
4 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Sistem Plambing 

Plambing merupakan bagian dalam sistem pemipaan dan teknologi dalam peralatan 

untuk menyediakan air bersih ke tempat yang ingin dialirkan. Dalam hal itu perlu 

memperhatikan aspek-aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang sesuai dengan 

syarat. Selain itu, dalam membuang air bekas (kotor) perlu diperhatikan agar tidak 

mencemarkan bagian-bagian penting dan mencapai kondisi yang higienis [2]. 

Dalam pembangunan gedung, sistem plambing merupakan bagian yang menyatu 

sehingga tidak dapat dipisahkan. Perencanaan dan perancangan plambing 

dilakukan secara bersamaan dan sesuai dengan tahapan perencanaan dan 

perancangan gedung. Hal yang perlu diperhatikan yaitu hubungan dari perencanaan 

dan perancangan gedung dengan bagian konstruksi gedung serta peralatannya [3]. 

1.2 Sistem Penyediaan Air Bersih 

Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan 

kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak [4]. 

1.2.1 Prinsip Dasar Sistem Penyediaan Air 

1. Kualitas Air 

Prioritas utama dalam penyediaan air minum yaitu kualitas yang baik. Air baku 

yang akan dialirkan kepada konsumen haruslah diolah dalam gedung atau dalam 

instalasi pengolahan terlebih dahulu agar mencapai standar kualitas air yang 

berlaku. Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 menunjukkan kualitas air minum yang terdapat di 

Indonesia [5]. 
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Tabel 2.1 Standar kualitas air minum di Indonesia [5] 

No Unsur Satuan 

Standar Indonesia 

Uraian 

Minimu

m  

yang  

diperole

h 

Maksimum 

yang 

dianjurkan 

Maksimum 

yang 

diperbolehka

n 

I. Fisika  Sumber: 

1 Temperatur °C - - =udara 

1) Peraturan 

Menteri 

Kesehatan 

R.J.01/BIRHU

KMAS/1/1975 

2 Warna Pt-Co - 5 50 

3 Bau - - - tidak bau 

4 Rasa - - - netral 

5 Kekeruhan Silika - 5 25 

II. Kimia  

1 
Nitrogen (sbg 

ammoniak) 
mg/l - - 0 

2 Nitrogen (sbg NO₂) mg/l - - 0 

3 Nitrogen (sbg NO₃) mg/l - - 20 

4 Ion Klorida mg/l - 200 600 

5 
Zat Organik (sbg 

KMnO₄) 
mg/l - - 20 

6 Ion Sianida mg/l - - 0.05 

7 Air Raksa mg/l - - 0.001 

8 Fosfor organik mg/l - - - 

9 Tembaga mg/l - 0.05 1.5 

10 Besi mg/l - 0.1 1 

11 Mangan mg/l - 0.05 0.5 

12 Seng mg/l - 1 15 

13 Timah hitam mg/l - - 0.1 

14 Kromium valensi-6 mg/l - - 0.05 

15 Arsenik mg/l - - 0.05 

16 Flourida mg/l 1 - 2 

17 
Zat padat sisa 

penguapan 
mg/l - 500 1500 

18 Phenolik mg/l - 0.001 0.002 

19 
Anionik aktif (sbg 

CaCO₃) 
mg/l - - - 

20 Kadmium mg/l - - 0.01 

21 Selenium mg/l - - 0.01 

22 Magnesium mg/l - 30 150 

23 Ion Belerang (sbg SO₄) mg/l - 200 400 

24 Sulfida (sbg H₂S) mg/l - - 0 

25 
Karbon agresif (sbg 

CO₂) 
mg/l - - 0 
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No Unsur Satuan 

Standar Indonesia 

Uraian Minimum  

yang  

diperoleh 

Maksimum 

yang 

dianjurkan 

Maksimum 

yang 

diperbolehkan 

26 Kalsium (sbg Ca) mg/l - 75 200  

27 Oksigen (larut) mg/l - - - 

28 Berilium mg/l - - - 

29 Molibdenum mg/l - - - 

30 Poli-akriloamida mg/l - - - 

31 Strontium mg/l - - - 

 

Tabel 2.2 Tambahan standar kualitas air minum di Indonesia [5] 

No. Unsur Satuan 

Standar Indonesia Uraian 

Minimum 

yang 

diperoleh 

Maksimum 

yang 

dianjurkan 

Maksimum 

yang 

diperbolehkan 

 

32 Alumunium (sisa) mg/l - - - 

  

33 
Asam Heksa 

Metafosforik 
mg/l - - - 

34 Asam Tri Polifosforik mg/l - - - 

35 Minyak mineral mg/l - - - 

36 Perak mg/l - - - 

37 Balium mg/l - - - 

38 Derajad keasaman pH 6.5 - 9.2 

39 Kesadahan derajad 5D - 10D 

40 Kromatisitas derajad - - - 

III. Radioaktivitas :  

1 Sinar Alfa uc/m/ - - 0.000000001 

 

2 Sinar Beta uc/m/ - - 0.00000001 

3 
Uranium alami dan U-

238 
  - - - 

4 Radium 226   - - - 

5 Strontium 90   - - - 

6 Tritium   - - - 

IV. Mikrobiologi  

1 Kuman parasitik /100 ml  - - 0 

 

2 Kuman patogenik 
/100 

ml   
- - 0 

3 Bakteri koli 
 /100 

ml  
- - 0 

4 Bakteri, umum 
 /100 

ml  
- - - 

 

2. Pencegahan Pencemaran Air 

Pencemaran air seringkali terjadi di negara manapun. Hal-hal yang dapat 

menyebabkan pencemaran antara lain, masuknya kotoran, tikus, serangga ke dalam 
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tangki; terjadinya karat dan rusaknya bahan tangki dan pipa; terhubungnya pipa air 

minum dengan pipa lainnya; bercampurnya air minum dengan air dari jenis kualitas 

lainnya; aliran balik air dari jenis kualitas lain ke dalam pipa air minum. Pencegahan 

pencemaran air lebih ditekankan pada sistem penyediaan air dingin, dan ini adalah 

faktor terpenting yang ditinjau dari segi kesehatan. 

1.2.2 Sistem Penyediaan Air 

Pada sistem sambungan air bersih terdapat beberapa macam sistem yang banyak 

digunakan dan dapat dikelompokkan sebagai berikut [5]: 

1. Sistem Sambungan Langsung 

Pipa yang dimiliki pada sistem sambungan langsung yaitu sistem pipa yang 

disambung secara langsung dengan pipa utama dalam penyediaan air bersih. Sistem 

ini diterapkan pada gedung yang berukuran kecil dan rendah. Hal ini disebabkan 

karena tekanan dalam pipa utama dan ukuran pipa cabang dari pipa utama yang 

terbatas. Berikut merupakan contoh sistem sambungan langsung yang terdapat pada 

Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Sistem sambungan langsung [5] 

2. Sistem Tangki Atap 

Sistem tangki atap merupakan sistem yang menggunakan penampungan air di 

dalam tangki bawah terlebih dahulu kemudian dipompakan ke tangki atas. Berikut 

merupakan alasan mengapa tangki atap sering kali diterapkan: 

a. Selama airnya digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plambing 

hampir tidak berarti. 
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b. Sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atap bekerja secara otomatik dengan 

cara yang sangat sederhana sehingga kecil sekali kemungkinan timbulnya 

kesulitan. 

c. Perawatan tangki atap sangat sederhana dibandingkan dengan tangki tekan. 

Hal terpenting yang ditentukan dalam sistem tangki atap yaitu menentukan letak 

dari “tangki atap” ; apakah dipasang di dalam langit-langit, atau di atas atap, atau 

dengan suatu konstruksi menara yang khusus. Dalam penentuan letak tangki atap, 

penentuan harus didasarkan atas jenis alat plambing yang dipasang pada lantai 

tertinggi bangunan dan yang menuntut tekanan kerja tertinggi. Berikut merupakan 

gambar sistem dengan tangki atap yang terdapat pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 Sistem dengan tangki atap [5] 

3. Sistem Tangki Tekan 

Sistem tangki tekan merupakan sistem yang menggunakan tangki bawah sebagai 

penampung air dan dipompakan ke dalam suatu bejana (tangki) tertutup sehingga 

udara di dalamnya terkompresi. Hal ini menyebabkan air yang terdapat di dalam 
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tangki tersebut mengalir ke dalam sistem distribusi bangunan. Sistem tangki tekan 

terdiri menjadi 2 variasi atas yaitu: 

a. Sistem hydrocel 

Sistem hydrocel merupakan sistem yang menggunakan alat yang dinamakan 

dengan “hydrocel”. Hydrocel bekerja sebagai pengganti udara dalam tangki tekan 

kemudian tabung-tabung yang berisi udara di dalam tabung akan mengerut dan 

mengembang sesuai dengan tekanan air dalam tangki. Berikut merupakan Gambar 

2.3 yang merupakan sistem hydrocel. 

Gambar 2.3 Sistem tangki tekan hydrocel [5] 

b. Sistem Tangki Tekan dengan Diafram 

Dalam sistem tangki tekan, terdapat karet khusus yang dinamakan dengan diafram. 

Diafram digunakan untuk memisahkan udara dengan air sehingga dapat 

menghilangkan kelemahan pada tangki tekan. 

4. Sistem Tanpa Tangki 

Sistem tanpa tangki tidak menggunakan tangki apapun, baik itu tangki bawah 

ataupun tangki atap. Dalam sistem tanpa tangki, air dipompakan secara langsung 

ke sistem distribusi bangunan dan pompa menghisap air langsung dari pipa utama. 

Sistem tanpa tangki memiliki dua macam pelaksanaan sistem yaitu: 

a. Sistem Kecepatan Putaran Konstan 
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Sistem tanpa tangki ini bekerja dengan menerapkan sambungan paralel ke beberapa 

pompa yang memiliki kecepatan putaran konstan. 

b. Sistem Kecepatan Putaran Fleksibel 

Sistem tanpa tangki dengan kecepatan ini memiliki laju aliran air yang dihasilkan 

oleh pompa diatur dengan mengubah kecepatan putaran pompa secara otomatik. 

1.2.3 Laju Aliran Air 

Aliran air dalam suatu saluran berdasarkan tekanan muka air dapat berupa aliran 

saluran terbuka (open channel flow) maupun aliran pipa (pipe flow). Kedua jenis 

aliran tersebut sama dalam banyak hal, namun berbeda dalam satu hal yang penting. 

Aliran saluran terbuka harus memiliki permukaan bebas (free surface) yang 

dipengaruhi oleh tekanan udara atau disebut juga tekanan atmosfer kecuali oleh 

tekanan hidrolik, sedangkan aliran pipa tidak demikian, karena air harus mengisi 

seluruh saluran [6]. 

Dalam perencanaan sistem penyediaan air untuk suatu bangunan, kapasitas 

peralatan dan ukuran pipa-pipa didasarkan pada jumlah dan laju aliran air yang 

harus disediakan pada bangunan tersebut. Jumlah laju aliran tersebut seharusnya 

diperoleh dari penelitian keadaan sesungguhnya, dan kemudian dibuat angka-angka 

peramalan yang sedapat mungkin mendekati keadaan sesungguhnya setelah 

bangunan digunakan. Tidak ada angka-angka jumlah dan laju aliran air yang 

berlaku atau telah disetujui oleh seluruh bangsa di dunia. Walaupun demikian 

beberapa ahli telah mencoba menyusun angka-angka yang dapat dipakai sebagai 

patokan [5]. 

