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ABSTRAK 

Air merupakan sumberdaya alam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sumber 
daya air merupakan sumber daya alam yang terbatas baik secara kualitas maupun 
kuantitas. Pemanfaatan air harus menjaga kelestariannya supaya tidak terjadi 
kelangkaan air dikemudian harinya. Keberadaan air bersih di daerah pedesaan 
terutama di daerah-daerah pegunungan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan 
hidup manusia.  Kendala-kendala yang dihadapi di daerah-daerah pegunungan 
adalah lokasi sumber air yang berjauhan dengan perkampungan, sehingga 
diperlukan perancangan jaringan air bersih untuk melayani  kebutuhan penduduk 
tersebut. Desain perancangan air bersih pedesaan perlu dilakukan mengacu pada 
latar belakang di atas untuk daerah-daerah yang kekurangan air terutama di daerah 
Desa Gunung Landong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. 
Perencanaan dan perhitungan yang benar dalam penyediaan air bersih sangat 
diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam suplai air bersih. 
Beberapa pertimbangan dalam perencanaan sistem distribusi diantaranya 
penentuan jumlah perkembangan penduduk yang akan menentukan debit 
kebutuhan penduduk. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa debit kebutuhan 2,44 l/dt dengan debit 
existing 3,9 l/dt masih mampu melayani hingga 20 tahun kedepan. Dimensi bak 
penampung 2x2x2,25 m, bak bagi I 2x2x2,25 m, bak bagi II 2x2x1,75 m,  bak 
bagi III 2x2x1,75 m, bak bagi IV 1,5x1,5x1,75 m, diameter pipa yang digunakan 
2,5”, 2”, 1,25”, dan 1” dengan panjang total pipa 3175.07 m.   
 
Kata kunci : debit existing, debit kebutuhan, diameter pipa.  
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Air merupakan sumberdaya alam yang 
dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sumber daya air 
merupakan sumber daya alam yang terbatas baik 
secara kualitas maupun kuantitas. Pemanfaatan air 
harus menjaga kelestariannya supaya tidak terjadi 
kelangkaan air kemudian harinya. Pengertian tersebut 
menunjukkan bahwa air memiliki peran yang sangat 
penting bagi kehidupan dan harus tetap tersedia, 
sehingga mampu menunjang jalannya kehidupan di 
masa kini maupun masa mendatang. 

Keberadaan air bersih di daerah pedesaan 
terutama di daerah-daerah pegunungan sangat penting 
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.  Kendala-
kendala yang dihadapi di daerah-daerah pegunungan 
adalah lokasi sumber air yang berjauhan dengan 
perkampungan, sehingga diperlukan perancangan dan 
pembangunan jaringan air bersih untuk melayani  
kebutuhan penduduk tersebut.   

Perencanaan jaringan air bersih di pedesaan 
harus dengan mempertimbangkan beberapa aspek 
antara lain aspek kelestarian, teknik, sosial, ekonomi 
dan budaya masyarakat setempat, sehingga desain 
suplai air bersih dapat memenuhi kebutuhan air bersih 
secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas.  
Desain perancangan air bersih pedesaan perlu 
dilakukan mengacu pada latar belakang di atas untuk 
daerah-daerah yang kekurangan air terutama di daerah 
Desa Gunung Landong, Kecamatan Bruno, Kabupaten 
Purworejo. 
Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir Perencanaan 
Jaringan Pipa Air Bersih Pedesaan adalah mendesain 
jaringan air bersih di Desa Gunung Landong, 
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo dari sumber 
air sampai reservoir pembagi sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan air masyarakat di Gunung 
Landong  tersebut. 

 
Tujuan Perencanaan 

Tujuan perencanaan dalam penyusunan Tugas 
Akhir perencanaan air bersih pedesaan untuk 
mendapatkan desain sistem jaringan air bersih di 
daerah pedesaan yang berlokasi di Desa Gunung 
Landong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. 
 
Manfaat Perencanaan 

Perencanaan jaringan pipa air bersih pedesaan 
ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya 
berkaitan dengan diri sendiri dan lingkungan kampus.  

Untuk memperluas wawasan dalam memahami 
dan mengembangkan perencanaan jaringan pipa air 
bersih berdasarkan ilmu yang didapat secara 
menyeluruh. Hasil perencanaan ini dapat digunakan 
sebagai pembelajaran, acuan dan pertimbangan dalam 
merencanakan jaringan pipa air bersih di pedesaan. 

 
Batasan Masalah 

Perencanaan mencakup design pipa, reservoir, 
dan bak pembagi. Penelitian ini dibatasi pada analisa 
hidraulik aliran dan volume kebutuhan air.Kontur hasil 
pengukuran lokasi sumber air dan sasaran pengguna 
air bersih merupakan data sekunder dari data 
pengukuran CV. ARSS BARU. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Bererapa penelitian ataupun studi yang telah 
dilakukan oleh konsultan maupun peneliti yang 
dipelajari penulis adalah sebagai berikut : 

Anton Tri asmoro (2007) meneliti tentang 
Evaluasi Perencanaan Jaringan Air Bersih Gedung J 
Universitas Muhamadyah Surakarta dengan sistem 
suplai air bersih dengan menggunakan pompa untuk 
pengisian reservoir dan sistem gravitasi untuk 
pendistribusian. Bangunan utama dan pelengkap yang 
digunakan adalah reservoir, pompa, pipa distribusi.  

