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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1.    Air Bersih 

Air bersih merupakan suatu zat berupa cairan, tanpa aroma, warna, maupun rasa 

dalam perwujudan fisiknya dikarenakan air tersusun oleh senyawa hidrogen dan 

oksigen. Dikarenakan sifatnya, air merupakan zat yang paling penting bagi semua 

bentuk kehidupan (tumbuhan, hewan, dan manusia) disandingkan dengan matahari 

yang merupakan sumber energi. 

Berdasarkan data WWF Indonesia Tahun 2020, ketersediaan air di muka bumi 

sangat mendominasi, dua pertiga permukaan bumi merupakan air. Akan tetapi, 97% 

berada di lautan, dan hanya 3% yang merupakan air bersih. Dengan 30% air tanah, 

68,7% es, dan 1,2% merupakan air permukaan (danau, sungai, rawa, dan 

sebagainya). 

Dalam perwujudan fisik alami, air dapat berupa air tawar, air asin, dan air payau 

(perpaduan antara air asin dan tawar biasa ada di daerah muara). Didalam 

lingkungan alam proses, perubahan wujud, gerakan aliran air (dipermukaan tanah, 

di dalam tanah, dan di udara) dan jenis air mengikuti suatu siklus keseimbangan 

dan dikenal dengan istilah siklus hidrologi (Kodoatie, R.J dan Syarief, 2010). Siklus 

hidrologi merupakan proses kontinu dimana air bergerak dari bumi ke atmosfer dan 

kemudian kembali ke bumi lagi (Chow, 1998). Sedangkan menurut C. D. Soemarto 

(1995) merupakan gerakan air laut ke udara, yang kemudian jatuh kepermukaan 

tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain, dan akhirnya mengalir ke laut 

kembali. Dalam siklus hidrologi ini terdapat beberapa proses yang saling terkait, 

yaitu antara proses hujan (precipitation), penguapan (evaporation), transpirasi, 

infiltrasi, perkolasi, aliran limpasan (runoff), dan aliran bawah tanah. Gambaran 

umum mengenai siklus hidrologi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1. Siklus Hidrologi 

Sumbe : Soemarto, 1987 
 

2.2.   Sumber Air Bersih 

Penggunaan air bersih sangat penting untuk konsumsi rumah tangga, kebutuhan 

industri dan tempat umum. Pemenuhan kebutuhan air bersih sangat bergantung 

pada ketersediaan sumber air bersih yang diantaranya dapat diperoleh dari air tanah 

dan air permukaan yaitu dapat disediakan dari sungai, mata air, bendung dan 

waduk/embung. 

Dijelaskan dalam C. D. Soemarto (1995), air yang dapat dimanfaatkan berdasarkan 

prinsip daur hidrologi (Hydrology Cycle) dibagi:  

1. Air permukaan (air danau, air rawa, air sungai); 

2. Air tanah (mata air, air tanah dalam atau dangkal); 

3. Air atmosfer (hujan, es atau salju); 

Pengelompokan air bersih: 

1. Air Hujan  

Air hujan merupakan air yang dihasilkan dari siklus hidrologi. Dengan 

kualitas: 

a. Tidak mengandung larutan garam dan zat-zat mineral, umumnya bersih 

dan tidak berwarna; 

b. Dapat bersifat korosif karena mengandung zat-zat yang terdapat di udara 

seperti NH3, CO2, ataupun SO2.  
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2. Air Permukaan  

Merupakan air yang mengalir di permukaan bumi. Dapat terkontaminasi 

(lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, limbah industri, kotoran penduduk 

dan sebagainya) selama pengalirannya. Air permukaan yang biasanya 

dimanfaatkan sebagai sumber atau bahan bersih air bersih adalah:  

a. Air waduk (berasal dari air hujan); 

b. Air sungai (berasal dari air hujan dan mata air);  

c. Air danau (berasal dari air hujan, air sungai atau mata air).  

 
3. Air tanah  

Menurut Ray (1991) merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah dapat 

juga merupakan hasil infiltrasi air hujan, yang dapat dibedakan menjadi:  

a. Air tanah dangkal  

Terdapat pada kedalaman sekitar 15 m dari permukaan dengan kualitas 

agak baik dan kuantitas tergantung pada musim.  

b. Air tanah dalam  

Kualitas yang lebih baik dibandingkan air tanah dangkal, kuantitas tidak 

dipengaruhi oleh musim.  

 
4. Mata air  

Untuk kualitas, mata air sangat baik bila dipakai sebagai air bersih. 

Dikarenakan mata air berasal dari dalam tanah yang muncul ke permukaan 

tanah akibat tekanan, sehingga belum terkontaminasi oleh zat-zat pencemar. 

Untuk kuantitas, sangat terbatas sehingga hanya mampu memenuhi 

kebutuhan sejumlah penduduk tertentu (Ray K. Linsley, 1991). 

 
2.3.   Kebutuhan Air 

Pada prinsipnya, kebutuhan air merupakan keperluan masyarakat akan air yang 

difungsikan untuk berbagai peruntukkan atau kegiatan masyarakat dalam wilayah 

tersebut baik dalam segi kebutuhan domestik (kegiatan rumah tangga), 

nondomestik, pertanian, perkebunan dan usaha kegiatan masyarakat. 
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1. Kebutuhan air bersih domestik (Kegiatan rumah tangga) 

Kebutuhan domestik adalah kebutuhan air bersih untuk pemenuhan rumah 

tangga yang terhubung melalui sambungan rumah (SR) pada Gambar 2.2 

melalui junction pada Gambar 2.3. 