1.2.4 Tekanan Air dan Kecepatan Aliran 

Tekanan air yang kurang mencukupi akan menimbulkan kesulitan dalam 

pemakaian air. Tekanan yang berlebihan dapat menimbulkan rasa sakit terkena 

pancaran air serta mempercepat kerusakan peralatan plambing, dan menambah 

kemungkinan timbulnya pukulan air. Besarnya tekanan air yang baik berkisar 

dalam suatu daerah yang agak lebar dan bergantung pada persyaratan pemakai atau 

alat yang harus dilayani. Dalam peralatan plambing, tekanan air yang kurang dari 

batas minimum akan menyebabkan beberapa peralatan plambing tidak dapat 
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berfungsi dengan baik. Besarnya tekanan yang dibutuhkan pada alat plambing 

terdapat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Tekanan yang dibutuhkan pada alat plambing [5] 

Nama Alat Plambing 
Tekanan yang dibutuhkan 

(kg/cm2) 

Tekanan Standar 

(kg/cm2) 

Katup gelontor kloset 0.71) 

1.0 

Katup gelontor peturasan 0.42) 

Keran yang menutup sendiri, otomatik 0.73) 

Pancuran mandi, dengan pancaran 

halus/tajam 
0.7 

Pancuran mandi (biasa) 0.35 

Keran biasa 0.3 

Pemanas air langsung, dengan bahan 

bakar gas 
0.25-0.74) 

 

1.2.5 Tangki-Tangki Air 

Tangki air merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan air. Tangki air 

haruslah dibersihkan secara teratur agar kualitas air dapat tetap dijaga. Pemasangan 

tangki air dapat dilakukan di dalam gedung, di luar gedung, dan dapat digabung 

dengan air pemadam kebakaran. 

1. Pemasangan Tangki Didalam Bangunan 

Dalam pemasangan tangki di dalam bangunan, perlu diperhatikan mengenai jarak 

antara bak penampung air bersih dan air kotor. Pada umumnya tangki air dipasang 

dengan tidak memperhatikan jarak antara tangki air bersih dan air kotor. Hal ini 

dapat menyebabkan potensi pencemaran air yang terdapat di dalam gedung. 

Gambar 2.4 merupakan contoh pemasangan tangki air di dalam gedung secara 

umum. Pemasangan tangki air bersih di dalam bangunanbaiknya dipisah dengan 

jarak tidak boleh kurang dari 5 m. Lihat Gambar 2.5 merupakan keadaan yang 

kurang baik untuk pemasangan tangki air. 
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Gambar 2.4 Penempatan tangki air yang tepat [5] 

 

Gambar 2.5 Contoh penempatan tangki air yang salah [5] 

Pemasangan pipa-pipa dan peralatan di sekeliling tangki tidaklah dibenarkan. Hal 

ini dapat menyebabkan pencemaran terhadap air jikalau terjadinya kebocoran. 

Pemasangan pipa melintang di atas pelat tutup tangki harus dihindarkan, apalagi 

pipa-pipa yang akan menembus tangki. Selain itu, pemasangan tangki air di dalam 
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bangunan dianjurkan melengkapi konstruksinya dengan lubang perawatan 

(manhole) sehingga memudahkan orang yang masuk membawa peralatan untuk 

membersihkan tangki. 

Dalam pemasangan tangki di dalam bangunan perlu juga memperhatikan ruang 

bebas, konstruksi bangunan tangki air, pipa peluap, dan pipa ven. Ruang bebas 

dalam pemasangan tangki berguna untuk membantu dalam melakukan 

pemeriksaaan sekeliling tangki. Ruang bebas ini sekurang-kurangnya 45 cm, tetapi 

lebih baik dibuat sekitar 60 cm agar memudahkan dalam pengecatan dinding luar 

tangki. Sedangkan pada konstruksi bangunan tangki air perlu diperhatikan air dalam 

kondisi diam, karena air yang terlalu lama diam di dalam tangki dapat menimbulkan 

pencemaran. Untuk menggerakan air di dalam tangki, lubang-lubang tersebut di 

atas harus dijauhkan atau dibuat “dinding” yang menyebabkan air bergerak 

sebanyak mungkin ke seluruh tangki. Demikian juga dengan pipa peluap dan pipa 

ven, pipa peluap digunakan untuk meluapkan air yang berlebih pada suatu tangki 

sedangkan pipa ven digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan udara tangki 

pada waktu volume air di dalam tangki berkurang atau bertambah. 

2. Pemasangan Tangki Air Di Luar Bangunan 

Dalam pemasangan tangki di luar bangunan, tangki air harus dipasang tidak boleh 

kurang dari 5 m. Hal ini dapat menyebabkan potensi pencemaran air bersih pada 

tangki air. Oleh karena itu, dalam pemasangan tangki di bawah tanah harus 

dilindungi dengan memasang tangki tersebut dalam suatu ruang bawah tanah. 

Pemasangan tangki air di bawah tanah dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Gambar 

2.7. 
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Gambar 2.6 Contoh pemasangan ruangan tangki bawah tanah [5] 

 

Gambar 2.7 Contoh penempatan tangki air di bawah tanah [5] 

3. Pemasangan Gabungan dengan Tangki Air Pemadam Kebakaran 

Pemasangan tangki gabungan ini digunakan untuk menyediakan air mentah dan air 

pemadam kebakaran. Air yang disediakan untuk pemadam kebakaran umumnya 

bersifat diam. Untuk mencegah hal itu, harus dilakukan usaha agar bisa timbul 

gerakan air dalam tangki yang mencakup seluruh volume air. Selain pemasangan 

gabungan, tangki air dapat dipisahkan antara tangki yang disediakan untuk air 
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minum dengan tangki air pemadam kebakaran. Berikut merupakan contoh tangki 

air gabungan pemadam kebakaran yang terdapat pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9. 

Gambar 2.8 Tangki air minum bawah, yang juga berfungsi sebagai pemadam  

kebakaran [5] 

Gambar 2.9 Tangki air minum terpisah dari tangki air untuk pemadam  

kebakaran [5] 

1.2.6 Sistem Pipa Air bersih 

Dalam pemasangan sistem pipa air dingin, terdapat dua sistem pengaliran air yaitu 

sistem pengaliran ke atas dan sistem pengaliran ke bawah. Kedua sistem tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem pipa dengan 

pengaliran ke atas, pipa utama dipasang dari tangki atas ke bawah sampai langit-

langit lantai terbawah dari gedung [5]. 
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1. Pemasangan Katup 

Pada pipa-pipa cabang yang melayani tiap lantai pada gedung bertingkat, sedekat 

mungkin dengan pipa utamanya, hendaklah dilakukan pemasangan katup pemisah 

agar memudahkan dalam melakukan perawatan dan tidak perlu mematikan seluruh 

instalasi pada gedung. Terdapat katup-katup yang sering digunakan yaitu katup 

sorong (gate valve) dan katup bola. Katup bola merupakan katup yang 

dikombinasikan dengan katup sorong jikalau katup sorong merangkap fungsi 

mengatur laju aliran air pada pipa. 

2. Penaksiran Laju Aliran Air 

Dalam penaksiran laju aliran air, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk 

menaksir besarnya laju aliran air yaitu: 

a. Berdasarkan Jumlah Pemakai (penghuni) 

Metode ini dapat ditaksir berdasarkan pemakaian air rata-rata sehari dari setiap 

penghuni dan perkiraan jumlah penghuni. Walaupun jenis maupun jumlah alat 

plambing belum ditentukan, jumlah pemakaian air sehari dapat diperkirakan. 

Dalam perhitungan jumlah pemakai, apabila jumlah penghuni diketahui atau 

ditetapkan untuk sesuatu gedung maka angka tersebut dipakai untuk menghitung 

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

orang per hari untuk sifat penggunaan gedung tersebut. Sedangkan kalau jumlah 

penghuni tidak dapat diketahui, biasanya ditaksir berdasarkan luas lantai dan 

menetapkan kepadatan hunian per luas lantai. Pada Tabel 2.4 dapat digunakan 

sebagai referensi dalam menentukan jumlah penghuni. 

 

Tabel 2.4 Pemakaian air rata-rata per orang setiap hari [5] 

 No. 
Jenis 

Gedung 

Pemakaian air 

rata-rata 

sehari (liter) 

Jangka waktu 

pemakaian air 

rata-rata 

sehari (jam) 

Perbandingan 

luas lantai 

efektif/total 

(%) 

Keterangan 

1 
Perumaha

n mewah 
250 8-10  42-45 setiap penghuni 

2 
Rumah 

biasa 
160-250  8-10  50-53 setiap penghuni 

3 
Aparteme

n 
200-250  8-10  45-50 

Mewah 250 liter 

Menengah 180 liter 

Bujangan 120 liter 

4 Asrama 120 8   Bujangan 
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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 

5 
Rumah 

sakit 

Mewah > 1000 

 8-10  45-48 

(setiap tempat tidur 

pasien) 

Menengah 500-

1000 
Pasien luar : 8 liter 

umum 350-500 
Staf/pegawai : 120 

liter 

  
Keluarga pasien : 160 

liter 

6 
Sekolah 

dasar 
40 5 58-60 Guru : 100 liter 

7 SLTP 50 6 58-61 Guru : 100 liter 

8 

SLTA dan 

lebih 

tinggi 

80 6   Guru/dosen : 100 liter 

9 
Rumah-

toko 
100-200 8   

Penghuninya : 160 

liter 

10 
Gedung 

kantor 
100 8 60-70 setiap pegawai 

11 

Toserba 

(toko 

serba ada, 

departeme

nt store) 

3 7 55-60 

Pemakaian air hanya 

untuk 

kakus, belum 

termasuk untuk 

bagian restorannya 

12 
Pabrik/ind

ustri 

Buruh pria : 60 

8   

Per orang, setiap 

giliran (kalau 

wanita :100 
(kerja lebih dari 8 jam 

sehari) 

13 
Stasiun/te

rminal 
3 15   

Setiap penumpang 

(yang tiba 

maupun berangkat) 

14 Restoran 30 5   
untuk penghuni 160 

liter 

15 
Restoran 

umum 
15 7   

untuk penghuni 160 

liter 

pelayan : 100 liter 

70% dari jumlah tamu 

perlu 

15 liter/orang untuk 

kakus, 

cuci tangan dsb 

16 

Gedung 

pertunjuk

kan 

30 5 53-55 

Kalau digunakan siang 

dan 

malam, pemakaian air 

dihitung 

per penonton. 

Jam pemakaian air 

dalam air 

dalam tabel adalah 

untuk satu 

kali pertunjukkan. 

17 
Gedung 

bioskop 
10 3   idem 
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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   

Pedagang besar : 30 

liter/tamu, 

150 liter/Staf atau 5 

liter per 

hari setiap mᶾ luas 

lantai. 

19 
Hotel/pen

ginapan 
250-300 10   

Untuk setiap tamu, 

untuk staf 

120-150 liter, 

penginapan 200 

liter 

20 

Gedung 

peribadata

n 

10 2   

Didasarkan jumlah 

jemaah per 

hari. 

21 
Perpustak

aan 
25 6   

Untuk setiap pembaca 

yang  

tinggal. 

22 Bar 30 6   setiap tamu 

23 
Perkumpu

lan sosial 
30 6   setiap tamu 

24 
Kelab 

malam 
120-350     setiap tamu duduk 

25 

Gedung 

perkumpu

lan 

150-200     setiap tamu 

26 
Laboratori

um 
100-200 8   Setiap staf 

 

b. Berdasarkan Jenis dan Jumlah Alat Plambing 

Metode ini dapat digunakan apabila kondisi pemakaian alat plambing dan jumlah 

dari setiap jenis alat plambing dapat diketahui. Pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 dapat 

menjadi referensi dalam menggunakan metode jenis dan jumlah alat plambing. 

