fluida dengan dinding pipa atau perubahan kecepatan yang dialami 

oleh aliran fluida (kerugian kecil). Selanjutnya, untuk aliran yang 

laminar dan yang turbulen, terdapat rumus yang berbeda. Sebagai 
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patokan apakah suatu aliran itu laminar atau turbulen, dipakai bilangan 

Reynolds.  

1. Aliran laminar 

Menurut Siahaan (2012) dalam hal aliran laminar, koefisien 

kerugian gesek untuk pipa (f) dihitung dengan rumus : 

f = 64

𝑅𝑒
 .....................................................................................(2-24) 

2. Untuk menghitung kerugian gesek dalam pipa pada aliran turbulen 

terdapat berbagai rumus empiris (Siahaan, 2012).  

Rumus Hazen-Williams 

Rumus ini pada umumnya dipakai untuk menghitung 

kerugian head dalam pipa yang relatif sangat panjang 

seperti jalur pipa penyalur air minim (Siahaan, 2012). 

Bentuk umum persamaan Hazen-Williams, yaitu : 

Hf = 10.666 𝑄¹’⁸⁵

𝑐¹’⁸⁵ 𝑑⁴’⁸⁵
 𝐿 ................................................(2-25) 

dimana : Hf = kerugian gesekan dalam pipa, (m) 

   Q   = laju aliran dalam pipa, (m³/s) 

   L    = panjang pipa, (m) 

c      = koefisien kekasaran pipa Hazen-Williams 

   d     = diameter dalam pipa, (m) 

untuk nilai c, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.1.Koefisien kekasaran pipa Hazan-Williams 

Material C Factor Low C Factor High 

Asbestos-Cemment 140 140 

Cast Iron 100 140 

Cemment-Mortar Lined Ductiole Iron Pipe 140 140 

Concrete 100 140 

Copper 130 140 

Steel 90 110 

Galvanized Iron 120 120 

Polyethylene 140 140 

Polyvinyl Chloride (PVC) 130 130 

Fibre-Reinforced Plastic (FRP) 150 150 

Sumber : Siahaan, (2012) 

 Formula Darcy-Weisbach 

Menurut Siahaan (2012), dengan cara Darcy-Weisbach, koefisien kerugian gesek 

(f) dihitung menurut rumus : 

hf =f. 𝐿.𝑣²
𝑑.2𝑔

hfe  = 
8𝑓.𝐿

𝑔.𝐷⁵.𝜋²
𝑥𝑄²....................................................................(2-26) 

dimana : hf = kerugian head karena gesekan, (m) 

 f   = faktor gesekan (dapat dicari dengan diagram Moody) 

 L  = panjang pipa (m) 

 v  = kecepatan aliran rata-rata fluida dalam pipa, (m/s) 

 g  = percepatan gravitasi, (m/s²) 
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Diagram Moody telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aliran fluida 

didalam pipa dengan menggunakan faktor gesekan pipa (f) dari rumus Darcy-

Weisbach (Siahaan, 2012).  

Gambar 2.12.Diagram Moody 

Sumber : Siahaan, (2012) 

Dimana nilai kekasaran untuk beberapa jenis pipa disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.2.Nilai kekasaran dinding untuk berbagai pipa komersil Darcy-Weisbach 

Material e (mm) e (f) 
Brass 0,0015 0,000005 
Concrete   
     Steel forms, smooth 0,18 0,0006 
     Good joints, average 0,36 0,0012 
     Rough, visible forms marks 0,60 0,002 
Copper 0,0015 0,000005 
Corrugated metal 45 0,15 
     Asphalt lined 0,12 0,0004 
     Cast 0,26 0,00085 
     Ductile 0,12 0,0004 
     Galvanized iron 0,15 0,0005 
     Wrought 0,045 0,00015 
PVC 0,0015 0,000005 
Polyethylene, HDPE 0,0015 0,000005 
     Enamel coated 0,0048 0,000016 
     Riveted 0,9 ~ 9 0,003-0,03 
     Seamless 0,004 0,000013 

