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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Plambing 

Plambing merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan 

gedung. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan sistem plambing haruslah 

dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan dan 

perancangan gedung itu sendiri, dengan memperhatikan secara seksama 

hubungannya dengan bagian-bagian kontruksi gedung serta dengan peralatan 

lainnya yang ada pada gedung tersebut. Sistem plambing secara umum merupakan 

suatu sistem penyediaan air bersih dan penyaluran air buangan di dalam bangunan. 

Mekanikal plambing juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dan peralatan di dalam gedung 

atau gedung yang bersangkutan dengan air bersih maupun air buangan yang 

dihubungkan dengan sistem saluran kota [5]. Dalam SNI 03-6481-2000, 

disebutkan bahwa plambing merupakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pemasangan pipa dengan peralatannya di dalam gedung 

atau gedung yang berdekatan yang bersangkutan dengan air hujan, air buangan 

dan air minum yang dihubungkan dengan sistem kota atau sistem lain yang 

dibenarkan [6].  

2.2 Sistem Penyediaan Air Bersih 

Sistem penyediaan air bersih ini pada dasarnya  menyediakan  segala  kebutuhan 

air bersih  pada suatu gedung. Pada umumnya terdapat dua sistem pasokan air 

bersih yaitu sistem pasokan ke atas (up feed), baik dengan atau tanpa tangki 

penampung air, dan pasokan air ke bawah (down feed). Pada sistem pasokan ke 

atas (up feed) air bersih dialirkan dengan tekanan pompa, sedangkan pada 

pasokan ke bawah (down feed), pompa digunakan untuk mengisi tangki air di 

atas atap. Dengan menggunakan saklar pelampung, pompa akan berhenti 

bekerja apabila air dalam tangki sudah penuh [7]. Pemakaian air bersih pada 

tiap-tiap gedung berbeda tergantung jumlah penghuninya dan luas dari 

bangunan tersebut. Jumlah pemakaian air rata-rata per hari dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Pemakaian air rata-rata per hari [8] 

 

 

 

No. 

 

 

 

Jenis Gedung 

 

Pemakaian 

air rata-rata 

sehari 

 

(liter) 

 

Jangka 

waktu 

pemakaian air 

rata-rata 

sehari 

 

(jam) 

 
Perbandingan 

luas lantai 
efektif/total 

 
(%) 

 

 

 

Keterangan 

1 Perumahan 
mewah 

250 8 – 10 42 – 45 Setiap penghuni 

2 Rumah biasa 160 – 250 8 – 10 50 – 53 Setiap penghuni 

 

 

3 

 

 

Apartemen 

 

 

200 – 250 

 

 

8 – 10 

 

 

45 – 50 

Mewah 250 liter 

 

Menengah 180 liter 

 

Bujangan 100 liter 

4 Asrama 120 8  Bujangan 

 

 

 

5 

 

 

 

Rumah sakit 

Mewah>1000 

 

Menengah 

500 

– 1000 

 

Umum 

 

350 – 500 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

45 – 48 

(setiap tempat tidur 

pasien) 

 

Pasien luar 8 liter 

Keluarga 160 liter 

Staf 120 liter 

6 Sekolah dasar 40 5 58 – 60 Guru 100 liter 

7 SLTP 50 6 58 – 60 Guru 100 liter 

8 SLTA atau PT 80 6  Guru/dosen 100 

liter 

9 Rumah toko 100 – 200 8  Penghuni 160 liter 

10 Gedung 

kantor 

100 8 50 – 60 Setiap pegawai 

 

11 

 

Toserba 

 

3 

 

7 

 

55 – 60 

Pemakaian hanya 

untuk kakus belum 

termasuk 

restoran 

 

12 

 

Pabrik/industri 

pria 60 

 

wanita 100 

 

8 

 Per orang setiap giliran 

13 Stasiun 

/terminal 

3 15  Setiap penumpang 

14 Restoran 30 5  Penghuni 160 liter 

 

 

 

15 

 

 

Restoran 

umum 

 

 

 

15 

 

 

 

7 

 Penghuni 160 liter 

 

Pelayan 160 liter 

 

70% tamu perlu 

15 ltr/orang untuk 

kakus 

16 Gedung 

pertunjukan 

30 5 53 – 55 Setiap penonton (untuk 

1 kali) 

17 Gedung 

bioskop 

10 3  Setiap penonton 

(untuk 1 kali) 
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No. 