Tabel 2.5 Pemakaian air tiap alat plambing, laju aliran air, dan ukuran pipa 

cabang pipa air [5] 

No.  
Nama Alat 

Plambing 

Pemakaian  

air  

untuk  

penggunaan  

satu  

kali (liter) 

Peng

guna

an  

per 

jam 

Laju  

aliran  

(liter/

min) 

Wakt

u  

untuk  

pengis

ian  

(detik

) 

Pipa  

sambun

gan  

alat  

plambi

ng 

Pipa cabang air 

bersih ke alat 

plambing (mm) 

Pipa 

baja 

Tembag

a 4) 

1 
Kloset (dengan 

katup gelontor) 
13.5-16.51)  6-12 

110-

180 
8.2-10 24 321) 23 

2 
Kloset (dengan 

tangki gelontor) 
13-15  6-12  15 60 13 20 13 

3 

Peturasan 

(dengan katup 

gelontor) 

5 
 12-

20 
30 10 13 201) 13 
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No.  
Nama Alat 

Plambing 

Pemakaian  

air  

untuk  

penggunaan  

satu  

kali (liter) 

Peng

guna

an  

per 

jam 

Laju  

aliran  

(liter/

min) 

Wakt

u  

untuk  

pengis

ian  

(detik

) 

Pipa  

sambun

gan  

alat  

plambi

ng 

Pipa cabang air 

bersih ke alat 

plambing (mm) 

Pipa 

baja 

Tembag

a 4) 

4 

Peturasan, 2-4 

orang (dengan 

tangki gelontor) 

 9-18 

(a 4.5) 
12 1.8-3.6 300 13 20 13 

5 

Peturasan, 5-7 

orang (dengan 

tangki gelontor) 

22.5-31.5 

(a 4.5) 
12 4.5-6.3 300 13 20 13 

6 
Bak cuci tangan 

kecil 
3 

 12-

20 
10 18 13 20 13 

7 
Bak cuci tangan 

biasa (lavatory) 
10  6-12 15 40 13 20 13 

8 

Bak cuci dapur 

(sink) dengan 

keran 13 mm 

15 6-12  15 60 13 20 13 

9 

Bak cuci dapur 

(sink) dengan 

keran 20 mm 

25  6-12  25 60 20 20 20 

10 

Bak mandi 

rendam (bath 

tub) 

125 3 30 250 20 20 20 

11 
Pancuran mandi 

(shower) 
24-60 3 12 

120-

300 
13-20 20 13-20 

12 
Bak mandi gaya 

Jepang 

Tergantung 

ukurannya  
  30   20 20 20 

 

Tabel 2.6 Faktor pemakaian (%) dan jumlah alat plambing [5] 

 Jumlah alat plambing 

Jenis alat plambing 
1 2 4 8 12 16 24 32 40 50 70 100 

Kloset, dengan katup gelontor 1 
50 50 40 30 27 23 19 17 15 12 10 

satu 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 

Alat plambing biasa 

 

1 
100 75 55 48 45 42 40 39 38 35 33 

dua 3 5 6 7 10 13 16 19 25 33 

 

c. Berdasarkan Unit Beban Alat Plambing 

Metode ini digunakan untuk setiap alat plambing yang unit beban (fixture unit) telah 

ditetapkan. Dalam setiap bagian pipa, dijumlahkan besarnya unit beban dari semua 

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

dengan kurva. Berikut Gambar 2.10 merupakan kurva yang memberikan hubungan 

antara jumlah unit beban alat plambing dengan laju aliran air dan pada Tabel 2.7 

memberikan besarnya unit beban untuk setiap alat plambing. 
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Gambar 2.10 Kurva hubungana antara unit beban alat plambing dengan laju 

aliran [5] 

Kurva (1) dengan katup gelontor 

Kurva (2) dengan tangki gelontor 
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Tabel 2.7 Unit beban alat plambing untuk penyediaan air dingin [5] 

Jenis alat plambing3) Jenis penyediaan air 

Unit alat plambing3) 

Keterangan untuk 

pribadi4) 

untuk 

umum3) 

Kloset Katup gelontor 6 10 

  

Kloset Tangki gelontor 3 5 

Peturasan, dengan tiang Katup gelontor - 10 

Peturasan terbuka (urinal stall) Katup gelontor - 5 

Peturasan terbuka (urinal stall) Tangki gelontor - 3 

Bak cuci (kecil) Keran 0.5 1 

Bak cuci tangan Keran 1 2 

Bak cuci tangan, untuk kamar 

operasi 
Keran - 3 

Bak mandi rendam (bath tub) 
Keran pencampur air 

dingin dan panas 
2 4 

Pancuran mandi (shower) 
Keran pencampur air 

dingin dan panas 
2 4 

Pancuran mandi tunggal 
Keran pencampur air 

dingin dan panas 
2 - 

Satuan kamar mandi dengan bak 

mandi rendam 

Kloset dengan katup 

gelontor 
8 - 

Satuan kamar mandi dengan bak 

mandi rendam 

Kloset dengan tangki 

gelontor 
6 - 

Bak cuci bersama (untuk tiap keran) - 2 

Bak cuci pel Keran 3 4 
Gedung 

kantor, dsb.  

Bak cuci dapur Keran 2 4 
Untuk umum: 

hotel  

Bak cuci piring Keran - 5 
atau restoran, 

dsb. 

Bak cuci pakaian (satu sampai 

tiga) 
Keran 3 - 

  Pancuran minum Keran ai minum - 2 

Pemanas air Katup bola - 2 

 

3. Perkiraan Laju Aliran Air 

Laju aliran dapat dinyatakan dengan “Q”. Dalam rumus Hazen Williams laju aliran 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Q = (1,67) (c) (d2,63) (i0,54) (10000) 

Dimana: 

Q = Laju aliran air (liter/menit) 

c = Koefisien kecepatan aliran 

d = Diameter dalam pipa (m) 

i = Gradien hidraulik (m/m) 

4. Penentuan ukuran pipa 
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Penentuan ukuran pipa dapat ditentukan berdasarkan laju aliran puncak. Selain itu, 

dalam menentukan ukuran pipa perlu juga dipertimbangkan batas kerugian gesek 

atau gradien hidrolik yang diizinkan. Dalam menentukan kerugian gesek yang 

diizinkan, terdapat rumus mengenai kerugian gesek yaitu: 

R= (1000) (H-H1) /(l – l’) 

Dimana: 

R = Kerugian gesek yang diizinkan (mm/m). 

H = Head statik pada alat plambing (m). 

H1 = Head statik standar pada alat plambing (m), Tabel 2.2. 

l = Panjang pipa lurus (m). 

l’ = Panjang ekivalen perlengkapan pipa (m). 

Jikalau sistem pipa mempunyai kerugian gesek yang diizinkan maka dapat dihitung 

dengan rumus diatas untuk pipa dengan laju aliran tertinggi.  Selain itu terdapat 

rumus yang berasal dari “HASS 206-1976, Plumbing Code” yaitu: 

R= (1000) (H-H1) / (K) (L + l) 

Dimana: 

R = Kerugian gesek yang diizinkan (mm/m) 

H = Head statik pada alat plambing (m) 

H1 = Head statik standar pada alat plambing (m), Tabel 2.3. 

K = Koefisien sistem pipa (2-3) 

L = Panjang pipa lurus, pipa utama (m) 

l = Panjang pipa lurus, pipa cabang (m) 

Sedangkan, untuk lantai yang lebih rendah dari lantai tertinggi, harus dikurangkan 

dengan kerugian gesek pipa utama antara lantai tersebut sampai lantai tepat di 

atasnya. Jadi untuk lantai yang ke-(n), kerugian gesek yang diizinkan dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

𝑅𝑛 =  
𝐻𝑛 − 𝑅𝑛−1(𝐿𝑛−1 +  𝐿′

𝑛−1) −  𝑅𝑛−1 (𝐿𝑛−1 −  𝐿′
𝑛−1) … −  𝐻1𝑛

𝐾 (𝐿𝑛 + 𝑙𝑛)
 𝑥 1000 

Dimana: 

Rn = Kerugian gesek diizinkan pada lantai ke (n) 

Rn-1 = Kerugian gesek diizinkan pada lantai ke (n-1) 

Rn-2 = Kerugian gesek diizinkan pada lantai ke (n-2) 

Hn = Head statik pada alat plambing lantai ke (n) 
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H1n = Head statik standar alat plambing pada lantai ke (n) 

K = Koefisien sistem pipa 

Ln = Panjang lurus pipa utama pada lantai ke (n) 

Ln-1 = Panjang lurus pipa utama dari lantai ke (n-2) sampai lantai ke  

    (n-1) 

Ln-2 = Panjang lurus pipa utama dari lantai ke (n-2) sampai lantai ke  

    (n-2) 

ln = Panjang lurus pipa-pipa cabang pada lantai ke (n) 

Selain itu  terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan laju aliran 

air yaitu metode menggunakan ekivalensi tekanan pipa. Metode ini didasarkan pada 

konsep sirkit tertutup pipa-pipa cabang yang bermula dari suatu pipa pengumpul 

(header) dan kembali lagi, yang berarti kerugian gesek dalam masing-masing pipa 

cabang tersebut sama. Sistem pipa penyediaan air dalam gedung biasanya tidak 

merupakan sirkit tertutup kembali lagi ke pipa pengumpul, kerugian gesek dalam 

pipa-pipa cabang tidaklah harus sama. Selanjutnya, dari kedua metode tersebut 

dilakukan perbandingan sehingga didapatkan perhitungan pipa cabang yang tidak 

menuntut untuk tekanan terlalu tinggi. 

1.2.7 Peralatan Penyediaan Air 

Dalam peralatan penyediaan air terdapat jenis-jenis peralatan yang digunakan, yaitu 

[5]: 

1. Tangki Air 

Peralatan tangki air terdapat dalam beberapa jenis tangki, yaitu: 

a. Tangki Air Bawah Tanah 

Tangki air ini merupakan tangki yang terletak di bawah permukaan tanah. Air yang 

berasal dari tangki ini dipompa ke dalam jaringan pipa penyediaan air gedung. 

Selain itu, ukuran tangki air bawah tanah memiliki ukuran yang besar dan tangki 

ini dapat dibuat dari baja, beton bertulang, kayu, atau FRP (fiberglass). 

b. Tangki Atap 

Tangki atap merupakan tangki yang terletak di atas atau di atap bangunan dan 

tangki ini mendapat air dari tangki bawah tanah yang telah dipompakan. Selain itu, 

tangki ini biasanya terbuat dari pelat baja, kayu, dan FRP. 
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c. Tangki Tekan 

Tangki tekan merupakan tangki yang memiliki fungsi untuk menyimpan air dengan 

tekanan yang tinggi. Tangki ini biasanya terbuat dari baja. 

2. Pompa Penyediaan Air 

Pompa merupakan pesawat angkut yang bertujuan untuk memindahkan zat cair 

melalui saluran tertutup [7]. Pompa menghasilkan suatu tekanan yang sifatnya 

hanya mengalir dari suatu tempat ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Atas 

dasar kenyataan tersebut maka pompa harus mampu membangkitkan tekanan fluida 

sehingga dapat mengalir atau berpindah [8]. 

Pompa yang menyedot air dari tangki bawah dan mengalirkannya ke tangki atas 

seringkali dinamakan dengan “pompa angkat”. Sedangkan pompa yang 

mengalirkan air ke tangki tekan dapat disebut dengan “pompa tekan”. 

Pompa dapat dikelompokkan dengan beberapa jenis yaitu jenis putar, jenis langkah 

positif, dan jenis khusus. Berdasarkan jenis putar terdapat pompa sentrifugal, aliran 

campuran, aksial, dan jenis khusus. Berdasarkan jenis langkah positif terdapat 

pompa torak/plunyer, pompa sudu, pompa eksentrik. Sedangkan untuk jenis pompa 

khusus terdapat pompa vorteks, gelembung uap, dan pompa jet. 

Selain itu terdapat juga bahan dan mekanisme yang digunakan dalam peralatan 

penyediaan air, yaitu: 

1. Bahan dan Konstruksi Tangki Air 

a. Tangki Air Pelat Baja 

Tangki air pelat baja merupakan tangki air yang terbuat dari baja. Tangki ini banyak 

sekali digunakan karena tangki cukup mudah untuk pembuatan dan harganya tidak 

mahal. Tangki dengan pelat baja cenderung lebih mudah terkena masalah korosi 

sehingga terkadang dapat menyebabkan air memiliki kandungan besi tinggi di 

dalam air ataupun gejala air merah. 

b. Tangki Air dari Pelat Baja Tahan Karat 

Tangki air dari pelat baja ini lebih baik daripada tangki air pelat baja sebelumnya. 