Sumber : Siahaan, (2012) 

b. Kerugian Head Minor 

Selain kerugian yang disebabkan oleh gesekan, pada suatu jalur pipa 

juga terjadi kerugian karena kelengkapan pipa seperti belokan, siku, 

sambungan, katup dan sebagainya yang disebut dengan kerugian kecil 

(Minor Losses) (Siahaan, 2012). Besarnya kerugian minor akibat 

adanya kelengkapan pipa, dirumuskan sebagai : 

hm = Σn. k. 𝑣²

2𝑔
 ........................................................................(2-27) 

dimana : n = jumlah kelengkapan pipa  

k = koefisien kerugian (dari lampiran koefisien minor 

losses peralatan pipa)  

v = kecepatan aliran fluida dalam pipa  
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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 (Siahaan, 2012).  

2.6.Perhitungan Dasar Pompa Hydram 

 Untuk perhitungan perencanaan pompa hydram dapat kita lakukan dengan 

merujuk pada beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan rumus-rumus Darcy-

Weisbach, Rankie dan beberapa fungsi turunan dari rumus-rumus yang sudah ada 

berkaitan dengan hidrolika perpipaan. (Siahaan, 2012). 

 Untuk mencari debit output (q), menggunakan fungsi persamaan efisiensi 

menurut Rankie, yaitu : 

ηR = 𝑞.ℎ

𝑄.𝐻
, menjadi fungsi rumus : q = 𝑄.𝐻.ηR

ℎ
 ................................(2-28) 

dimana :  q = debit output, (m³/detik) 

  Q = debit masukan, (m³/detik) 

  H = head input, (m) 

  h = head output, (m) 

 ηR =efisiensi pompa (0,33 untuk prototype dan 0,66 

untuk komersial). 

 Untuk mencari dimensi pipa inlet dan pipa outlet dalam perhitungan 

pompa hydram menggunakan rumus :  

Untuk diameter pipa inlet (Penche, 1998 : 142) : 

Di = 2,69[
𝑛².𝑄².𝐿𝑝𝑖

𝐻
]⁰’¹⁸⁷⁵ ..................................................................(2-29) 

dimana : n  = koefisien manning              H = head input, (m) 
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 Q = debit masukkan, (m³/detik)     Lp,i = panjang pipa inlet, 

(m) 

Sedangkan untuk mencari panjang pipa inlet menggunakan rumus 

phytagoras, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Lp,i² = H² + L² .....................................................................................(2-30) 

dimana : Lp,i  = panjang pipa inlet, (m) 

  H = head input, (m)  

   L = panjang horizontal, (m) 

Untuk diameter pipa outlet (Penche, 1998 : 142) : 

Do= 2,69[
𝑛².𝑞².𝐿𝑝𝑜

ℎ
]⁰’¹⁸⁷⁵ .................................................................(2-31) 

dimana : n  = koefisien manning                  h = head output, (m) 

 q  = debit output pompa hydram, (m³/detik) 

 Lp,o = panjang pipa outlet, (m) 

Sedangkan untuk mencari panjang pipa outlet menggunakan rumus 

phytagoras, sebagai berikut : 
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Lp,o² = h² + l² ......................................................................................(2-32) 

dimana : Lp,o  = panjang pipa outlet, (m) 

  h = head output, (m)  

  l = panjang horizontal, (m) 

 Daya pompa : 

D = 𝑄𝐻𝛾

75𝜂
 ......................................(Bambang Triatmojo, 1996 : 201)

 dimana : D = daya pompa, (hp) 

   H = head output, (m) 

   𝛾 = berat jenis air 1000 (kgf/m³) 

   𝜂 = efisiensi pompa komersial (0,66) 

2.7.Perkembangan Penduduk 

Kebutuhan air bersih suatu kota sangat berhubungan dengan jumlah 

penduduk dan kegiatan yang dilakukan didaerah pelayanan itu sendiri. Kebutuhan 

air bersih di suatu kota akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk dan kegiatan yang dilakukan dari tahun ke tahun.  
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Perkembangan penduduk adalah salah satu faktor yang sangat penting 

dalam perencanaan kebutuhan air minum dimasa yang akan datang. Untuk 

mengatasi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, 

maka perlu diantisipasi dengan merencanakan prediksi laju pertumbuhan 

penduduk dan prediksi kebutuhan air bersih. Metode yang digunakan untuk 

memproyeksikan penduduk di masa yang akan datang adalah metode matematik. 