 

.  
Gambar 2. 2. Sambungan Rumah 

 

 
Gambar 2. 3. Hidran Umum 

 
Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan survei dengan mewawancarai 

beberapa kepala keluarga yang dihitung dengan menggunakan Metode 

Slovin. Untuk perhitungan kebutuhan air masyarakat secara domestik 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

     (2.1) 
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Keterangan: 

K = Rerata pemakaian air bersih rumah tangga setiap hari (liter/hari) 

Krt = Rerata pemakaian air bersih rumah tangga setiap hari  

       (liter/keluarga/hari)  

n  = Jumlah data. 

 

Pemakaian air dapat juga dihitung sebagai pemakaian air bersih tiap orang 
perhari. 
 

       (2.2) 

Keterangan: 

Korg = Rerata pemakaian air bersih tiap orang setiap hari    

     (liter/orang/hari)  

Krt = Rerata pemakaian air bersih rumah tangga setiap hari  

   (liter/keluarga/hari)  

Xorg = Rerata jumlah orang dalam satu rumah tangga. 

 
2. Kebutuhan Air Bersih Untuk Nondomestik 

Kebutuhan air sebagai pemenuhan sarana dan prasarana desa, seperti sekolah, 

masjid, musholla, puskesmas dan peternakan/perkebunan. Berdasarkan 

Ditjen Cipta Karya angka kebutuhan air non domestik (industri, komersial, 

institusi dan sosial) adalah 15% sampai dengan 30% dari kebutuhan 

domestik. 

3. Kehilangan Air  

Selisih antara banyaknya air yang disediakan dengan air yang dikonsumsi. 

Kehilangan air fisik/teknis maksimal 20%, dengan komponen utama 

penyebab kehilangan atau kebocoran air yaitu kebocoran pada pipa transmisi 

(layanan/dinas) dan pipa induk (Direkrtorat Jenderal Cipta Karya PUPR, 

2007). 
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4. Kebutuhan Maksimum  

Kebutuhan air produksi direncanakan sama dengan kebutuhan maksimum. 

Besarnya kebutuhan air maksimum pada persamaan (2.12), dengan faktor 

Fmax = 1,1 (Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR, 2007). 

 
5. Perhitungan Kebutuhan Air 

Perhitungan kebutuhan air secara langsung dan aktual dapat dilakukan dengan 

cara bertanya langsung kepada pengguna yaitu dengan menggunakan cara 

survei dan kuesioner. Pengumpulan data secara kuesioner tidak efisien jika 

dilakukan kepada seluruh masyarakat. Maka dari itu, diciptakanlah beberapa 

metode terkait untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Salah satunya 

adalah Metode Slovin. 

Rumus ini diperkenalkan oleh Slovin pada Tahun 1960. Rumus Slovin biasa 

digunakan dalam penelitian survei dengan jumlah sampel besar. Rumus 

Slovin dapat dinyatakan dengan persamaan: (Sugiyono, 2011). 

     (2.3) 

 
Keterangan: 

n   = Jumlah sampel minimal 

N  = Populasi masyarakat 

e   = Tingkat kesalahan (10% atau 0,1). 

 
2.4.   Distribusi Air Bersih 

2.4.1.   Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem distribusi adalah suatu sistem yang menggubungkan sumber air dengan 

konsumen. Dengan fungsi mendistribusikan air keseluruh daerah pelayanan. Sistem 

ini terdiri dari reservoir dan pipa distribusi. Terdapat tiga sistem pengaliran dengan 

pemilihan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan yaitu:  
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1. Pengaliran Sistem Gravitasi  

Digunakan bila elevasi sumber air bersih secara topografi berada jauh diatas 

elevasi daerah pelayanan. Sistemnya adalah dengan memanfaatkan energi 

potensial yang terjadi pada pipa distribusi dapat dimodelkan pada Gambar 

2.4.  

 
Gambar 2. 4. Pengaliran Sistem Gravitasi 

2. Pengaliran Sistem Pemompaan  

Digunakan bila beda elevasi antara sumber air dengan daerah pelayanan tidak 

dapat memberikan tekanan air yang cukup, dapat dimodelkan pada Gambar 

2.5.  

 
Gambar 2. 5. Pengaliran Sistem Pemompaan 

 
3. Pengaliran Sistem Kombinasi  

Kombinasi dari sistem gravitasi dan pemompaan dengan sistem air dari 

sumber mata air dialirkan ke jaringan pipa distribusi dengan menggunakan 

pompa dan reservoir distribusi, dapat dimodelkan pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2. 6. Pengaliran Sistem Campuran 

 
2.4.2.   Sistem Jaringan Perpipaan Air Bersih  

Sistem jaringan perpipaan merupakan teknologi yang secara teoritis mempunyai 

efisiensi pengairan lebih tinggi dibandingkan dengan saluran terbuka. Sistem 

jaringan perpipaan berfungsi untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lainnya 

dikarenakan adanya perbedaan tinggi tekanan dikedua tempat (Triatmodjo, 1993). 

