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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Umum 

Sistem distribusi air minum adalah pendistribusian atau pembagian air 

melalui sistem perpipaan dari bangunan pengolahan (reservoir) ke daerah 

pelayanan (konsumen). Dalam perencanaan sistem distribusi air minum, 

beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain, daerah layanan & jumlah 

penduduk yang akan dilayani, kebutuhan air, letak topografi daerah layanan, 

jenis sambungan sistem, pipa distribusi, tipe pengaliran, pola jaringan, 

perlengkapan sistem distribusi air minum, deteksi kebocoran. 

Sistem penyediaan air minum harus dapat menyediakan jumlah air yang 

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

2005 tentang sistem pengembangan air minum menyebutkan bahwa sistem 

penyediaan air minum terdiri dari:  

a. Unit Air Baku 

b. Unit Produksi 

c. Unit Distribusi 

d. Unit Pelayanan  

Dalam sistemnya penyediaan air minum harus mampu menyediakan 

jumlah air yang cukup untuk kebutuhan yang diperlukan. Unsur-unsur sistem 

terdiri dari sumber air, fasilitas penyimpanan, fasilitas transmisi ke unit 

pengolahan, fasilitas pengolahan, fasilitas transmisi dan penyimpanan, fasilitas 

distribusi.            
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2.2 Kebutuhan Air 

Kebutuhan air (water requitments) merupakan kebutuhan air yang 

digunakan untuk menunjang segala kegiatan manusia, meliputi air minum 

domestik dan non domestik, air irigasi baik pertanian maupun perikanan. 

(Sumber: Pengelolaan Sumber Daya Air, Robert JK, Roestam Sjarief, 2008, 

174)  

Jenis pelayanan air yang banyak dikenal yaitu sambungan rumah dan 

kran umum. Sambungan rumah dicirikan adanya kran yang tesedia didalam 

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. 

Penentuan jumlah kebutuhan kran umum didasari dari hasi survei 

dilapangan mengenai sosial di daerah pelayanan. Kebutuhan air domestik 

atau non domestik untuk kota dapat dibagi dalam beberapa kategori antara 

lain : 

a. Kota Kategori I (Metro) 

b. Kota Kategori II (Kota Besar) 

c. Kota Kategoti III (Kota Sedang) 

d. Kota Kategori IV (Kota Kecil) 

e. Kota Kategori V (Desa) 

 

2.2.1 Kebutuhan Air Minum Domestik  

Menurut J. Kindle and C.S. Russel (1984), kebutuhan air untuk tempat 

tinggal (kebutuhan domestik) meliputi semua kebutuhan air untuk keperluan 

penghuni. Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air minum untuk 

rumah tangga. Jumlah kebutuhannya didasarkan pada jumlah penduduk. 

Kebutuhan air per orang per hari disesuaikan dengan pelayanan berdasarkan 

pada kategori kotanya. 
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Tingkat kebutuhan air bervariasi berdasarkan keadaan alam di area 

pemukiman, banyaknya penghuni rumah, karakteristik penghuni serta ada 

atau tidaknya perhitungan pemakaian air. 

Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air yang digunakan pada 

tempat-tempat hunian pribadi untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti 

memasak, minum, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya. Satuan yang 

dipakai adalah liter/orang/hari, kriteria perencanaan air minum dapat dilihat 

pada Tabel 2.1.  

 

2.2.2 Kebutuhan Air Minum Non Domestik 

Kebutuhan air Non Domestik meliputi : pemanfaatan komersial, 

kebutuhan institusi dan kebutuhan industri. Kebutuhan air komersil untuk suatu 

daerah cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk dan 

perubahan tataguna lahan. Kebutuhan ini bisa mencapai 20 sampai 25% dari 

total suplai (produksi) air. (Sumber: Kodoatie dan Sjarief, 2008)  
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Tabel 2.1 Kriteria Perencanaan Air Minum Berdasarkan SNI tahun 2000 

       Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa)  

 

No 

  

Uraian 

  

> 1.000.000 

 

 
500.000- 

  
100.000- 

  
20.000- 

 

  

< 20.000 

 

         

       

1.000.000 
  

500.000 
  

100.000 
    

         

      

    

             

       Metro   Besar   Sedang   Kecil    Desa  

    Konsumsi Unit                 

1.   Sambungan Rumah (SR) 190  170  150  130   80  

    l/org/hari                 
                     

2. 
  Konsumsi Unit Hidran 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
  

30 
 

  
Umum (HU) l/org/hri 

      