Ada beberapa metode proyeksi secara matematik, yaitu: 

2.7.1.Metode Aritmatik 

Metode ini menganggap bahwa perkembangan penduduk yang selalu naik 

secara konstan / jumlah yang sama setiap tahun. Rumus yang digunakan : 

Pn = Po ( 1 + r n).......................…………………………................(2-33) 

 dimana : 

Pn = Jumlah penduduk tahun n atau jumlah penduduk pada tahun yang 

diproyeksikan. 

Po = Jumlah penduduk dasar / penduduk pada tahun awal. 

r = Laju pertumbuhan penduduk rata – rata per tahun. 

n = Kurun waktu proyeksi. 

2.7.2.Model Regresi Linier 

Metode ini digunakan berdasar pertumbuhan rata – rata tahunan dari 

populasi. Rumus yang digunakan : 

y = a + bx ……………..........………………………................…(2-34) 
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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& b = variabel data 

2.7.3.Model Geometrik 

Metode ini menganggap perkembangan penduduk dianggap sama setiap 

tahun. Rumus yang digunakan : 

Pn = Po . (1 + r) n …………......………………………................(2-35) 

 Dimana : 

 Pn = Jumlah penduduk pada tahun n. 

 Po = Jumlah penduduk pada tahun awal perencanaan. 

 n   = Periode waktu perencanaan ( tahun ). 

r    = Tingkat pertumbuhan penduduk. 

2.7.4.Model Eksponensial 

Pertumbuhan penduduk secara terus – menerus setiap hari dengan angka 

pertumbuhan kosntan. Rumus yang digunakan : 

Pt  = P0e r n ……………......………………………....…................(2-36) 

 dimana : 

 Pt = Jumlah penduduk pada tahun yang direncanakan. 
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 Po = Jumlah penduduk awal rencana. 

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

 r = Laju pertumbuhan penduduk rata – rata per tahun. 

 n = Periode waktu dalam tahun. 

2.8.Kebutuhan Air 

 Kebutuhan air pada suatu daerah sangat berhubungan dengan ketersediaan 

air, kebutuhan hidup, pola  kebiasaan hidup, kondisi sosial ekonomi dan 

topografi.Jenis pelayanan air yang banyak dikenal yaitu sambungan rumah dan 

kran umum. Sambungan rumah dicirikan dengan adanya kran yang disediakan 

sampai kedalam rumah. Penggunaan sambungan rumah terutama ditentukan oleh 

jumlah populasi rata – rata dalam satu rumah tangga yang dikategorikan rumah 

permanen. Untuk sambungan umum / kran umum berupa kran atau tempat 

pengambilan air secara kolektif yang disediakan pada sekelompok rumah. Kran 

umum terutama ditujukan untuk daerah penduduk padat dan berpenghasilan 

rendah, sehingga penyambungan belum mungkin dilakukan. Penentuan jumlah 

kebutuhan kran umum didasarkan dengan hasil survey lapangan mengenai kondisi 

sosial didaerah pelayanan.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 ) 

5. Kota Kategori V ( Desa ) 
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Proyeksi kebutuhan air bersih diperoleh berdasarkan perkiraan kebutuhan air 

bersih dikurangi perkiraan kehilangan air. Pada umumnya kebutuhan air untuk 

berbagai macam tujuan, seperti: 

 2.8.1.Kebutuhan Domestik 

Kebutuhan air domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, 

dan konsumsi perkapita. Kecenderungan populasi dan sejarah populasi 

dipakai sebagai dasar perhitungan kebutuhan air domestik terutama dalam 

penentuan kecenderungan laju pertumbuhan (Grow Rate Trends). 

Pertumbuhan ini juga tergantung dari rencana pengembangan dari tata 

ruang kabupaten. 