 
Perencanaan sistem distribusi air pada jaringan pipa didasarkan pada dua faktor 

utama yaitu kebutuhan air dan tekanan. Kebutuhan air menentukan ukuran dan tipe 

sistem distribusi yang diinginkan pada suatu jaringan. Tekanan menjadi penting 

karena tekanan rendah akan mengakibatkan masalah dalam distribusi jaringan pipa, 

bila tekanan besar akan memperbesar kehilangan energi (Triatmodjo, 1993). Seperti 

yang dijelaskan dalam Sepmita (2017), umumnya yang tersedia pada sistem 

jaringan distribusi air bersih adalah:  

 
1. Pipa Primer  

Berfungsi mengalirkan air dari sumber mata air atau reservoir, dengan ukuran 

diam pipa relatif besar.  

 
2. Pipa Sekunder  

Pipa yang tersambung dengan pipa primer, dengan ukuran diam pipa kurang 

dari atau sama dengan pipa primer. 

 
3. Pipa Tersier  

Pipa yang terhubung dari pipa sekunder atau primer difungsikan sebagai 

pelayan pipa servis.  

 



 
 

13 
 

4. Pipa Servis 

Pipa yang berfungsi sebagai penghubung pipa tersier menuju pipa layanan, 

dengan diam pipa yang relatif kecil. 

 
2.4.3.   Perpipaan 

 
Pipa memiliki beragam jenis berdasarkan fungsinya masing-masing. Diantaranya: 

1. Pipa PVC (Poly Vinyl Chloride) 

Instalasi perpipaan di Pekon Tanjung Jati menggunakan material pipa 

berjenis PVC dapat dilihat pada Gambar 2.7, dikarenakan pipa jenis ini 

tergolong murah dan mudah didapatkan. Pipa PVC merupakan pipa yang 

terbuat dari plastik dan dengan kombinasi vinyl.  Keuntungan pipa PVC 

adalah tidak berkarat, permukaan licin, elastisitas tinggi, ringan, tahan 

terhadap zat kimia dan mudah dibongkar. Kerugiannya tidak tahan panas, dan 

mudah pecah.  

 
Gambar 2. 7. Pipa PVC 

 
Dipasaran, pipa PVC memiliki beragam ukuran yang menyesuaikan dengan 

tingkat kebutuhan pengguna. Ukuran diam pipa PVC dapat dilihat pada Tabel 

2.1 berikut. 

Tabel 2. 1. Ukuran Pipa PVC 

Diam 
Luar 
(mm) 

Tebal 
Dinding 

(mm) 

Diam 
Dalam 
(mm) 

Panjang 
(mm) 

 
22 1,5 19 4000  

26 1,8 22,4 4000  

32 2 28 4000  

42 2,3 37,4 4000  

48 2,3 43,4 4000  
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Diam 
Luar 
(mm) 

Tebal 
Dinding 

(mm) 

Diam 
Dalam 
(mm) 

Panjang 
(mm) 

 
60 2,3 55,4 4000  

76 2,6 70,8 4000  

89 3,1 82,8 4000  

114 4,1 105,8 4000  

140 5,4 129,2 4000  

Sumber: ragampipa.com 
 
2. Pipa HDPE  (High Density Polyethylene) 

Pipa dengan material plastik non-toxic yang memiliki elastisitas tinggi. Pipa 

ini memiliki karakter yang elastis dan kuat, cocok digunakan diarea dengan 

tanah yang tidak stabil, curam. Pipa HDPE dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

Ukuran diam pipa HDPE dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 

 

 
Gambar 2. 8. Pipa HDPE 

Sumber: Tokopedia, 2020 
 

Tabel 2. 2. Ukuran Pipa HDPE 
Diam Luar 

(mm) 
Tebal Dinding 

(mm) 
Diam Dalam 

(mm) 
Panjang 

(mm)  
16 1,6 12,8 6000  

20 1,9 16,2 6000  

25 2,3 20,4 6000  

32 2,9 26,2 6000  

40 3,7 32,6 6000  

50 4,6 40,8 6000  

63 5,8 51,4 6000  

75 6,8 61,4 6000  

90 8,2 73,6 6000  

110 10 90 6000  

125 11,4 102,2 6000  

Sumber: jualanpipahdpe.com/ SNI 06-4829:2005 
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2.4.4.   Alat Sambung 

 
Terdapat beberapa macam alat sambung yang digunakan pada sistem perpipaan 

distribusi air di Pekon Tanjung Jati. 

 
1. Tee Stuck PVC 

Berfungsi untuk menyambungkan tiga buah pipa yang saling terkait satu sama 

lain dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 
2. Reducing Socket 

Berfungsi untuk menyambung 2 jenis pipa lurus dengan perbedaan ukuran 

diam dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 
3. Elbow 

Berfungsi untuk menyambungkan 2 pipa dengan sudut siku-siku dapat dilihat 

pada Gambar 2.9. 

 
4. Socket 

Berfungsi untuk memperpanjang pipa dengan cara menyambungnya secara 

lurus. Dalam pengaplikasiannya, socket digunakan menyambung pipa dari 

jenis dan ukuran yang sama dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 
5. Stop Kran 

Berfungsi untuk mengontrol bukaan dan tutupan debit aliran air dapat dilihat 

pada Gambar 2.9. 

 

    
(a)                                       (b)                                  (c)  
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(d)                                         (e)  

Gambar 2. 9. Alat Sambung (a) Tee Stuck PVC; (b) Reducing Socket; (c) Elbow; 
(d) Socket; (e) Stop Kran. 

 
2.4.5.   Bangunan Sumber Air Bersih 

Merupakan unit bagian awal pada sistem distribusi air bersih, diantaranya: 

1. Bak Pengambilan (Intake) 

Merupakan bangunan yang difungsikan untuk mengambil air dari sumber 

mata air kemudian dialirkan menuju bak penangkap air.  

