
 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Umum 

Sistem jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dari suatu 

kesatuan sistem penyediaan air minum dan pelayanan air minum kepada 

masyarakat. Fungsi pokok dari jaringan pipa distribusi adalah untuk 

menghantarkan air bersih keseluruh pelanggan dengan tetap memperhatikan 

faktor kualitas, kuantitas dan tekanan air. Kondisi yang diinginkan oleh seluruh 

pelanggan adalah ketersediaan air secara terus menerus.  

Tugas akhir ini disusun juga atas dasar adanya permasalahan eksisting di daerah 

studi yaitu pada jaringan distribusi yang disebut Jalur Torino, pada wilayah 

pelayanan PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda, Lampung Selatan. Inventarisasi 

permasalahan eksisting dilakukan dengan wawancara dan diskusi dengan Kepala 

Bagian Teknis dan Distrisbusi PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda. Ditemukan 

bahwa permasalah utama pada daerah studi adalah sistem jaringan distribusi Jalur 

Torino masih menggunakan sistem ―buka –tutup‖ dengan pembagian distribusi air 

minum dalam tiga kelompok pembagian wilayah yang digilir pendistribusiannya 

dengan sekali dalam 3 hari.  

Dari permasalahan tersebut, perlu untuk dilakukannya penggambaran kondisi 

eksisting untuk melakukan identifikasi permasalahan teknis pada jaringan 

distribusi menggunakan sebuah pemodelan jaringan distribusi dengan EPANET 

yang dapat menggambarkan kondisi jaringan eksisting sehingga dapat melakukan 

pengaturan aliran yang komprehensif dan memilih skenario perbaikan jaringan 

distribusi yang tepat. 

3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan beralamat di Jalan Mustafa Kemal No. 13 Kalianda, 

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. PDAM Tirta Jasa adalah salah 

satu perusahaan umum milik pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dimana 

dalam pelaksanaan tugasnya diawasi oleh badan pengawas yang bertugas 
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mengawasi kinerja PDAM Tirta Jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih 

diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 

Sumber air baku untuk PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda memanfaatkan 3 (tiga) 

sumber mata air gravitasi, 1 sumber air permukaan gravitasi, 1 sumber air 

permukaan perpompaan dan 1 sumur bor  yaitu:  

 Sumber mata air gravitasi : 

 Sumur Kumbang dengan kapasitas terpasang 20 liter/detik,  

 Sijeluk dengan kapasitas terpasang 5 liter/detik 

 Way mamata dengan kapasitas terpasang 20 liter/detik  

 Sumber dari air permukaan gravitasi :  

 Way Belerang dengan kapasitas terpasang 10 liter/detik. 

3.. Sumber dari air permukaan perpompaan : 

 Way Biah – Canti dengan kapasitas terpasang 60 liter/detik. 

 Sumber air Sumur Bor : 

 Way Lubuk dengan kapasitas terpasang 10 liter/detik 

Pada penelitian ini dilakukan pada jaringan distribusi air bersih perpipaan yang 

dinamakan Jalur Torino, yang mana menggunakan sumber air pemukaan yaitu 

Sungai Biah atau Way Biah dengan kapasitas 60 liter/detik. Jalur Torino mulai 

diaktifkan sejak tahun 1998. Wilayah pelayanan Jalur Torino Kalianda merupakan 

bagian dari pengelolaan PDAM Tirta Jasa SPAM Ibu Kota Kabupaten Cabang 

Kalianda, selain dari Jalur Lama dan Jalur Sumur Bor. 

Lokasi penelitian yaitu wilayah pelayanan Jalur Torino dimulai dari WTP 

Glumpai di Desa Canggung hingga daerah pelayanan melalui Desa Betung, 

Tanjung Gading, Kota Guring, Gondong, Tengkujuh, Pauh Tanjung Iman, Maja, 

Kalianda dan Way Urang. Masing-masing wilayah yang dilalui dilakukan plotting 

elevasi pipa untuk membuat peta jaringan distribusi Jalur Torino. Plotting elevasi 

pipa dilakukan pada lokasi tapping pipa induk (8 inch) menuju pipa pembagi atau 

sambungannya. Adapun lokasi penelitian dengan pipa distribusi pelayanan Jalur 

Torino dapat dilihat pada Gambar.3.1: 
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Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Jalur Distribusi Wilayah Pelayanan Jalur Torino 
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3.2.1 Kondisi Eksisting Sistem Jaringan Distribusi PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda Jalur Torino. 

Jaringan distribusi wilayah Jalur Torino merupakan sistem distribusi dengan 

pola ―bercabang‖. Sumber air baku yang digunakan berasal dari Sungai Way 

Biah di Desa Canti. Jaringan perpipaan Jalur Torino terpasang pada tahun 1998 

dengan diameter 200 mm dari sumber air baku menuju ke reservoir pada IPA 

Glumpai (kapasitas 500 m³) pada elevasi kurang lebih 51 meter diatas 

permukaan laut dengan luas pelayanan sepanjang   12,4 km. Sistem 

pengaliran menggunakan sistem perpompaan.  

Berikut merupakan skematik jalur perpipaan distribusi PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda Jalur Torino yang dapat dilihat pada Gambar.3.2: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Gambar Skematik PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda Jalur Torino 

Sistem Perpompaan [4]. 