Hari Wiko Indaryanto dan Ali Masduqi 
melakukan penelitian tentang Evaluasi Dan Rencana 
Pengembangan Sistem Distribusi Air Bersih Di 
Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur 
dengan maksud meningkatkan pelayanan air bersih 
yang dikelola oleh PDAM 
(http://www.hs.ac.id/personal/files/pub/2095.ali-
masduqi.sdab.waingapu.pdf). Berdasarkan hasil 
perhitungan terdapat beberapa zona aliran dalam pipa 
yang mengalami headloss atau kehilangan tekanan 
sehingga tidak memenuhi standar kecepatan dan 
tekanan yang dapat mengakibatkan endapan dalam 
pipa tidak dapat terdorong sehingga mengakibatkan 
penyumbatan aliran pada pipa. Untuk mengatasi 
permasalahan headloss yang terlalu tinggi dengan 
merubah dimensi pipa dengan demikian didapat 
headloss pada seluruh jaringan menjadi dibawah 10 
m/km sehingga memenuhi syarat kehilangan tekanan 
maksimum. 

Rianto Haribowo malakukan kajian jaringan 
air bersih PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang 
tujuan untuk mengkaji usaha-usaha perencanaan dan 
pengembangan yang dilakukan dalam pemenuhan 
target pelayanan dengan melihat dari segi teknis 
khususnya permasalahan efisiensi jaringan pipa 
(http://images.Soemarno.Multiply.multiplycontent.com
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). Secara garis besar dari hasil penelitian  masih ada 
beberapa junction yang mempunyai tekanan ≥ 50 mAir 
maka pada kondisi perbaikan dibangun bak pelepas 
tekan (BPT). Kecepatan aliran masih banyak yang ≤ 
0,1 m/dt dikarenakan terlalu besarnya ukuran diameter 
pipa dibandingkan dengan kebutuhan tetapi kondisi ini 
masih diperbolehkan karena aliran masih bersifat 
turbulence. Dari hasil simulasi diperoleh model 
alternatif untuk jaringan dengan kelebihan yaitu 
menggunakan pipa dengan diameter lebih kecil yang 
disesuaikan dengan kebutuhan airnya, volume tangki 
pada ground reservoir diperkecil sehingga tangki lebih 
efisien. 

CV. Arss baru, Yogjakarta melakukan  desain 
perencanaan suplai air bersih pedesaan pada 15 lokasi, 
yang meliputi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten 
Purworejo, Banyumas, Kebumen, Purbalingga dan 
Banjarnegara.  Secara garis besar sistem desain 
menggunakan sistem aliran pipa dengan cara gravitasi, 
kecuali daerah Pangebonan yang menggunakan pompa 
karena head real di lapangan tidak mencukupi. 
Beberapa bangunan utama dan bangunan pelengkap 
yang ada antara lain bak pengangkap, bak distribusi 
dan bak pelepas tekan. Pemilihan pipa dilakukan 
dengan mempertimbangkan dana maupun gaya tekan 
air.  

    
LANDASAN TEORI 
Persamaan Bernoulli 

Penurunan persamaan Bernoulli untuk aliran 
sepanjang garis lurus didasarkan pada hukum Newton 
II tentang gerak (F = M a), (Bambang Triatmodjo, 
1996, Hidraulika II). Persamaan ini diturunkan 
berdasarkan anggapan sebagai berikut ini. 

1. Zat cair adalah ideal, jadi tidak mempunyai 
kekentalan (kehilangan energi akibat gesekan 
adalah nol). 

2. Zat cair adalah homogen dan tidak 
termampatkan (rapat zat cair adalah konstan). 

3. Aliran adalah kontinyu dan sepanjang garis 
arus. 

4. Kecepatan aliran adalah merata dalam suatu 
penampang. 

5. Gaya gaya bekerja hanya berat dan tekanan. 
Persamaan Bernoulli untuk aliran mantap satu 

dimensi, zat cair ideal dan tak kompresibel. Persamaan 
tersebut merupakan bentuk matematis dari kekentalan 
energi di dalam aliran zat cair.  

C
g

VP
Z =++

2

2

γ
    

Dimana  : Z : elevasi (tinggi tempat) 

 
g

PP

2
=

γ
 : tinggi tekanan 

 
g

V

2

2

 : tinggi kecepatan 

Persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk 
menentukan garis tekanan dan tenaga (gambar III.1). 
Garis tenaga dapat ditunjukan oleh elevasi muka air 
pada tabung pilot yang besarnya sama dengan tinggi 
total dari konstanta Bernoulli. Sedang garis tekanan 
dapat ditunjukan oleh elevasi muka air di dalam tabung 
vertikal yang disambungkan pada pipa. 
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++=
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Gambar III.1. Garis tenaga dan tekanan pada zat cair 

ideal 
 

Pada aliran zat cair ideal, garis tenaga 
mempunyai tinggi tetap yang menunjukan jumlah dari 
tinggi elevasi, tinggi tekanan dan tinggi kecepatan. 
Garis tekanan menunjukan dari tinggi elevasi dan 

tinggi tekanan
γ
P

z =  yang bisa naik atau turun pada 

arah aliran dan tergantung pada luas tampang aliran. 
Di titik A di mana tampang aliran lebih kecil dari titik 
B akan menyebabkan tinggi kecepatan di A lebih kecil 
dari pada B, mengingat VA lebih besar dari VB. 
Akibatnya tinggi tekanan di titik A lebih kecil dari B. 
Dalam gambar (III.2), karena diameter sepanjang pipa 
tidak seragam maka garis tekanan berupa garis 
lengkung. Tinggi tekanan di titik A dan B 

yaitu
γ

A
A

P
h = ; dan

γ
B

B

P
h =  adalah tinggi kolom 

zat cair yang beratnya tiap satuan luas memberikan 
tekanan sebesar PA= γ hA dan PB= γ hB. Oleh karena itu 
tekanan p yang ada pada persamaan Bernoulli biasa 
disebut dengan tekanan statis. 

