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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi kehidupan manusia, tanpa 

air maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Pelayanan air untuk daerah-

daerah yang lokasinya berdekatan dengan sumber mata air dan elevasinya lebih 

rendah dari sumber mata air lebih mudah, karena menggunakan cara gravitasi.  

Namun pada kenyataanya permukaan tanah tidak selalu rata, dan daerah yang 

letaknya lebih tinggi dari sumber air akan mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan pasokan air secara kontinyu. 

Salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan air, terutama di daerah yang 

elevasinya lebih tinggi dari sumber air, adalah dengan menggunakan metode 

pemompaan. Metode pemompaan ini dibutuhkan alat, yaitu berupa pompa. Pada 

saat ini ada bermacam-macam jenis pompa yang digunakan. Jenis pompa yang 

banyak digunakan pada saat ini adalah pompa dengan menggunakan tenaga motor 

listrik ataupun tenaga diesel serta pompa torak yang digerakkan tenaga manusia 

maupun tenaga mesin atau listrik. Pompa dengan menggunakan tenaga motor 

listrik ataupun diesel membutuhkan bahan bakar minyak mempunyai 

keterbatasan, yaitu biaya yang dikeluarkan yang digunakan untuk pemompaan. 

Sedangkan pada saat ini, penggunaan bahan bakar minyak mulai dibatasi dengan 

alas-alasan yang berkenaan dengan isu lingkungan hidup. Untuk mengatasi 

permasalahan ini timbul pemikiran untuk menciptakan teknologi tepat guna dalam 

bidang pemompaan yang tidak menggunakan tenaga motor listrik maupun diesel, 

sehingga tidak memerlukan BBM (bahan bakar minyak). Hal itu dipenuhi oleh 

pompa hidram sebagai pilihan yang tepat. 

Pompa hidram atau singkatan dari hidraulik ram berasal dari kata hydro 

yang berarti air (cairan), ram yang berarti hantaman, pukulan atau tekanan, 



sehingga terjemahan bebasnya menjadi hantaman air atau tekanan air. Jadi, pompa 

hidram adalah pompa yang energi atau penggeraknya berasal dari hantaman air  

berlangsung secara kontinyu, karena pompa ini tidak menggunakan BBM atau 

tanpa motor listrik. Sehingga pompa ini disebut juga “Pompa Air Tanpa Motor” 

(Motorless Waterpump). Pompa hidram memiliki kemampuan memindahkan air 

dari sumber air ke tempat yang lebih tinggi dari sumber air semula. 

Banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja dari pompa hidram, 

antara lain tinggi jatuh, tinggi pemompaan, diameter pipa, jenis pipa, karakteristik 

katub limbah dan panjang pipa pada katub limbah. Untuk merancang pompa 

hidram sangat diperlukan persamaan empiris, sehingga unjuk kerja pompa dapat 

efektif dan efisien.   

Penelitian ini berusaha menentukan rumus empiris dari pompa hidram, 

yang mempresentasikan debit yang berhubungan dengan head pemompaan.  

Penelitian ini juga berusaha meneliti pengaruh  ukuran panjang dari kolom limbah 

dan ukuran berat dari katup limbah yang berpengaruh terhadap debit air yang 

mampu dipompa oleh pompa hidram. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

“Bagaimanakah pengaruh panjang kolom limbah dan pemberat katup limbah 

terhadap debit pompa hidram, dengan tinggi pemompaan tertentu? “. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh rumus empiris perencanaan pompa hidram. 

2. Untuk mengetahui dimensi panjang pipa limbah pompa hidram yang efektif 

terhadap debit pompa hidram. 

3. Untuk mengetahui ukuran pemberat katup limbah pompa hidram yang efektif 

terhadap debit pompa hidram. 

 

D. Manfaat Penelitian 



Adapun manfaat yang diperoleh 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 

Penelitian ini perlu dibatasi permasalahanya agar didapatkan hasil 

penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan lebih fokus. Batasan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

tetap. 

2 Pompa yang digunakan adalah pompa buatan sendiri yang didesain untuk 

penelitian ini. 

3 Pipa inlet terbuat dari pipa PVC dengan diameter 2 inchi 

4 Pipa penghantar terbuat dari pipa plastik.  

5 Desain rumah pompa menggunakan baja galvanis. 

6 Pemberat pada katub limbah terbuat campuran beton yang ditentukan 

beratnya. 

 