 

 

 

Jenis Gedung 

 

Pemakaian 

air rata-

rata sehari 

 

(liter) 

 

Jangka 

waktu 

pemakaian 

air rata-rata 

sehari 

 

(jam) 

 
Perbandingan 

luas lantai 
efektif/total 

 
(%) 

 

 

 

Keterangan 

 

18 

 

Toko pengecer 

 

40 

 

6 

 30 liter/ tamu, 150 

liter/staf atau 5 liter 

per hari/ m2 lantai 

 

 

19 

 

 

Hotel 

 

 

250 – 300 

 

 

10 

 Setiap tamu, Staf 

120-150 liter, 

Penginapan 200 ltr 

20 Peribadatan 10 2  Jumlah jemaah 

21 Perpustakaan 25 6  Setiap pembaca 

22 Bar 30 6  Setiap tamu 

23 Perk. Sosial 30   Setiap tamu 

24 Kelab malam 120 – 350   Setiap tamu 

25 Gedung 

perkumpulan. 

150 – 200   Setiap tamu 

26 Laboratorium 100 -200 8  Setiap staf 

 

Sedangkan pemakaian air dingin pada alat plambing antara lain: 

Tabel 2.2 Pemakaian air dingin pada alat plambing [9] 

No Nama Alat Plambing Setiap Pemakaian 

(Liter) 

Waktu 

Pengisian 

(Detik) 

1 Kloset, katup gelontor 15 10 

2 Kloset, tangki gelontor 14 60 

3 Peturasan, katup gelontor 5 10 

4 Peturasan, tangki gelontor 14 300 

5 Bak cuci tangan kecil 10 18 

6 Bak cuci tangan biasa 10 40 

7 Bak cuci tangan dapur, 

dengan keran 13 mm 

15 60 

8 Bak cuci tangan dapur, 

dengan kran 20 mm 

25 60 

9 Bak mandi rendam (bathup) 125 250 

10 Pancuran mandi (shower) 42 210 

 

2.2.1 Jenis sistem penyediaan air bersih 

Menurut Noerbambang dan Morimura, 2005 sistem penyediaan air bersih 

yang sering digunakan dan diaplikasikan di dalam bangunan adalah: 
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a) Sistem sambungan langsung 

Sistem sambungan lansung pipa distribusi dalam gedung disambung 

langsung dalam pipa utama penyediaan air bersih. Sistem sambungan 

langsung memiliki dua cara penempatan katup penutup, yaitu ditempatkan 

dalam persil dan ditempatkan di bawah jalan. Sistem sambungan langsung 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Sistem sambungan langsung [8] 

b) Sistem tangki atap 

Dalam sistem ini air ditampung terlebih dahulu dalam tangki bawah 

kemudian dipompakan ke tangki atas atap atau di atas lantai tertinggi 

bangunan, yang kemudian dari tangki ini air didistribusikan ke seluruh 

bangunan. Sistem tangki atap dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Sistem tangki atap [8] 

 

 



9 

 

c) Sistem tangki tekan 

Prinsip kerja dari sistem tangki tekan yaitu air yang berasal dari kamar mandi 

yang berupa urine ditampung kedalam suatu tangki. Air yang telah ditampung 

dalam tangki bawah, dipompakan ke dalam suatu bejana (tangki) tertutup 

sehingga udara di dalamnya terkompresi. Air dari tangki tersebut dialirkan ke 

dalam sistem distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur 

oleh suatu detektor tekanan, yang menutup atau membuka saklar motor listrik 

pnggerak pompa, yang pompanya akan berhenti bekerja apabila tekanan tangki 

telah mencapai suatu batas maksimum yang telah ditetapkan dan bekerja 

kembali setelah tekanan mencapai batas minimum yang telah ditetapkan pula. 

Udara yang terkomprsi akan menekan air ke dalam sistem distribusi dan setelah 

berulangkali mengembang dan terkompresi lama kelamaan akan berkurang, 

karena larut ke dalam air atau ikut terbawa air keluar tangki. Sistem tangki tekan 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Sistem tangki tekan [8] 

2.3 Laju Aliran 

Perancangan sistem penyediaan air bersih merupakan hal yang utama dalam 

merancang sistem plambing pada suatu bangunan. Pada perancangan sistem 

penyediaan air bersih suatu bangunan, hal yang paling mendasar dari kapasitas 

peralatan dan ukuran pipa-pipa adalah jumlah dan laju aliran air untuk bangunan 

tersebut. Jumlah dan laju aliran air tersebut seharusnya diperoleh dari keadaan yang 

sesungguhnya, kemudian dibuat angka-angka peramalan yang paling mendekati 

dengan keadaan sesungguhnya setelah bangunan digunakan [8]. Menurut 
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Noerbambang dan Morimura Terdapat tiga metode untuk memperoleh besarnya 

laju aliran air yaitu:  

1) Berdasarkan jumlah penghuni 

Metode ini berdasarkan pemakaian air rata-rata sehari dari setiap penghuni 

dan perkiraan jumlah penghuni. Dengan demikian jumlah pemakaian air sehari 

dapat diperkirakan, meskipun jenis maupun jumlah alat plambing belum 

ditentukan. Tetapi apabila jumlah penghuni sudah diketahui atau ditetapkan 

dalam gedung tersebut, maka angka tersebut dapat dipakai untuk menghitung 

pemakaian air rata-rata sehari berdasarkan standar mengenai pemakaian air per 

orang per hari untuk sifat penggunaan gedung tersebut. Angka pemakaian air 

yang diperoleh dengan metode ini biasanya digunakan untuk menetapkan 

volume tangki bawah, tangki atap, pompa, dan sebagainya. 