Aplikasi persamaan Bernoulli untuk kedua 
titik di dalam medan akan memberikan: 

g
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Persamaan Bernoulli Zat Cair Riil 

Penurunan  persamaan Bernoulli dilakukan 
dengan anggapan bahwa zat cair adalah  ideal (invisid) 
sehingga tidak ada gesekan baik antara partikel zat cair 
maupun antara zat cair dengan dinding batas. Untuk 
zat cair riil (viskos), dalam aliran zat cair akan terjadi 
kehilangan tenaga yang harus diperhitungkan dalam 
aplikasi persamaan Bernoulli. Kehilangan tenaga yang 
disebabkan karena gesekan disebut dengan kehilangan 
tenaga primer, sedangkan karena perubahan tampang 
aliran dikenal sebagai kehilangan tenaga sekunder. 
Untuk pipa sangat panjang kehilangan tenaga primer 
jauh lebih besar dari kehilangan tenaga sekunder, 
sehingga sering tenaga sekunder diabaikan.  

Prinsip penerapan hukum Bernoulli disajikan 
pada Gambar.III.2. sebagai berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar III.2. Persamaan Bernoulli zat cair riil 
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Aliran Pipa 

Aliran dalam pipa atau aliran bertekanan 
adalah aliran yang seluruh tampang pipa dipenuhi air.  
Tekanan pada aliran pipa bisa lebih besar dari tekanan 
atmosfer dan lebih kecil dibanding dengan tekanan 
atmosfir, tergantung dari  geometri aliran pipa dan 
sistem pengalirannya. Jika tekanan pipa lebih besar 
dari tekanan  atmosfir, maka gaya dari tekanan air di 
dalam pipa menekan ke dinding pipa (ke arah luar) dan 
gaya tekanan air  tersebut dapat memecahkan pipa jika 
kekuatan pipa tidak dapat mengimbangi gaya tekan air. 
Jika  aliran pipa mempunyai tekanan negatif, maka 
tekanan atmosfer lebih besar dibanding dengan 
tekanan aliran pipa, sehingga pipa akan menderita gaya 
tekan yang arahnya ke dalam menuju titik pusat pipa. 
Di dalam pipa, tampang lintang aliran adalah tetap 
yang tergantung pada dimensi pipa. Demikian juga 
kekasaran dinding pipa adalah seragam di sepanjang 
pipa. Menurut bilangan Reynolds, jenis aliran pipa 
dibedakan berikut ini : 

 
1. Aliran Laminer dan Aliran Turbulen 

Aliran viskos dapat dibedakan dalam aliran 
laminar dan turbulen. Aliran laminar terjadi apabila 
partikel-partikel zat cair bergerak teratur dengan 
membentuk garis lintasan yang kontinyu dan tidak 
saling berpotongan (Gambar.III.3).  

 
 
 

 
 
 

Gambar III.3. Aliran laminar dalam pipa 
 
Pada aliran turbulen partikel-partikel zat cair 

bergerak tidak teratur dan garis lintasannya saling 
berpotongan (Gambar.III.4) 

 
 
 
 
 
 
Gambar III.4. Aliran turbulen  dalam pipa 

 
Menurut Reynolds, ada tiga faktor yang 

mempengaruhi keadaan aliran yaitu kekentalan zat cair 
µ (mu), rapat masa zat cair ρ (rho), dan diameter pipa 
D. Hubungan antara µ , ρ , dan D yang mempunyai 

dimensi sama dengan kecepatan adalah.
Dρ
µ

 

Reynolds menunjukan bahwa aliran dapat 
diklasifikasikan berdasarkan suatu angka tertentu. 
Angka tersebut diturunkan dengan membagi kecepatan 

aliran didalam pipa dengan nilai ,
Dρ
µ

 yang disebut 

dengan angka Reynolds. Angka Reynolds mempunyai 
bentuk berikut ini : 

υ
DV=Re     

Dimana  : V : kecepatan rerata (m/dt) 
 D : diameter pipa (m) 
 υ  : kekentalan kinematik 
Berdasarkan pada percobaan aliran di dalam 

pipa, Reynolds menetapkan bahwa untuk angka 
Reynolds dibawah 2000, gangguan aliran dapat 
diredam oleh kekentalan zat cair, dan aliran pada 
kondisi tersebut adalah laminer. Aliran akan turbulen 
apabila angka Reynolds lebih besar dari 4000. Apabila 

hfGaris tekanan V3
2/2

he2 

he1 hf2 

hf1 

Z3 Z2 

Σh 
V2

2/2

ρ3/γ 
ρ2/γ 

Garis tenaga 
V1

2/2

ρ1/γ 

Z1 

lin tasan gerak partikel

lin tasan gerak partikel



5 

 

 

 

angka Reynolds berada diantara kedua nilai tersebut 
2000<Re<4000 aliran adalah transisi.  
 