2. Bak Penangkapan (Broon Captering) 

Merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat penangkap air yang 

keluar dari sumber air.  

3. Bak Penampung 

Merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat penampungan air 

yang berasal dari bak penangkap. Pada bak penampung terdapat pipa 

transmisi yang berfungsi mengalirkan air menuju junction. 

4. Junction 

Merupakan bangunan yang difungsikan sebagai penampungan air bersih, 

junction yang terdapat pada Pekon Tanjung Jati dapat dilihat pada Gambar 

2.10.  
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Gambar 2. 10. Junction 

 
2.4.6.   Pola Jaringan Distribusi 

Jaringan distribusi merupakan rangkaian pipa yang saling terhubung dan digunakan 

untuk mengalirkan air dari sumber mata air menuju kawasan layanan. Diuraikan 

pada Sepmita (2017), terdapat beberapa tipe pola jaringan distribusi: 

 
1. Sistem Cabang (Branch) 

Sistem pendistribusian air bersih yang membentuk cabang-cabang sesuai 

dengan daerah pelayanan. 

Keuntungan sistem cabang: 

a. Sistem lebih sederhana sehingga perhitungan dimensi pipa lebih mudah. 

Kerugian sistem cabang:  

a. Bila terjadi kerusakan, pengaliran air dibawahnya akan berhenti. 

 
2. Sistem Melingkar (Loop) 

Sistem jaringan perpipaan dengan pipa yang berhubungan membentuk loop-

loop atau lingkaran-lingkaran dalam pendistribusiannya. 

Keuntungan pada sistem melingkar adalah:  

a. Alirannya tersirkulasi secara bebas, sehingga endapan dapat dihindari; 

b. Pembagian distribusi air dapat merata. 

Kerugian pada sistem melingkar adalah:  

a. Pipa yang digunakan relatif lebih banyak; 

b. Jaringan perpipaan lebih rumit. 
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2.5.     Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 

Untuk dapat menentukan kebutuhan air bersih dimasa mendatang Muliakusumah 

(2000) menjelaskan perlu diperhatikannya keadaan yang ada pada saat ini dan 

proyeksi jumlah penduduk di masa mendatang. Perhitungan proyeksi pertumbuhan 

penduduk dapat dihitung dengan menggunakan metode: 

 
1. Metode Eksponensial 

Proyeksi jumlah penduduk dengan Metode Eksponensial menggunakan 

persamaan berikut:  

     (2.4) 

 
Keterangan:  

Pn = Jumlah penduduk pada akhir tahun ke-n (jiwa)  

P0 = Jumlah penduduk pada tahun awal (jiwa)  

R = Angka pertambahan penduduk (%)  

n = Periode tahun yang ditinjau (tahun)  

e = Bilangan logaritma natural (2,718). 

 
2. Metode Geometrik 

 
Digunakan bila data jumlah penduduk menunjukkan peningkatan yang pesat 

dari waktu ke waktu. 

 
     (2.5) 

Keterangan:  

Pn = Jumlah penduduk pada akhir tahun ke-n (jiwa)  

P0 = Jumlah penduduk pada tahun awal (jiwa) 

r = Angka pertambahan penduduk tiap tahun (%)  

n  = Jumlah tahun proyeksi (tahun). 

 
3. Metode Aritmatik 

 
Digunakan bila data berkala menunjukkan jumlah penambahan yang relatif 

sama tiap tahun.  
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     (2.6) 

 
Keterangan:  

Pn = Jumlah penduduk pada akhir tahun ke-n (jiwa)  

P0 = Jumlah penduduk pada tahun awal (jiwa)  

R = Angka pertambahan penduduk per tahun (%)  

n  = Jumlah tahun proyeksi (tahun). 

 
2.6.     Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 

Proyeksi kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat dikelompokkan dalam 

beberapa poin pokok. D. Sumartoro (2013) menjelaskan terdapat enam poin pokok 

yang dapat dijadikan kajian dalam menghitung proyeksi kebutuhan masyarakat 

akan air bersih. 

 
1. Kebutuhan Air Domestik 

Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani 

dikalikan dengan standar kebutuhan air perrorang perhari (S), sedangkan 

jumlah penduduk yang dilayani dapat dihitung dengan jumlah penduduk 

dikalikan dengan persentase pelayanan yang akan dilayani (pl%), dihitung 

dengan persamaan berikut:  

 

    (2.7) 

 

Keterangan:  

JP = Jumlah penduduk saat ini (jiwa)  

pl% = Presentase pelayanan yang akan dilayani  

qD = Kebutuhan air domestik (liter/orang/hari) 

S = Standar kebutuhan air rata-rata. 

 
2. Kebutuhan Air Nondomestik 

Untuk keperluan air nondomestik dihitung dengan cara kebutuhan air 

domestik dikalikan dengan presentase kebutuhan air nondomestik. Dihitung 

menggunakan persamaan berikut:   

 
     (2.8) 
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Keterangan:  

qnD = Kebutuhan air nondomestik (liter/orang/hari)  

nD% = Presentase kebutuhan air non domestik  

qD = Kebutuhan air domestik (liter/orang/hari). 

 
3. Kebutuhan Air Total 

 
Kebutuhan air total adalah kebutuhan air domestik yang ditambahkan dengan 

kebutuhan air nondomestik, dihitung dengan persamaan berikut: 

  
     (2.9) 

 

Keterangan:  

qT     = kebutuhan air total (liter/hari). 