Tangki air ini terbuat dari baja yang lebih tahan karat. Selain itu, permukaan pelat 

baja ini dapat dicat sehingga memudahkan dalam pembersihan endapan yang 
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terdapat di permukaan tangki. Hanya saja harga tangki ini relatif lebih mahal 

dibandingkan dengan tangki pelat baja yang tidak tahan dengan karat. 

c. Tangki Air FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) 

Tangki air FRP merupakan tangki yang terbuat dari jenis bahan fiberglass. Bahan 

plastik yang banyak digunakan dalam tangki ini yaitu unsaturated polyester resin. 

Sedangkan serat gelas dalam bahan komposit ini berfungsi sebagai penguat 

struktural. Tangki air FRP memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari 

tangki ini adalah: 

 Jauh lebih ringan dibanding baja 

 Mudah dibentuk dan diwarnai 

 Tahan terhadap karat dan beberapa bahan kimia 

 Kurang merambatkan panas 

Sedangkan untuk kelemahan dari tangki ini adalah: 

 Kekuatan mekanis lebih rendah terutama terhadap tumbukan dibandingkan 

kekuatan mekanis yang dimiliki oleh tangki baja 

 Koefisien pemakaian termal besar 

 Akan terjadi gejala kelelahan 

 Dapat menumbuhkan alga 

 Kurang tahan terhadap alkali 

d. Tangki Air dari kayu 

Tangki air ini merupakan tangki yang terbuat dari kayu. Tangki ini dapat bertahan 

dengan kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 30 sampai 40 tahun. Tangki air 

ini biasanya dibuat dengan bentuk silindris atau eliptis, dan jarang dibuat bentuk 

persegi karena harganya akan jadi mahal. Untuk mencegah proses pembusukan 

kayu sebaiknya air yang terdapat di dalam tangki sering diganti. 

e. Tangki Air dari Beton Bertulang 

Tangki air ini seringkali ditemukan di bawah lantai kantor atau pun di atap 

bangunan. Hanya saja untuk pemasangan tangki dari beton bertulang di bawah 

lantai kantor sudah dilarang atau tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena tangki 

dengan bahan beton bertulang akan lebih berat, dapat timbul retak-retak, sulit 

membuat dan menjaga agar kedap air untuk jangka waktu lama. 
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2. Konstruksi Pompa Air 

Berikut merupakan jenis-jenis pompa air yang dapat digunakan: 

a. Jenis Putar 

 Pompa Diffuser atau Pompa Turbin 

Pompa diffuser merupakan pompa yang mempunyai diffuser terpasang pada rumah 

pompanya. Hal ini berfungsi untuk mengalirkan aliran air keluar dari impeller. 

 Pompa Turbin untuk Sumur 

Pompa turbin ini memiliki motor penggerak yang dipasang di atas dan terpisah dari 

pompa. Pompa jenis ini jarang lagi untuk digunakan untuk sumur dalam karena 

jenis pompa ini memiliki motor listrik yang tidak dapat dibenamkan di dalam air. 

 Pompa Submersibel untuk Sumur Dalam 

Pompa jenis ini seringkali digunakan untuk sumur yang dalam. Pompa listrik yang 

terdapat pada pompa ini terpasang pada rumah pompa. Motor listrik yang bekerja 

pada pompa ini harus benar-benar kedap air termasuk pula sistem penyambungan 

kabelnya. 

b. Pompa Jenis Langkah Positif 

Berikut merupakan pompa-pompa yang terdapat pada pompa jenis langkah positif: 

 Pompa Torak 

Pompa torak bolak-balik di dalam silinder akan menimbulkan tekanan pompa 

negatif pada satu sisinya, yang akan membuka katup keluar atau katup masuk, dan 

mengalirkan air keluar ke dalam pipa atau masuk ke dalam silinder. 

 Pompa Tangan 

Pompa jenis ini memiliki prinsip yang sama dengan pompa torak, hanya saja 

konstruksinya dibuat khusus agar mudah digerakkan dengan tangan. 

c. Pompa Khusus 

 Pompa Vortex 

Pompa jenis ini memiliki impeller dengan lekukan-lekukan yang dipotong pada 

pinggirannya yang berputar dalam suatu rumah silindris. 

 Pompa Gelembung Udara 

Pompa jenis ini dapat juga disebut dengan lift pump, karena air dalam suatu pipa 

terangkat oleh gelembung-gelembung air sebagai akibat adanya perbedaan berat 

jenis air dan udara. 
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 Pompa Jet 

Pompa jenis ini merupakan pompa dengan sistem yang terdiri dari sebuah pompa 

sentrifugal dan suatu jet-ejector, digunakan untuk memompa sumur yang muka 

airnya lebih dari 10 m di bawah muka tanah. 

 Pompa Bilah (wing pump) 

Pompa jenis ini digerakkan tangan dan sering dipakai untuk perumahan. Pompa 

dengan jenis ini mampu mengangkat air sampai setinggi 60 m. 

1.3 Sistem Pembuangan dan Ven 

Air buangan atau air limbah merupakan semua cairan yang dibuang, baik yang 

mengandung kotoran manusia, hewan, bekas tumbuh-tumbuhan, maupun yang 

mengandung sisa-sisa proses dari industri [5]. 

1.3.1 Jenis Air Buangan 

Dalam jenis air buangan, air buangan memiliki empat golongan, yaitu: 

1. Air Kotor 

Air kotor merupakan air buangan yang berasal dari kloset, peturasan, bidet, dan air 

buangan mengandung kotoran manusia yang berasal dari alat-alat plambing 

lainnya. 

2. Air Bekas 

Air bekas merupakan air buangan yang berasal dari alat-alat plambing lainnya, 

seperti bak mandi, bak cuci tangan, bak dapur dan lain-lain. 

3. Air Hujan 

Air hujan merupakan air yang berasal dari atap, halam dsb. 

4. Air Buangan Khusus 

Air buangan khusus merupakan air yang mengandung gas, racun, atau bahan-bahan 

berbahaya seperti yang berasal dari pabrik, air buangan dari laboratorium tempat 

pengobatan, tempat pemeriksaan di rumah sakit, rumah pemotongan hewan, air 

buangan yang bersifat radioaktif atau mengandung bahan radioaktif yang dibuang 

dari pusat listrik tenaga nuklir atau laboratorium penelitian atau pengobatan yang 

menggunakan bahan radioaktif. 
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1.3.2 Sistem pembuangan air 

Sistem pembuangan air memiliki beberapa sistem, yaitu: 

1. Sistem Pembuangan Air Kotor dan Air Bekas 

Dalam sistem pembuangan ini, terdapat dua macam sistem yaitu sistem campuran 

dan sistem terpisah. Sistem campuran merupakan sistem pembuangan dimana air 

kotor dan air bekas dikumpulkan dan dialirkan ke dalam satu saluran sedangkan 

sistem terpisah merupakan sistem pembuangan yang mana air kotor dan air bekas 

masing-masing dikumpulkan dan dialirkan secara terpisah. 

2. Sistem Pembuangan Air Hujan 

Pada sistem pembuangan ini, sistem pembuangan air hujan harus dipisahkan dari 

sistem pembuangan air bekas dan air kotor. 

3. Sistem Gravitasi dan Sistem Bertekanan 

Sistem gravitasi dilakukan dengan mengatur letak dan kemiringan pipa-pipa 

pembuangan sedangkan sistem bertekanan dilakukan dengan mengumpulkan air 

buangan dalam bak penampung dan kemudian dipompakan ke luar. 

Dalam sistem pembuangan terdapat bagian-bagian dalam sistem pembuangan, 

yaitu: 

1. Pipa Pembuangan Alat Plambing 

Pipa pembuangan ini adalah pipa pembuangan yang menghubungkan perangkap 

alat plambing dengan pipa pembuangan lainnya, dan biasanya dipasang tegak. 

Ukuran pipa ini harus sama atau lebih besar dengan ukuran lubang ke luar 

perangkap alat plambing. 

2. Cabang Mendatar 

Cabang mendatar merupakan semua pipa pembuangan mendatar yang 

menghubungkan pipa pembuangan alat plambing dengan pipa tegak air buangan. 

3. Pipa Tegak Air Buangan 

Pipa tegak air buangan merupakan pipa tegak untuk mengalirkan air buangan dari 

cabang-cabang mendatar. 

4. Pipa Tegak Air Kotor 

Pipa tegak air kotor merupakan pipa tegak yang berfungsi untuk mengalirkan air 

kotor dari cabang-cabang mendatar. 
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5. Pipa atau Saluran Pembuangan Gedung 

Pipa atau saluran pembuangan gedung merupakan pipa pembuangan dalam gedung 

yang mengumpulkan air kotor, air bekas, atau air hujan. 

6. Riol Gedung 

Pipa riol gedung merupakan pipa di halaman gedung yang menghubungkan pipa 

pembuangan gedung dengan instalasi pengolahan, atau dengan riol umum. 

1.3.3 Kemiringan pipa dan kecepatan aliran 

Pipa pembuangan harus mempunya ukuran dan kemiringan yang cukup, sesuai 

dengan banyaknya dan jenis air buangan yang harus dialirkan. Biasanya pipa 

dianggap tidak penuh berisi air buangan, melainkan hanya tidak lebih dari 2/3 

terhadap penampang pipa, sehingga bagian atas yang “kosong” cukup untuk 

mengalirkan udara. Pada Tabel 2.8 memuat standar untuk penggunaan umum 

mengenai kemiringan pipa pembuangan horisontal. 

Tabel 2.8 Kemiringan pipa pembuangan horisontal [5] 

Diameter Pipa (mm) Kemiringan minimum 

75 atau kurang 1/50  

100 atau kurang 1/100  

 

1.3.4 Ukuran pipa pembuangan 

Berikut merupakan persyaratan-persyaratan yang digunakan dalam penentuan 

ukuran pipa pembuangan [9]:  

1. Ukuran Minimum Pipa Cabang Mendatar 

Pipa cabang mendatar harus mempunyai ukuran yang sekurang-kurangnya sama 

dengan diameter terbesar dari perangkap alat plambing yang dilayaninya. Diameter 

perangkap dan pipa pengering alat plambing dapat dilihat dalam Tabel 2.9. 
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Tabel 2.9 Diameter minimum, perangkap, dan pipa buangan alat plambing [5] 

Alat Plambing 
Diameter perangkat 

minum (mm) 

Diameter buangan alat 

plambing minimum (mm) 
Catatan 

1 Kloset 75 75   

2 Peturasan :   40   

-Tipe menempel 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 3-4 orang 65 65   

-untuk 5-6 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  32 32-40 3) 

tempat cukur 

6 Pancuran minum 32 32   

7 Bak mandi :       

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

-Model Jepang (untuk di 

rumah) 
40 40-50 5) 

-Untuk umum 50-75 50-75 6) 

8 Pancuran mandi (dalam 

ruang) 
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 2-4 orang 
40-50 40-50   

14 Bak cuci tangan, rumah 

sakit 
40 40-50 3) 

15 Bak cucim 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   

-Penghacur kotoran (disposer) 

untuk rumah 
40 40   
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Alat Plambing 
Diameter perangkat 

minum (mm) 

Diameter buangan alat 

plambing minimum (mm) 
Catatan 

-Penghancur kotoran 

(disposer) besar (untuk 

restoran) 

50 50   

17 Buangan lantai (floor 

drain) 
40-75 40-75 11) 

 

2. Ukuran Minimum Pipa Tegak 

Pipa tegak harus mempunyai ukuran yang sekurang-kurangnya sama dengan 

diameter terbesar cabang mendatar yang disambungkan ke pipa tegak tersebut. 

3. Pengecilan Ukuran Pipa 

Pipa tegak maupun cabang mendatar tidak boleh diperkecil diameternya dalam arah 

aliran air buangan. Pengecualian hanya pada kloset, di mana pada lubang keluarnya 

dengan diameter 100 mm dipasang pengecilan pipa 100 x 75 mm. Cabang mendatar 

yang melayani satu kloset harus mempunyai diameter sekurang-kurangnya 75 mm 

dan untuk dua kloset atau lebih sekurang-kurangnya 100 mm. 