2. Kehilangan Energi (head losses) 

Pada fluida nyata (riil) aliran yang terjadi akan 
mengalami gesekan dengan dinding pipa, sehingga 
akan mengalami kehilangan energi. 

2.1. Kehilangan energi primer (hf) 
Kehilangan energi primer (hf) adalah 

kehilangan energi karena gesekan dengan 
dinding batas/pipa. Dengan persamaan 
kehilangan energi sepanjang pipa L menurut 
Hagen-Poiseuille adalah sebagai berikut : 

2

32

gD

VL
h f

ν=     

Persamaan tersebut dapat ditulis dalam 
bentuk : 

g

V

D

L

g

V

D

L

VD

V
h f 2Re

6432 2

== ν
 

   

 
g

Q

D

L
fh f 2

2

5
8

π
=   

Persamaan diatas dapat ditulis dalam 
bentuk persamaan Darcy-Weisbach : 

g

V

D

L
fh f 2

2

=    

Dengan : hf : kehilangan energi (m)
 Q  : Debit air (m3/dt) 

 f   : Koefisien gesek Darcy 
Weisbach 

 L : Panjang pipa (m) 
 D : Diameter pipa (m) 
 g : Percepatan pipa (m/dt2) 
 V : Kecepatan Aliran (m/dt) 
 

2.2. Kehilangan energi sekunder (he) 
Kehilangan energi sekunder dapat 

diakibatkan karena adanya perubahan 
penampang pipa, belokan pipa, katup, dan 
lain-lain. Besarnya kehilangan energi sekunder 
dirumuskan sebagai berikut: 

g

V
khe 2

2

=     

Untuk nilai k : 
 
 

2

2

11 







−=

A

A
k     

 
Tabel 3.1. Nilai k untuk tikungan patah 

Sudut Patah 
R/D 

1 2 3 
30 0,16 0,07 0,07 0,06 
45 0,32 0,13 0,10 0,08 
60 0,68 0,18 0,12 0,08 
90 1,27 0,22 0,13 0,08 
180 2,2 0,40 0,25 0,15 

 
Untuk nilai sudut selain yang ada 

dihitung dengan interpolasi dengan rumus 
sebabagai berikut : 

α ≤ 30 
= α/30*0.16   
30≤α<45 
= 0.16+(α-30)/15*0.16    
45≤α<60 
= 0.32+(α-45)/15*(0.68-0.32)   
60≤α<90 
= 0.68+(α-60)/30*(1.27-0.68)   
90≤α<180 
= 1.27+(α-90)/90*(2.2-1.27)   

Untuk belokan lengkung : 
5,05,3

902
847,1131,0 



























+= α
R

D
k

   
Dengan : k :  koefisien kehilangan energi 
 V:  Kecepatan aliran (m2/dt) 
 D:  Diameter pipa (m) 
 L :  Panjang pipa (m) 
 A1 :Luas penampang pipa 1/hulu 

(m2) 
 A2 : Luas penampang pipa 2/hilir 

(m2) 
 R : Jari-jari lengkung/belokan (m) 
 α : Sudut belokan 
 

Jaringan Pipa 
Jaringan pipa banyak digunakan untuk 

pendistribusian air bersih. Jaringan pipa banyak 
digunakan karena dapat digunakan untuk jangka 
panjang, kuantitas layanan yang besar dan juga lebih 
ekonomis. Tipe jaringan pipa disesuikan dengan 
kondisi daerah layanan. Untuk daerah yang relatif  
tidak padat tipe jaringan bercabang lebih efisien 
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digunakan. Jaringan pipa bercabang adalah sistem 
pendistribusian air bersifat terputus sesuai dengan 
daerah pendistribusian. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar III.5. Jaringan pipa tipe bercabang 
 

Kebutuhan Air 
Pada umumnya kebutuhan air di masyarakat 

tidaklah konstan tetapi dapat berubah karena 
perubahan musim ataupun aktifitas masyarakat. Pada 
hari-hari tertentu terdapat pemakaian yang lebih besar 
(pemakaian hari maksimum) begitu juga pada jam-jam 
tertentu terjadi pemakaian yang lebih besar (pemakaian 
jam puncak). 
1. Prediksi Kebutuhan Air 

Perhitungan kebutuhan air didasarkan 
pada jumlah penduduk dan rata-rata kebutuhan air 
setiap orang. Prediksi pertumbuhan penduduk 
sangat diperlukan untuk mengetahui kebutuhan 
air di suatu daerah. Berikut metode proyeksi 
pertumbuhan penduduk yang digunakan untuk 
peencanaan distribusi air. 