2) Berdasarkan jenis dan jumalah alat plambing  

Metode ini digunakan apabila kondisi pemakaian alat plambing dapat 

diketahui, misalnya untuk perumahan atau gedung kecil juga harus diketahui 

jumlah dari setiap jenis alat plambing dalam gedung tersebut. Faktor pemakaian 

dan jumlah alat plambing dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Faktor pemakaian dan jumlah alat plambing [8] 

         Jumlah Alat 

            Plambing       

Jenis Alat 

Plambing 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

24 

 

 

32 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

70 

 

 

100 

Kloset dengan 

Katup Gelontor 

1 50 

Satu 

50 

2 

40 

3 

30 

4 

27 

5 

23 

6 

19 

7 

17 

7 

15 

8 

12 

9 

10 

10 

Alat Plambing Biasa 1 100 

Dua 

75 

3 

55 

5 

48 

6 

45 

7 

42 

10 

40 

13 

39 

16 

38 

19 

35 

25 

33 

33 

3) Berdasarkan unit beban alat plambing  

Dalam metode ini, untuk setiap alat plambing ditetapkan suatu unit beban 

(fixture unit). Pada setiap bagian pipa dijumlahkan unit beban dari semua alat 

plambing yang dilayaninya, dan kemudian dicari besarnya laju aliran air dengan 

kurva. Kurva ini memberikan hubungan antara jumlah unit beban alat plambing 
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dengan laju aliran air, dengan memasukkan faktor kemungkinan penggunaan 

serempak dari alat-alat plambing.  

 

Gambar 2.4 Grafik hubungan antara uabp dengan laju aliran [8] 

Keterangan:  

 Kurva pertama sistem yang sebagian besar dengan katup gelontor. 

 Kurva kedua sistem yang sebagian besar dengan tangki gelontor. 

2.4 Sistem Air Buangan 

Air buangan yang biasanya mengandung bagian-bagian  yang  padat  ditampung 

kedalam bak yang biasa disebut septictank. Didalam septictank bagian zat padat 

dipisahkan dari air kotoran zat tersebut dengan diendapkan terlebih    dahulu.   Hasil   

endapan    tersebut    kemudian    diambil   dan  dapat digunakan   sebagai   pupuk   

untuk   tanaman.   Sisa   air   dari   hasil   proses pengendapan tersebut dibuang 

dengan dialirkan ke pipa-pipa pembuangan. Berdasarkan SNI 03-7065-2005, 

sistem pembuangan dibagi menjadi 2, yaitu: 

1) Sistem campuran, yaitu sistem pembuangan dimana air kotor dan air bekas 

dikumpulkan dan dialirkan ke dalam satu saluran. 

2) Sistem terpisah, yaitu sistem pembuangan dimana dimana air kotor dan air bekas 

masing-masing dikumpulkan dan dialirkan secara terpisah [9].  

Sedangkan sistem pengaliran air buangan antara lain : 

1) Sistem gravitasi, adalah air buangan yang dialirkan secara gravitasi dengan 

mengatur letak dan kemiringan pipa-pipa pembuangan. 
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2) Sistem bertekan, adalah air buangan yang dikumpulkan dalam bak penampung 

kemudian dipompakan keluar dengan menggunakan pompa yang bekerja 

otomatik [9]. 

 Ukuran pipa pembuangan ditentukan berdasarkan jumlah beban unit alat 

plambing maksimum yang diijinkan untuk setiap diameter pipa. Adapun unit beban 

alat plambing untuk air buangan dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Unit alat plambing sebagai beban, setiap alat atau kelompok [8] 

No Alat Plambing 

Diameter Perangkap 

Minimum (mm) 

Unit Alat Plambing 

Sebagai Beban Catatan 

1 Kloset:  75     

  Tangki gelontor   4   

  Katup gelontor   8   

2 Peturasan:       

  Tipe menempel di dinding 40 4   

  Tipe gantung di dinding 40 - 50 4   

  

Tipe dengan kaki, siphon 

jet atau blow-out 75 
8 2) 

  

Untuk umum, model 

palung setiap 0,60 m   
2   

3 Bak cuci tangan (Lavatory) 32 1 3) 

4 

Bak cuci tangan(wash 

basin)   
  4) 

  Ukuran biasa 32 1   

  Ukuran kecil 25 0,5   

5 

Bak cuci, praktek dokter 

gigi 32 
1   

  Alat perawatan gigi 32 0,5   

6 

Bak cuci, salon dan tempat 

cukur 32 
2   

7 Pancuran minum 32 0,5   

8 Bak mandi:     5) 

  Berendam (bath tub) 40 - 50 3   

  