                    
                     

3. 
  Konsumsi Unit Non 

20-30 
 

20-30 
 

20-30 
 

20-30 
  

20-20 
 

  
Domestik (%) 

      

                    
               

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

               

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

               

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

               

7.   Jumlah Jiwa Per SR 5  5  5  5   5  

               

8.   Jumlah Jiwa Per HU 100  100  100  100-200   200  

                     

9. 
  Sisa tekan di Jaringan 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
  

10 
 

  
Distribusi (meter) 

      

                    
               

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

               

11.   Volume Reservoir (%) 20  20  20  20   20  

                     

12. 
  

SR : HU 
 50:50 s/d  50:50 s/d  

80:20 
 

70:30 
  

70:30 
 

  
80:20 

 
80:20 

     

                  
               

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

                   

(Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2000) 

 



7 

 

 

 

2.2.3 Fluktuasi Konsumsi Kebutuhan Air 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, kebutuhan maksimum harian 

adalah 38% lebih tinggi dari kebutuhan rerata. Kebutuhan air meningkat mulai 

pukul 04.00 dan mencapai puncak pada sekitar pukul 06.00, dimana aktivitas 

warga untuk menyiram tanaman, mandi, cuci, dan konsumsi air minum 

meningkat. Pada pukul 07.00 sebagian masyarakat  sudah mulai meninggalkan 

rumah untuk bekerja atau kegiatan lainnya. Aktivitas setelah itu tidak terlalu 

banyak membutuhkan air sehingga kebutuhan pada pukul 08.00 – 16.00 

biasanya tidak terlalu tinggi. Setelah pukul 16.00 masyarakat mulai 

beraktivitas kembali melakukan mandi dan minum sehingga kebutuhan air 

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

pada pukul 16.00 - 19.00. (Sumber: Triatmodjo, 2016)  

Berdasarkan Triatmodjo (2016 : 201) diperoleh data dari hasil survei 

kebutuhan air,  seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 2.2 : 

Tabel 2.2 Koefisien Tingkat Pemakaian Air Tiap Jam 2016  

Jam Koefisien Jam Koefisien Jam Koefisien 

1.00 0 9.00 0.86 17.00 2.29 

2.00 0 10.00 1.14 18.00 1.14 

3.00 0.29 11.00 1.43 19.00 1.14 

4.00 0.57 12.00 1.43 20.00 0.86 

5.00 1.14 13.00 1.71 21.00 0.57 

6.00 1.71 14.00 1.43 22.00 0.57 

7.00 2 15.00 0.86 23.00 0 

8.00 1.14 16.00 1.71 24.00 0 

(Sumber: Triatmodjo, 2016)  

 

2.3 Kebocoran Air 

Negara berkembang seperti Indonesia, kebocoran air bisa mencapai lebih 

dari 50% dari suplai air (produksi) yang ada. Penentuan kebutuhan air 

dilakukan dengan analisis kebocoran air. 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 dalam jumlah air yang terjual kepada 
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konsumen, sesuai dengan yang tercatat di meteran air pelanggan. Ada dua jenis 

kehilangan air minum, yaitu:  

1. Kebocoran Fisik 

Kehilangan secara fisik disebabkan dari kebocoran pipa, reservoir yang 

melimpas keluar, penguapan, dan pelayanan air tanpa meteran air kadang-

kadang terjadi sambungan yang tidak tercatat. 

2. Kebocoran Administrasi 

Jumlah air yang bocor secara administrasi terutama disebabakan meteran 

air tanpa registrasi juga termasuk kesalahan di dalam sistem pembacaan. 

 

2.4 Kehilangan Air 

Suatu sistem penyediaan air minum, biasanya tidak seluruhnya air yang 

diproduksi instalasi sampai ke konsumen. Biasanya terdapat kebocoran pada 

pipa instalasi yang biasanya disebut kehilangan air. Kebocoran atau kehilangan 

air biasanya berasal dari pipa instalasi itu sendiri. Hal ini dapat diakibatkan 

kurangnya perawatan ataupun umur pipa yang sudah tua.  

 

2.5 Sistem Pengaliran 

Pendistribusian air minum pada dasarnya dapat disalurkan dengan 

beberapa cara: 

1. Sistem Gravitasi 

Sistem gravitasi adalah sistem pengaliran air dari sumber ke tempat 

reservoir dengan cara memanfaatkan energi potensial gravitasi yang 

dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber air dengan lokasi 

reservoir. 

