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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Diagram Penelitian 
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3.2 Tahap Persiapan Penelitian 

Tahapan persiapan perencanaan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Kajian Pendahulan 

 Melakukan kajian pustaka mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

sistem plambing dan dasar-dasar perencanaan sistem plambing menurut 

Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing (Noerbambang & Morimura, 

2005), karya ilmiah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 tahun 2006 tentang 

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum No 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap 

Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, SNI 03-3989-

2000 tentang Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkler otomatik 

untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, SNI 8153-2015 

tentang Sistem plambing pada bangunan gedung dan SNI 03-7065-2005 

tentang Tata cara perencanaan sistem plambing dan SNI 03-1735-2000 tentang 

Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan 

bahaya kebakaran pada bangunan gedung. 

2. Tahap pengumpulan data 

Pengumpulan data bertujuan untuk menunjang kelengkapan dalam penyusunan 

laporan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yaitu: 

• Data Primer meliputi observasi secara langsung terhadap kondisi eksisting 

daerah perencanaan dan wawancara untuk mendukung data hasil observasi. 

• Data sekunder meliputi data denah gedung, denah ruang saniter, denah 

tampak gedung, denah atap gedung, data curah hujan tahun 2010 - 2019 

Balai Besar Wilayah Sungai Way Seputih – Way Sekampung, data total 

mahasiswa dan Program Studi tahun 2020, analisis harga satuan pekerjaan 

bidang Pekerjaan Umum tahun 2016 dan data harga satuan bahan dan upah 

pekerja kota Bandar Lampung Triwulan III tahun 2019. 
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3.3 Alat, Bahan dan Lokasi Penelitian 

3.3.1 Alat 

  Alat yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah buku, alat tulis, software 

desain, laptop, dan kalkulator. 

3.3.2 Bahan 

  Bahan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data primer meliputi 

observasi dan wawancara terkait perencanaan gedung asrama 6 dan data sekunder 

meliputi data denah gedung, denah ruang saniter, denah tampak gedung, denah atap 

gedung, data curah hujan tahun 2010 - 2019 Balai Besar Wilayah Sungai Way Seputih 

– Way Sekampung, data total mahasiswa dan Program Studi tahun 2020, analisis harga 

satuan pekerjaan bidang Pekerjaan Umum tahun 2016 dan data harga satuan bahan dan 

upah pekerja kota Bandar Lampung Triwulan III tahun 2019.  

3.3.3. Lokasi Penelitian 

   Lokasi perencanaan sesuai dengan Master Plan 2017-2039 ITERA terletak di 

kawasan asrama mahasiswa ITERA. Berdasarkan hasil observasi lapangan di sebelah 

utara kawasan asrama terdapat Masjid At-Tanwir, di sebelah timur kawasan asrama 

terdapat Embung D, di sebelah selatan kawasan asrama terdapat lapangan bola, 

disebelah barat kawasan terdapat gedung kuliah E, disebelah barat laut kawasan asrama 

terdapat Kantin BKL (Bukit Kiara Lestari).  
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 Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini sebagai berikut : 

Gambar 3.2 Kawasan Gedung Asrama Mahasiswa 
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3.4 Tahap Penelitian 

Secara garis besar metodologi perancangan ini dilakukan berdasarkan pada tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Pengolahan data 

Dalam membuat perancangan sistem plambing, langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam pengolahan data adalah: 

• Perhitungan kebutuhan air bersih dan air fire hydrant yang dibutuhkan 

untuk bangunan bertingkat dalam Tugas Akhir ini adalah asrama 

ITERA.  

• Menghitung dimensi dan menentukan jalur perpipaan yang akan 

digunakan dalam perencanaan sistem plambing air bersih, air buangan, 

ven dan fire hydrant. 

• Menghitung dimensi ground reservoir, roof tank dan penampungan air 

hujan.  

• Menghitung kebutuhan sprinkler, fire hose reel, pillar hidrant dan 

pompa yang akan digunakan dalam perencanaan sistem plambing air 

bersih dan  fire hydrant.  

• Penggambaran sistem plambing air bersih, air buangan, ven, fire 

hydrant dan penampungan air hujan.  

• Pembuatan laporan BOQ (Bill of Quantity) dan RAB (Rencana 

Anggaran Biaya) untuk sistem plambing air bersih, air buangan, ven, 

fire hydrant dan penampungan air hujan.  

2. Pemakaian asumsi 

Pemakaian asumsi dalam pengolahan data diperlukan untuk melakukan 

pendekatan jika di literatur tidak ditemukan, selama asumsi tersebut tidak jauh 

dari perkiraan. 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Prinsip Dasar Instalasi Peralatan Plambing 

  Dalam perencanaan dan pemasangan alat plambing ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Apabila hal-hal tersebut diabaikan maka dapat mengganggu sistem 

plambing ataupun sistem lainnya dalam gedung, serta dapat mengganggu konstruksi 

gedung itu sendiri. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu antara lain : 

1. Konsep denah alat plambing 

    Konsep denah alat plambing selain harus mempertimbangkan pemakaian energi 

juga harus memperhatikan segi arsitektual bangunan atau aspek estetika tata ruang 

bangunan agar memberikan kenyamanan serta ketertarikan bagi penghuninya. 

2. Perlindungan konstruksi gedung 

    Perlindungan konstruksi gedung dilakukan karena adanya pembebanan akibat 

pemasangan pipa dan perlengkapannya. Untuk keperluan tersebut pipa tidak boleh 

langsung dipasang menembus bagian konstruksi seperti fondasi, balok, atau dinding. 