Estimasi populasi untuk masa yang akan datang merupakan salah 

satu parameter utama dalam penentuan kebutuhan air domestik. Laju 

penyambungan juga menjadi parameter yang dipakai untuk 

analisis.Propensitas untuk penyambungan perlu diketahui dengan 

melakukan survey kebutuhan nyata, terutama di wilayah yang sudah ada 

sistem penyambungan air bersih dari PDAM. Untuk penentuan 

penyambungan di masa yang akan datang maka laju penyambungan yang 

ada pada saat ini dapat dipakai sebagai dasar analisis. 

Kebutuhan air perorangan perhari disesuaikan dengan standar yang 

biasa digunakan serta kriteria pelayanan berdasarkan kategori kotanya. 

Dalam setiap kategori tertentu, kebutuhan air perorangan perhari berbeda – 

beda. Berikut kriteria dalam perencanaan air bersih disajikan dalam tabel 

2.3 : 
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Tabel 2.3 Kriteria Perencanaan Air Bersih berdasar 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 Sambungan 

Rumah (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. Jumlah Jiwa Per HU 100 100 100 100 - 200 200 

9. 
Sisa tekan 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 

 

2.8.2.Kebocoran Air 

Sampai saat ini kebocoran air merupakan komponen major dari 

kebutuhan air. Dinegara berkembang seperti Indonesia, kebocoran air bisa 

mencapai lebih dari 50% dari suplai air ( produksi ) yang ada. Untuk 

penentuan kebutuhan air maka analisis kebocoran air perlu dilakukan. 

Karena meningkatnya biaya pengadaan air bersih dan kebutuhan akan air 
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bersih terjadi serentak, program pengurangan kebocoran air perlu 

ditingkatkan agar keseimbangan aliran pelayanan tidak terganggu. 

Kebocoran air dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah 

air yang diproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual kepada 

konsumen, sesuai dengan yang tercatat di meter-meter air pelanggan. Ada 

dua jenis kehilangan air pada sistem siplesi air bersih, yaitu : 

 Kebocoran Fisik 

Kehilangan secara fisik disebabkan dari kebocoran pipa, reservoir yang 

melimpas keluar, penguapan, pemadam kebakaran, pembilas 

pipa/saluran, dan pelayanan air tanpa meter air kadang-kadang terjadi 

sambungan yang tidak tercatat. 

 Kebocoran Administrasi 

Jumlah Air yang bocor secara administrasi terutama disebabkan meter 

air tanpa registrasi, juga termasuk kesalahan di dalam sistem 

pembacaan. 

2.8.3.Kebutuhan Non Domestik 

Yang dimaksud dengan pelayanan non domestik adalah jenis dan 

tingkat pelayanan untuk pelanggan bukan rumah tangga yang bersifat 

komersil, kebutuhan institusi, dan kebuthan industri.Kebutuhan air 

komersil cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk dan 

perubahan tata guna lahan. Kebutuhan ini bisa mencapai 20% - 25% dari 

total suplai ( produksi ) air. 
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Kebutuhan institusi antara lain meliputi kebutuhan-kebutuhan air 

untuk sekolah, rumah sakit, gedung-gedung pemerintah, tempat ibadah, 

dan lain-lain. Untuk penentuan besaran kebutuhan ini cukup sulit karena 

sangat tergantung dari perubahan tata guna lahan dan populasi. 

Kebutuhan untuk industri saat ini dapat diidentifikasi, namun 

kebutuhan industri yang akan datang cukup sulit untuk mendapat data 

yang akurat. Hal ini disebabkan beragamnya jenis dan macam kegiatan 

industri. 

Kebutuhan air bersih non domestik untuk kategori I sampai dengan 

kategori V dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5 sebagai berikut : 

Tabel 2.4. Kebutuhan air non domestik kota kategori I, II, III, dan IV 
No. Sektor Besaran Satuan 

1. Sekolah 10 Liter/ murid / hari 

2. Rumah Sakit 200 Liter / Bed / hari 

3. Puskesmas 2.000 Liter / hari 

4. Masjid 3.000 Liter / hari 

5. Kantor 10 Liter / pegawai / hari 

6. Pasar 12.000 Liter / hektar / hari 

7. Hotel 150 Liter / Bed / hari 

8. Rumah Makan 100 Liter / Tempat Duduk / 
hari 

9. Kompleks Militer 60 Liter / orang / hari 

10. Kawasan Industri 0,2 – 0,8 Liter / orang / hari 

11. Kawasan Pariwisata 0,1 – 0,3 Liter / detik / hari 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, 2000 
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 Tabel 2.5. Kebutuhan air bersih kategori V 
No. Sektor Besaran Satuan 