 
4. Kehilangan Air Akibat Kebocoran 

 
Kehilangan air akibat kebocoran dapat dihitung dengan persamaan berikut:  

 

    (2.10) 

Keterangan:  

qHL  = Kebocoran atau kehilangan air  

Kt%  = Presentase kehilangan atau kebocoran. 

 
5. Kebutuhan Air Rata-rata 

 
Dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:  

 

     (2.11) 

 

Keterangan:  

qRH  = Kebutuhan air rata-rata (liter/hari) 

qT     = Kebutuhan air total (liter/hari) 

qHL  = Kebocoran atau kehilangan air (liter/hari). 
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6. Kebutuhan Air Jam Maksimum/Puncak 

Kebutuhan air jam maksimum yaitu besar air maksimum yang dibutuhkan 

pada jam tertentu pada kondisi kebutuhan air maksimum. Didapatkan dalam 

bentuk persamaan sebagai berikut: 

 

     (2.12) 

 

Keterangan:  

qm   = Kebutuhan air maksimum (liter/hari) 

qRH = Kebutuhan air rata-rata (liter/hari) 

F      = Faktor hari maksimum (1,1)/ puncak (1,65). 

 
2.7.     Debit Andalan dan Pengukuran Debit Lapangan 

Merupakan debit yang dapat diandalkan untuk suatu tingkat keandalan atau 

reliabilitas tertentu. Untuk keperluan irigasi biasa digunakan debit andalan dengan 

reliabilitas 80% sebagaimana ditetapkan dalam Kriteria Perencanaan Irigasi (Ditjen 

Pengairan, 1985). Untuk keperluan air minum dan industri dituntut reliabilitas yang 

lebih tinggi, yaitu sekitar 90% sampai dengan 95%. Jika air sungai digunakan untuk 

pembangkitan listrik tenaga air, maka diperlukan reliabilitas yang sangat tinggi, 

yaitu antara 95% sampai dengan 99%. Pada penelitian ini, debit andalan dilakukan 

melakukan pengurutan hasil debit yang telah didapatkan (Metode Weibull) dan dan 

dihitung debit saat 90%. Dilakukan interpolasi apabila pada saat pengurutan data 

debit tidak menghasilkan urutan ke-90%. 

Pengukuran debit air lapangan dilakukan menggunakan Metode Volumetrik dengan 

membandingkan jumlah air yang keluar berdasarkan satuan waktu pada sumber 

mata air Batu Kramat, Banjar Sari, dan sahrir (bawah) dengan pemilihan waktu 

pengambilan secara acak namun memperhatikan fluktuasi pemakaian air bersih 

oleh masyarakat. 
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2.8.      Hidraulika Jaringan Perpipaan 

Fluida akan mengalir secara terus-menerus apabila terdapat perbedaan 

ketinggian. Untuk itu analisis dapat dikaji dengan beberapa rumus yang telah 

ada guna mencapai efisiensi yang terjadi dalam sistem tersebut.  

 
2.8.1.  Kecepatan Aliran Dalam Pipa 

Karakteristik dari fluida yang selalu bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke 

rendah berbanding lurus dengan adanya sistem gravitasi bumi. Hal ini 

memungkinkan terjadinya aliran dengan kecepatan tertentu selama sistem 

perpipaan. Kecepatan aliran dalam pipa yang diizinkan adalah 0,3  3 m/detik, 

disesuaikan dengan kondisi setempat mengenai kemiringan lahan maupun adanya 

penambahan tekanan dari adanya pemompaan. Apabila kecepatan aliran terlalu 

kecil, dapat menyebabkan endapan dalam pipa tidak terdorong, Sebaliknya, jika 

kecepatan aliran terlalu besar, maka akan berakibat korosi pada pipa dan juga 

menambah nilai headloss. Untuk menghitung kecepatan digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 
             (2.13) 

                (2.14) 

 
Keterangan:  

Q    = Debit aliran (m3/detik)  

V    = Kecepatan aliran (m/detik)  

A    = Luas basah (m2)  

D    = Diam pipa (m). 

Perencanaan sistem jaringan perpipaan menggunakan bantuan software EPANET 

2.2. Rancangan dilakukan dengan Metode Network Link. Evaluasi pada Network 

Links bertujuan untuk melihat nilai velocity dan headloss pada pipa distribusi. 

Persyaratan tekanan air, berdasarkan pedoman Perencanaan Teknis dan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2007, tekanan dalam pipa 

distribusi sebaiknya tidak melebihi 10 m/km, sedangkan kecepatan dalam pipa 
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berkisar antara 0,3  3 m/s.  Tekanan yang kurang mengakibatkan aliran air sampai 

ke konsumen tidak mengalir, sedangkan tekanan air yang berlebih dapat 

menimbulkan terjadinya pukulan air yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan 

pada alat-alat perpipaan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jaringan perpipaan adalah 

sebagai berikut:  

 
1. Headloss 

a. Maksimum 10 m/km 

 
2. Velocity pengaliran dalam pipa 

a. Minimum 0,3 m/s 

b. Maksimum 3 m/s 

 
2.8.2.  Hukum Bernaulli 

Air pada pipa mengalir dari tempat yang memiliki tinggi energi yang lebih besar ke 

tempat yang memiliki energi yang lebih rendah. Hal tersebut dikenal dengan prinsip 