3. Perlindungan pipa dari kerusakan 

    Perlindungan pipa dari kerusakan atau kebocoran penting diperhatikan karena 

dapat mempengaruhi kualitas air yang didistribusikan. Beberapa kerusakan yang dapat 

terjadi adalah korosi, yang menyebabkan perkaratan terutama pada pipa besi. Hal ini 

dapat diatasi dengan pemberian lapisan aspal atau cat untuk menahan karat. 

4. Perencanaan sistem plambing yang baik 

    Perencanaan sistem plambing yang baik adalah dengan memperhatikan 

perencanaan dan pemasangan peralatan serta perlengkapan plambing sesuai dengan 

kebutuhannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perlakuan pemasangan pipa 

baik yang lurus dan pipa yang melengkung juga harus diperhatikan karena 

membutuhkan perlakuan berbeda. Misalnya, pada pipa yang mendatar dibuat semakin 

rendah searah dengan aliran (Kalimantoro, 2014). 
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5. Penentuan jalur pipa 

    Penentuan jalur pipa didasarkan pada posisi alat plambing yang ada pada denah 

tiap lantai. Jalur pipa ditentukan dengan menghubungkan tiap alat plambing, dalam 

penentuan jalur pipa sedapat mungkin menghindari belokan, cabang dan penggunaan 

aksesoris plambing untuk mengurangi kerugian gesek. 

6. Penentuan dimensi  pipa 

    Penentuan dimensi pipa yang baik dapat dilakukan berdasarkan laju aliran air 

namun perlu juga dipertimbangkan batas kerugian gesek, penentuan dimensi pipa ini 

digunakan literatur menurut Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing. 

7. Penentuan Pompa 

    Untuk mendistribusikan air bersih dari ground reservoir menuju roof tank, 

maupun untuk memenuhi kebutuhan air pada sistem fire hydrant diperlukan pompa 

yang memiliki kapasitas pompa yang sesuai dengan jumlah air yang harus di 

distribusikan. Pompa yang digunakan memiliki spesifikasi tertentu, sesuai dengan 

debit, kecepatan pengaliran dan head pompa yang dibutuhkan (Noerbambang dan 

Morimura, 2005). 

8. Perencanaan sistem penyediaan air bersih 

    Sistem penyediaan air bersih meliputi berbagai peralatan seperti tangki air 

bawah tanah (ground reservoir), tangki atas atap (roof tank), pompa, perpipaan dan 

aksesoris lainnya. Peralatan-peralatan tersebut haruslah dirancang dan dipasang dengan 

baik sesuai dengan standar yang ada agar air dapat dialirkan dengan kuantitas maupun 

kualitas yang cukup. (Kalimantoro, 2014). 

9. Perencanaan sistem pembuangan 

    Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sistem pembuangan 

yaitu antara lain untuk mencegah pipa dari penyumbatan dan kerusakan pipa akibat 

turbulensi aliran, maka kemiringan pipa biasanya dibuat sama atau lebih dari diameter 
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pipa. Selain itu harus diperhatikan pula perlu tidaknya penambahan perlengkapan 

plambing pada sistem, termasuk juga letak pemasangan peralatan serta perlengkapan 

plambing yang benar. 

10. Perencanaan sistem ven 

      Sistem ven berfungsi untuk mensirkulasikan udara ke seluruh bagian sistem 

perpipaan air buangan agar sekat air dilindungi dari efek siphon dan tekanan balik. 

Perencanaan sistem ven tergantung dari alat plumbing yang dilayaninya, posisi dan 

fungsi sistem ven dalam perpipaan air buangan. Penentuan dimensi pipa ven ini dapat 

digunakan literatur menurut Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing 

(Noerbambang dan Morimura, 2005). 

11. Perencanaan sistem fire hydrant 

      Perencanaan sistem fire hydrant harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya  

satu jenis sistem penyediaan air yang bekerja secara otomatis, bertekanan dan 

berkapasitas cukup, dalam hal ini dapat berupa pompa hydrant, sprinkler dan pillar 

hydrant serta dapat diandalkan setiap saat. Prinsip dasar dari sistem fire hydrant adalah 

selalu tersedianya jumlah volume tertentu untuk keperluan pencegahan kebakaran serta 

sistem yang selalu tersedia untuk distribusi air tersebut ke seluruh bagian gedung untuk 

keperluan pencegahan kebakaran. Untuk merencanakan sistem fire hydrant ini dapat 

digunakan literatur Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 10/KPTS/2000 tentang 

Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan dan SNI 03-1735-2000 tentang Tata cara perencanaan akses bangunan dan 

akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. 

12. Perencanaan Sitem Pemanfaatan Air Hujan. 

  Air hujan merupakan sumber daya air yang sangat penting bagi makhluk hidup. 

Air hujan sangat bermanfaat untuk mengisi sumber air guna keperluan pertanian, 

domestik dan industri. Sistem Pemanfaatan Air Hujan (SPAH) terdiri atas sistem 

Penampungan  Air Hujan (PAH)  dan sistem pengolahan air hujan. Penampung air 

hujan adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku. Penampung tersebut 
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dapat berbentuk sebuah bak sederhana atau bahkan kontainer dengan peralatan filtrasi 

di dalamnya.  

  Secara garis besar, peralatan yang merupakan komponen dari pemanenan air 

hujan melalui atap terdiri dari tiga, yaitu collector, conveyor, dan storage. Collector 

merupakan area tangkapan hujan berupa atap, conveyor merupakan saluran air baik 

talang maupun pipa yang menghubungkan atap dengan bak penyimpanan, dan storage 

merupakan bak penyimpanan air hujan (Hamonangan, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