1. Sekolah 5 Liter / murid / hari 

2. Rumah Sakit 200 Liter / Bed / hari 

3. Puskesmas 1.200 Liter / hari 

4. Hotel / Losmen 90 Liter / hari 

5. Komersial / Industri 10 Liter / hari 

 Sumber : Dirjen Cipta Karya, 2000 

 2.8.4.Fluktuasi Konsumsi Kebutuhan Air 

Kebutuhan air tidak akan selalu sama, tetapi akan 

berfluktuasi.Konsumsi  

air akan berubah sesuai dengan perubahan musim dan aktivitas 

masyarakat. Pada umumnya kebutuhan air dibagi dalam tiga kelompok : 

a) Kebutuhan harian rata-rata 

Kebutuhan harian rata-rata adalah kebutuhan air untuk keperluan 

domestik dan domestik termasuk kehilangan air.Biasanya dihitung 

berdasarkan kebutuhan air rata – rata perorangan perhari dihitung 

dari pemakaian air setiap jam selama sehari (24) jam. 

b) Kebutuhan pada jam puncak 

Kebutuhan jam puncak adalah pemakaian air yang tertinggi dalam 

satu hari. Kebutuhan air pada jam puncak dihitung berdasarkan 

kebutuhan air harian rata – rata dengan menggunakan faktor 

pengali sebagai berikut(Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan 

Umum 1996 : III-6) : 

Kebutuhan jam puncak : (1,5 – 2,00 x kebutuhan air bersih). 
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c) Kebutuhan harian maksimum 

Kebutuhan harian maksimum adalah banyaknya air yang 

dibutuhkan terbesar dalam satu tahun. Kebutuhan harian 

maksimum dihitung berdasarkan kebutuhan harian rata – rata 

dengan menggunakan faktor pengali sebagai berikut(Dirjen Cipta 

Karya Departemen Pekerjaan Umum 1996 : III-6) :  

Kebutuhan harian maksimum dipakai : (1,15 x kebutuhan air 

bersih). 

 2.8.5.Perhitungan Kebutuhan Air 

 Langkah pertama dalam suatu perencanaan penyediaan air bersih 

adalah memperkirakan jumlah kebutuhan air.Sulit untuk mendapatkan 

angka yang pasti jumlah pemakaian air suatu daerah, karena banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah 

memperhitungkan rata – rata pemakaian setiap orang perhari, 

memperkirakan jumlah penduduk pada jangka waktu tertentu dan umur 

rencana konstruksi. 

Data masa lalu tentang suatu daerah merupakan petunjuk yang baik 

dalam pemilihan suatu angka tentang penggunaan air perkapita bagi tujuan 

– tujuan perencanaan.Disamping itu data – data megenai jumlah penduduk 

sangat sangat membantu memperkirakan atau meramalkan jumlah 

penduduk pada jangka waktu tertentu. 
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Gambar 2.13 Penggunaan air dalam 24 jam 

2.9.Kualitas Air Baku 

Departemen kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan standar 

kualitas air baku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 

tentangstandar kualitas air di perairan umum dibedakan menjadi: 

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

langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

2. Golongan B, yaitu air yang digunukan sebagai bahan baku air minum 

melalui suatu pengolahan untuk kebutuhan air minum dan keperluan 

rumah tangga. 

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

perikanan dan peternakan. 

4. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan 

pertanian dan juga untuk usaha perkotaan, industri dan PLTA. 

2.10.Kehilangan Air 

Dalam suatu sistem penyediaan air bersih, biasanya tidak seluruhnya air 

yang diproduksi instalasi sampai kepada konsumen.Biasanya terdapat kebocoran 

pada pipa instalasi disana sini yang biasanya disebut kehilangan air. Kebocoran / 
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kehilangan air biasanya berasal dari pipa instalasi itu sendiri. Hal ini dapat 

diakibatkan kurangnya perawatan ataupun umur pipa yang sudah tua. 