 

3.3 Alat dan Data Penelitian 

3.3.1 Alat 

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi peralatan 

pengambilan data dan perangkat lunak pengolahan data yang dapat dilihat 

pada penjelasan berikut : 

Reservoar 

Glumpai = 500m
3
 

ADM./KEUANG
Q =30 Lt/det ; 

Head pompa 

= 80 meter 

 

Way Biah di Desa 

Canti  

Pompa Air Baku 

Q = 2 x 30 Lt/det  

H = 80 m 

 

Jalur 

Torino 

Pipa 

Distribusi 

Daerah Pelayanan 

IPA GLUMPAI 
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1. Peralatan Pengambilan Data 

a. Alat tulis, digunakan sebagai alat pencatat hasil pengamatan di 

lapangan dan hasil wawancara. 

b. Kamera (dokumentasi), digunakan sebagai media pengambilan gambar 

sebagai dokumentasi. 

c. GPS Handheld, digunakan sebagai alat pengukuran nilai ketinggian 

untuk tracking jalur perpipaan pada kondisi eksisiting. 

2. Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data 

a. Google Earth, digunakan untuk pembuatan jalur distribusi perpipaan 

Jalur Torino. 

b. Seamless Digital Elevation Model National (DEMNAS), digunakan 

sebagai pencarian nilai ketinggian (elevasi). 

c. Aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG), digunakan untuk 

pengolahan data sekunder dalam pembuatan peta jaringan perpipaan 

distribusi wilayah pelayanan Jalur Torino. 

d. EPANET 2.0, digunakan dalam simulasi pengolahan data jaringan 

perpipaan distribusi Jalur Torino. 

3.3.2 Data 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Peta jaringan distribusi perpipaan wilayah pelayanan Jalur Torino. 

2. Data masukan atau input EPANET yaitu : Panjang dan diameter pipa, 

kapasitas pompa dan head pompa, elevasi reservoir, diameter valve, 

elevasi pipa induk diameter 8 inch dan base demand. 

3. Buku Profil PDAM Tirta Jasa 2020. 

4. Rekening pemakaian air pelanggan PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda 

khusus Jalur Torino Bulan Desember 2020 hingga Maret 2021. 

5. Studi Literatur (Jurnal, buku, skripsi, tesis, dll.). 

3.4 Diagram Alir 

Proses penelitian akan dilakukan dengan tahap sebagai mana yang dijelaskan pada 

diagram alir yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 :  
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Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

Tinjauan Pustaka 

Pengumpulan Data 

Primer & Sekunder 

Analisa Data dan 

Kondisi Eksisiting 

Pembuatan Peta 

Administrasi dan 

Jaringan Distribusi 

Input Data pada Jaringan 

Distribusi di EPANET  

 

Running EPANET 

Identifikasi masalah dari hasil simulasi 

jaringan perpipaan distribusi pada EPANET 

Analisis Hasil Identifikasi 

Skenario Terpilih sebagai Optimalisasi Jaringan 

Distribusi Jalur Torino 

Rumusan Masalah & 

Tujuan 

Menggunakan : 

 
Google Earth 

Aplikasi Sistem Informasi 

Geospasial (SIG), PPBW 

BIG, DEMNAS 

 

Data Sekunder : 

PEMELIHARAAN 
Debit Distribusi 

Head Pompa 

Kapasitas Reservoar 

Diameter Pipa 

Panjang Pipa 

DEMNAS 

Daerah Pelayanan 

Pengumpulan Studi 

Literatur 

 

Komponen : 

 
Reservoir, pompa 

Pipe, Junction. 

 

Data Primer : 

PEMELIHARAAN 
Survei kondisi  

eksistingdengan plotting 

elevasi menggunakan 

GPS Handheld 

Rekomendasi/ Skenario Perbaikan Jaringan Perpipaan 

Distribusi 

Parameter 

 
Tekanan, 

kecepatan, 

headloss, 

diameter, dan 

debit. 

 

Run Was Succsesfull 

Run Was 

Unsuccesfull. 

 

Tidak 

Ya 

Selesai 
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3.5 Rencana Penelitian 

3.5.1 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan proses menemukan dan mengidentifikasi 

masalah dengan penentuan tema yang akan dikaji dimana tema yang diambil 

adalah tentang distribusi air bersih. Penelitian ini disusun juga atas dasar 

adanya permasalahan eksisting di daerah studi.  

Inventarisasi permasalahan eksisting dilakukan dengan wawancara dan 

diskusi dengan Kepala Bagian Teknis dan distrisbusi PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda. Hal ini bertujuan untuk memastikan kembali kebenaran 

masalah dan mengidentifikasi masalah lebih lanjut serta mengumpulkan data 

yang lebih akurat. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencanan penelitian 

secara runtut, penetapan tujuan, ruang lingkup, serta metodologi penelitian 

secara lengkap. 

Ditemukan bahwa permasalahan utama pada daerah studi adalah 

pendistribusian air munum masih dalam keadaan penggiliran atau zonasi, 

dengan distribusi sekali dalam tiga hari dan juga sistem distribusi masih 

mengunakan sistem ―buka-tutup‖. Untuk mengatasi hal itu PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda belum memiliki sebuah model untuk menggambarkan 

kondisi eksisting untuk bisa melakukan usaha perbaikan yang tepat sasaran. 

PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda membutuhkan sebuah model yang dapat 

menggambarkan kondisi jaringan eksisting sehingga dapat melakukan 

pengaturan aliran yang komprehensif.  

3.5.2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mencari jurnal, penelitian terdahulu, 

makalah, buku mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dikaji yaitu sistem penyediaan air minum, terkhusus distribusi air bersih. 

Studi dilakukan dengan tujuan dapat memperdalam ilmu dari permasalahan 

yang akan dikaji. Pencarian studi terus dilakukan seiring dengan sampai tahap 

pengolahan data dan analisa data.  
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3.5.3 Pengumpulan Data dan Informasi Jaringan Eksisting 

Pada penelitian dibutuhkan data dan informasi untuk menunjang analisis 

pengerjaan tugas akhir nantinya. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini 

adalah data sekunder, dimana data sekunder adalah data-data yang diperoleh 

dari instansi terkait peraturan, laporan kegiatan, standar, dan lain-lain yang 

berfungsi sebagai data pendukung, sedangkan data primer adalah data yang 

didapatkan langsung dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung 

di lokasi penelitian. Data sekunder dan data primer beserta sumber perolehan 

data dapat dilihat pada Tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 Daftar Data yang Dibutuhkan 

 No.  Nama Data  Jenis Data  Fungsi Data  Sumber 

 1 

Ploting Jalur Pipa Kondisi 

Eksisting Jaringan Perpipaan 

Distribusi Wilayah 

Pelayanan Jalur Torino (GPS 

HandHeld) 

Data Primer 

Survey Kondisi Eksisting 

Jaringan Perpipaan 

Distribusi Jalur Torino 

Survey Lapangan 

 2 
Gambaran Wilayah 

Pelayanan  

Data 

Sekunder 

Evaluasi Jaringan Perpipaan 

Distribusi 

PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda  

3 

Buku Profil PDAM Tirta 

Jasa Lampung Selatan tahun 

2020 

Data 

Sekunder 

 Evaluasi Jaringan 

Perpipaan Distribusi  

PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda  

4 

Spesifikasi Pompa 

(Kapasitas pompa dan head 

pompa) 

Data 

Sekunder 

Input data pompa untuk 

simulasi di EPENET 

PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda 

5 Diameter Pipa 
Data 

Sekunder 

Input data pipa untuk 

simulasi di EPENET 

PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda 

6 
Spesifikasi Reservoir 

(Elevasi reservoir) 

Data 

Sekunder 

Input data reservoir untuk 

simulasi di EPENET 

PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda 

7 

Rekening Air Pelanggan  

(Bulan Desember 2020-

Maret 2021) 

Data 

Sekunder 

Input Base Demand pada 

(junction) untuk simulasi di 

EPENET 

PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda 

8 Elevasi (Nilai z) 
Data 

Sekumder 

Input nilai (junction) 

ketinggian untuk simulasi di 

EPENET 

DEMNAS 

(Digital Elevation 

Model National) 

 

Data sekunder yang diperoleh akan dikaitkan dengan informasi kondisi 

eksisiting dan permasalahan yang terjadi pada jaringan distribusi air minum 
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dan kondisi daerah pelayanan yang akan dijadikan evaluasi bagi jaringan 

eksisiting. Adapun penjelasan data sekunder yang dibutuhkan dalam 

pengolahan data dapat dilihat pada penjelasan berikut : 

1. Data Primer 

Adapun data primer yang dibutuhkan dalam pengolahan data adalah 

dilakukannya survei lapangan terhadap kondisi eksisting wilayah 

pelayanan perpipaan distribusi Jalur Torino.  

 Survei Kondisi Eksisiting  

Survei kondisi eksisiting dimulai dari (Instalasi Pengolahan Air) IPA 

Glumpai yang mana pada reservoir dan ruang pompa, dari lokasi ini 

dilakukan plotting titik menggunakan GPS Handheld sebagai data awal 

ketinggian reservoir dan dilanjutkan dengan plotting titik tiap junction 

atau sambungan pipa induk (8 inch) sebagai perwakilan titik yang 

diguankan dalam pengolahan data, plotting titiik dilakukan sampai 

wilayah pelayanan akhir.  

Plotting wilayah pelayanan distribusi Jalur Torino dilakukan 

berdasarkan arahan dari tim teknisi lapangan PDAM Tirta Jasa Cabang 

Kalianda. Penulis juga melakukan wawancara dengan teknis lapangan 

untuk memperoleh penjelasan dan gambaran kondisi sistem distribusi 

dilapangan, serta diperlukan kamera untuk dokumentasi di lapangan. 