Bernoulli. Dalam Haestad (2002) Hukum Bernoulli menyatakan tinggi energi total 

pada sebuah penampang pipa adalah jumlah energi kecepatan, energi tekanan dan 

energi ketinggian yang dapat ditulis sebagai berikut:  

 

     (2.16) 

 

Menurut teori Kekekalan Energi dari Hukum Bernoulli apabila tidak ada energi 

yang lolos atau diterima antara dua titik dalam satu sistem tertutup, maka energi 

totalnya tetap konstan dapat dilihat pada Gambar 2.11.  
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Gambar 2. 11. Diagram Garis Energi dan Hidraulik  

Sumber: Triatmodjo, 1993 
 
Hukum kekekalan Bernoulli dapat ditulis sebagai berikut: 

 

    (2.17) 

 
Keterangan:  

 ,   = Tinggi tekan di titik 1 dan 2 (m)  

 ,  = Tinggi energi di titik 1 dan 2 (m)  

P1, P2 = Tekanan di titik 1 dan 2 (kg/m2 )  

w  = Berat jenis air (kg/m3 )  

v1, v2 = Kecepatan aliran di titik 1 dan 2 (m/detik)  

g        = Percepatan gravitasi (m/detik2 )  

h1, h2 = Tinggi elevasi di titik 1 dan 2 dari garis yang ditinjau (m)  

hL = Kehilangan tinggi tekan dalam pipa (m) 

 
2.8.3.  Hukum Kontinuitas 

Dalam persamaan Hukum Kontinuitas dinyatakan bahwa debit yang masuk 

kedalam pipa sama dengan debit yang keluar dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

(Triatmodjo, 1993). 
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Gambar 2. 12. Aliran dengan Penampang Pipa yang Berbeda 

Sumber: Triatmodjo, 1993 

Hukum Kontinuitas dapat ditulis sebagai berikut: 

 

 

      (2.19) 

 

Keterangan:  

Q1, Q2 = Debit pada potongan 1 dan 2 (m3/detik)  

V1, V2 = Kecepatan pada potongan 1 dan 2 (m/detik)  

A1, A2 = Luas penampang pada potongan 1 dan 2 (m2) 

 
Pada aliran percabangan pipa juga berlaku hukum kontinuitas dimana debit yang 

masuk pada suatu pipa sama dengan debit yang keluar pipa pada Gambar 2.13. 

 
Gambar 2. 13. Persamaan Kontinuitas pada Pipa Bercabang 

Sumber: Triatmodjo, 1993 
 
Hukum Kontinuitas pada pipa bercabang dapat ditulis sebagai berikut:  

 

      (2.20) 

      (2.21) 
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Keterangan:  

Q1, Q2, Q3  = Debit pada potongan 1, 2 dan 3 (m3/detik)  

V1, V2, V3  = Kecepatan pada potongan 1, 2 dan 3 (m/detik)  

A1, A2, A3  = Luas penampang pada potongan 1, 2 dan 3 (m2) 

 

2.9.4.  Kehilangan Tinggi Tekan (Head Loss) 

Fluida yang mengalir didalam pipa akan mengalami tegangan geser dan gradien 

kecepatan pada seluruh medan. Tegangan geser tersebut akan menyebabkan 

terjadinya kehilangan tenaga selama pengaliran (Triatmodjo, 1993). 

 
1. Kehilangan Tinggi Tekan Mayor (Major Losses) 

Selain jenis pipa, Haestad (2002) menyebutkan tegangan geser yang terjadi 

pada dinding pipa merupakan penyebab utama menurunnya garis energi pada 

suatu aliran (major losses). Dalam penelitian ini digunakan Persamaan 

Hazen-Williams sebagai berikut:  

 
     (2.22) 

 
Keterangan:  

Q    = Debit aliran pada pipa (m3/detik) 

V    = Kecepatan pada pipa (m/detik)  

Chw = Koefisien kekasaran Hazen-Williams  

A    = Luas penampang aliran (m2)  

R    = Jari-jari hidrolis (m)  

S    = Kemiringan garis energi (m/m)  

Jika  , maka Persamaan Kehilangan Tinggi Tekan Mayor sebesar: 

 

      (2.23) 

     (2.24) 

 

Keterangan: 

h     = Kehilangan tinggi tekan mayor (m)  
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D = Diam pipa (m)  

k = Koefisien karakteristik pipa  

L = Panjang pipa (m)  

Q = Debit aliran pada pipa (m3/detik)  

Chw = Koefisien kekasaran Hazen-Williams 

 
Nilai koefisien kekasaran pipa Hazen-Williams dapat dilihat pada Tabel 2.3 

berikut. 

Tabel 2. 3. Koefisien Kekasaran Pipa Hazen-Williams 

Jenis Pipa 
Nilai Koefisien 

Hazen-Williams (Chw) 

PVC 100 - 120 

Pipa Asbes 
120 -150 

Pipa berlapis 

semen 
100 - 140 

Pipa besi 

digalvani 100 - 120 

HDPE 140 

Sumber: DPUD Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Bersih, 1987 

2. Kehilangan Tinggi Tekan Minor (Minor Losses) 

 
Dalam Triatmodjo (1993) disebutkan kehilangan tinggi tekan minor ini 

disebabkan oleh adanya perubahan mendadak dari ukuran penampang pipa 

yang menyebabkan turbulensi, belokan-belokan, adanya katup dan berbagai 

jenis sambungan. Dalam penelitian ini digunakan persamaan: 