2.11.Sistem Hidrolika Perpipaan 

Pendistribusian air bersih pada dasarnya dapat disalurkan dengan beberapa cara, 

yaitu : 

1. Secara gravitasi  

Cara ini dapat dilakukan apabila sumber air berada pada suatu elevasi 

yang lebih tinggi daripada daerah yang dilayani (Reservoir) 

sedemikian rupa sehingga terdapat tekanan yang cukup dalam pipa – 

pipa pembawa untuk memungkinkan terjadinya pengaliran secara 

gravitasi. 

2. Dengan pemompaan langsung  

Air dipompakan langsung ke konsumen tanpa melalui tangki – tangki 

penampung. Cara ini paling jarang digunakan karena : 

 Apabila pompa tidak berjalan maka penyaluran akan terputus / 

tidak tersalurkan kepada konsumen. 

 Biaya untuk tenaga pompa cukup tinggi karena tenaga pompa harus 

ditingkatkan pada waktu – waktu pemakaian tinggi 

Penampungan air bersih sebelum disalurkan perlu dilakukan dengan 

maksud sebagai berikut :. 

a. Untuk menyamakan pemberian air dan kebutuhan air selama 

pemakaian tinggi, dalam suatu jangka waktu yang lama. 
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b. Untuk menyimpan air cadangan bagi keperluan – keperluan darurat 

seperti untuk memadamkan kebakaran atau memungkinkan 

penyaluran pada waktu pompa tidak dapat dijalankan. 

c. Air yang sudah dipompakan ke tangki yang ditinggikan letaknya, 

persediaan air yang ada lebih terjamin daripada air yang berada 

pada elevasi yang lebih rendah. 

d. Memberikan tekanan air yang merata 

e. Untuk mengurangi ukuran fasilitas – fasilitas penjernihan 

3. Secara pemompaan dengan menggunakan Reservoir 

Ini merupakan cara yang umum dilakukan. Kelebihan air yang 

dipompa selama waktu – waktu pemakaian air rendah ditampung 

dalam tangki – tangki yang tinggi letaknya. Pada waktu – waktu 

pemakaian tinggi air yang tertampung tersebut dapat memenuhi 

kekurangan air yang dipompa. 

 2.11.1.Sistem Air Disuplai Melalui Pipa 

 Macam – macam pipa yang umumnya tersedia pada sistem 

distribusi air bersih yaitu : 

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 zone (loop). 
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2. Pipa sekunder 

Pipa sekunder merupakan pipa yang mempunyai diameter sama 

dengan atau kurang dari pada pipa primer, yang disambungkan pada 

pipa primer. 

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 menggangu lalu lintas 

kendaraan. 

4. Pipa servis atau pelayanan sambungan 

Pipa service mempunyai diameter yang relatife kecil.Pipa 

disambungkan langsung pada pipa sekunder atau tersier, yang 

dihubungkan pada pipa pelanggan. 

 2.11.2.Jenis-Jenis Pipa  

Pipa yang diperlukan untuk mengalirkan air baku dari sumber air 

ke reservoir, maupun dari reservoir air kepada konsumen memiliki 

penampang bulat. Pipa tersebut dapat terbuat dari bahan – bahan sebagai 

berikut : 

a) Besi Tuang (cast iron) 

b) Besi yang digalvanisir (galvanized iron) 

c) Plastik (PVC) 

d) Asbes (asbestos cement) 

Cash iron dan Ductilebiasanya lebih kuat menahan tekanan bila 

dibandingkan dengan asbes cement maupun (PVC Polivinyl 
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chloride), akan tetapi tidak tahan korosif bila dibandingkan 

dengan ACdan PVC, disamping harganya lebih mahal. 