Metode geometrik 
n

ot rPP )1( +=     

Dengan :  Pt  : Jumlah penduduk pada tahun 
proyeksi (jiwa) 

 Po : Jumlah penduduk pada awal 
proyeksi (jiwa)  

 n :Kurun waktu proyeksi (tahun) 
 r :Laju pertumbuhan penduduk 

 Dari proyeksi pertumbuhan penduduk 
tersebut diatas dapat digunakan untuk 
perhitungan kebutuhan air. 

rtk QPQ .=     

Dengan :  Qk : Volume kebutuhan air (l/dt) 
 Qr : Volume rata-rata kebutuhan    

air (l/dt) 
 Pt  : jumlah penduduk pada tahun 

proyeksi (jiwa) 
2. Pola Kebutuhan Air 

Pola kebutuhan air pada suatu daerah 
didasarkan pada pola kehidupan dan budaya 
masyarakat setempat. Setelah dilakukan survey 
tentang budaya dan penggunaan air di 

masyarakat, dapat dibuat pola kebutuhan air 
dalam sehari untuk masyarakat setempat. Contoh 
pola kebutuhan air adalah sebagai berikut ini. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar III.6.  Contoh Pola Kebutuhan Air Dalam 

Masyarakat 
 

Pola kebutuhan air untuk menghitung 
kapasitas tampungan/storage di dalam melayani 
kebutuhan penduduk. Analisis kapasitas reservoir 
adalah sebagai berikut ini.  

 )( tt OISt −=∆    

Vreservoir = maksimum�St - minimum�St   III.21 
Dengan : I t =  volume inflow ke t 
 Ot = volume kebutuhan air jam 

ke t 
 dt = waktu  p 
 �St = kapasitas bak (m3) 
 

 
METODE PENELITIAN 
Bahan Dan Alat 
1. Bahan berupa perencanaan jaringan distribusi air 

bersih di Desa Gunung Landong, Kecamatan 
Bruno, Kabupaten Purworejo. 

2. Alat. 
 Penelitian yang dilakukan di Desa Gunung 
Landong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. 
dengan perlengkapan yang digunakan sebagai berikut : 

a) Kamera digital 
b) Komputer, Microsoft Office Word, Excel,dan 

Auto CAD 2007 
c) Printer 

 
Tahap Pelaksanaan 
 Prosedur pelaksanaan perencanaan Tugas 
Akhir ini meliputi beberapa tahap sebagai berikut : 
1. Pengumpulan data  

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini 
merupakan data primer dan data sekunder yang 
diambil dari penelitian terdahulu yang telah 
dilaksanakan oleh CV. ARSS Baru berupa : 

Data primer 
• Data jumlah penduduk 

Pipa 

distribusi 

Pipa transmisi 

Sumber 
Daerah distribusi 
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• Data bangunan fasosfasum 
 

Data sekunder 
• Peta kontur dan peta wilayah 
• Debit reservoir 

2. Penentuan jaringan distribusi pipa 
Jaringan distribusi dengan melihat kondisi 

wilayah yang berupa dataran tinggi. Sistem 
jaringan pipa menggunakan sistem gravitasi dilihat 
dari kondisi geografis dan tipe jaringan pipa 
menggunakan tipe jaringan  bercabang 
dikarenakan kondisi jumlah penduduk yang tidak 
begitu padat.  

3. Analisa kebutuhan air 
Analisis kebutuhan air ditinjau dari jumlah 

penduduk dan proyeksi pertambahan penduduk. 
Jumlah bangunan fasos/fasum yang terdapat 
didaerah tersebut. 

4. Perhitungan sistem penyediaan air 
Perhitungan sistem jaringan pipa 

menggunakan dengan menggunakan Microsoft 
Office Excel.   

 
Bagan Alir Perencanaan 

Secara rinci dapat di cermati dari flowchart sebagai 
berikut: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar IV.1 Aliran Perencanaan 
 

Jadwal Kegiatan 
 Jadwal penelitian ini merupakan perkiraan 
waktu pelaksanaan penelitian yang dimulai dari 
penyusunan proposal sampai selesainya penelitian ini. 
Jadwal penelitian seperti pada Tabel IV.1. 

Tabel IV.1. Kegiatan penelitian  
 
 
 
 
 
 

 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

Analisis Kebutuhan Air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V.1. Peta Desa Gunung Landong 
 

Data Demografi 

Perhitungan kebutuhan air didasarkan pada 
jumlah penduduk dan rata-rata kebutuhan air setiap 
orang. Prediksi pertumbuhan penduduk sangat 
diperlukan untuk mengetahui kebutuhan air di suatu 
daerah. Untuk itu perlu diketahui kebutuhan air pada 
tahun–tahun mendatang, maka perlu dihitung jumlah 
penduduk pada dekade tahun mendatang berdasarkan 
data penduduk tahun-tahun sebelumnya. Metode 
proyeksi penduduk yang biasa digunakan adalah 
metode geometri. Berikut metode proyeksi 
pertumbuhan penduduk yang digunakan untuk 
perencanaan distribusi air. 

n
ot rPP )1( +=  

 Dimana :  Pt  : Jumlah penduduk pada 
tahun proyeksi (jiwa) 

  Po :  Jumlah penduduk pada 
awal proyeksi (jiwa)  

  r : Ratio pertambahan 
penduduk / populasi  

  n : Kurun waktu proyeksi 
(tahun) 

Untuk melakukan perhitungan proyeksi 
pertumbuhan penduduk perlu diketahui data demografi 
selama beberapa tahun sebelumnya yaitu untuk 
menghitung ratio pertambahan penduduknya. Data 

 
MULAI 

PENGUMPULAN DATA 

1. Gambar peta kontur 

2. Denah jarin gan pemipaan 

3. Jumlah penduduk 

4. Data kebutuhan harian/jam 

An alisis Kebutuhan Air Analisis Rese rvoir 

Analisis Reservoir Bagi 

An alisis dimen si Pipa 

Kesimpulan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Tela’ah studi terdahulu 
dan kajian landasan teori