Bentuk interpretasi pengambilan data dapat dilihat pada Tabel 3.2 : 

Tabel 3.2 Pengambilan Data Primer untuk Survei Kondisi Eksisting 

menggunakan GPS Handheld 

 No. Lokasi Survey Kondisi Eksisiting 
Elevasi 

(m) 
Nama Jalan 

1 IPA Glumpai (Desa Canti) 64 Jalan Canggung  

2 Pauh 1 Jalan Pauh 

3 Maja 1 Jalan Maja 

4 Kalianda Bawah 5 Jalan Jalur 2 Kalianda 

5 BRI (Jalan Indra Bangsawan) 12 Jalan Jalur 2 Kalianda  

6 Kantor DPR 20 Jalan Mustafa Kemal 

7 BAPPEDA & Dinas Kesehatan 20 Jalan Mustafa Kemal 

8 TK AL-Muntaza 9  Jalan Cinta 

9 Seandanan 17 Jalan Senadanan 
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 No. Lokasi Survey Kondisi Eksisiting 
Elevasi 

(m) 
Nama Jalan 

10 Perum Sinar Waluyo Bawah 30 Jalan Seandanan 

11 Perum Sinar Waluyo Atas 34 Jalan Pemda 

12 Bunga Mayang/Hartono 2 39 Jalan Pemda 

13 Kalianda Residen 38 Jalan Pemda 

14 Bumi Way Urang Bawah 37 Jalan Pemda 

15 Bumi Way Urang Atas 29 Jalan Pemda 

16 Nitijaman 28 Jalan Melati 

17 TK Pembina 32 Jalan Pemda 

18 BARAK 32 Jalan Pemda 

19 SMK 1 Kalianda 40 Jalan Pemda 

20 POLSEK 38 Jalan Pemda 

19 Wisma Ragom 20 Jalan Pemda 

20 Perumahan Torino Atas 20 Jalan Melon 

21 Perumahan Torino Bawah 27  Jalan Melati Satu 

 

Data diatas merupakan perwakilan wilayah pelayanan yang dilakukan 

survei kondisi eksisiting untuk dilakukan plotting menggunakan GPS 

handheld untuk mengetahui elevasi beserta titik koordinat, Data ini 

sebagai data sementara yang dicantumkan ke dalam tabel. Data elevasi 

dan koordinat tersebut akan di input untuk dimasukkan kedalam 

wilayah pelayanan Jalur Torino yang ada pada Google Earth, yang 

kemudian akan dibuat jalur pipa mengikuti jalan yang ada untuk 

digambarkan secara keseluruhan tata letak jalur distribusinya yaitu 

berada dipinggir jalan (baik jalan raya, jalan lingkungan dan jalan 

arteri).  

Penggambaran jalur distribusi menggunakan Google Earth dapat 

diketahui bagaimana profil ketinggian dan panjangnya jalur pelayanan 

pada daerah perpipaan distribusi Jalur Torino. Jalur pipa dibedakan 

berdasarkan diameter pipa dengan warna masing-masing diameter pipa 

yang berbeda guna memudahkan dalam mengelompokkan dan 

mengolah data. Untuk mengetahui tinggi muka tanah terhadap wilayah 

yang dilewati oleh jalur pipa distribusi, dapat dilihat pada topografi 

menggunakan Google Earth. Topografi jalur distribusi perpipaan 

wilayah pelayanan Jalur Torino dapat dilihat pada Gambar 3.4 : 
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 Gambar 3.4 Topografi Jalur Distribusi Wilayah Pelayanan Jalur Torino
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2. Data Sekunder  

Adapun data sekunder yang dibutuhkan untuk pengolahan data adalah 

gambaran wilayah pelayanan Jalur Torino, data pipa (diameter perpipaan 

dan koefisien kekasaran pipa), nilai ketinggian atau elevasi yang diperoleh 

dari DEMNAS, spesifikasi reservoir (elevasi), pompa (head pompa dan 

kapasitas pompa), dan junction (base demand). Berikut merupakan 

penjelasan data sekunder yang dibutuhkan dalam simulasi jaringan 

distribusi : 

3.5.4 Pembuatan Peta Jaringan Distribusi  

Sebelum memulai simulasi hidrolis jaringan perpipaan distribusi eksisting 

adalah dengan menggambarkan jaringan distribusi eksisiting pada program 

EPANET.2.0 terlebih dahulu. Data yang digunakan berupa peta jaringan 

distribusi yang telah dibuat pada pengolahan data primer dan sekunder 

sebelumnya. 

Wilayah pelayanan pipa distribusi Jalur Torino berisikan gambaran jalur pipa 

beserta titik junction yang mana didapatkan dari hasil survei kondisi eksisting 

jaringan perpipaan distribusi Jalur Torino dan data PDAM Tirta Jasa Cabang 

Kalianda dalam bentuk (.kmz) pada Google Earth.  

Pembuatan jalur perpipaan distribusi wilayah pelayanan Jalur Torino 

dibuatkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG) untuk 

mendapatkan atribut data yg lebih lengkap dengan jalur perpipaan yang 

berpedoman pada data file (.kmz) Google Earth yang diberikan oleh PDAM 

Tirta Jasa Cabang Kalianda berdasarkan arahan dari tim teknisi lapangan 

PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda untuk memperoleh penjelasan dan 

gambaran kondisi sistem distribusi dilapangan. 