2. Sistem Pompa. 

Sistem pompa pada prinsipnya adalah menambah energi pada aliran 

sehingga dapat mencapai tempat yang lebih tinggi. Hal ini dengan 

pertimbangan bahwa antara lokasi distribusi dan lokasi sumber air tidak 

mempunyai perbedaan ketinggian yang cukup untuk mengalirkan air. 
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3. Secara Pemompaan dan Bak Penampung 

Ini merupakan cara yang umum dilakukan. Kelebihan air yang dipompa 

selama waktu pemakaian rendah, air ditampung dalam tangki yang tinggi 

letaknya. Pada waktu pemakaian tinggi, air yang tertampung tersebut dapat 

memenuhi kekurangan air yang dipompa. Penampungan air minum sebelum 

disalurkan perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

- Untuk menyimpan air cadangan bagi keperluan darurat seperti untuk 

memadamkan kebakaran atau memungkinkan penyaluran pada waktu 

pompa yang tidak dapat dijalankan. 

- Air yang sudah dipompa ke tangki yang ditinggikan letaknya, 

persediaan air yang ada lebih terjamin dari pada air yang berada pada 

elevasi yang lebih rendah. 

- Memberikan tekanan air yang merata.  

 

2.5.1 Sistem Distribusi 

Sistem distribusi adalah suatu cara penyaluran dan pembagian air dari  

reservoir ke konsumen. Sistem distribusi terdiri dari:  

1. Sistem Tower  

Cara penyaluran air dari reservoir hingga sampai ke konsumen 

melalui tower yang dipasang di setiap beberapa rumah. Tower dapat 

berupa tangki  dengan ketinggian tertentu dari permukaan tanah, 

baik dengan gravitasi maupun pemompaan.  

2. Sistem Pipa Distribusi 

Sistem pipa distribusi adalah sistem penyaluran atau pembagian air 

kepada konsumen melalui pipa. Air yang disuplai melalui pipa induk 

akan di distribusikan melalui dua alternatif sistem yaitu:  

a. Continuous System (Sistem Berkelanjutan) 

Dalam sistem ini, air minum yang ada akan disuplai dan di 

distribusikan kepada konsumen secara terus menerus selama 24 

jam. Sistem ini biasanya diterapkan bila kuantitas air minum 
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dapat mensuplai seluruh kebutuhan konsumen di daerah 

tersebut:  

Keuntungan: 

- Konsumen akan mendapatkan air setiap saat.  

- Air yang diambil dari titik pengambilan di dalam jaringan 

pipa distribusi selalu di dapat dalam keadaan berkualitas.  

Kerugian:  

- Pemakaian air cenderung lebih boros.  

- Jika ada sedikit kebocoran maka jumlah air yang terbuang 

besar.  

 

b. Intermitten System (Sistem Buka Tutup)  

Sistem ini, air minum yang ada akan disuplai dan 

didistribusikan kepada konsumen hanya selama beberapa jam 

dalam satu hari. Biasanya berkisar antara 2 hingga 4 jam untuk 

sore hari. Sistem ini biasanya diterapkan bila kuantitas dan 

tekanan air yang cukup tidak tersedia.  

Keuntungan:  

- Pemakaian air cenderung lebih hemat. 

- Jika ada kebocoran maka jumlah air yang terbuang relatif 

kecil.  

Kerugian:   

- Bila terjadi kebakaran pada saat tidak beroperasi maka air 

untuk pemadam kebakaran tidak dapat disediakan. 

- Setiap rumah perlu menyediakan tempat penyimpanan air 

yang cukup agar kebutuhan air untuk sehari-hari dapat 

terpenuhi. 

- Dimensi pipa yang digunakan akan lebih besar karena 

kebutuhan air yang disuplai dan didistribusikan dalam sehari 

hanya ditempuh dalam jangka waktu yang pendek.  
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Dari kedua sistem hidrolika distribusi di atas dapat diketahui bahwa 

sistem berkelanjutan (Continuous System) merupakan sistem distribusi 

air yang baik dan ideal.  

