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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

          Semua  makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia semua membutuh- 

kan air untuk keperluan hidupnya. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk berba- 

gai keperluan mulai yang paling sederhana untuk cuci dan mandi sampai untuk 

kebutuhan yang paling vital yaitu untuk sarana transportasi dan kebutuhan vital 

yang lainnya yaitu untuk pembangkit energi ( Muhson, 2002 ), ( Morris, 1972 ). 

          Air mempunyai sifat atau perilaku yang sangat khas bila dibandingkan 

dengan benda lainnya, sifat tersebut adalah air mudah untuk dituang dan akan 

mengalir bila terjadi beda tekanan. Bila dalam suatu wadah atau kolam terdapat 

tampungan air maka tampungan tersebut dapat dialirkan ke suatu tempat yang 

tekanannya atau kedudukannya lebih rendah. Bila tampungan  dihubungkan 

dengan areal atau tempat yang tekanannya atau kedudukannya lebih tinggi maka 

tidak akan terjadi aliran air (Yuwono, 1982), ( Fearherstone, 1995 ).     

           Sehubungan dengan sifat air yang demikian unik tersebut maka dalam 

kehidupan sehari hari sering sangat sulit mendapatkan air dalam jumlah yang 

memadai dalam kondisi mengalir. Air yang mengalir dalam jumlah yang memadai 

sering dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, contohnya untuk irigasi, 

air minum dan bahkan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit energi yang lebih 

berguna di masa mendatang ( Giles, 1983), ( Dandeker, 1979 ). 
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           Air yang diam dapat dialirkan ke tempat yang lebih rendah tanpa alat 

apapun karena air mengalir ke tempat yang rendah memanfaatkan energi gra- 

fitasi yang terkandung dalam air tersebut. Namun hal tersebut tidak akan mung- 

kin terjadi bila air tersebut dialirkan ke tempat yang lebih tinggi, hal tersebut 

dikarenakan air dapat mengalir ke tempat yang lebih tinggi bila terdapat energi 

atau daya dari luar untuk menggerakkan air tersebut, tanpa daya dari luar air 

tidak mungkin mengalir ke tempat yang lebih tinggi ( Triatmodjo, 1993 ). 

              Salah satu usaha untuk menggerakkan air agar dapat mengalir ke tempat 

yang lebih tinggi adalah dengan bantuan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal 

bekerja dengan bantuan cadangan energi penggerak dari listrik ataupun diesel 

yang menggerakkan sudu pompa dengan putaran arah jarum jam dengan 

kecepatan yang tinggi sehingga energi air meningkat, maka air dapat mengalir ke 

tempat yang lebih tinggi. Penomena ini dapat digambarkan dengan aliran dalam 

medan yang berputar ( Hughes, 1999 ).  

                Sehubungan dengan hal ini maka usaha untuk mengalirkan air ke tem-

pat yang lebih tinggi membutuhkan energi yang mempunyai arti butuh dana 

yang besar. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah adakah cara meminima-

lisasi  beaya  dalam usaha untuk mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi. 

Mungkinkah mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi dengan beaya yang 

sangat murah. Di sini akan dicoba menganalisa aliran air dalam tabung isap, 

dapatkah model tersebut berguna dalam mengembangkan alat untuk menaikan 

air. Model tersebut memanfaatkan sifat dan perilaku yang unik dari komponen 
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yang berupa pipa berulir, tabung isap dan sistem pipa katup. Pada pipa berulir 

terdapat sifat yang bernilai positip karena aliran air dalam model ini terjadi pe- 

ningkatan kecepatan dengan adanya gaya sentrifugal. Sedang pada sistem 

tabung isap dengan adanya udara vakum akan menimbulkan proses penghisapan 

sehingga dapat membantu untuk membangun model alat menaikkan air. Pipa 

katup punya kelebihan air yang ada dalam pipa selalu punya kedudukan sama 

sehingga memudahkan proses penghisapan. Model ini dibangun dengan me- 

manfaatkan kelebihan tiga komponan tersebut dan ditambah dengan tabung alir 

yang bentuk dan coraknya sama dengan tabung isap. Model ini diujicobakan dan 

dianalisis secara empirik dengan menggunakan metode analisa dimensi dengan 

memanfaatkan sistem analisa dengan teorema Buckingham. Keluaran yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana formula yang berlaku untuk 

kapasitas debit dan parameter apa yang mempengaruhi besar kapasitas debit 

tersebut.     