4. Pipa Dibawah Tanah 

Pipa pembuangan yang ditanam dalam tanah atau di bawahnya lantai bawah tanah 

harus mempunya ukuran sekurang-kurangnya 50 mm. 

5. Interval Cabang 

Interval cabang adalah jarak pada pipa tegak antara dua titik dimana cabang 

mendatar disambungkan pada pipa tegak tersebut. Air buangan dari pipa cabang 

mendatar masuk ke dalam pipa tegak dengan aliran tak teratur dan setelah jatuh 

sepanjangan kira-kira 2,5 m dalam pipa tegak alirannya menjadi teratur. 

Dalam menentukan nilai unit alat plambing, nilai unit untuk berbagai jenis alat 

plambing dapat dilihat pada Tabel 2.10. Apabila jenis alat plambing yang 

direncanakan sesuai dengan yang ada dalam Tabel 2.10 tersebut di atas, ukuran pipa 

pembuangan dapat ditentukan berdasarkan jumlah nilai unit alat plambing yang 

dilayani pipa yang bersangkutan. Kalau tidak ada di dalam Tabel 2.10, nilai unit 

alat plambing dapat diperkirakan dengan Tabel 2.11. 
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Tabel 2.10 Unit alat plambing sebagai beban setiap alat atau kelompok [5] 

Alat plambing 
Diameter perangkat 

minimum (mm) 1) 

Unit alat plambing 

sebagai beban 
Catatan 

1 Kloset :tangki gelontor 
75 

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, modal palung setiap 

0.6 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 di rumah) 40 2   

-Untuk umum 50-75 4-6    

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   

15 Bak cuci tangan, kamar bedah       

-Ukuran besar   2   

-Ukuran kecil   1.5   

16 Bak cuci, laboratorium kimia 40-50 1.5   

17 Bak cuci, macam-macam :       

-Dapur, untuk rumah 40-50   6) 

-Dapur, dengan penghancur 

makanan, untuk rumah 
40-50 3   

-Hotel, komersial 50 4   

-Bar 32 1.5   

-Dapur kecil, cuci piring 40-50  2-4   
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Alat plambing 
Diameter perangkat 

minimum (mm) 1) 

Unit alat plambing 

sebagai beban 
Catatan 

18 Mesin cuci :       

-Untuk rumah 40 2   

-Paralel, dihitung setiap orang - 0.5   

19 Buangan lantai (floor drain) 40 0.5 7) 

20 Kelompok alat plambing dalam 

kamar mandi terdiri 
      

dari satu kloset, 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) 

 

Tabel 2.11 Unit alat plambing sebagai beban, untuk alat plambing yang tidak ada 

dalam Tabel 2.10 [5] 

Diameter pipa buangan alat plambing atau 

perangkapnya (mm) 

Unit alat plambing sebagai beban 

32 atau kurang 1 

40 2 

30 3 

65 4 

75 5 

100 6 

 

Ukuran pipa pembuangan ditentukan berdasarkan jumlah beban unit alat plambing 

maksimum yang diizinkan untuk setiap diameter pipa, sebagaimana dicantumkan 

dalam Tabel 2.12. 
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Tabel 2.12 Beban maksimum unit alat plambing yang diizinkan, untuk cabang 

horisontal dan pipa tegak buangan [5] 

 

1.3.5 Sistem Ven 

Pipa ven merupakan bagian penting dari suatu sistem pembuangan. Tujuan dari 

pemasangan pipa ven adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga sekat perangkap dari efek sifon atau tekanan. 

2. Menjaga aliran yang lancar dalam pipa pembuangan. 

3. Mensirkulasikan udara dalam pipa pembuangan. 

Sistem ven memiliki beberapa jenis sistem dan pipa ven. Berikut merupakan 

beberapa jenis sistem dan pipa ven: 

1. Sistem Ven 

a. Sistem ven tunggal 

Sistem ini adalah sistem dimana pada setiap alat plambing dipasang sebuah pipa 

ven. 

b. Sistem Ven Lup 

Sistem ini merupakan sistem pipa ven yang melayani dua atau lebih alat plambing 

(sebanyak-banyaknya 8) dipasang pada cabang mendatar pipa air buangan dan 

disambungkan kepada ven pipa tegak. 

c. Sistem Ven Pipa Tegak 
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Dalam gedung yang menggunakan sistem ini, hanya ada ven pipa tegak saja dan 

tidak dipasang pipa ven jenis lainnya. 

d. Pipa Tegak Ven 

Pipa tegak ven harus dipasang dalam hal dimana pipa tegak air kotor atau air bekas 

melayani dua interval cabang atau lebih, dan dalam hal dimana alat-alat plambing 

pada setiap lantai mempunya pipa ven tunggal atau pipa ven jenis lainnya. 

2. Jenis Pipa Ven 

a. Ven Tunggal 

Pipa ven ini dipasang untuk melayani satu alat plambing dan disambungkan kepada 

sistem ven lainnya atau langsung terbuka udara luar. 

b. Ven Lup 

Pipa ven ini melayani dua atau lebih perangkap alat plambing dan disambungkan 

kepada ven pipa tegak. 

c. Ven Pipa Tegak 

Pipa ini merupakan perpanjangan dari pipa tegak air buangan, di atas cabang 

mendatar pipa air buangan tertinggi. 

d. Ven Bersama 

Pipa ven ini adalah satu pipa ven yang melayani perangkap dari dua alat plambing 

yang dipasang bertolak belakang atau sejajar. 

e. Ven Basah 

Pipa ven basah adalah pipa ven yang juga menerima air buangan berasal dari alat 

plambing selain kloset. 

f. Ven Pelepas 

Pipa ven ini adalah pipa ven untuk melepas tekanan udara dalam pipa pembuangan. 

g. Pipa Ven Balik 

Pipa ven balik adalah bagian pipa ven tunggal yang membelok ke bawah, setelah 

bagian tegak ke atas sampai lebih tinggi dari muka air banjir alat plambing. 

h. Pipa Ven Yoke 

Pipa ven ini suatu ven pelepas yang menghubungkan pipa tegak air buangan kepada 

pipa tegak ven. 
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1.3.6 Ukuran Pipa Ven 

Secara umum ukuran ven harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam buku pedoman ataupun standar yang telah dikeluarkan oleh 

instansi pemerintahan yang berwenang [5]. 

1. Ukuran Pipa Ven Lup dan Pipa Ven Sirkit 

a. ukuran pipa ven lup dan ven sirkit minimum 32 mm dan tidak boleh kurang dari 

setengah kali diameter cabang mendatar pipa buangan atau pipa tegak ven yang 

disambungkannya. 

b. Ukuran pipa ven pelepas minimum 32 mm dan tidak boleh kurang dari setengah 

kali diameter cabang mendatar pipa pembuangan yang dilayaninya. 

2. Ukuran Pipa Ven Tegak 

Ukuran ven pipa tegak tidak boleh kurang dari ukuran pipa tegak air buangan yang 

dilayaninya dan selanjutnya tidak boleh diperkecil ukurannya sampai ke ujung 

terbuka. 

3. Ukuran Pipa Ven Tunggal 

Ukuran pipa ven tunggal minimum 32 mm dan tidak boleh kurang dari setengah 

kali diameter pipa pengering alat plambing yang dilayaninya. 

4. Ukuran Pipa Ven Pelepas Ofset 

Ukuran pipa ven pelepas untuk ofset pipa pembuangan harus sama dengan atau 

lebih besar daripada diameter pipa tegak ven atau pipa tegak air buangan. 

5. Ukuran Pipa Ven Yoke 

Ukuran pipa ven yoke harus sama dengan atau lebih besar daripada diamater pipa. 

Dalam menentukan ukuran pipa ven didasarkan pada unit beban alat plambing dari 

pipa pembuangan yang dilayaninya dan panjang ukur pipa ven tersebut. Pada Tabel 

2.13 terdapat ukuran pipa cabang horisontal ven dengan lup sedangkan Tabel 2.14 

menunjukkan ukuran dan panjang pipa ven.  
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Tabel 2.13 Ukuran pipa cabang horisontal ven dengan lup [5] 

Nomor 

jalur 

Ukuran 

pipa air 

kotor atau 

air 

buangan 

(mm) 

Unit alat 

plambiing 

(angka 

maksimum) 

Diameter ven lup (mm) 

40 50 65 75 100 125 

Panjang maksimum horisontal (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 42   

10 125 200 - - - 4,8 21 60 

11 125 1100 - - - 3 12 42 

 

Tabel 2.14 Ukuran dan panjang pipa ven [5] 
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1.4 Instalasi Pemadam Kebakaran 

Dalam instalasi pemadam kebakaran, terdapat beberapa sistem proteksi kebakaran 

yaitu sistem sprinkler, sistem sprinkler, alat pemadam api ringan (APAR), dan 

hidran kebakaran. 

1.4.1 Sistem Sprinkler 

Sprinkler adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai 

tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat 

memancar ke semua arah secara merata. Sprinkler atau sistem pemancar air 

otomatis bertujuan untuk mencegah meluasnya peristiwa kebakaran. Sistem 

sprinkler harus dirancang untuk memadamkan kebakaran atau sekurang-kurangnya 

mampu mempertahankan kebakaran untuk tetap, tetap berkembang, dan 30 menit 

sejak kepala sprinkler pecah [10]. Berikut merupakan beberapa jenis sprinkler, 

yaitu [11]: 

1. Sistem Kering 

Sistem sprinkler kering merupakan suatu sistem instalasi sprinkler yang bersifat 

otomatis dan disambungkan dengan sistem perpipaannya. Pada sistem perpipaan 

sprinkler, sistem mengandung udara atau nitrogen yang bertekanan. Pelepasan 

udara tersebut diakibatkan oleh adanya panas yang mengakibatkan api bertekanan 

membuka dry pipe valve. 

2. Sistem Basah 

Sistem sprinkler basah bekerja secara otomatis terhubung dengan sistem pipa yang 

berisi air. Peralatan yang digunakan pada sistem sprinkler jenis ini terdiri dari 

sumber air, bak penampungan, kepala sprinkler, tangki tekanan, dan pipa air. 

Dalam keadaan normal, seluruh jalur pipa penuh dengan air. Sistem ini paling 

umum digunakan karena paling sedikit menimbulkan masalah. 

3. Sistem Curah 

Sistem curah pada umumnya digunakan untuk proteksi kebakaran pada trafo 

pembangkit listrik atau gudang-gudang bahan kimia tertentu. Sistem ini 

menyediakan air secara cepat untuk seluruh area dengan memakai kepala sprinkler 

terbuka yang dihubungkan ke suplai air melalui suatu valve. Valve ini dibuka 

dengan cara mengoperasikan sistem deteksi yang dipasang di area yang sama 
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dengan sprinkler. Ketika valve dibuka, air akan mengalir ke dalam sistem perpipaan 

dan dikeluarkan dari seluruh sprinkler yang ada. 

4. Sistem Pra Aksi 

Komponen sistem pra aksi memiliki alat deteksi dan kutub kendali tertutup, 

instalasi perpipaan kosong berisi udara biasa dan seluruh kepala sprinkler tertutup. 

Valve untuk persediaan air dibuka oleh suatu sistem operasi detektor otomatis yang 

dengan segera mengalirkan air dalam pipa. Penggerak sistem deteksi membuka 

katup yang membuat air dapat mengalir ke sistem pipa sprinkler dan air akan 

dikeluarkan melalui beberapa sprinkler terbuka. Kepekaan alat deteksi pada sistem 

pra aksi ini diatur berbeda dan akan lebih peka, maka dari itu disebut sistem pra 

aksi karena ada aksi pendahuluan sebelum kepala sprinkler pecah. 