2.5.2 Sistem Jaringan Induk Distribusi 

Sistem jaringan induk distribusi yang digunakan dalam pendistribusian 

ada dua macam, yaitu:  

1. Sistem Cabang atau Branch 

Pada sistem ini, air hanya mengalir dari satu arah dan pada setiap 

ujung pipa akhir daerah pelayanan terdapat titik akhir. Sistem ini 

biasanya digunakan pada daerah dengan sifat sebagai berikut: 

a. Perkembangan kota ke arah memanjang. 

b. Sarana jaringan jalan tidak saling berhubungan. 

c. Keadaan topografi dengan kemiringan tanah yang menuju satu 

arah. 

Keuntungan:  

- Jaringan distribusi relatif lebih searah. 

- Pemasangan pipa lebih mudah. 

- Penggunaan pipa lebih sedikit karena pipa distribusi hanya 

dipasang pada daerah yang padat penduduknya.  

Kerugian:  

- Kemungkinan terjadinya pengendapan kotoran di ujung pipa 

tidak dapat dihindari.  

- Bila terjadi kerusakan dan kebakaran pada salah satu bagian 

sistem maka suplai air akan terganggu. 

- Kemungkinan tekanan air yang diperlukan tidak cukup jika ada 

sambungan baru. 

- Keseimbangan sistem pengaliran kurang terjamin, terutama jika 

terjadi tekanan kritis pada bagian pipa yang terjauh.  
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2. Sistem Melingkar atau Loop 

Pada sistem ini, jaringan pipa induk distribusi saling berhubungan 

satu dengan yang lain membentuk lingkaran, sehingga pada pipa 

induk tidak ada titik mati dan air akan mengalir ke titik yang dapat 

melalui beberapa arah. Sistem ini biasa diterapkan pada: 

a. Daerah dengan jaringan jalan yang saling berhubungan. 

b. Daerah yang perkembangan kotanya cenderung ke segala arah. 

c. Keadaan topografi yang relatif datar. 

Keuntungan:  

- Kemungkinan terjadinya penimbunan kotoran dan pengendapan 

lumpur dapat dihindari (air dapat disirkulasi dengan baik).  

- Bila terjadi kerusakan, perbaikan, atau pengambilan untuk 

pemadam kebakaran pada bagian sistem tertentu, maka suplai air 

pada bagian lain tidak terganggu. 

Kerugian:  

- Sistem perpipaan yang rumit, perlengkapan pipa yang digunakan 

sangat banyak. 

 

2.6 Bangunan Sumber Air Minum 

Bangunan sumber air minum ini merupakan unit bagian awal pada sistem 

penyediaan air minum. Bangunan ini terdiri dari: 

1. Bak Pengambilan (Intake) 

Bak pengambilan atau intake adalah bak yang berfungsi untuk mengambil 

air yang mengalir di sungai atau danau yang kemudian akan dialirkan 

menuju bak penangkap air. Intake disini dapat berupa bak pengambilan 

yang terbuat dari beton. 

2. Bak Penangkapan (Broon Capturing) 

Bak penangkapan berfungsi sebagai tempat penangkap air yang keluar dari 

sumber air. Bangunan penangkap terbuat dari beton dan pada bagian atas 

tertutup oleh plat untuk tetap menjaga kualitas air minum.    

 



13 

 

 

 

3. Bak Penampung 

Bak penampung berfungsi sebagai tempat penampungan air yang berasal 

dari bak penangkap. Air dari bak penangkap disalurkan menuju bak 

penampung ini. Pada bak penampung ini terdapat pipa yang berfungsi 

mengalirkan air menuju reservoir. 

4. Sistem Perpipaan Distribusi  

a. Pipa Primer atau Pipa Induk (Supply Main Pipe) 

Pipa ini merupakan pipa yang berfungsi membawa air minum dari  

reservoir di distribusi ke daerah pelayanan. Pipa primer ini memiliki 

diameter yang relatif besar.  

b. Pipa Sekunder (Arterial Main Pipe) 

Pipa sekunder merupakan pipa yang disambungkan langsung pada pipa 

primer dan mempunyai diameter yang sama atau lebih kecil dari pipa 

primer.  

c. Pipa Tersier 

Pipa ini berfungsi untuk melayani pipa distribusi karena pemasangan 

langsung pada pipa primer sangat tidak menguntungkan, mengingat 

dapat terganggunya pengaliran air dalam pipa dan lalu lintas di daerah 

pemasangan. Pipa tersier dapat disambungkan langsung pada pipa 

sekunder.  