2 Pengumpulan Data

3
Penyusunan dan 

perbaikan proposal

4
Analisa data, seminar 

dan pelaporan

B U L A N   K E

I II III IVNo Uraian Kegiatan V VI
Minggu ke : Minggu ke : Minggu ke : Minggu ke : Minggu ke : Minggu ke :
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jumlah penduduk Desa Gunung Landong selama 10 
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel V.1. Jumlah penduduk di Desa Gunung 
Landong 

 
 
 
 
 

(Sumber : Data Penduduk Desa Gunung Landong) 
Data kependudukan tahun-tahun sebelumnya 

yang tercantum dalam tabel V.1., maka dengan 
menggunakan metode geometri untuk 
memproyeksikan jumlah penduduk pemanfaat air baku 
pada beberapa tahun yang akan datang. Hasil 
perhitungan jumlah penduduk penerima manfaat air 
untuk beberapa tahun yang akan datang dapat dilihat 
pada tabel V.2. 

Tabel V.2. Hasil proyeksi pemanfaat air baku 
 
 
 

 
(Sumber : Proyeksi pertambahan penduduk 20 tahun) 

     
Ketersediaan Air 

Ketersediaan air dari sumber air diprediksikan 
dari pengukuran langsung yang dilakukan oleh CV. 
Ars Baru pada saat survey dan identifikasi sumber air. 
Pengukuran debit mata air dilakukan dua kali, yaitu 
saat kegiatan identifikasi mata air dan saat bersamaan 
dilakukan pengukuran topografi. Debit pengukuran 
yang kedua ini yang akan digunakan sebagai dasar 
perencanaan teknis, karena dengan asumsi bahwa 
sewaktu pengukuran yang kedua dilakukan pada 
puncak bulan kering. Hasil pengukuran debit dilokasi 
mata air dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  

Tabel V.3. Hasil pengukuran debit eksisting 
 
 

                                                                                        
 
 

(Sumber : CV. ARS Baru) 
 

Kebutuhan air  

Kebutuhan air yang dilayani merupakan 
kebutuhan air eksisting. Tim surveyor telah melakukan 
pendataan tentang jenis kegunaan yang akan dilayani. 
Beberapa sumber air ternyata melayani kebutuhan air 
domestik dan kebutuhan air non domestik. Kebutuhan 

domestik ditentukan dari data jumlah penduduk, pola 
kebiasaan, tingkat sosial ekonomi sedangkan 
kebutuhan non domestik ditentukan berbagai fasilitas 
umum baik sosial maupun komersial didaerah tersebut. 
Untuk kebutuhan air domestic dilakukan dengan 
mengacu Dirjen Cipta Karya, yaitu pola kebutuhan air 
untuk pedesaan yaitu sebesar 60lt/org/hari. Sedangkan 
data kebutuhan air non domestik di asumsikan sebesar 
30% dari kebutuhan domestik. 

Hasil perhitungan kebutuhan air dilokasi mata 
air dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel V.4.  Proyeksi  kebutuhan air tahun 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabel V.5.  Proyeksi  kebutuhan air 20 tahun 
kedepan  

 
 
 
 
 
 

Catatan : 
1. Kebutuhan air baku untuk pemenuhan 

domestik  60 l/jiwa/hari 
2. Kebutuhan air baku untuk pemenuhan non 

domestik 30% dari domestik 
3. Efisiensi distribusi 80% 

Mengacu pada tabel tersebut, maka secara 
grafis dapat dilihat apakah sampai 20 tahun kedepan 
air yang tersedia di mata air masih mampu untuk 
memenuhi kebutuhan air di daerah layanan. Asumsi 
yang digunakan adalah bawa debit yang tersedia 
adalah konstan dan tidak mengalami penurunan di 
daerah tangkapan mata air. Mata air Kali Tunjangan 
masih cukup sampai 20 tahun yang akan datang, maka 
desain akan didasarkan kebutuhan pada tahun 2030. 
Grafik imbangan air dapat dilihat pada gambar berikut 
ini : 

 
 
 
 
 

Jumlah 
penduduk

2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034

Gunung 
Landong 0,094 1.943 2.091 2.251 2.424 2.61 2.81 3.027

DESA

Tingkat 
pertumbuha
n penduduk

Proyeksi Jumlah Penduduk pada tahun ke - n

DESA 
PEMANFAAT

1 *) 2 *)
Mata air Kali Tunjangan Gunung Landong 4 3.9

NAMA MATA AIR
Debit eksisting

Debit

(l/det) 2010 2014 2018 2022 2026 2030

Mata air Kali 
Tunjangan 3.9 1.687 1.815 1.954 2.104 2.265 2.44

Nama Mata Air
Proyeksi kebutuhan air (l/detik)

RENCANA 

KEBUTUHAN AIR 

/DUSUN

RENCANA 

KEBUTUHAN AIR 

/DUSUN

(l/dt) (M3/dt)

KRAJAN 162 900 0.781393 0.000781

KEPUDANG 124 559 0.484903 0.000485

KARANGSARI 105 535 0.464023 0.000464

KEMPLUNG 100 466 0.404174 0.000404

BREMBET 66 351 0.305071 0.000305

2.439563 0.00244TOTAL

DUSUN

RENCANA  PEMANFAAT

AIR  (Tahun  2030)

(KK)
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Gambar V.2. Grafik Imbangan Mata air 
Kalitunjangan 

 
Analisis Hidraulika Aliran Pipa 
Analisa Perhitungan dimensi pipa 

Perhitungan untuk menganalisa dimensi pipa 
yang dibutuhkan untuk mengalirkan air turun dari 
reservoir ke tiap bak bagi dan bak distribusi untuk tiap-
tiap dusun, yaitu dengan cara perhitungan antara bak 
bagi ke bak bagi yang lain atau bak bagi ke bak 
distibusi. Perhitungan dari reservoir ke tiap-tiap dusun 
terdapat 4 bak bagi dan 5 bak distribusi. 