Dari Gambar.3.4 dapat diketahui bahwa elevasi IPA Glumpai atau reservoir 

IPA Glumpai berada pada ketinggian   61 meter diatas permukaan tanah, 

sedangkan jalur distribusi selanjutnya berada pada topograpi yang bervariasi 

sehingga pada sistem distribusi ini. PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda 

menggunakan sistem perpompaan untuk pendistribusian air minum kepada 
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wilayah pelayanan Jalur Torino. Panjang wilayah pelayanan perpipaan 

distribusi kurang lebih sepanjang   12,4 km. 

Pada penggambaran jalur perpipaan distribusi Jalur Torino dalam Google 

Earth dari sudah dilengkapi dengan titik junction, perlu dilakukan kembali 

pembuatan peta jalur perpipaan distribusi wilayah pelayanan Jalur Torino 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG) mengunakan 

kelengkapan data spasial. Pipa induk 8 inch merupakan titik tapping dari pipa 

induk menuju pipa sekunder dan tersier yaitu (pipa 6 inch, 4 inch, 3 inch dan 

2 inch). Titik junction pipa induk diameter 8 inch akan digunakan dalam 

pengolahan data. Junction tersebut akan dilakukan pencarian titik koordinat 

(x,y dan z). 

Nilai x dan y dipeloleh dari pengolahan data menggunakan aplikasi SIG, 

kemudian nilai x dan y ini akan dipergunakan untuk mendapatkan informasi 

ketinggian ―nilai z‖ pada lokasi masing-masing junction. Hasil koordinat nilai 

x dan y dengan proses calculate geometry pada node (junction pipa 8 inch), 

dan nilai z sebagai nilai ketinggian (elevasi) dari informasi koordinat x dan y 

pada junction tersebut yang didapat dari proses pencarian ―nilai z‖ 

menggunakan Digital Elevation Model National (DEMNAS) yang 

merupakan salah satu data geospasial dasar dalam pencarian informasi 

ketinggian [27].  

Output yang dihasilkan dalam proses ini akan berupa peta perpipaan jaringan 

distribusi Jalur Torino Adapun tahap pembutan peta jaringan distribusi 

perpipaan Jalur Torino dapat dilihat pada Gambar 3.5 : 

 

 

 

 

 

                                              A 

Mulai 

Data Jalur Perpipaan Distribusi dalam Bentuk (.kmz) atau 

Google Earth 

Pembuatan peta jaringan perpipaan distribusi menggunakan 

aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG) 
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Gambar 3.5 Diagram Alir Pembuatan Peta Jaringan Perpipaan Distribusi Jalur 

Torino 

 

Pembuatan peta jaringan perpipaan distribusi Jalur Torino yang tersedia 

dalam bentuk project di aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG) nantinya 

akan dikonversi terlebih dahulu dengan menggunakan format bitmap (.bmp). 

Format ini merupakan format khusus yang nantinya bisa menjadi backdrop 

data pada lembar kerja EPANET 2.0. yang kemudian akan dilakukan 

penggambaran manual pada EPANET, mulai dari reservoir, pompa, jaringan 

pipa lengkap beserta titik-titik distribusi (junction 8 inch) untuk pembuatan 

jaringan perpipaan pada lembar kerja EPANET.. 

Lakukan digitasi jalan (Jalan lokal, jalan lingkungan dan 

jalan arteri) 

Pembuatan jaringan pipa distribusi Jalur Torino di samping 

jalan yang sudah didigitasi untuk diameter pipa (8 inch, 6 

inch, 4 inch, 3 inch, 2 inch) dengan diberi warna yang 

berbeda. 

Pembuatan junction pipa induk (8 inch), dan caantumkan 

pemberian label (J1,J2,J3…dst) 

Base Maps (Open Street 

Maps) 

Menggunakan 

Input nilai z  (elevasi) pada titik junction diameter 8 inch Seamless Digital 

Elevation Model National  

 

Menggunakan 

Mengetahui panjang pipa (length) dengan calculate 

geometri pada aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG) 

Peta Jaringan Perpipaan Wilayah Pelayanan Jalur Torino 

Kalianda 

Selesai 

Input nilai x, y menggunakan calculate geometri pada 

aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG) 
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3.5.5 Input Komponen Data pada EPANET 2.0 

Setelah penggambaran jaringan perpipaan distribusi Jalur Torino dilakukan 

pada lembar kerja EPANET, langkah selanjutnya adalah mengisi data-data 

komponen jaringan distribusi yang nanti akan digunakan sebagai input data 

pada simulasi menggunakan EPANET. Adapun komponen yang dimaksud 

antara lain data pipa, titik sambung atau titik distribusi (junction) 8 inch 

(elevasi dan kebutuhan air), pompa dan reservoir. Berikut adalah penjelasan 

dari pengisian data untuk tiap komponen input sebagai berikut:  

1. Pipa 

Pipa diistilahkan dengan link merupakan komponen utama jaringan 

perpipaan distribusi air minum. Data yang dibutuhkan untuk input pipa 

pada EPANET adalah diameter pipa, panjang pipa dan koefisien pipa.  

Data diameter pipa diperoleh langsung dari pihak PDAM Tirta Jasa 

Cabang Kalianda. Karena spesifikasi pipa yang memuat data tentang 

ketebalan pipa tidak diperoleh, maka nilai diameter pipa yang digunakan 

merupakan diameter nominal pipa, bukan nilai diameter bagian dalam 

pipa. Hal ini mempertimbangkan bahwa ketebalan pipa adalah berbeda-

beda bergantung pada standar desain tiap pihak manufaktur. 