 

         (2.25) 

        (2.26) 

Keterangan: 

hf  = Kehilangan energi minor (m)  

v  = Kecepatan aliran (m/detik)  

g  = Percepatan gravitasi (m/detik2)  

k  = Koefisien kehilangan energi minor 
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2.9.     Pemodelan dan Simulasi Jaringan Perpipaan 

2.9.1.  Program Aplikasi EPANET 2.2 

Pada penelitian ini digunakan alat bantu simulasi pengolah data hidrolis EPANET 

2.2. EPANET adalah program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis 

dan kecendrungan kualitas air yang mengalir dalam jaringan pipa. Jaringan itu 

sendiri terdiri dari pipa, node (titik koneksi), tangki dan reservoir. EPANET 

menjajaki aliran air ditiap pipa selama periode pengaliran. EPANET dikembangkan 

oleh Water Supply and W

Mangement Research Laboratory dan pertama kali diperkenalkan padan Tahun 

1993 dan versi yang baru diterbitkan pada Tahun 1999 (Rossman, 2000). Model 

EPANET 2.2 yang digunakan memerlukan beberapa param input yang harus 

dimasukkan untuk melakukan simulasi. Input data tersebut adalah demand, elevasi, 

panjang pipa, diam pipa, koefisien kekasaran pipa.  

 

2.9.2.  Langkah-Langkah Pengoperasian EPANET 2.2 

Dalam pengoperasian EPANET 2.2  ada beberapa langkah yang harus dilakukan, 

diantaranya:  

1. Menjalankan aplikasi EPANET 2.2 dengan Start Program EPANET 2.2 

 

 
Gambar 2. 14. Menjalankan aplikasi EPANET 2.2 
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2. Pilih File New apabila belum memiliki file atau pilih open apabila telah 
memiliki file sebelumnya.  
 

 
Gambar 2. 15. Membuka Lembar Kerja 

 
3. File gambar untuk peta dasar (backdrop) berformat BMP  

 

 
Gambar 2. 16. File Gambar Untuk Peta Dasar 
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4. Pilih View Backdroop Load pilih file gambar rencana. 

 

 
Gambar 2. 17. Masukkan Gambar Peta 

5. Pilihlah tampilan yang akan ditambahkan pada peta, seperti akan bila ingin 

menampilkan label ID dan simbol. View Option untuk menyampaikan 

dialog map option. Pilih halaman Notation pada form tersebut, dan cek 

pilihan yang terlihat.Kemudian pindah ke halaman Symbol dan pilih semua 

kotak.lalu pilih OK. Selain simbol, maupun notasi, pada dialog map option 

ini dapat menampilkan node, link, label, notation, symbol, Aliran arms, 

maupun background. Hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan modeling. 
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Gambar 2. 18. Memilih Tampilan 

6. Sebelum membuat jaringan suatu sistem, dilakukan penyamaan ukuran satuan 

dan penentuan rumus headloss, pilih Toolbar Browser dengan memilih 

Window Browser Data Options Hydraulics pilih 2 kali pada 

Hydraulics, isi Aliran unit (LPS); Headloss Formula (H-W); Status Report 

(Yes), dan data-data penunjang lainnya. 
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Gambar 2. 19. Menyamakan Ukuran Satuan 

7. Setelah beberapa pengaturan awal telah disesuaikan dengan project, 

selanjutnya adalah tahap eksekusi program. Namun sebelum itu, terdapat 

beberapa tools yang digunakan pada penelitian ini diantaranya: 

 
a. Reservoir 

Reservoir adalah node yang menggambarkan sumber eksternal yang 

terus menerus mengalir ke jaringan. Input utama untuk reservoir adalah 

total head. 

 

  
Gambar 2. 20. Reservoir 

b. Sambungan/junction 

Sambungan (junction) adalah titik pada jaringan dimana garis-garis 

bertemu. Input utama adalah elevasi, dan kebutuhan air. 



 
 

33 
 

 

.    
Gambar 2. 21. Junction 

c. Pipa 

Pipa adalah penghubung yang membawa air dari satu poin ke poin 

lainnya dalam jaringan. EPANET 2.2 mengasumsikan bahwa semua 

pipa adalah penuh berisi air setiap waktunya. Arah aliran adalah dari 

titik dengan tekanan hidrolik tertinggi menuju titik dengan tekanan 

rendah. Sebagai contoh pada pipa 6 pada jaringan distribusi input untuk 

pipa adalah: 

 
Data node awal SMA1 (reservoir) dan akhir J3 (Junction 3); Diam pipa 

6 yaitu 22,7 mm; Panjang pipa 6 yaitu 402 m; Koefisien kekasaran pipa 

yang digunakan jenis pipa PVC dengan nilai kekasaran 120.  
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Gambar 2. 22. Pipa 

Desain perpipaan biasa dilakukan dengan Metode Trial And Error. 

Namun, pada penelitian ini digunakan rumus korelasi aliran dan 

kecepatan aliran dalam pipa  sebesar 0,6  0,7 m/s. Sehingga didapatkan 

diam rencana dengan persamaan: 

    (2.27) 

Keterangan: 

D  = Diam (mm) 

Aliran = Debit Aliran/flow dari EPANET (LPS) 

v  = Kecepatan aliran rencana (m/s). 
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8. Untuk menjalankan simulasi aliran air dalam pipa dibutuhkan peta jaringan 

perpipaan yang menjadi lokasi penelitian. 