Model jepang (untuk 

dirumah) 40 
2   

  Untuk umum 50 - 75 4 sampai 6   

9 Pancuran mandi:       

  Untuk rumah 50 2   

  Untuk umum, tiap pancuran   3   

10 Bidet 32 3   

11 Bak cuci, untuk pel 75 - 100 8 6) 

12 Bak cuci pakaian 40 2 6) 

13 

Kombinasi bak cuci biasa 

dan bak cuci pakaian 50 
3 6) 

14 

Kombinasi bak cuci dapur 

dengan penghancur kotoran 40 (terpisah) 
4   
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No Alat Plambing 

Diameter Perangkap 

Minimum (mm) 

Unit Alat Plambing 

Sebagai Beban Catatan 

15 

Bak cuci tangan, kamar 

bedah  
  

 Ukuran besar  3  

 Ukuran kecil  1,5  

16 

Bak cuci, laboratorium 

kimia 40 - 50 
1,5  

17 Bak cuci, macam-macam:    

 Dapur, untuk rumah 40 - 50 2 sampai 4 6) 

 

Dapur, dengan penghancur 

makanan, untuk rumah 40 - 50 
3  

 Hotel, komersial 50 4  

 Bar 32 1,5  

 Dapur kecil, cuci piring 40 - 50 2 sampai 4  

18 Mesin cuci:    

 Untuk rumah 40 2  

 

Paralel, dihitung setiap 

orang  
0,5  

19 Buangan lantai (floor drain) 40 0,5 7) 

  50 1  

  75 2  

20 

Kelompok alat plambing 

dalam kamar mandi terdiri 

dari satu kloste, satu bak 

cuci tangan, satu bak mandi 

rendam atau satu pancuran 

mandi:  

  

 

Dengan kloset tangki 

gelontor  
6  

 

Dengan kloset katup 

gelontor  
8  

21 

Pompa penguras (sump 

pump), untuk setiap 3,8 

liter/min  

2 8) 

 

Setelah menentukan nilai beban unit alat plambing, maka akan ditentukan 

diameter pipa minimum melalui tabel. Tabel diameter minimum dan maksimum 

pipa air buangan dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. 
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Tabel 2.5 Diameter minimum, perangkap dan pipa buangan alat plambing [8] 

No Alat Plambing 

Diameter 

Perangkap 

Minimum (mm) 

Diameter Pipa Buangan 

Alat Plambing 

Minimum (mm) Catatan 

1 Kloset 75 75   

2 Peturasan:       

  Tipe menempel di dinding 40 40   

  Tipe gantung di dinding 40 - 50 40 - 50 1) 

  Tipe dengan kaki, siphon jet atau blow-out 75 75 2) 

  Untuk umum:       

  untuk 2 orang 50 50   

  untuk 3 sampai 4 orang 65 65   

  untuk 5 sampai 6 orang 75 75   

3 Bak cuci tangan (Lavatory) 32 32 - 40 3) 

4 Bak cuci tangan(wash basin)       

  Ukuran biasa 32 32   

  Ukuran kecil 25 25 4) 

5 
Bak cuci, praktek dokter gigi, salon dan 

tempat cukur 
32 32 - 40 3) 

6 Pancuran minum 32 32   

7 Bak mandi:       

  Berendam (bath tub) 40 - 50 40 - 50 5) 

  Model jepang (untuk dirumah) 40 40 - 50 5) 

  Untuk umum 50 - 75 50 - 75 6) 

8 Pancuran mandi (dalam ruangan) 50 50   

9 Bidet 32 32 7) 

10 Bak cuci, untuk pel 65 65   

  Ukuran besar 75 - 100 75 - 100 8) 

11 Bak cuci pakaian 40 40   

12 
Kombinasi bak cuci biasa dan bak cuci 

pakaian 
50 50   

13 
Kombinasi bak cuci tangan, untuk 2 sampai 

4 orang 
40 - 50 40 - 50   

14 Bak cuci tangan, rumah tangan 40 40 - 50 3) 

15 Bak cuci, laboratorium kimia 40 - 50 40 - 50 9) 

16 Bak cuci, macam-macam:       

  Dapur, untuk rumah 40 - 50 40 - 50 10) 

  Hotel, komersial 50 50   

  Bar 32 32   

  Dapur kecil, cuci piring 40 - 50 40 - 50 11) 

  Dapur, untuk cuci sayuran 50 50   

  Penghancur kotoran (disposer) untuk rumah 40 40   

  
Penghancur kotoran (disposer) besar (untuk 

restoran) 
50 50   

17 Buangan lantai (Lavatory) 40 - 75 40 - 75 11) 
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Tabel 2.6 Beban maksimum unit alat plambing yang diizinkan, untuk cabang horizontal 

dan pipa tegak buangan [8] 

