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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air adalah satu dari beberapa senyawa yang penting bagi semua bentuk 

makhluk hidup, terlebih untuk manusia. Kebutuhan manusia akan air termasuk 

sebagai kebutuhan primer, namun air yang baik adalah air yang dapat menjamin 

kesehatan bagi manusia. Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam 

menentukan kesehatan manusia, sebagai contoh adalah konsumen di hotel. Hotel 

perlu menyediakan fasilitas yang baik dan terjamin kualitas nya untuk menjaga 

lingkungan tetap sehat agar dapat terasa manfaat nya kepada konsumen yang akan 

menginap. 

Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan 

konsumen adalah dengan merencanakan sistem jaringan air yang baik yaitu 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas air yang memenuhi syarat. Fungsi utama dari 

peralatan plambing adalah untuk menyuplai air bersih ke tempat yang diinginkan 

dengan beberapa pertimbangan seperti tekanan yang cukup dan menyalurkan air 

kotor dari tempat yang disediakan tanpa mencemari tempat lainnya (Sumber: 

Soufyan Moh. Noerbambang dan Takeo Morimura, 2005). 

Perencanaan jaringan air hotel ini merupakan perencanaan yang sangat 

penting dalam tahap awal perencanaan, karena bangunan yang kokoh akan selalu 

di iringi dengan sistem plambing yang baik. Perencanaan ini akan dilakukan pada 

pembangunan Hotel Arnava Kota Batu (7°54'33.0"S 112°32'19.2"E) yang terdiri 

dari 7 lantai dengan luas bangunan 1939 m
2
, yang terdapat 315 unit ruang kamar. 

 Sistem plambing perlu di rencanakan dengan baik agar pelayanan dan 

keawetan sistem ini dapat bertahan dengan baik dan cukup lama, baik dalam 

pendistribusian air bersih ke tiap unit ruang kamar ataupun pembuangan air kotor 

ke saluran yang sudah di sediakan, adapun faktor yang harus di pertimbangkan
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seperti kecepatan air dalam pipa, tekanan air pada pipa, kapasitas pada tampungan 

dan lain sebagainya. Dengan perencanaan yang matang, sistem plambing yang ada 

di hotel tersebut di harapkan akan memberikan kenyamanan dan kepuasan untuk 

konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah besar debit air bersih dan air kotor Hotel Arnava Kota Batu? 

2. Berapakah kapasitas tangki air bawah dan tangki air atas? 

3. Berapakah kapasitas bak ekualisasi? 

4. Berapakah kapasitas dan head pompa? 

5. Berapakah ukuran dimensi pipa air bersih setiap alat plambing dan pipa utama 

tangki air bawah ke tangki air atas? 

6. Berapakah ukuran dimensi pipa air kotor dan air bekas setiap alat plambing dan 

pipa utama air kotor dan air bekas? 

1.3 Tujuan  

1. Didapatkan besar debit air bersih dan air kotor Hotel Arnava Kota Batu. 

2. Didapatkan kapasitas tangki air bawah dan tangki air atas. 

3. Didapatkan kapasitas bak ekualisasi. 

4. Didapatkan kapasitas dan head pompa. 

5. Didapatkan ukuran dimensi pipa air bersih setiap alat plambing dan dimensi 

pipa utama tangki air bawah ke tangki air atas. 

6. Didapatkan ukuran dimensi pipa air kotor dan air bekas setiap alat plambing 

dan dimensi pipa utama air kotor dan air bekas. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Perencanaan berikut dilakukan pada Hotel Arnava Kota Batu. 

2. Hanya merencanakan sistem jaringan air bersih dan air kotor. 

3. Perencanaan tidak menggunakan aplikasi atau software apa pun. 

4. Tidak membahas perencanaan struktur, konstruksi pompa, dan anggaran biaya. 

5. Perencanaan mengacu pada SNI 03-6481-2000, SNI 03-7065-2005, SNI 8153-

2015. 
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1.5 Manfaat 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam merencanakan sistem 

plambing air bersih dan kotor. 

2. Dapat sebagai referensi pembaca untuk merencanakan sistem plambing pada 

gedung bertingkat. 