Penggunaan diameter nominal pipa dari pada diameter aktual pipa dapat 

menyebabkan perbedaan yang signifikan pada pemodelan kualitas air 

perpipaan, sehingga dapat disimpulkan dalam simulasi hidrolis ini, 

penggunaan diameter nominal pipa dapat dilakukan. 

Panjang pipa diperoleh menggunakan fungsi calculate geometry untuk 

mencari nilai length pada peta jaringan perpipaan distribusi Jalur Torino 

dengan bantuan program aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG), hal 

ini dilakukan karena pada peta jaringan menggunakan aplikasi SIG 

didapatkan skala peta yang digunakan untuk menggambar jaringan 

eksisiting dan menggunakan data spasial. Panjang pipa yang dicari adalah 

panjang pipa diameter 8 inch yang digunakan sebagai diameter pipa untuk 

pengolahan data.  
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Pola jaringan perpipaan distribusi Jalur Torino adalah pola bercabang. Pipa 

Jalur Torino bermaterial Galvanis Iron Pipe (GIP) dan Poly Vinyl Chloride 

(PVC). Galvanis Iron Pipe (GIP) pada pipa yang melewati jembatan, pada 

kondisi ini terdapat sebanyak 10 jembatan yang di lewati pipa GIP, mulai 

dari reservoir Desa Canggung sampai pada Desa Candi Girang Way Urang 

Kalianda dan pipa bermaterial PVC untuk hampir seluruh wilayah 

pelayanan distribusi, mulai dari Jalan Indra bangsawan sampai pada Jalan 

Pemda. Pada pipa bermaterial PVC nilai koefisien kekasaran pipa yang 

digunakan adalah 140, sedangkan untuk pipa GIP nilai koefisien kekasaran 

pipa yang digunakan adalah 120. 

Berikut adalah ukuran-ukuran pipa yang digunakan pada jaringan 

distribusi Jalur Torino dari tahun 1998 sampai sekarang (tahun 2021) yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.3: 

Tabel 3.3 Diameter Pipa Distribusi (Jalur Torino) [4] 

No. 
Diameter Pipa 

(Inch) 

 Diameter Pipa 

(mm) 

 Diameter Pipa 

Pasaran 

 (mm) 

1 8 Inch 203,2 200 

2 6 Inch 154,4 150 

3 4 Inch 101,6 100 

4 3 Inch 76,2 75 

5 2 Inch 50.8 50 

 

Pada pengolahan data, diameter pipa yang dipakai untuk simulasi jaringan 

distribusi hanyalah diameter pipa 8 inch, yang kemudian harus dicari 

panjang pipa yang berdiameter 8 inch yang diperlukan sebagai input data 

pada program EPANET. Pengolahan data yang digunakan adalah panjang 

pipa untuk jaringan pipa diameter 8 inch atau 200 mm beserta nilai 

koefisien kekasaran pipa. Berikut adalah detail tiap input pipa yang akan 

digunakan dalam pengolahan data pada Tabel 3.4: 
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Tabel 3.4 Input Data Pipa untuk Pengolahan Jaringan Perpipaan Distribusi Jalur 

Torino 

 No. 

Input Data Pipa untuk EPANET 

Keterangan 

Diamater 

Pipa  

(mm) 

Nilai 

Kekasaran 

Pipa (C) 

 Nama 

Pipa 

 Panjang Pipa 

(m) 

1 WTP-J1 200  120  GI-1 9196.8 

2 J1-J2 200  140 P 2 315.4 

3 J2-J3 200  140 P 3 1190 

4 J3-J4 200  140 P 4 250.92 

5 J4-J5 200  140 P 5 158.51 

6 J5-J6 200  140 P 6 257.06 

7 J6-J7 200  140 P 7 286.4 

8 J7-J8 200  140 P 8 104.4 

9 J8-J9 200  140 P 9 147.54 

10 J9 - J10 200  140 P 10 13.86 

11 J10 - J11 200 140 P 11 1.71 

12 J11 - J12 200  140 P 12 89 

13 J12 - J13 200 140 P 13 5.76 

14 J13 - J14 200 140 P 14 8.6 

15 J14 - J15 200 140 P 15 266.2 

16 J15 - J16 200 140 P 16 168.4 

 

Data tersebut akan dimasukkan kedalam pengisian pipa untuk komponen 

data jaringan yang mana data pipa perlu dilakukan pengisian untuk 

diameter pipa, koefisien kekasaran pipa dan juga panjang pipa.   

2. Titik Sambung atau Titik Distribusi (Junction) 

Titik sambung atau titik distribusi (junction) diistilahkan dengan node 

merupakan komponen utama jaringan distribusi air minum. Titik distribusi 

merupakan titik dimana dua atau lebih pipa bertemu. Titik distribusi pada 

jaringan perpipaan distribusi Jalur Torino terdiri dari 16 titik. Pada 

pengolahan data ini digunakan elevasi titik pada junction pipa induk (8 

inch), dan nilai kebutuhan air pada junction pipa induk 8 inch menjadi titik 

tapping sebagai node yang melayani tiap blok yang diwakilkan dalam satu 

titik sambungan. Adapun komponen data input adalah sebagai berikut : 
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 Ketinggian (Elevasi) 

Elevasi titik distribusi diperolah dari data Digital Elevation Model 

National (DEMNAS), yang mana didapatkan nilai z (ketinggian) dari 

nilai x dan y yang telah diperoleh dari data spasial pada program 

aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG), sebelumnya telah 

dilakukan input titik sambungan yang dicocokan dengan lokasi 

sambungan antar pipa saat survei lapangan. 

