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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air sejak sekian lama dimanfaatkan manusia sebagai sumber pembangkit

tenaga mekanis. Sesuai hukum fisika, air dengan sendirinya akan mengalir dari

tempat yang tinggi ketempat yang lebih rendah. Namun kenyataannya permukaan

tanah tidak selalu rata, ada daerah yang berbukit-bukit dan bergelombang. Daerah

yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari sumber air dan daerah yang

bergelombang akan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air secara

kontinyu.

Dengan jumlah air yang relatif tetap, sementara kebutuhan air semakin

meningkat, maka air dari sisi ketersediaan dan permintaan perlu dikelola atau

diatur sedemikian rupa, sehingga air dapat disimpan jika berlebihan dan

dimanfaatkan pada saat diperlukan.

Untuk menanggulangi masalah penyediaan air untuk kebutuhan pertanian,

peternakan, perikanan kebutuhan rumah tangga dan sebagainya dapat

menggunakan pompa hidram (hydraulic ram) yang sangat sederhana, baik dalam

pembuatan dan juga pemeliharaannya

Dari berbagai situasi, penggunaan pompa hidram memiliki keuntungan

dibanding dengan pompa jenis lain. Yaitu, tidak membutuhkan bahan bakar, tidak

membutuhkan pelumas, bentuknya sederhana, biaya pembuatan dan perawatannya

murah dan tidak memerlukan keterampilan teknik yang tinggi untuk membuatnya.

Pompa ini bekerja 24 jam perhari. Dilihat dari segala kelebihannya pompa ini

sangat tepat untuk daerah-daerah yang penduduknya mempunyai keterampilan

terbatas karena pemeliharaannya yang sederhana.

Pompa hidram (Hydraulic ram) adalah pompa air yang dijalankan dengan

tenaga air itu sendiri. Bekerja seperti transformator hidrolik dimana air yang

masuk ke dalam pompa mempunyai tekanan dan debit tertentu, menghasilkan air

dengan hydraulic head yang lebih tinggi namun dengan debit yang lebih kecil.

Pada kondisi seperti inilah pompa hidram menjadi sangat bermanfaat sekali,
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karena pompa ini tidak membutuhkan sumber daya lain selain energi kinetik dari

air yang mengalir itu sendiri. Efektifitas kinerja dari pompa hidram dipengaruhi

beberapa parameter antara lain : tinggi jatuh, diameter pipa, jenis pipa,

karakteristik katub limbah, panjang pipa inlet dan panjang pipa pada katub

limbah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari tinggi tekanan

reservoir terhadap debit dan tinggi penampang pompa hidram.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dituliskan perumusan

masalah sebagai berikut “Bagaimanakah pengaruh tinggi tekanan reservoir

terhadap debit pada pemompaan pompa hidram ? “.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggetahui pengaruh tinggi tekan reservoir terhadap efisiensi debit

pompa hidram.

2. Untuk memperoleh rumus empiris untuk perencanaan pompa hidram.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkaya pengetahuan hidraulika khususnya tentang pompa hidram

dan water hammer.

2. Untuk dijadikan acuan dalam perencanaan pembuatan pompa hidram di

lapangan.

E. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini sehingga didapatkan hasil penelitian

yang dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini dibatasi hal-hal sebagai berikut:

1. Air yang masuk ke pompa dianggap kontinyu, dengan dijaga head di reservoir

tetap.
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2. Tampungan air yang terbuat dari drum plastic dengan 4 variasi ketinggian

muka air 1.90m, 1.675m, 1.45m dan 1.225m.

3. Pipa inlet terbuat dari pipa PVC dengan diameter 2 inchi dengan panjang pipa

penghantar 2m.

4. Pipa penghantar terbuat dari pipa plastik dengan 4 titik outlet pada ketinggian

2m, 3m, 4m dan 5m dari pompa hidram.

5. Desain rumah pompa menggunakan baja galvanis.

6. Pemberat pada katub limbah terbuat campuran beton yang ditentukan

beratnya, dengan variasi 3 pemberat sebesar 0.46kg. 0.69kg dan 0.92kg