d. Pipa Servis 

Pipa servis merupakan pipa yang dihubungkan langsung pada pipa 

sekunder atau tersier, yang kemudian dihubungkan pada sambungan 

rumah (konsumen). Pipa ini memiliki diameter yang relatif kecil.  

e. Jenis Pipa 

Pipa sangat dibutuhkan untuk sebuah instalasi di gedung-gedung maupun 

di bangunan yang lain. Pipa sebagai pengatur aliran air untuk 

mendistribusikan ke titik yang dibutuhkan. Banyak jenis pipa yang ada 

di pasaran,  jenis macam pipa untuk instalasi air minum dan air kotor.  
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Jenis-jenis pipa dibagi menjadi berikut:   

- PIPA PVC 

PVC kepanjangan dari Poly Vinyl Chloride, banyak digunakan untuk 

instalasi air minum, air kotor, drainase, dan untuk instalasi air hujan. 

- PIPA CPVC 

CPVC kepanjangan dari Chlorinated Poly Vinyl Chloride, jenis pipa 

ini sudah banyak digunakan untuk air minum panas atau dingin, dan 

dapat menangani suhu sampai 200°F.  

- Pipa Tembaga 

Pipa tembaga bisa diaplikasikan untuk instalasi di atas tanah maupun 

di bawah tanah, butuh pengaman berupa lapisan di sepanjang pipa 

tembaga untuk mengamankan dari pengaruh keasaman tanah pada 

instalasi di bawah tanah. 

- Pipa Galvanis 

Pipa galvanis merupakan bahan yang aman untuk instalasi di dalam 

tanah, penambahan pengaman pada instalasi dalam tanah lebih 

menambah ketahanan pipa galvanis.  

5. Aksesoris Pipa  

a. Gate Valve  

 

Mempunyai fungsi untuk mengontrol aliran dalam pipa. Gate valve dapat 

menutup suplai air bila di inginkan dan membagi lainnya di dalam 

jaringan distribusi.   
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b. Blow Off Valve (katup pembuang lumpur)  

 

Blow Off Valve sebenarnya merupakan Gate Valve yang dipasang 

disetiap titik mati atau titik terendah dari suatu jalur pipa. Berfungsi 

untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang mengendap dalam pipa serta 

untuk mengeluarkan air bila ada perbaikan.    

c. Thrust Block  

 

Thrust Block berfungsi sebagai pondasi bantalan atau dudukan 

perlengkapan pipa yang terbuat dari pasangan batu atau beton bertulang.    

d. Meter Tekanan  
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Dipasang pada pompa agar dapat diketahui besarnya tekanan pompa. 

Fungsi dari meter tekanan adalah untuk menjaga keamanan distribusi 

dari tekanan kerja pipa dan untuk menjaga kontinuitas air.  

e. Meter Air  

 

Berfungsi untuk mengetahui besarnya jumlah pemakaian air dan dapat 

dipakai sebagai alat pendeteksi ada tidaknya kebocoran. Meter air 

dipasang pada setiap sambungan yang dipakai secara kontinyu.   

f. Manhole  

 

Berfungsi sebagai tempat pemeriksaan atau perbaikan bila terjadi 

gangguan pada valve. Manhole biasanya ditempatkan pada tempat 

aksesoris yang penting dan pada jalur pipa pada setiap jarak 300-600 m, 

terutama pada diameter yang besar.    
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g. Tee   

 

Tee merupakan aksesoris pada pipa yang memiliki manfaat untuk 

membagi saluran pada pipa, misalnya menjadi tiga cabang seperti huruf 

T.  

h. Pompa Air  

 

Pompa air adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari 

suatu tempat ke tempat lainnya, melalui saluran pipa dengan 

menggunakan tenaga listrik untuk mendorong air yang dipindahkan 

secara terus menerus.  

 

2.7 Persamaan Hukum Kontinuitas  

Apabila zat cair tak mengalir secara kontinyu melalui pipa atau saluran, 

dengan tampang aliran konstan ataupun tidak konstan, maka volume zat cair 

yang lewat tiap satuan waktu adalah sama di semua tampang. Keadaan ini 

disebut dengan hukum kontinuitas aliran zat cair. (Sumber: Bambang 

Triatmodjo, 1995, Hidraulika I, halaman 118, Beta Offset, Yogyakarta)  
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       Q = A₁ x V₁ = A₂ x V₂ 

Dimana:  

Q           = Debit aliran (m3/detik)   

A1 A2    = Luas penampang (m2)   

V1 V2     = Kecepatan aliran (m/detik)    

 

2.8 Kecepatan Aliran  

Dalam sistem perencanaan ini menggunakan nilai kecepatan aliran dalam 

pipa yang diijinkan adalah 0,3-0,6 m/detik pada jam puncak. Kecepatan yang 

terlalu kecil menyebabkan endapan yang ada dalam pipa tidak dapat terdorong. 