 2.11.3.Perlengkapan atau Asessoris pipa 

Untuk menunjang sistem distribusi agar dapat berfungsi dengan baik, 

peralatan yang  diperlukan antara lain (Linsley, 1991: 302) : 

a) Fire Hydrant 

Berfungsi untuk memberikan air bila terjadi kebakaran, ditempatkan 

pada persilangan atau persimpangan jalan, tepi jalan didaerah yang 

berpenduduk padat atau ditempat keramaian. 

b) Mainhole 

Berfungsi untuk pemeriksaan / perbaikan bila ada kerusakan.Monhole 

ditempatkan pada jalur pipa dengan jarak 300 – 600 m atau pada 

tempat – tempat yang terdapat perlatan penting. 

c) 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. 

d) Bangunan Pelintasan 

Bangunan yang diperlukan bila jaringan pipa memotong atau melintasi 

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

mungkin pipa disatukan dengan angker pada jembatan yang telah ada, 

bila tidak mungkin harus dibuatkan jembatan pipa tersendiri. Untuk 

pipa yang momotong rel kereta api dibutuhkan pipa beton yang 

dimensinya lebih besar dari pipa air minum dengan tujuan untuk 
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melindungi dari tekanan dan getaran apabila kereta api sedang 

melintas, dengan konstruksi pemasangan pipa air minum tidak 

bersentuhan dengan betonnya. 

e) Gate valve 

Berfungsi untuk mengatur aliran air dalam pipa. Ditempatkan pada 

bagian tertinggi pada suatu jalur pipa. 

f) Air valve 

Berfungsi melepaskan udara yang terperangkap dalam pipa, 

ditempatkan pada bagian tertinggi pada bagian tertinggi pada suatu 

jalur pipa. 

g) Non return valve 

Berfungsi untuk menghindari fenomena di mana suatu aliran fluida 

dihentikan secara tiba-tiba, baik itu disengaja (misalnya saluran ditutup 

tiba-tiba) atau karena mampet. Hal ini biasa disebut “water hammer” 

dalam pipa. 

h)  Bak pelepas tekan (BPT) 

Berfungsi untuk mengurangari tekanan yang berlebihan dalam pipa. 

i) Blow Off Valve 

Blow off valve adalah gate valve yang dipasang pada setiap titik mati 

atau titik terendah dari setiap jalur pipa. 

j) Check Valve 

Valve ini dipasang bila pengaliran didalam pipa diinginkan satu arah. 

Biasanya check valve dipasang pada pipa tekan diantara pompa dari 
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gate valve. Tujuannya bila pompa mati maka pukulan akibat aliran 

balik tidak merusak pompa. 

k) Thrust Blok 

Diperlukan pada pipa yang mengalami beban hidrolik yang tidak 

seimbang, misalnya pada pergantian diameter, akhir pipa dan belokan. 

Gaya ini harus ditahan oleh trust blok untuk menjaga agar fitting tidak 

bergerak. Trust blok hendaknya dipasang pada sisi parit, maka perlu 

meratakan sisi parit atau menggali sebuah lubang masuk kedalam 

dinding parit untuk menahan gaya geser. 

l) Meter tekan 

Berfungsi untuk mengetahui besarnya tekanan dalam pompa. Kontrol 

perlu dilakukan untuk : 

 Menjaga keamanan distribusi dari tekanan kerja pipa. 

 Menjaga kontinuitas aliran. 

m) 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 : 

 Mangkok (bell) dan lurus (spigot) 

 Spigotdari suatu pipa dimasukkan kedalam bell (socket) pipa 

lainnya.Untuk menghindari kebocoran dan menahan pipa serta 

memungkinkan terjadinya defleksi (berubahnya sudut sambungan) 

maka sambungan biasanya dilengkapi dengan gasket. 
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 Bend 

Merupakan belokan pipa, dengan sudut belokan 90º,45º,22,5º,11,5º. 

 Flange joint 

Biasanya dipakai untuk pipa bertekanan tinggi, untuk sambungan 

yang dekat dengan instalasi pompa sebelum kedua flange disatukan 

dengan mur dan baut, maka diantara flange disisipkan packing untuk 

mencegah kebocoran. 

 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. 

 Tee 

 Untuk menyambung pipa pada percabangan. 

 Tapping bend 

 Dipasang pada tempat yang tidak perlu disadap, untuk dialirkan 

ketempat lain dalam hal ini pipa distribusi di bor dan tapping ben 

dipasang dengan baut di sekeliling pipa dengan memeriksa agar 

cincin melingkar penuh pada sekeliling lubang dan tidak menutupi 

lubang tapping. 