5. Sistem Kombinasi 

Sistem sprinkler kombinasi bekerja secara otomatis dan terhubung dengan sistem 

yang mengandung air di bawah tekanan yang dilengkapi dengan sistem deteksi 

yang terhubung pada satu area dengan sprinkler. 

Sprinkler terdapat dua macam sistem yaitu sprinkler berdasarkan arah pancaran dan 

berdasarkan kepekaan terhadap suhu [12]. Berikut merupakan klasifikasi kepala 

sprinkler: 

1. Berdasarkan Arah Pancaran 

a. Pancaran ke atas 

b. Pancaran ke bawah, dan 

c. Pancaran arah dinding 

2. Berdasarkan Kepekaan terhadap Suhu 

a. Warna Segel 

 Warna putih pada temperatur 93 ⁰C 

 Warna biru pada temperatur 141 ⁰C 

 Warna kuning pada temperatur 182 ⁰C 

 Warna merah pada temperatur 227 ⁰C 

 Tidak berwarna pada temperatur 68 ⁰C / 74 ⁰C 

b. Warna Cairan dalam Tabung Gelas 

 Warna jingga pada temperatur 53 ⁰C 
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 Warna merah pada temperatur 68 ⁰C 

 Warna kuning pada temperatur 79 ⁰C 

 Warna hijau pada temperatur 93 ⁰C 

 Warna biru pada temperatur 141 ⁰C 

 Warna ungu pada temperatur 181 ⁰C 

 Warna hitam pada temperatur 201 ⁰C/ 260 ⁰C 

1.4.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

Alat pemadam api ringan (APAR) adalah alat yang ringan serta mudah dilayani 

oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula kebakaran [13]. APAR memiliki 

sifat yang praktis dan mudah dalam penggunaannya. Meskipun demikian, APAR 

hanya efektif untuk memadamkan kebakaran kecil atau awal mula kebakaran.  

Keefektifan penggunaan APAR dalam memadamkan api kecil tergantung pada 4 

faktor, yaitu [14]: 

1. Pemilihan jenis APAR yang tepat sesuai dengan klasifikasi kebakaran. 

2. Pengetahuan yang benar mengenai teknik penggunaan APAR. 

3. Kecukupan jumlah isi bahan pemadam yang ada di dalam APAR. 

4. Berfungsinya APAR secara baik berkaitan dengan pemeliharaannya. 

Selain itu, terdapat beberapa jenis APAR berdasarkan media yang digunakan: 

1. APAR dengan Media Busa 

APAR jenis ini membutuhkan gas CO2 atau N2 yang bertekanan untuk menekan 

busa keluar. 

2. APAR dengan Serbuk Kimia 

APAR dengan serbuk kimia terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

a. Tabung berisi serbuk kimia yang gas bertekanan langsung dimasukkan ke dalam 

tabung bersama serbuk kimia. Di bagian luar tabung terdapat indikator tekanan 

gas untuk mengetahui kondisi tekanan di dalam tabung masih memenuhi syarat. 

b. Tabung berisi serbuk kimia dan sebuah tabung kecil yang berisi gas bertekanan 

CO2 atau N2 sebagai pendorong serbuk kimia. 

3. APAR dengan Media Air 

APAR jenis ini membutuhkan gas CO2 atau N2 yang bertekanan untuk menekan air 

keluar. 
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4. APAR dengan Media Gas 

APAR dengan media gas pada umumnya berisi dengan gas CO2 yang corong 

semprotnya berbentuk melebar sehingga CO2 yang keluar akan menjadi bentuk 

kabut. 

5. Alat Pemadam Api Beroda 

Alat pemadam ini berisikan serbuk kimia atau gas yang mana alat ini ukurannya 

lebih besar dari APAR sehingga memiliki berat 25 kg sampai dengan 150 kg. 

1.4.3 Sistem Hidran Kebakaran 

Instalasi pemadam kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran yang 

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

selang kebakaran [15]. Sistem ini terdiri dari sistem persediaan air, pompa, 

perpipaan, coupling outlet, inlet, nozzle, dan selang. 

Sistem instalasi hidran yang dipakai adalah sistem instalasi hidran basah. Sistem 

instalasi hidran basah adalah suatu sistem hidran yang pipa-pipanya selalu berisi 

air. Dipilih karena jika terjadi bencana kebakaran diharapkan mampu menyuplai air 

lebih cepat dan tidak membutuhkan daya pompa yang besar untuk memompa air 

dari reservoir. 

Selain itu, terdapat bagian-bagian dari sistem hidran yang memiliki peranan 

penting, berikut merupakan bagian-bagiannya: 

1. Persediaan Air 

Sistem persediaan air untuk sistem hidran yaitu [16]: 

a. Volume reservoir, sesuai yang diatur dengan ketentuan yang berlaku, harus 

diperkirakan berdasarkan waktu pemakaian yang disesuaikan dengan klasifikasi 

ancaman bahaya kebakaran bagi bangunan yang diproteksi. 

b. Sumber air untuk memasok kebutuhan sistem hidran kebakaran dapat berasal 

dari PDAM, sumur dalam (artesis) atau kedua-duanya. 

c. Berdasarkan ancaman bahaya kebakaran, maka banyaknya dapat digunakan 

untuk lama waktu seperti berikut: 

 Kelas ancaman bahaya kebakaran ringan : 45 menit 

 Kelas ancaman bahaya kebakaran sedang : 60 menit 

 Kelas ancaman bahaya kebakaran berat : 90 menit 
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Selain itu, bak penampungan untuk persediaan air pada sistem hidran dapat berupa 

reservoir atas, reservoir bawah tanah, atau tangki bertekanan. 

2. Pemipaan 

Rangkaian jaringan pemipaan pada sistem hidran terdiri dari [15]: 

 Pipa Distribusi 

Pipa penyalur merupakan pipa yang terentang dari pipa header sampai ke hidran 

halaman. Diameter pipa bervariasi antara 4, 6, dan 8 inch sesuai dengan besar 

kecilnya sistem hidran yang dipasang. 

 Pipa Header 

Pipa header dapat dikatakan sebagai pipa utama yang ukuran diameternya biasanya 

lebih besar dari pipa lainnya di dalam rangkaian sistem hidran. Pipa ini merupakan 

tempat bertemunya pipa pengeluaran (discharge) dari pompa jockey, pompa utama 

maupun pompa cadangan sebelum kemudian ke pipa penyalur. Diameter pipa 

header ini, selain berhubungan dengan pipa penyala, biasanya dihubungkan juga 

dengan pipa-pipa menuju tangki bertekanan, tangki pemancing, sirkulasi ke 

reservoir, pressure switch dan ke manometer indikasi tekanan kerja pompa. 

3. Selang dan Nozzle 

Selang air pemadam kebakaran dibuat secara khusus dari bahan kanvas polyester 

dan karet sesuai dengan fungsi yang diperlukan dalam tugas pemadaman yaitu: 

a. Harus kuat bertekanan air yang tinggi 

b. Tahan gesekan 

c. Tahan pengaruh zat kimia 

d. Mempunyai sifat yang kuat, ringan, dan elastis 

e. Panjang selang air 30 meter dengan 1,5 inch sampai dengan 2,5 inch 

f. Dilengkapi dengan kopling dan nozzle sesuai ukuran 

Nozzle yang dihubungkan pada selang kebakaran ada 2 (dua) tipe yaitu: 

a. Nozzle dengan pancaran kabut (fog) 

b. Nozzle dengan semprotan jet 

Nozzle ini bertujuan untuk menyemprotkan dengan jarak yang jauh. Nozzle ini 

memiliki 2 jenis pancaran jet ,yaitu: 

 Pancaran Jet Utuh 
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Pancaran jet utuh merupakan pancaran yang berasal dari nozzle-nozzle yang dari 

masukan sampai moncongnya tidak ada penghalang kecuali penyempitan diameter. 

 Pancaran Jet Lurus 

Pancaran jet lurus merupakan pancaran yang berasal dari nozzle-nozzle yang antara 

lubang masukan dengan keluarannya terdapat penghalang, umumnya pancaran ini 

berasal dari nozzle yang bisa diatur dari spray sampai dengan jet. 

4. Pompa 

Pompa yang terpasang dalam sistem hidran kebakaran merupakan perangkat alat 

yang berfungsi untuk memindahkan air dari bak penampungan ke ujung 

pengeluaran [17]. Berikut merupakan pompa-pompa yang terdapat pada sistem 

hidran. 

a. Pompa Jockey 

Pompa jockey berfungsi untuk mempertahankan tekanan statis di dalam jaringan 

sistem hidran. Pada saat terjadi pengeluaran kecil sejumlah air di dalam jaringan 

pompa jockey ini akan bekerja guna mengembalikan tekanan ke posisi semula. 

Pengoperasian pompa jockey didesain untuk hidup secara otomatis pada saat salah 

satu katup pengeluaran dibuka atau terjadi kebakaran pada jaringan dan akan 

berhenti bekerja secara otomatis pada saat katup bukaan ditutup. 

b. Pompa Utama 

Pompa utama ini berfungsi sebagai penggerak utama bekerjanya pompa hidran. 

Pompa utama akan bekerja setelah kapasitas maksimal dari pompa jockey 

terlampaui. Pengoperasian pompa utama didesain untuk hidup secara otomatis dan 

berhenti bekerja secara manual, melalui tombol reset pada panel pompa kebakaran. 

c. Pompa Cadangan 

Pompa cadangan ini berfungsi sebagai penggerak cadangan dari sistem hidran, yang 

titik start bekerjanya setelah pompa utama. Pompa ini meskipun berfungsi sebagai 

cadangan, namun tetap dalam kondisi “siaga operasi”. Pengoperasian pompa 

cadangan didesain untuk hidup secara otomatis dan berhenti bekerja secara manual. 
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1.5 Bahan Pipa, Katup, dan Alat Plambing 

1.5.1 Bahan Pipa dan Sambungan 

Dalam bahan pipa dan sambungan, terdapat bahan yang secara umum dapat 

digunakan dengan menggunakan standar bahan. Standar HASS 204 menunjukkan 

beberapa standar yang salah satunya digunakan dalam bahan pipa dan sambungan. 

Tabel 2.15 menunjukkan berbagai bahan pipa yang dapat digunakan untuk instalasi 

plambing, berdasarkan standar HASS 204 dengan nomor standar JIS dan JWWA 

untuk bahannya, yang dapat digunakan sebagai referensi. Walaupun demikian, 

tidak berarti bahan-bahan yang tidak termasuk dalam Tabel 2.15 tidak boleh 

digunakan. Tabel 2.16 mencantumkan secara umum kriteria untuk menilai bahan-

bahan lain yang akan digunakan. 
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Tabel 2.15 Bahan pipa dan standar yang dianjurkan [5]  

Klasifikasi 
Jenis  

pipa 
Uraian 

Standar 

yang 

diusulkan 

atau 

ekivalenny

a 

Penggunaan 

Keter

angan Air 

dingin 

Air 

panas 

Buangan 

dan ven 

pipa ferous 

pipa 

besi 

cor 

1. pipa besi cor untuk 

air bersih cetakan 

pasir 

2. pipa besi cor untuk 

air bersih, pengecoran 

sentrifugal, cetakan 

dilapis pasir 

3. Pipa besi cor untuk 

air bersih, pengecoran 

sentrifugal, cetakan 

dibuat dari logam 

4. Pipa dan 

perlengkapan dari 

besi cor untuk air 

kotor 

5. Pipa besi duktil air 

bersih, pengecoran 

sentrifugal 

6. Pipa besi cor untuk 

air bersih, pengecoran 

sentrifugal 

7. Pipa besi duktil air 

bersih, pengecoran 

sentrifugal, tipe"T" 

8. Pipa besi cor untuk 

air kotor, dengan 

sambungan cincin 

karet 

JIS G 5521 

 

 

JIS G 5522 

 

 

 

JIS G 5523 

 

 

 

JIS G 5525 

 

 

 

JIS G 5526 

 

 

JWWA G 

108 

 

JWWA G 

110 

 