Berikut merupakan hasil dari pencarian koordinat nilai x dan y dengan 

proses calculate geometry pada node (junction pipa 8 inch), dan nilai z 

sebagai nilai ketinggian (elevasi) dari informasi koordinat x dan y pada 

junction tersebut yang didapat dari proses pencarian ―nilai z‖ 

menggunakan Digital Elevation Model National (DEMNAS). Nilai Z 

merupakan nilai ketinggian atau elevasi dari node (Pipa induk diameter 

8 inch) yang telah dibuat. Bentuk interpretasi data titik koordinat dapat 

dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini: 

Tabel 3.5 Data Titik Koordinat (x, y dan z) 

Junc Lokasi Titik Koordinat (x) Titik Koordinat (y) Titik Koordinat (z) 

WTP 
IPA Glumpai (Desa 

Canti) 
564754.356036 9359990.66024 51.293 

1 
BAPPEDA & Dinas 

Kesehatan 
564631.816035 9368043.05532 12.714 

2 TK AL-Muntaza 564446.783566 9368269.32998 6.957 

3 Seandanan 564306.207668 9369066.85257 10.943 

4 
Perum Sinar Waluyo 

Bawah 
564554.960031 9369085.39278 21.858 

5 

Perum Sinar Waluyo 

Atas , Ragom 1 & 

Hartono 1 

564753.557716 9369051.01864 28.594 

6 Perumahan Hartono 2 564779.678938 9369335.14652 28.432 

7 Kalianda Resident 564644.850608 9369466.02374 27.936 

8 Kalianda Resident 564643.567885 9369464.88749 27.935 

9 
Bumi Way Urang Permai 

Atas 
564555.390592 9369410.13604 31.417 

10 
Bumi Way Urang Permai 

Bawah 
564415.858249 9369373.77214 21.989 

11 
Bumi Way Urang Permai 

Bawah II 
564402.477004 9369377.39688 21.635 

12 BARAK 564319.765979 9369410.14643 21.026 

13 
Perumahan Torino 

Bawah 
564314.427734 9369412.32065 21.093 

14 Nitijaman 564306.424062 9369415.4126 21.244 
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Junc Lokasi Titik Koordinat (x) Titik Koordinat (y) Titik Koordinat (z) 

15 Wisma Ragom 564211.367258 9369456.14523 21.380 

16 Perumahan Torino Atas 564333.34073 9369563.81369 28.494 

 

Pemilihan nilai elevasi menggunakan data DEMNAS dibandingkan 

data ketinggian dari Google Earth dikarenakan angka ketelitiaan 

DEMNAS jauh lebih akurat yaitu dengan nilai ketelitian 1,8 meter 

dibandingkan angka ketelitian Google Earth. 

Dalam penelitian yang dilakukan Teguh Sulistiana, (2019) mengatakan 

bahwa ―Akurasi vertikal dari DEMNAS dan perbandingan penampang 

memanjang titik uji dengan DEMNAS dengan hasil analisis dari 209 

titik uji menunjukan rata-rata selisih antara elevasi titik uji dengan 

elevasi DEMNAS adalah -0,637 m. Setelah dilakukan perhitungan 

RMSEz menghasilkan nilai 1,105 m dengan nilai ketelitian vertikal 

pada selang kepercayaan 90% adalah 1,818 m‖ [27]. 

Jalur distribusi yang akan disimulasikan pada program EPANET 

terlebih dahulu adalah jalur pipa induk (8 inch) untuk melihat sisa tekan 

apakah memenuhi sampai titik terjauh (kritis).  

 Kebutuhan Air (Base Demand)  

Data kebutuhan air yang digunakan merupakan data air yang terjual dari 

PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda pada wilayah pelayanan Jalur 

Torino selama Bulan Desember 2020 sampai Maret 2021. Data air yang 

terjual pada 4 (empat) bulan tersebut adalah dalam satuan m
3
/bulan 

yang akan dijadikan liter/detik sebagai input pada nilai base demand 

nantinya. Sehingga dibuat rekapitulasi nilai kebutuhan air terbobot yang 

dikelompokkan pada tiap titik distribusi atau tiap blok yang dapat 

dilihat lebih lengkapnya pada tabel rekapitulasi pada Lampiran 1. 