Diameter 

Pipa 

Beban Maksimum Unit Alat Plambing Yang Boleh Disambung Kepada: 

Cabang Mendatar 
Satu Pipa Tegak Setinggi 3 Tingkat, 

Atau Untuk 3 Interval 

(mm) 

Unit Alat 

Plambing 

(Praktis) 

Reduksi 

(%) 

Unit Alat 

Plambing 

(NPC) 

Unit Alat 

Plambing 

(Praktis) 

Reduksi 

(%) 

Unit Alat 

Plambing 

(NPC) 

32 1 100 1 2 100 2 

40 3 100 3 4 100 4 

50 5 90 6 9 90 10 

65 10 80 12 18 90 20 

75 14 70 20 27 90 30 

100 96 60 160 192 80 240 

125 216 60 360 432 80 540 

150 372 60 620 768 80 960 

200 840 60 1400 1760 80 2200 

250 1500 60 2500 2660 70 3800 

300 2340 60 3900 4200 70 6000 

375 3500 50 7000 (-) (-) (-) 

Diameter 

Pipa 

Beban Maksimum Unit Alat Plambing Yang Boleh Disambung Kepada: 

Pipa Tegak Dengan Tinggi Lebih Dari 3 Tingkat 

Jumlah Untuk Satu Pipa Tegak Jumlah Untuk Cabang Satu Tingkat 

(mm) 

Unit Alat 

Plambing 

(Praktis) 

Reduksi 

(%) 

Unit Alat 

Plambing 

(NPC) 

Unit Alat 

Plambing 

(Praktis) 

Reduksi 

(%) 

Unit Alat 

Plambing 

(NPC) 

32 2 100 2 1 100 1 

40 8 100 8 2 100 2 

50 24 100 24 6 100 6 

65 48 90 48 9 100 9 

75 54 90 60 14 90 16 

100 400 80 500 72 80 90 

125 880 80 1100 160 80 200 

150 1520 80 1900 280 80 350 

200 2880 80 3600 480 80 600 

250 3920 70 5600 700 70 1000 

300 5880 70 8400 1050 70 1500 

375 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

2.5 Sistem Vent 

Pipa vent merupakan bagian penting dari sistem pembuangan air dalam gedung. 

Tujuan pemasangan pipa vent antara lain:  

1) Menjaga sekat perangkat dari efek siphon atau tekanan   

2) Mempertahankan stabilitas aliran sistem pengaliran  

3) Sirkulasi udara dalam pipa 
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Ukuran pipa vent didasarkan pada unit beban alat plambing dari pada 

pembuangan yang dilayaninya dan panjang ukuran pipa vent tersebut. Bagian pipa 

vent mendatar, tidak termasuk bagian pipa vent dibawah lantai, tidak boleh lebih 

dari 20% dari seluruh panjang ukurannya. Karena tujuan utamanya adalah menjaga 

agar perangkap tetap mempunyai sekat air, maka pipa vent harus dipasang 

sedemikian rupa agar mencegah hilangnya sekat air tersebut [8]. Berikut merupakan 

tabel penentuan dimensi pipa vent menggunakan metode unit alat plambing: 

Tabel 2.7 Ukuran dan panjang pipa vent  [8] 

Ukuran Pipa Tegak 

Air Buangan (mm) 

Beban Unit Alat 

Plambing Yang 

Disambungkan 

Ukuran Pipa Vent yang Diperlukan (mm) 

32 40 50 65 80 100 125 150 200 

panjang ukur maksimum pipa vent (m) 

32 2 9                 

40 8 15 45               

40 10 9 30               

50 12 9 2.2.5 60             

50 20 7.8 15 45             

65 42   9 30 90           

75 10   9 30 60 180         

75 30     18 60 150         

75 60     15 24 120         

100 100     10.5 30 78 300       

100 200     9 27 75 270       

100 500     6 21 54 210       

125 200       10.5 24 105 300     

125 500       9 21 90 270     

125 1100       6 15 60 210     

150 350       7.5 15 60 120 390   

150 620       4.5 9 37.5 90 330   

150 960         7.2 30 75 300   

150 1900         6 21 60 210   

200 600           15 45 150 390 

200 1400           12 30 120 360 

200 2200           9 24 105 330 

200 3600           7.5 18 75 240 

250 1000             22.5 37.5 300 

250 2500             15 30 150 

250 3800             9 24 105 

250 5600             7.5 18 75 
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Tabel 2.8 Ukuran pipa cabang horisontal vent dengan lup  [8] 

Nama 

Jalur 

Ukuran Pipa Air 

Kotor Atau Air 

Buangan 

Unit Alat 

Plambing 

Diameter Vent Lup (mm) 

40 50 65 75 100 125 

(mm) 
(Angka 

Maksimum) 
Panjang Maksimum Horizontal (m) 