HAASS 

21O 

  

  

  

  

Pipa 

baja 

1. Pipa baja 

digalvanis untuk air 

2. Pipa baja dilapis ca 

pelindung, untuk air 

3. Pipa baja karbon, 

untuk air tekanan 

normal 

4. Pipa baja karbon, 

untuk air tekanan 

tinggi 

5. Pipa baja karbon, 

sambungan las listrik, 

untuk air 

6. Pipa baja tahan 

karat 

7. Pipa baja dilapis 

dalam dengan PVC, 

untuk air bersih 

JIS G 3442 

 

JIS G 3443 

 

JIS G 3452 

 

 

JIS G 3454 

 

 

JIS G 3457 

 

 

JIS G 3459 

 

JWWA K 

116 
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Klasifikasi 
Jenis  

pipa 
Uraian 

Standar 

yang 

diusulkan 

atau 

ekivalenny

a 

Penggunaan 

Keterang

an Air 

dingin 

Air 

pana

s 

Buang

an dan 

ven 

pipa non-

ferous 

Pipa 

timah 

hitam 

1. Pipa timah hitam 

untuk air buangan 

2. Pipa timah untuk 

penyediaan air 

3. Pipa timah hitam 

untuk air buangan dan 

ven 

JIS H 4311 

 

JIS H 4312 

 

HASS 203 

      

 

pipa 

tembag

a 

1. Pipa tembaga dan 

campuran tembaga, 

untuk air 

2. Perlengkapan untuk 

pipa tembaga dan 

campuran tembaga, 

untuk air 

3. Pipa tembaga, 

untuk air 

JIS H 3603 

 

 

JIS H 3611  

 

 

 

JWWA H 

101       

 

Pipa bukan 

logam 

Pipa 

plastik 

1. Pipa PVC, untuk 

buangan dan ven 

2. Pipa PVC, untuk 

air 

3. Pipa polietilen, 

untuk air 

4. Pipa PVC tahan 

tumbukan 

5. Pipa PVC (biasa) 

6. Pipa kompon 

plastik, diperkuat 

dengan serat atau 

kawat 

JIS K 6741 

 

JIS K 6742 

 

JIS 6762 

 

JWWA K 

118 

JSWA SK-

1 

JSWA SK-

2 

      

 

pipa 

asbes 

semen 

1. Pipa asbes semen, 

untuk air 

2. Pipa asbes semen 

dilapis dengan pelat 

baja 

JIS A 5301 

 

JWWA A 

110 

      

 

Pipa 

beton 

1. Pipa beton 

bertulang 

2. Pipa beton 

bertulang, pencetakan 

sentrifugal 

3. Pipa beton 

bertulang, digulung 

4. Pipa beton 

bertulang, pra-tekan, 

jenis dengan inti 

5. Pipa beton 

bertulang untuk 

pembuangan air 

JIS A 5302 

 

JIS A 5303 

 

 

JIS A 5332 

 

JIS A 5333 

 

 

JSWA SA-

1 

      

 

pipa 

tanah 

liat 

1. Pipa tanah liat 

(hanya pipa lurus) 

JIS R 1201 
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Tabel 2.16 Persyaratan bahan untuk pipa, yang tidak ada dalam standar [5] 

Penggunaan  Keterangan  

Air dingin dan air 

panas  

1. Bentuk dan bahannya : 

a. Bentuk dan kualitas permukaan dalam pipa harus halus, untuk kelancaran 

aliran air  

b. Bahan harus memiliki cukup kekuatan mekanik, tahan karat, tahan panas, dan 

tidak mengeluarkan zat yang dapat mencemari air 

2. Tahan terhadap tekanan kerja minimum dalam pipa sebesar 7,5 kg/cm2 

3. Tahan terhadap tekanan uji minimum dalam pipa sebesar 17,5 kg/cm2 

Air buangan dan 

ven  

1. Bentuk dan bahannya:  

Bentuk dan kualitas permukaan dalam pipa harus cukup halus, mempunyuai 

kekuatan mekanik yang baik, tahan karat, tahan panas, tidak bereaksi dengan zat-

zat yang dikandung air buangan.  

2. Tahan terhadap tekanan kerja minimum dalam pipa sebesar 3,5 kg/cm2  

3. Tahan terhadap tekanan uji minimum dalam pipa sebesar tekanan kerjanya 

 

Selain itu, pada Tabel 2.17 menunjukkan sambungan-sambungan yang ditetapkan 

dalam standar HASS 204. Untuk sambungan lainnya tidak tercantum dalam standar 

tersebut, secara umum harus dijaga agar bentuknya, kualitas, tekanan kerja, dan 

tekanan uji. 

Tabel 2.17 Perlengkapan pipa dan standar yang dianjurkan [5] 

K
la

si
fi

k
a

si
  

Jenis 

Pipa  
Uraian  

Standar yang 

diusulkan atau 

ekivalennya 

Penggunaan  

Keterangan  
Air  

dingin  

Air  

panas  

Buang-

an dan 

ven  

P
ip

a 
fe

ro
u

s 

Pipa besi 

cor  

1. Perlengkapan pipa air 

bertekanan dibuat dari besi 

cor  

2. Perlengkapan pipa air 

buangan dibuat dari besi cor  

3. Perlengkapan pipa air 

bertekanan dibuat dari besi 

duktil  

4. Perlengkapan pipa dari 

besi cor untuk air bersih  

5. Perlengkapan pipa air 

bertekanan dibuat dari besi 

duktil, tipe T  

6. Perlengkapan pipa dari 

besi cor untuk air bersih, 

sambungan cincin karet 

JIS G 5524 

 

JIS G 5525 

 

 

JIS G 5527 

 

 

JWWA G 109 

 

 

JWWA G 111 

 

 

HASS 210 

O 

 

 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  

Pipa baja  

1. Flens baja, dipasang/dilas 

: 

5 kg/cm2 

10 kg/cm2 

16 kg/cm2 

20 kg/cm2 

2. Perlengkapan pipa besi 

cor liat, dengan sambungan 

ulir 

3. Perlengkapan pipa baja 

 

 

JIS B 2221 

JIS B 2222 

JIS B 2223 

JIS B 2224 

JIS B 2301 

 

 

 

O 

O 

O 

O 

O 

 

 

 

 

O 

O 

O 

O 

O 
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dengan sambungan ulir  

4. Perlengkapan pipa air 

buangan dengan sambungan 

ulir  

5. Perlengakaan pipa baja, 

dengan sambungan las 

tumpul, penggunaan umum 

6. Perlengkapan pipa baja, 

dengan sambungan las 

tumpul, penggunaan khusus 

7. Perlengkapan pelat baja, 

dengan sambungan las 

tumpul 

8. Perlengkapan untuk pipa 

baja dilapis cat pelindung  

9. Perlengakapan untuk pipa 

baja dilapis pelindung resin  

JIS B 2302 

 

 

JIS B 2303  

 

 

 

JIS B 2304  

 

 

 

 

 

JIS B 2305  

 

 

 

 

 

JIS B 2307  

 

 

 

JIS G 3451 

 

 

 

JWWA K 117 

O 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

O 

 

 

 

O 

O 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

O 

 

 

 

 

O 

 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

 

O 
P

ip
a 

n
o

n
-

fe
ro

u
s 

Pipa 

tembaga  

1. Perlengkapan pipa 

tembag auntuk instalasi air  

2. Perlengkapan pipa 

tembaga dan campuran 

tembaga untuk instalasi air  

JWWA H 102 

 

 

JCDA-0001 

ANSIB B 16-22 

O 

 

 

 

O 

O 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

O 

untuk buangan 

harus dengan 

bentuk yang 

sesuai  

P
ip

a 
b
u

k
an

 l
o

g
am

 

Pipa 

plastik  

1. Perlengkapan pipa PVC 

untuk pembuangan  

2. Perelngakapn pipa PVC 

untuk instalasi air bersih  

3. Perlengkapan pipa 

polietilen untuk instalasi air 

bersih  

4. Perlengkapan pipa PVC 

untuk instalasi air bersih, 

tahan tumbukan  

JIS K 6739  

 

 

JIS K 6743  

 

 

 

JIS K 6763 

 

 

 

JWWA K 199  

 

 

 

O 

 

 

 

O 

 

 

 

O  

O 

 

Pipa asbes 

semen  

1. sambungan dari asbes 

semens untuk pipa asbes 

semen  

2. Perlengakapan dan 

sambungan dari baja untuk 

pipa asbes semen  

3. Perlengkapan dan 

sambungan dari besi cor 

untuk asbes semen  

JIS A 5315 

 

 

 

JIS A 5519 

 

 

JIS A 5520  

O 

 

 

 

O 

 

 

O 

   

Pipa tanah 

liat  
Perlengkapan pipa tanah liat  JIS R 1202 

  
O 

hanya untuk 

buangan  
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B
ah

an
 k

h
u

su
s Pipa timah 

hitam  

Pipa baja 

dan timah 

hitam  

Soket untuk sambungan 

solder, belokan, dan soket 

untuk keran penutup, soket 

pakal, soket solder, lubang 

pembersih  

HASS 205  

 

 

 

 

HASS 205  

O O  

 

 

 

 

O  

 

1.5.2 Katup 

Tabel 2.18 menunjukkan jenis dan kualitas katup yang diterapkan dalam standar 

HASS 204. Tabel ini dapat digunakan sebagai referensi; walaupun demikian untuk 

digunakan dalam instalasi plambing sebaiknya dimintakan persetujuan dari instansi 

yang berwenang. 

Tabel 2.18 Katup dan standar yang dianjurkan [5] 

Klasifikasi  Bahan  Uraian  

Standar yang 

diusulkan atau 

ekivalennya  

Penggunaan  

Keterangan  
Air 

dingin  

Air 

panas  

Buang-

an dan 

ven  

Katup bola 

(globe valve) Besi cor  

Sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2 

JIS B 2041 O O  Bagian dalam 

yang penting : 

perunggu  

Perunggu  

1. Sambunagn ulir, 

kelas 5 kg/cm2  

2. Sambungan ulir, 

kelas 10kg/cm2 

3. Sambungan flens, 

kelas 10kg/cm2 

JIS B 2011 

 

 

JIS B 2021 

 

 

JIS B 2026 

O 

 

 

O 

 

 

O 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

Baja cor  

1. sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2 

2. Sambungan flens, 

kelas 20 kg/cm2 

JIS B 2071 

 

 

JIS B 2081 

O 

 

 

O 

O 

 

 

O 

 

 

Katup 

sorong (Gate 

valve) 

Besi cor  

1. Sambungan flens, 

kelas 5 kg/cm2, batang 

berulir di luar  

2. Sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2, 

batang berulir tidak 

keluar  

3. Sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2, 

batang berulir diluar 

JIS B 2031  

 

 

 

JIS B 2043 

 

 

 

 

JIS B 2044  

O 

 

 

 

O 

 

 

 

 

O 

O 

 

 

 

O 

 

 

 

 

O 

O 

 

 

 

O 

 

 

 

 

O 

Bagian dlam 

yang penting : 

Perunggu 

Perunggu  

1. Sambungan ulir, 

kelas 5 kg/cm2  

2. Sambungan ulir, 

kelas 10 kg/cm2  

3. Sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2  

JIS B 2013 

 

 

JIS B 2023  

 

 

JIS B 2028  

O 

 

 

O 

 

 

O 

O 

 

 

O 

 

 

O 

O 

 

 

O 

 

 

O  

Baja cor  

1. Sambungan flens, 

kleas 10 kg/cm2, 

batang berulir diluar 

2. Sambungan flens, 

JIS B 2073 

 

 

 

O 

 

 

 

O 
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kelas 20 kg/cm2, 

batang berulir diluar  

JIS B 2083 O O 

Katup 

Bersudut 

(Angle valve) 

Besi cor  

Sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2  

JIS B 2041 O O  Bagian dlam 

yang penting : 

Perunggu  

Perunggu  

1. Sambungan ulir, 

kelas 10 kg/cm2  

2. Sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2 

JIS B 2022 

 