 

 
Gambar 2. 23. Simulasi 

 
9. Setelah dilakukannya pemodelan perpipaan berdasarkan kondisi jalur 

perpipaan maka dapat melihat apakah hasil dari simulasi dapat berjalan atau 

tidak dengan cara memilih opsi RUN. 

 

  
Gambar 2. 24. Run 
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10. Apabila terdapat pemberitahuan seperti ini, maka pada saat pemodelan 

terdapat kesalahan, pilih OK untuk melihat detailnya. 

 

  
Gambar 2. 25. Error 

 
11. Setelah diperiksa laporan statusnya, ternyata terjadi negative pressures, 

yang berarti terdapat kekeliruan dalam input data maupun pemilihan tools. 

Untuk membenarkannya, perlu dilakukan peninjauan kembali pada seluruh 

aliran perpipaan. 

 

  
Gambar 2. 26. Laporan Status 
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12. Setelah dilakukan pengecekan dan pengoreksian data, lakukan RUN 

RUN WAS SUCESSFULL  

 

  
Gambar 2. 27. RUN kembali 

 
13. Selanjutnya dapat dilihat hasil dari pemodelan atau simulasi dengan 

memilih opsi Tabel-type-Network Links at; columns-pilihlah opsi length, 

diam, kekasaran aliran, velocity, unit Headloss, friction factor, dan 

status. 
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Gambar 2. 28. Opsi Hasil Pemodelan 

14. Pilih OK, lalu periksa dan analisis hasil yang didapatkan. 

 
 

  
Gambar 2. 29. Hasil Pemodelan 

 
Dari hasil pemodelan diperoleh hasil yang dipilih berdasarkan poin 13, output dari 

simulasi menghasilkan flow, velocity, unit headloss, friction factor dan status aliran 

dalam pipa. 

2.10.      Perencanaan Tandon 

Pada penelitian ini, perencanaan pembuatan tandon dihitung dengan sistem 

perencanaan GWT (Ground Water Tower) dikarenakan perencanaannya yang dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan air warga. Perencanaan tandon atau bak 

penampungan sementara dimaksudkan sebagai tempat pertama aliran air akan 
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tersebar dari sumber mata air menuju kekawasan layanan/rumah warga. Bak 

penampungan sementara ini juga dapat difungsikan sebagai pengatur utama air 

yang masuk dan keluar di Pekon Tanjung Jati agar apabila terjadi kebocoran pipa, 

air yang terbuang dapat diminimalisir. Tujuan lain dari perencanaan tandon atau 

bak penampung ini adalah sebagai penjaga pemenuhan air masyarakat apabila 

terjadi musim kemarau berkepanjangan atau sumber mata air mengalami kesulitan 

untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Perhitungan tandon ini dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan: (Noerbambang, Soufian, & Morimura, 2005).  

 

1. Perhitungan kapasitas pipa layanan  
 

        (2.28) 

Keterangan: 

Qh = Pemakaian air rata-rata (m3/jam) 

Qs = Kapasitas pipa layanan (m3/jam). 

 

2. Besarnya volume bak air (penampung) 
 

Volume bak = (Qd  (Qs x t)) x T     (2.29) 
 
Keterangan: 

Qd = Pemakaian air rata-rata (m3/jam) 

Qs = Kapasitas pipa dinas (m3/jam) 

t = Pemakaian air 1 hari (jam/hari) 

T = Waktu penampungan (hari). 

 

2.11.    Penelitian Terdahulu 

Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai beberapa penelitian terdahulu dengan 

pokok bahasannya masing-masing. Penelitian terdahulu yang menjadi 

perbandingan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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No Judul dan Tahun Penelitian Peneliti Keterangan 

Gap 

Simulasi 
Kebutuhan Air 

Masyarakat 
Re-

Design 

1 
Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Air Bersih Diwilayah 

Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, 2016 
Dessy Maulida 

Pratama 
KebutuhanAir 

Masyarakat 
   

2 
Perencanaan Distribusi Air Bersih Kecamatan Loura 

Kabupaten Sumba Barat Daya  NTT, 2018 
Habel Robinson Natara Simulasi Watercad    

3 
Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Dengan Metode 

Gravitasi Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, 2016 

Ady Purnama, 
Badaruddin, Abdul 

Haris 

Perencanaan Air Bersih 
dengan PVC 

   

 

4 

Perencanaan Jaringan Air Bersih Desa Kima Bajo Kecamatan 
Wori, 2013 

Fenny Nelwan, E.M. 
Wuisan, L. Tanudjaja 

Perencanaan, Proyeksi 
dan Simulasi 

   

5 
Evaluasi Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih Daerah 

Layanan Kamelimabu Kecamatan Katikutana Selatan 
Kabupaten Sumba Tengah, 2014 

Jemri Ifence Radja 
Udju 

Evaluasi dengan 
Watercad 

   

6 
Evaluasi Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih PDAM Tirtanadi 

Cabang Toba Samosir Unit Porsea Menggunakan Aplikasi 
EPANET 2.0, 2018 

Agustina Hotmarito 
Napitu 

Evaluasi dengan 
EPANET 

   

7 
Aplikasi SIG Dengan Arcview 3.3 Untuk Simulasi 

Perancangan Pipa Di Pdam Tirta Moedal Kota Semarang Sub 
Zona Bukit Sari, 2010 

Handi Sutrisno 

 

Perancangan, Simulasi, 
dengan Arcview 

   

Tabel 2. 4. Research Gap 