1 40 10 6           

2 50 12 4,5 12         

3 50 20 3 9         

4 75 10   6 12 30     

5 75 30     12 30     

6 75 60     48 24     

7 100 100   2,1 6 15,6 60   

8 100 100   1,8 5,4 15 54   

9 100 500     4,2 10,8 24   

10 125 200       4,8 21 60 

11 125 1100       3 12 42 

 

2.6 Sistem Hydrant Kebakaran dan Sprinkler 

Instalasi hydrant kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran tetap 

yang menggunakan media pemadam air bertekanan, yang dialirkan melalui pipa-

pipa dan selang kebakaran [10]. Klasifikasi pemadam kebakaran berdasarkan 

ukuran pipa hydrant yang dipakai menurut NFPA antara lain: 

1) Hydrant kelas I, yaitu hydrant yang menggunakan ukuran diameter selang 6,25 

cm (2,5 inchi). 

2) Hydrant  kelas II, yaitu hydrant yang menggunakan ukuran diameter slang 3,75 

cm (1,5 inchi). 

3) Hydrant kelas III, hydrant yang menggunakan ukuran sistem gabungan kelas I 

dan kelas II [11]. 

2.6.1 Reservoir (Tandon Air) 

Tandon air atau reservoir hydrant biasa ditempatkan di basement atau area 

luar gedung berdampingan dengan pompa-pompa hydrant. Tandon air ini bisa 

dibuat di atas tanah atau di bawah tanah (ground tank). Faktor yang mempengaruhi 

dari kapasitas tandon air hydrant ini adalah luas bangunan dan jumlah lantai. tandon 

air hydrant harus mampu menyediakan air untuk memadamkan kebakaran minimal 

selama 30 menit. 

https://www.bromindo.com/ground-tank-fire-hydrant/
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2.6.2 Pompa Hydrant 

Pompa hydrant berfungsi untuk menghisap air dari tandon air hydrant melalui 

pipa suction (pipa hisap) dan mendistribusikannya dengan tekanan tinggi ke 

jaringan perpipaan hydrant. Pompa hydrant terdiri dari 3 pompa, yaitu: 

1) Pompa Jockey 

Pompa jockey berfungsi untuk penjaga tekanan statis di jaringan hydrant. 

Selain sebagai pengontrol tekanan, pompa jockey juga bisa berfungsi sebagai 

pengontrol jika terjadi kebocoran pada instalasi hydrant. Pompa ini akan bekerja 

secara otomatis jika salah satu katup pengeluaran dibuka, dan akan otomatis mati 

pada saat katup ditutup. 

2) Pompa Elektrik 

Pompa elekrtik berfungsi sebagai pipa utama yang akan bekerja ketika 

kapasitas maksimal pompa jockey terlampaui. Pompa hydrant elektrik akan 

hidup secara otomatis dan akan mati dengan cara manual melalui panel kontrol 

pompa atau bisa juga diatur otomatis mati pada tekanan tertentu. 

3) Pompa Diesel 

Pompa diesel akan bekerja ketika pompa elektrik sudah melampaui batas 

tekanan yang diatur atau ketika pompa elektrik tidak memiliki daya karena 

pemadaman listrik. Prinsip kerja pompa hydrant diesel hampir sama dengan 

pompa elektrik yang bisa diatur otomatis atau manual dari panel control pompa. 

Pompa diesel bekerja dengan sumber daya listrik independen atau diesel. 

2.6.3 Sistem Sprinkler 

Sistem sprinkler merupakan suatu sistem  yang terintegrasi dengan 

instalasi hydrant terutama tandon air sebagai penyedia pasokan air sistem. Instalasi 

sprinkler adalah suatu sistem instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara 

pemanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis 

dengan menyemprotkan air di tempat mula terjadi kebakaran [12]. Spesifikasi dan 

standard dalam sistem sprinkler, yaitu Pipa yang digunakan untuk sistem sprinkler 

harus dari jenis yang disebut dibawah ini: 

 Pipa baja 

 Pipa baja galbani (pipa putih) 

 Pipa besi tuang dengan flens 

https://firehydrant.id/pompa-fire-hydrant/jockey/
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 Pipa besi tuang dengan mof 

 Pipa tembaga 

2.7 Sistem Pemanenan Air Hujan 

Pemanenan atau pemafaatan air hujan merupakan serangkaian kegiatan 

mengumpulkan, menggunakan dan/atau meresapkan air hujan kedalam tanah. Air 

hujan merupakan salah satu sumber air yang dapat diakses secara langsung yang 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menambah sumber pasokan 

air lainnya di daerah perkotaan. Pemanenan air hujan (Rainwater Harvesting) 

biasanya mudah diterapkan, memiliki biaya pelaksanaan dan perawatan yang relatif 

rendah, dan operasinya tidak memerlukan pelatihan khusus [13]. 

Pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya dikonsepsikan 

sebagai usaha untuk mendukung berlangsungnya siklus hidrologi sebaikbaiknya, 

konservasi air, pemenuhan kebutuhan air, dan mitigasi terhadap bencana banjir 

melalui penerapan rekayasa teknik pengelolaan air hujan secara maksimal yang 

bertumpu pada optimasi pemanfaatan elemen alam dan optimasi pemanfaatan 

elemen buatan (prasarana/sarana bangunan). Air hujan yang jatuh pada persil 

bangunan gedung dihitung sebagai bagian dari status wajib kelola air hujan yang 

harus diupayakan untuk tidak melimpas keluar dari persil bangunan gedung. 

Dengan demikian, diharapkan keberadaan bangunan gedung tidak akan 

memberikan dampak merugikan terhadap lingkungannya ketika terjadi hujan. 

Pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya secara prinsip 

dilaksanakan dengan skala prioritas, dengan tetap memperhatikan persyaratan serta 

karakteristik/kebutuhan spesifik lokasi bangunan gedung. Skala prioritas dibagi 

kepada tiga yaitu memaksimalkan pemanfaatan air hujan yang ditampung dalam 

gedung dan persilnya, memaksimalkan infiltrasi/penyerapan air hujan, dan 

menahan air hujan sementara waktu untuk menurunkan limpasan air [14]. Macam-

macam sistem pemanenan air hujan pada gedung antara lain: 

a) Kolam pengumpul air hujan 

Kolam pengumpul air hujan dapat berupa kolam di permukaan tanah dan di 

dalam tanah. Hal ini tergantung beberapa faktor diantaranya potensi banjir di 

lokasi rencana, tinggi muka air tanah, ketersediaan lahan, dan ketinggian lokasi 

diatas permukaan laut. 
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b) Sumur resapan 

Sumur resapan yaitu merupakan sarana untuk meresapkan air hujan melalui 

media yang berbentuk sumur. Sumur resapan terbagi kepada sumur resapan 

dangkal dan resapan dalam. Pemanfaatan kedua jenis sumur resapan ini 

dibedakan berdasarkan kondisi muka air tanah dan kondisi aquifer.   

c) Lebang resapan biopori 

Lubang resapan biopori merupakan lubang yang dibuat pada tanah yang 

memiliki tujuan sebagai peresapan air hujan dan sarana pengomposan sampah 

organik.  Lubang resapan biopori ini bisa diilustrasikan seperti sumur resapan 

mini namun memiliki fungsi tambahan sebagai media composting sampah 

organik seperti sampah dedaunan, dan hasil pemangkasan rumput dan tanaman. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

1. Perencanaan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah Pada Gedung Kuliah 

Bersama Universitas Negeri Malang 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M Amran Dharmawan pada tahun 

2020 dengan judul penelitian “Perencanaan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air 

Limbah Pada Gedung Kuliah Bersama Universitas Negeri Malang”. Dalam 

penelitiannya penulis menyebutkan bahwa perencanaan suatu gedung bertingkat 

selain dari segi struktur pasti tidak akan terlepas dari perencanaan arsitektural 

ataupun sistem penunjang dari gedung tersebut, seperti instalasi air bersih yang 

mencakup dari pengadaan dan penyimpanan sampai pendistribusiannya, 

sedangkan instalasi air kotor mencakup pengumpulannya. 

Dalam penelitannya, penulis memperoleh volume kebutuhan air bersih 

menggunakan metode jumlah pemakai dengan menentukan jumlah penghuni 

atau pemakai gedung hingga mendapatkan besaran pemakaian air pada menit 

puncak. Penentuan dimensi pipa air bersih menggunakan metode hazen-william 

dengan debit aliran didapatkan dari perbandingan alat plambing yang dilayani 

jalur pipa. Sedangkan penentuan dimensi pipa air limbah dan pipa vent, penulis 

menggunakan metode unit beban alat plambing dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1) Menentukan daerah atau jalur tiap sistem pada ruang saniter. 

2) Menentukan besar unit beban alat plambing (UAP). 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil 

perhitungan kebutuhan air bersih sebesar 312,960 m3/hari dengan debit pada 

menit puncak sebesar 3,48 m3/menit. Perhitungan dimensi pipa air bersih sebesar 

½ inch sampai 5 inch. Ukuran dimensi pipa air kotor dengan rentang 2 ½ inch 

sampai 6 inch dan diameter pipa air bekas dengan rentang 1 ½ inch sampai 4 

inch, sedangkan diameter pipa vent dengan rentang 1 inch sampai 2 ½ inch. Dari 

penelitian yang telah dilakukan, penulis juga merancang biaya anggaran yang 

akan dibutuhkan dalam pembuatan jaringan pipa air bersih dan air limbah pada 

gedung kuliah bersama Universitas Negeri Malang, yaitu sebesar Rp 

3.562.235.000,00 [15]. 