Selain itu pemborosan biaya, karena diameter pipa besar, sedangkan pada 

kecepatan terlalu tinggi mengakibatkan pipa cepat rusak dan mempunyai head 

loss yang tinggi. Untuk menentukan kecepatan aliran dalam pipa digunakan 

rumus kontinuitas. (Sumber: Bambang Triatmodjo, 2014, Hidraulika I, 

halaman 136, Beta Offset, Yogyakarta)  

        Q = A. V =
1

4
πD�. V 

Dimana: 

Q  = Debit Aliran (m3/detik) 

V  = Kecepatan Aliran (m/detik) 

D  = Diameter Pipa (m) 

 

2.9  Persamaan Hukum Bernoulli  

Pada zat cair diam, gaya-gaya yang bekerja dapat dihitung dengan mudah, 

karena dalam hidrostatika hanya bekerja gaya tekanan yang sederhana. Pada 

zat cair mengalir, permasalahan menjadi lebih sulit. Faktor-faktor yang 

diperhitungkan tidak hanya kecepatan dan arah partikel, tetapi juga pengaruh 

kekentalan yang menyebabkan geseran antara partikel-partikel zat cair dan 

juga antara zat cair dan dinding batas. Gerak zat cair tidak mudah 
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diformulasikan secara matematik, sehingga diperlukan anggapan-anggapan 

dan percobaan-percobaan untuk mendukung penyelesaian secara teoritis. 

(Sumber: Bambang Triatmodjo, 1995, Hidraulika I, halaman 124, Beta Offset, 

Yogyakarta) 

       ZA +
��

�
+

���

� �
= ZB +

��

�
+

���

� �
 

Dimana: 

Z1, Z2 = Tinggi elevasi di titik 1 dan 2 (m) 

P1, P2   = Tekanan di titik 1 dan 2 (kg/m²) 

V1, V2  = Kecepatan aliran di titik 1 dan 2 (m/detik)  

�    = Berat jenis air (kg/m)  

Yang menunjukan bahwa jumlah tinggi elevasi, tinggi tekanan dan tinggi 

kecepatan di kedua titik adalah sama. Dengan demikian garis tenaga pada 

aliran zat cair ideal adalah konstan.   

 

2.10  Kehilangan Tekanan Air  

Kehilangan tekanan maksimum 10 m/km panjang pipa. Kehilangan 

tekanan (hf) dalam pipa terjadi akibat adanya gesekan antara fluida dengan 

permukaan pipa. Kehilangan tekanan ada dua macam:  

1. Mayor Loses  

Yaitu kehilangan tekanan yang diakibatkan adanya gesekan. Sebagai 

contoh menggunakan rumus Darcy-Weisbach untuk aliran melalui pipa 

lingkaran. (Sumber: Bambang Triatmodjo, 2008, Hidraulika II, halaman 

28, Beta Offset, Yogyakarta)   

hf = �
L .  V²

D .  2g
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Dimana: 

hf  = Kehilangan tekanan (m) 

f  = Koefisien gesek (darcy)  

V = Kecepatan aliran air (m/detik)  

g = Percepatan gravitasi (9,81 m/detik²)  

 

2. Minor Loses  

Yaitu kehilangan tekanan yang disebabkan oleh perubahan penampang 

pipa, sambungan, belokan, dan katub (kehilangan tenaga sekunder). 

Apabila kehilangan tenaga sekunder kurang dari 5% dari kehilangan 

tenaga primer, maka kehilangan tenaga tersebut bisa diabaikan. (Sumber: 

Bambang Triatmodjo, 2008, Hidraulika II, halaman 58-64, Beta Offset, 

Yogyakarta)   

 

ℎ" = #.
$₁�

2%
 

Dimana:  

K  = Konstanta kontraksi untuk setiap jenis pipa berdasarkan                                              

       diameternya  

V  = Kecepatan aliran air (m/detik) 

g = Percepatan gravitasi (9,81 m/detik²)  

 