Untuk menghitung diameter pipa harus 
mengetahui data-data yang dibututuhkan. Data-data 
yang dibutuhkan untuk menghitung dimensi pipa 
adalah : rencana debit kebutuhan (Q), elevasi tiap bak 
atau sambungan ujung pipa, panjang pipa, gesekan 
pipa(n). Kemudian dimensi pipa(D) akan di dapat 
dengan cara trial. 

Dalam memakai persamaan Bernoully maka 
dapat dijabarkan seperti persamaan berikut : 

hfEE += 21

)(0.0
22 21

2
2

2

2
1

1 reservoirdivVdanVhfhf
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dengan : 
 Z1, Z2   =  tinggi muka air dari 

referensi (m) 
 γw =  berat volume air (N/m3) 

 ks =  koefisien kehilangan 
sekunder 
 k =  nilai kekasaran pipa (m) 
 D =  diameter pipa (m) 
 Re =  angka Renold 
 f   =  koefisien gesek (Darcy 

Weisbach) 
 g =  percepatan gravitasi (m/dt2)
  

Mengacu pada persamaan tersebut di atas, cara 
analisis hidraulika adalah sebagai berikut ini. 

1. Tetapkan nilai Z1, dan Z2 (dari trase dan 
tinggi reservoir dari muka tanah) 

2. Tentukan titik-titik trase aliran pipa 
(X,Y,Z) 

3. Tentukan Qo, dari minimum kebutuhan 
air pada tahun 2010 dan debit sumber air 
(debit mula-mula) 

4. Trial diameter 
5. Hitung Re, f, hfs, hfp 
6. Hitung Qterhitung dari sistem tersebut 
7. Jika Qterhitung ≠ Qo, ulangi penetapan 

diameter sehingga Qterhitung = Qo 
8. Sebagai desain akhir diameter terhitung 

dibulatkan ke atas untuk ukuran pipa 
PVC, yang tersedia di pasaran. 

 
Tabel V.6.  Tabel Kekasaran Material Pipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Pipe flow Analysis. Stephenson) 
 

Perhitungan Bak Bagi I : 
Z1 = 430,5 
Z2 = 322,1 
Q = 0,00244 m3/dt 
Σk = 740,52 
kp = 0,00015 
L = 1487,3547 m 
υ = 1,67x10-4 m2/dt 

ps
w

atm

w

atm hfhf
g

VP
Z

g

VP
Z ++++=++⇒

22

2
2

2

2
1

1 γγ
 

No Material Smooth Average Rough

1 Glass, Drawn metal 0 0,003 0,006

2 Steel, PVC or AC 0,015 0,03 0,06

3 Coated steel 0,03 0,06 0,15

4 Galvanized, Vitrified clay 0,06 0,15 0,3

5 Cast iron or Cement lined 0,15 0,3 0,6

6 Spun concrete or Wood stave 0,3 0,6 1,5

7 Rivited steel 1,5 3 6

8 Water mains 6,0 15 30

9 Unlined rock, earth 60 150 300
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D trial didapat 0,0428 m = 1,68inch ≈ 2 inch 

Hasil Perhitungan 

Kondisi geografis merupakan daerah 
pegunungan dan kepadatan penduduk yang masih 
sedikit, maka skema penyediaan air di rencanakan 
sebagai berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V.3 Skema Penyediaan Air 
 

Tabel V.7.  Hasil Perhitungan Analisis Hidraulika 
Aliran Pipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Kapasitas Bak  

Analisis kapasitas Bak Penampung 
dilakukan setelah besar proyeksi kebutuhan air tiap 
hari dari masing-masing daerah. Hasil analisis 

kapasitas Bak Penampung dirumuskan sebagai 
berikut ini. 

 V = 
)(minimum)(maksimal tttt OIOI −−−  

Dengan ; 
 V = kapasitas bak. 
 It  = volume inflow pada waktu t. 
 Ot = volume outflow pada waktu t. 

Kebutuhan air diasumsikan penggunaannya 
antara pukul 01.00 wib sampai dengan 24.00 wib dan 
debit kebutuhan air dianggap tetap setiap jamnya, hasil 
analisis kapasitas Bak Penampung disajikan berikut 
ini. 

Tabel V.8. Hasil Analisis Kapasitas Bak 
Penampung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume Kapasitas = 2.26979 – (-2.74764) = 
5.01742 m3. 

Hasil perhitungan Bak Penampung 
mampunyai ukuran : 5.01742/(2x2) = 1.88 m 

Jadi dimensi Bak Penampung  panjang = 200 
cm, lebar = 200 cm, dan 200 cm. 
 