 

JIS B 2027 

O 

 

 

O 

O 

 

 

O 

 

 

Baja cor  

1. Sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2 

2. Sambungan flens, 

kelas 20 kg/cm2 

JIS B 2072 

 

 

JIS B 2082 

O 

 

 

O 

O 

 

 

O 

 

 

Katup satu 

arah (Check 

Valve) 

Besi cor  

Sambungan flens. 

kelas 10 kg/cm2, pelat 

penutup terangkat  

JIS B 2045  O O O Bagian dlam 

yang penting : 

Perunggu  

Perunggu  

1. Sambungan ulir, 

kelas 10 kg/cm2, pelat 

penutup terangkat  

2. Sambungan ulir, 

kelas 10 kg/cm2, pelat 

penutup berengsel l 

JIS B 2024 

 

 

 

 

JIS B 2025  

O 

 

 

 

 

O 

O 

 

 

 

 

O 

O 

 

Baja cor  

1. Sambungan flens, 

kelas 10 kg/cm2, pelat 

penutup berengsel 

2. Sambungan flens, 

kelas 20 kg/cm2, pelat 

penutup berengsel  

JIS B 2074 

 

 

 

 

JIS B 2084  

O 

 

 

 

 

O 

O 

 

 

 

 

O 

 

 

ktup sorong  
Besi cor  

Katup pintu air untuk 

instalasi (stuice valve) 

JIS B 2062 O   

 

Keran Air  Bermacam model 

keran air  

JIS B 2061  O O  

 

Katup 

kerucut 

(cock) 
Perunggu  

1. Sambungan ulir, 

jenis plug 

2. Sambungan ulir, 

jenis gland 

JIS B 2191 

 

JIS B 2192 

 

 

O 

 

 

O 

O 

 

 Katup pembagi daerah 

pelayanan air bersih  

JWWA B 107 O   

 

Katup satu arah untuk 

instalasi penyediaan 

air bersih  

JWWA B 108 O   

 

Katup Pelepas udara 

untuk instalasi 

penyediaan air bersih  

JIS B 2063 O   

 

Katup kupu-kupu 

untuk instalasi 

penyediaan air bersih  

JWWA B 114 O   

 

Katup untuk 

menurunkan tekanan 

dalam pipa  

HASS 106  O   

 

Katup untuk 

menghubungkan 

dengan pipa tembaga  

Bagian rumah 

sesuai standar 

katup tembaga  

O O  

sambungan 

flens atau ulir  
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1.5.3 Sambungan lainnya 

Sambungan-sambungan lainnya terdapat pada Tabel 2.19 yang merupakan standar 

HASS 204. 

Tabel 2.19 Bahan-bahan penyambung [5] 

 Nama 

bahan 

Penggunaaan Standar yang 

Diusulkan atau 

ekivalennya 

Keterangan 

1 Timah 

hitam 

Pemakal JIS H 2105 Pig 

Leaad 

No.5 

2 Solder 
Sambungan Sapu JIS Z 3282 

Solder 

JIS H 2105 Pig Lead No.5 untuk pipa timah 

hitam, 

JIS H 2108 Tin Metal No.3 untuk timah 

putih, dan pada dasarnya 35% timah putih. 

Sambungan tekan Pada dasarnya 50% timah putih 

3. Solder lunak 

Pada dasarnya campuran timah putoh dan 

perak, temperatur penyolderan sekitar 

220⁰C 

4 Solder keras JIS Z 3264, JIS Z 3262 atau JIS Z 3261 yang sesuai. 

5 Tali Pemakal Benang Yute no. 130 dipilin sampai menjadi tali diameter 2,5 

mm 

6 Paking Sambungan flens, 

agar kedap air 

atau kedap udara 

JIS K 6353, JIS R 3453 dan lainnya,  yang sesuai untuk 

menjaga kualitas air, tahan terhadap tekanan dan temperatur 

air, serta tahan lama. 

7 Perekat Sambungan pipa 

plastik 

JWWA G 101 Yang sesuai untuk pipa air bersih dan 

buangan 

8 Semen Sambungan JIS R 5210 Semen portland kualitas terbaik 

9 Pengisi sambungan Bahan paking dari cairan resin, yang sesuai untuk air dingin, air 

panas, dan air buangan. 

10 Oakum Pemasangan alat 

plambing 

Kualitas terbaik, warna hampir putih sempurna. 

11 Pita perapat Sambungan pipa, 

alat plambing 

JIS K 6885 Bahan plastik/teflon, yang sesuai untuk 

pekerjaan pipa dan alat plambing 

12 Cat meni Sambungan Yang cocok untuk penyambungan pipa (air dingin, air panas, 

air buangan) 

13 Meni Sambungan Cat meni yang diencerkan 
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1.6 Peralatan Plambing 

Alat plambing merupakan semua peralatan yang dipasang di dalam ataupun di luar 

gedung, untuk menyediakan air panas atau air dingin, dan untuk menerima 

(mengeluarkan) air buangan [5].  

Pada peralatan plambing, bahan yang paling banyak digunakan yaitu porselen, besi 

atau baja. Pada masa sekarang, bahan lain yang banyak digunakan di Indonesia 

yaitu teraso. Dalam memenuhi kualitas alat plambing, terdapat beberapa 

persyaratan bahan yang digunakan. Berikut merupakan persyaratan-persyaratan 

yang digunakan: 

1. Tidak menyerap air 

2. Mudah dibersihkan 

3. Tidak berkarat dan tidak mudah aus 

4. Relatif mudah dibuat 

5. Mudah dipasang 

1.6.1 Peralatan Saniter 

Peralatan saniter pada umumnya terbuat dari bahan porselen atau keramik. Bahan 

ini sangat banyak digunakan karena biaya pembuatannya murah dan baik dalam 

segi sanitasi. Berikut merupakan jenis-jenis dari peralatan saniter [5]: 

1. Kloset 

Kloset dapat dibagi dalam beberapa golongan menurut konstruksinya ,yaitu: 

a. Tipe Wash Out 

Tipe wash out merupakan tipe kloset yang tidak memiliki sekat sehingga kotoran 

akan jatuh pada suatu permukaan penampungan yang agak luas dan berair. 

b. Tipe Wash Down 

Tipe ini memiliki air sekat sehingga kotoran akan jatuh langsung atau tidak 

langsung ke dalam air sekat. Bau yang ditimbulkan akibat sisa kotoran tidak lebih 

bau dibandingkan tipe wash out. 

c. Tipe Siphon 

Pada tipe ini jumlah air yang ditahan pada sekat lebih banyak dan muka air lebih 

tinggi dibandingkan tipe wash down. Hal ini menyebabkan bau yang dihasilkan 

lebih berkurang dibandingkan tipe wash down dan wash out. 
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d. Tipe Siphon Jet 

Tipe ini dibuat agar menimbulkan efek siphon yang lebih kuat. Tipe ini 

memancarkan air dalam sekat melalui suatu lubang kecil yang searah dengan aliran 

air buangan. 

e. Tipe Blow Out 

Tipe blow out merupakan tipe yang dirancang untuk menggelontor dengan cepat air 

kotor pada mangkuk kloset. 

2. Peturasan 

Peturasan atau urinoir merupakan salah satu fasilitas sanitasi yang diciptakan untuk 

mempermudah manusia dalam hal buang air kecil. Pada konstruksi peturasan 

terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

a. Dalamnya “talang” 15 cm atau lebih. 

b. Pipa pembuangan ukuran 40 mm atau lebih dan dilengkapi dengan saringan. 

c. Pipa penggelontor harus diberi lubang-lubang untuk menyiram bidang belakang 

talang dengan lapisan air. 

d. Laju aliran air penggelontor dapat ditentukan dengan menganggap setiap 45 cm 

panjang talang ekivalen dengan satu peturasan biasa. 

1.6.2 Peralatan Tambahan 

Peralatan plambing tambahan lainnya yang digunakan yaitu berupa [5]: 

1. Keran Air 

Pada peralatan keran air terdiri dari beberapa macam ,yaitu: 

a. Keran air yang dapat dengan mudah dibuka dan ditutup. 

b. Keran air yang dapat dibuka tetapi akan menutup sendiri. 

c. Keran air yang laju alirannya diatur dengan ketinggian muka air. 

2. Katup Gelontor 

Katup gelontor terbagi menjadi 2 macam berupa: 

a. Katup Gelontor untuk Kloset 

Pada katup ini, selama pipa terisi dengan air maka katup dapat digunakan secara 

terus-menerus. Katup gelontor untuk kloset memiliki batasan dalam perencanaan 

tentang diameter pipa dan tekanan air minimum. Pada perencanaan katup ini perlu 

diperhatikan diameter pipanya dikarenakan air yang dialirkan memiliki laju yang 

cukup besar. 
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b. Katup Gelontor Peturasan 

Katup gelontor peturasan membutuhkan kurang lebih 5 liter untuk 10 detik dalam 

pengaliran airnya. Pada umumnya katup gelontor peturasan yang digunakan yaitu 

katup gelontor yang otomatik ( tidak harus ditekan untuk mengalir).  

3. Tangki Gelontor 

Pada tangki gelontor terdapat 2 macam yaitu berupa: 

a. Tangki Gelontor Atas 

Tangki gelontor atas bekerja dengan cara menarik rantai pembuka katup pada 

tangki, atau dengan katup yang dipasang pada pipa yang menuju kloset. Tangki ini 

tidak cocok digunakan pada kakus umum karena dalam pengisian tangki 

membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Jarak antara dasar tangki dengan bibir taraf 

banjir kloset yaitu 1,30 m. 

b. Tangki Gelontor Bawah 

Tangki gelontor rendah memiliki pipa keluar tangki dengan ukuran 40 mm untuk 

tipe kloset wash out dan 50 mm untuk tipe kloset siphon. Jarak antara dasar tangki 

dengan bibir taraf banjir kloset yaitu sekitar 10 sampai 20 cm. 

4. Perangkap 

Perangkap merupakan bagian terpenting dalam sistem pembuangan. Perangkap 

dipasang untuk mencegah gas yang berbau ataupun beracun ,atau serangga yang 

masuk kedalam pipa. Perangkap biasanya berbentuk huruf “U” yang dapat menahan 

bagian terakhir dari air penggelontor. Perangkap memiliki beberapa syarat yang 

harus dipenuhi yaitu: 

a. Kedalaman air penutup berkisar antara 50 mm sampai 100 mm. 

b. Konstruksinya harus sedemikian agar dapat selalu bersih dan tidak 

menyebabkan kotoran tertahan atau mengendap. 

c. Konstruksi perangkap harus sedemikian sehingga fungsi air sebagai “penutup” 

tetap dapat dipenuhi. 

d. Konstruksi perangkap harus cukup sederhana agar mudah dibersihkan. 

e. Perangkap tidak boleh dibuat dengan konstruksi dimana ada bagian bergerak 

ataupun bidang-bidang tersembunyi yang membentuk sekat penutup. 

Selain itu, perangkap pada alat plambing dikelompokkan dalam beberapa jenis 

yaitu: 
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a. yang dipasang pada alat plambing 

b. yang dipasang pada pipa pembuangan 

c. yang dipasang di dalam gedung 

d. yang dipasang di luar gedung 

5. Pancuran Mandi 

Pancuran mandi pada umumnya dipasang pada dinding sehingga pancuran 

memberikan keleluasan lebih dalam penggunaannya. Untuk mencegah arus balik 

yang terjadi pada pancuran mandi maka dibutuhkan pemah vakum dalam sistem 

pipa atau pada sambungan pipa dengan pipa fleksibel yang menghubungkan kepala 

pancuran. 

6. Pancuran Minum 

Pancuran minum sering terdapat di dalam gedung atau di luar gedung. Jenis 

pancuran air minum yang tegak ke atas tidak dapat dikonsumsi sebagai air yang 

dapat diminum dikarenakan penyakit dapat tertinggal pada kepala pancuran dan 

mungkin dapat menularkannya terhadap orang. 