B. Rumusan Masalah. 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana bentuk model tabung isap yang efektif ? 

2. Parameter apa yang mempengaruhi kapasitas debit aliran ? 

3. Berapa kapasitas debit aliran yang akan terjadi ?  

C. Orisinalitas. 

          Mengalirkan air telah menjadi pembahasan utama dalam ilmu hidrolika  

(Triatmodjo, 1993). Air mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa membutuh- 



4 
 

kan energi dari luar. Namun lain halnya bila air dialiirkan ke tempat yang lebih 

tinggi maka butuh energi khusus untuk menggerakakan air tersebut agar terjadi 

aliran (Yuwono, 1982).  Penelitian yang telah masyhur menunjukkan bahwa bila 

suatu bejana berisi air dihubungkan dengan sebuah pipa  maka akan terjadi asas 

keseimbangan air yang merupakan kejadian umum yaitu air dalam pipa akan 

sama tinggi dengan air dalam bejana  ( Muhson, 2002 ).  

           Penelitian yang lebih baru menghasilkan fenomena yang menggem- 

birakan. Bila ada sebuah bejana berisi air yang dihubungkan dengan pipa berulir 

asas keseimbangan akan berubah, terjadi kenaikan tinggi air pada pipa berulir 

dan air tidak seimbang, artinya energi air dalam pipa berulir lebih tinggi karena 

ada peningkatan ( Varma, 1968 ), ( Sharma, 1975 ). Dalam hal ini terjadi 

fenomena unik dalam aliran pipa berulir, pengaruh uliran dalam pipa akan 

memberi efek pada kecepatan aliran. Dengan adanya uliran maka akan 

memberikan pengaruh pada kecepatan aliran karena timbulnya gaya sentrifugal. 

Percepatan sentrifugal akan meningkatkan percepatan sudut yang berakibat 

kecepatan aliran meningkat sehingga energi aliran bertambah sesuai dengan 

parameter yang ada dalam pipa berulir ( Sarojo, 2002), ( Ishaq, 2007 ). 

            Peningkatan energi aliran dalam pipa berulir dipengaruhi oleh diameter 

pipa, diameter uliran, serta jumlah uliran yang dipergunakan dalam sistem aliran. 

Dengan memanfaatkan pipa berulir akan dapat dibangun model untuk menaik- 

kan air. Maka model tabung isap dengan pipa berulir merupakan salah satu 

model untuk menaikkan air,  tanpa membutuhkan energi dari luar, karena terja- 
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dinya kenaikan energi pada pipa berulir tersebut. Berapa jumlah debit dalam 

model tersebut baru akan dikaji dan dianalisis secara lebih detail. Model yang di- 

kembangkan meliputi tiga alternatif pengujian pengaliran. Model yang pertama 

mengembangkan perpaduan antara tabung isap dengan pipa berulir. Model yang 

kedua memadukan model pipa katup untuk menjaga air agar tetap tinggi hingga 

mudah dihisap. Model yang ketiga memanfaatkan tabung alir untuk memper- 

mudah proses pengaliran yang terjadi. 

D. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Membangun bentuk model alat untuk menaikkan air dengan sistem tabung 

isap dengan tiga model. 

a. Model tabung isap dengan pipa berulir. 

b. Model tabung isap dengan pipa katup. 

c. Model tabung isap dengan pipa katub dan tabung alir. 

2. Menentukan parameter yang mempengaruhi debit model. 

3. Menentukan kapasitas debit model. 

E. Manfaat Penelitian. 

              Penelitian ini akan mengembangkan wawasan bagi penulis untuk menga- 

nalisa sistem aliran pipa berulir dan akan mengembangkan wawasan dalam 

kancah ilmu hidrolika terutama aliran dalam pipa. Sistem aliran dalam pipa beru- 

lir membutuhkan wawasan yang mendalam untuk menganalisis secara detail, 
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dengan dikembangkannya sistem aliran dalam pipa berulir dapat diperoleh ber- 

bagai pengetahuan yang lebih berkembang dalam ilmu hidrolika. 

 Penelitian ini membahas aliran dalam tabung isap, dan diperoleh kesim- 

pulan debit aliran sangat bergantung pada parameter tabung. Dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan dengan semakin besar tabung isap debit aliran semakin 

besar.  Sehubungan dengan kapasitas debit yang semakin besar tersebut maka 

kecepatan aliran semaikin besar.  Air dengan kecepatan yang besar pada umum- 

nya dapat punya manfaat lebih banyak, sehingga penelitian ini perlu dikembang 

kan dengan memanfaatkan aliran air yang punya kecepatan besar tersebut. 

F. Batasan Masalah 

Agar masalah dan ruang lingkup penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka 

permasalahan dibatasi sebagai berikut : 

1. Sumber energi khusus tenaga air. 

2. Percobaan dalam skala laboratorium. 

3. Skala model yang dikembangkan ada tiga alternatif yaitu : 

- Model tabung isap dengan pipa berulir. 

- Model tabung isap dengan katup tekan. 

- Model tabung isap dengan katup tekan dibantu tabung alir. 

4. Bentuk tabung isap yang digunakan adalah bulat. 

 