Perhitungan untuk Bak Bagi I, Bak Bagi II, 
Bak Bagi III, Bak Bagi IV, Bak Distribusi I, Bak 
Distribussi II, Bak Distribusi III, Bak Distribusi IV, 
dan Bak Distribusi V dapat dilihat pada Lampiran 
perhitungan 

 

BAK 

BAK 

BAK 

 

 

 

 

BAK 

 

 

 
  

 

BAK 

PENGU

BAK 

BAK 

BAK 

BAK 

BAK 

BAK PENAMPUNG
Q 

(m3/dtk)
L (m)

Diameter 

Pipa 

(Inchi)

Diameter 

Pipa Dipakai 

(Inchi)

Konsumen (jiwa)

RESERVOIR-BAK BAGI 10.0039 1487.355 1.68565 2                    -   

BAK BAGI 1-BAK DISTRIBUSI 10.00122 21.68981 0.863925 1 609

BAK BAGI 1-BAK BAGI 20.00268 733.1068 1.851063 2                    -   

BAK BAGI 2-BAK DISTRIBUSI 20.00084 9.22145 0.622047 3/4 419

BAK BAGI 2-BAK BAGI 30.00184 189.5779 1.538307 1.25                    -   

BAK BAGI 3-BAK DISTRIBUSI 30.00071 13.12865 0.654252 3/4 352

BAK BAGI 3-BAK BAGI 40.00113 511.6355 0.959961 1                    -   

BAK BAGI 4-BAK DISTRIBUSI 40.00067 13.54942 0.624618 3/4 334

BAK BAGI 4-BAK DISTRIBUSI 50.00046 197.2952 0.717795 3/4 229

Inflow Distribusi Keb. Air ( I - O )
(m3) Keb.Air (m3) (m3) (m3)

0 - 1 2.98656 1.00% 0.71677 2.26979
1 - 2 2.98656 1.00% 0.71677 2.26979
2 - 3 2.98656 1.00% 0.71677 2.26979
3 - 4 2.98656 2.00% 1.43355 1.55301
4 - 5 2.98656 6.00% 4.30065 -1.3141
5 - 6 2.98656 6.00% 4.30065 -1.3141
6 - 7 2.98656 8.00% 5.7342 -2.7476
7 - 8 2.98656 8.00% 5.7342 -2.7476
8 - 9 2.98656 8.00% 5.7342 -2.7476
9 - 10 2.98656 2.00% 1.43355 1.55301
10 - 11 2.98656 2.00% 1.43355 1.55301
 11 - 12 2.98656 4.00% 2.8671 0.11946
12 - 13 2.98656 5.00% 3.58387 -0.5973
13 -14 2.98656 4.00% 2.8671 0.11946
14 - 15 2.98656 2.00% 1.43355 1.55301
15 - 16 2.98656 4.00% 2.8671 0.11946
16 - 17 2.98656 7.00% 5.01742 -2.0309
17 - 18 2.98656 8.00% 5.7342 -2.7476
18 - 19 2.98656 8.00% 5.7342 -2.7476
19 - 20 2.98656 6.00% 4.30065 -1.3141
20 - 21 2.98656 4.00% 2.8671 0.11946
21 - 22 2.98656 1.00% 0.71677 2.26979
22 - 23 2.98656 1.00% 0.71677 2.26979
23 - 24 2.98656 1.00% 0.71677 2.26979

Mak (I-O) = 2.26979
Min (I - O)= -2.7476

Kap. Bak Bagi 1 = 5.01742

Pukul

gD

Q

D

L

Q

D

D

k

gD

Q

s
kZZ

2420625,0

23/1
25,0610

2000010055,0
2420625,0
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π
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Tabel V.9. Hasil Perhitungan Dimensi Bak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 

1. Debit kebutuhan untuk 20 tahun yangakan 
datang 2,44 l/dt sehingga existing masih 
mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan 
air. 

2. Diameter ipa yang digunakan 2”, 1,25”, 1” 
dan ¾”. 

3. Dimensi bak penampung 2x2x2 m, bak 
bagi I 2x2x2 m, bak bagi II 2x2x1, 5 m,  
bak bagi III 1,5x1,5x1,75 m, bak bagi IV 
1,5x1,5x1,25 m. 

4. Dimensi bak distribusi masing-masing bak 
distribusi I, II, V 1,5x1,5x1,25 m, bak 
distribusi III dan IV 1,5x1,5x1 m. 

 
Saran 

Saran yang bisa diberikan dengan hasil 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk penelitian lebih lanjut  dapat 

dilakukan  dengan perhitungan kekuatan 
pipa baik kekuatan positif atau negatif.  

2. Untuk perancangan RAB digunakan 
analisis harga sesuai daerah perencanaan. 
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Mak Min

(I-O) (I-O)
Panjang 

(cm)

Lebar 

(cm)

Tinggi 

(cm)

Bak Penampung-0.3434 -5.3608 5.0174 200 200 200

Bak Bagi 1 2.2698 -2.7476 5.0174 200 200 200

Bak Distribusi 10.7265 -0.8795 1.606 150 150 125

Bak Bagi 2 1.5425 -1.8672 3.4097 200 200 150

Bak Distribusi 20.597 -0.7227 1.3197 150 150 125

Bak Bagi 3 1.0914 -1.3212 2.4126 150 150 175

Bak Distribusi 30.4317 -0.5225 0.9542 150 150 100

Bak Bagi 4 0.6598 -0.7987 1.4584 150 150 125

Bak Distribusi 40.376 -0.4551 0.8311 150 150 100

Bak
Kapasitas 

(m
3
)

Dimensi Bak