 Macam – macam perlengkapan pipa meliputi : 

 Belokan  

 Digunakan untuk mengubah arah dari arah lurus dengan sudut 

perubahan standar yang merupakan sudut dari belokan 
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tersebut.Besarnya belokan standar adalah : 11¼º, 22½º, 45º,dan 

90º. Bahan belokan biasanya sama dengan pipa. 

 Perlengkapan “T” 

  Untuk pipa sekunder disamping tegak lurus (90º) pada pipa primer 

berbentuk T. 

 Perengkapan “Y” 

  Untuk pipa sekunder dipasang pada pipa primer dengan sudut 45º. 

2.12.Instalasi Pengolah Air Baku 

 2.12.1.Bangunan Pengambil atau Broncaptering 

Bangunan pengambilan berfungsi untuk menyadap, menampung, 

serta mengalirkan air baku sebelum diolah dalam unit – unit bangunan 

pengolahan selanjutnya. Bangunan pengambilan direncanakan dengan 

menggunakan pipa sadap.Perencanaan pipa sadap : 

Kapasitas debit : 

  Q = V . A  …………………………...………..................(2-37) 

  V =
A
Q   ……………………………………..................(2-38) 

 Dimana : Q = Kapasitas debit yang diperlukan (m3/detik) 

       A= Luas penampang pipa (m) 

    V= Kecepatan aliran dalam pipa (kecepatan minimum yang 

diijinkan sebesar 0,54 m/detik, dan kecepatan maksimum 
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adalah 2,74 m/detik “standar perencanaan Irigasi, Bagian 

Bangunan, 1986:212”). 

 2.12.2.Sumur Pengumpul 

 Sumur pengumpul digunakan untuk menampung sementara air 

baku dari bangunan pengambilan. Selain itu berfungsi untuk meredam 

energi dan sebagai tempat pengendapan bahan – bahan kasar yang masuk. 

Kriteria perencanaan dari sumur pengumpul (Anonim, 1978: 162) : 

 Bentuk sumur pengumpul : segi empat  

 Waktu penahanan   : minimum 1,5 menit 

 Tinggi jagaan minimum  : 0,20 m 

berikut : 

 V = Q x td  ……………………........................………..................(2-39) 

 Dimana :  V = Volume sumur pengumpul (m3) 

   Q = Debit pengolahan (m3/detik) 

    td = Waktu penahanan (detik) 

 2.12.3.Reservoir 

 Merupakan tempat penampungan air sementara dari sumber dan 

juga tempat untuk pembagian air ke jaringan distribusi. 

a. Fungsi utama reservoir adalah : 

1. Penyimpanan (Storage) 
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2. Perataan air dan tekanan (Equalizing) akibat variasi pemakaian 

didaerah distribusi 

3. Sebagai distributor, pusat atau sumber pelayanan dalam daerah 

distribusi. 

b. Struktur reservoir 

Tujuan pembuatan reservoir ini adalah untuk menampung air baku 

dari hasil pemompaan. Selain itu reservoir juga bisa berfungsi sebagai 

tempat pengolahan air baku sehingga aman untuk dikonsumsi yaitu 

diberi desinfektan, kemudian air siap untuk didistribusikan. 

Volume reservoir dihitung dengan dua cara : 

1. volume reservoir dihitung sebesar 20% dari kebutuhan air harian 

maksimum. 

2. Volume reservoir dihitung sebesar 20% dari Kolam Tandon Harian 

(KTH). 

c. Kapasitas reservoir  

Reservoir dapat berupa tangki atau bak diatas permukaan tanah 

maupun berupa bak atau tangki di atas bangunan bak penampung.Untuk 

mengetahui kapasitas volume dimenensi reservoir yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan produksi yang besarnya tertentu dapat 

menggunakan rumus : 
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V = P x L x D  ...........………………......……….....................(2-40) 

Dimana :  V = Volume (m3)                       

    L = Lebar (m) 

    P = Panjang (m) 

    D = Kedalaman (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