2. Perencanaan Sistem Plambing Pada Gedung Laboratorium Teknik 5 Institut 

Teknologi Sumatera 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risa Dwi Riyadi pada tahun 2020 

dengan judul penelitian “Perencanaan Sistem Plambing Pada Gedung 

Laboratorium Teknik 5 Institut Teknologi Sumatera”. Dalam penelitiannya 

penulis menyebutkan bahwa bangunan seperti kampus adalah sarana pendukung 

bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dan 

sebagai jembatan hidup yang lebih baik, dalam pengoperasian bangunan gedung 

kuliah di ITERA sangat membutuhkan sistem instalasi plambing dan faktor 

keamanannya. 

Dalam penelitiannya, penulis menghitung kebutuhan air bersih, penyaluran 

pembuangan air kotor (black and grey water), penyaluran air limbah 

laboratorium, pemanfaatan air hujan, serta pencegahan kebakaran. Perhitungan 

kebutuhan air bersih dilakukan dengan menggunakan perbandingan dua metode 

yaitu berdasarkan luas lantai dan berdasarkan unit beban alat plambing. Sistem 

penyaluran air buangan didesain menggunakan sistem tercampur, yaitu 

mengumpulkan dan mengalirkan air kotor dan air bekas kedalam satu saluran 

dikarenakan hanya membutuhkan satu jalur pipa saja. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil 

perhitungan kebutuhan air bersih sebesar 84 m3/hari berdasarkan unit beban alat 

plambing. Laju aliran buangan sebesar 67,2 m3/hari. Setiap pembuangan air 

limbah laboratorium seperti cairan lab akan ditampung menggunakan tempat 
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tersendiri (drigen) dan akan diserahkan kepada pihak ketiga. Pada sistem 

pencegahan kebakaran, gedung laboratorium teknik 5 digolongkan ke dalam 

gedung hunian dengan tingkat bahaya kebakaran ringan [12], sehingga 

dibutuhkan 8 pillar hydrant dan 178 sprinkler dalam gedung laboratorium teknik 

5. Pemanfaatan air hujan dilakukan sebagai alternatif air bersih pada gedung 

laboratorium teknik 5 ITERA. Penulis juga merancang anggaran biaya yang 

akan dibutuhkan dalam perencanan sistem plambing pada gedung laboratorium 

teknik 5 ITERA, yaitu sebesar Rp 1.189.116.465,81 [16]. 

3. Perancangan Sistem Plambing Di Gedung Asrama 6 Institut Teknologi Sumatera 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Gofar pada tahun 2020 

dengan judul penelitian “Perancangan Sistem Plambing di Gedung Asrama 

6 Institut Teknologi Sumatera”. Dalam penelitiannya penulis menyebutkan 

bahwa dalam pembangunan gedung bertingkat,dibutuhkan perencanaan matang 

dari berbagai aspek, yaitu seperti sistem plambing yang layak sehingga penghuni 

dapat merasakan kenyamanan ketika berada pada sebuah bangunan gedung [17]. 

Dalam penelitiannya, penulis menghitung kebutuhan air bersih, sistem air 

buangan dan vent, sistem fire hydrant dan sprinkler, serta sistem pemanfaatan 

air hujan. Perhitungan kebutuhan air bersih dilakukan dengan menggunakan 3 

metode, yaitu dengan metode jumlah penghuni, jumlah dan jenis alat plambing, 

dan unit beban alat plambing. Sistem air buangan menggunakan sistem 

campuran dan sistem pengaliran gravitasi. Sistem fire hydrant terdiri dari sistem 

luar gedung pillar hydrant dan sistem dalam gedung sprinkler dan fire hose reel. 

Sistem pemanfaatan air hujan dapat dimanfaatkan untuk cuci kendaraan, 

penyiraman tanaman atau keperluan untuk peribadatan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil 

perhitungan kebutuhan air bersih sebesar 183,6 m3/jam dengan metode unit 

beban alat plambing. Diameter maksimum pipa air buangan 76 mm dan 

minimum 40 mm dengan metode unit alat plambing. Jenis vent yang digunakan 

vent penghubung diameter pipa vent penghubung sebesar 76 mm. Sistem fire 

hydrant terdiri dari sistem luar gedung pillar hydrant dengan debit sebesar 57 

l/detik dan sistem dalam gedung sprinkler dan fire hose reel dengan debit 

masing-masing sebesar 11,25 l/detik dan 1,6 l/detik. Dalam upaya penghematan 
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air tanah, gedung asrama ini menggunakan sistem penampungan air hujan 

dengan debit maksimum air hujan yang dapat ditampung setiap bulan 9,91 m3. 

Penulis juga merancang anggaran biaya yang akan dibutuhkan dalam 

perancangan sistem plambing di gedung asrama 6 ITERA, yaitu sebesar Rp 

1.577.693.732 [18]. 

 