Berdasarkan data rekapitulasi pemakaian air pada Jalur Torino pada 

lampiran 1, perlu diketahui bahwa sistem pendistribusian air pada 

wilayah Jalur Torino masih menggunakan sistem buka-tutup, artinya 

tidak semua blok terdistribusi setiap harinya. PDAM Tirta Jasa Cabang 
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Kalianda pada hal ini membuat jadwal pengaliran dengan dua titik 

distribusi teraliri setiap hari yaitu titik J1 dan J2 serta 3 kelompok 

jadwal pendistribusian air dengan jam yang berbeda, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Jadwal Pendistribusian Air Perpipaan Distribusi Jalur Torino  

(3 Jadwal Penggiliran) [4] 

Junc Blok Nama Wilayah Jalan 

Waktu 

Pemakaian Air 

per Hari  

Jam 

Pemakaian 

Air per 

Hari (Jam) 

J1 A Jalan Indra Jalan Indra Bangsawan 05.30 - 22.00 16.5 

J2 B Belakang TK 
Jalan Mustafa Kemal dan 

Jalan Cinta 
05.30 - 22.00 16.5 

J4 C 
Perumahan Sinar Waluyo 

Bawah  
Jalan Melon 08.00 - 12.00 4 

J5-1 

D 

Perumahan Sinar Waluyo 

Atas  
Jalan Kemuning 2,3,4 

08.00 - 12.00 5 

J5-2 Perumahan Hartono 1 17.00 - 22.00 5 

J6 E Perumahan Hartono 2 
Jalan Pemda, Jalan Melati 

1 dan 2 
17.00 - 22.00 5 

J7 F Kalianda Residence 1 Jalan Pemda 17.00 - 22.00 5 

J8 G Kalianda Residence 2 Jalan Pemda 17.00 - 22.00 5 

J9 H 
Perum Bumi Way Urang 

Atas 
Jalan Pemda 08.00 - 12.00 4 

J10 I 
Perum Bumi Way Urang 

Bawah 
Jalan Seandanan 3 dan 9 08.00 - 12.00 4 

J11 J Perumahan Seandanan 
Jalan Seandanan dan 

Jalan Seandanan 2 
08.00 - 12.00 4 

J12 K Perum Torino (Barak) 
Jalan Widuri dan Jalan 

Cempaka 
08.00 - 12.00 4 

J13 L Perum Torino Jalan Anggrek 1 dan 2 08.00 - 12.00 4 

J14 M Perum Torino (Nitijaman) 
Jalan Pemda dan Jalan 

Anggrek 
17.00 - 22.00 5 

J15 N Jl.Wisma Ragom Jalan Anggrek 12.00 - 17.00 5 

J16-

1 
O 

BMM 

Jalan Pemda 

12.00 - 17.00 5 

J16-

2 
Perum Korpri  17.00 - 22.00 5 

Ket :              Distribusi tiap hari                    Distribusi hari ke-2  

 

 
 

 
  Distribusi hari ke-1 Distribusi hari ke-3 
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Dari jadwal penggiliran diatas dapat dilihat bahwa sistem 

pendistribusian air wilayah pelayanan Jalur Torino menggunakan 

sistem buka-tutup yang mana tidak semua wilayah mendapat distribusi 

air setiap harinya. Wilayah Perkantoran pada Jalan Indra Bangsawan 

(Blok A) dan wilayah belakang TK Al-Muntaza pada Jalan Mustafa 

Kemal (Blok B) mendapat pendistribusian setiap harinya dimulai pada 

pukul (05.00 – 22.00) WIB. Sedangkan wilayah lainnya dikelompokkan 

untuk mendapat jadwal pendistribusian bergiliran.  

Untuk penggiliran ke-1 adalah pada Perumahan Sinar Waluyo Bawah 

(Blok C) dan Perumahan Sinar Waluyo Atas (Blok D) pada pukul 

(08.00-12.00) WIB, kemudian pengaliran Blok C dan Blok D ditutup 

dilanjutkan pengaliran untuk Wisma Ragom di Jalan Anggrek (Blok N) 

pada pukul (12.00-17.00) WIB. Selanjutnya, pengaliran Blok N ditutup  

untuk dilanjutkan pengalirannya ke Perumahan Hartono 1 di Jalan 

Kemuning 2 (Blok D) dan Perumahan Hartono 2 di Jalan Melati 1 dan 2 

(Blok E) pada pukul (17.00-22.00) WIB. 

Penggiliran ke-2 adalah pada Perumahan Bumi Way Urang Atas (Blok 

H) di Jalan Pemda, Perumahan Bumi Way Urang Bawah di Jalan 

Seandanan 3 dan 9 (Blok I), juga Perumahan Seandanan di Jalan 

Seandanan 1 dan 2 (Blok J) yaitu pada kelompok pengaliran pukul 

(08.00-12.00) WIB. Pengaliran pada Blok H, Blok I dan Blok J ditutup 

untuk kemudian dilajutkan pada pengaliran Perumahan Torino 

Nitijaman di Jalan Pemda dan Jalan Anggrek (Blok M) pada pengaliran 

pukul (12.00-17.00) WIB. Pengaliran pada Blok M ditutup dan 

dilanjutkan untuk distribusi ke Kalianda Residence 1 (Blok F) dan 

Kalianda Residence 2 (Blok G) di Jalan Pemda pada pengaliran pukul 

(17.00-22.00) WIB. 

Dan terakhir adalah penggiliran ke-3 pada Perumahan Torino Barak di 

Jalan Widuri dan Jalan Cempaka (Blok K) dan Perumahan Torino di 

Jalan di Jalan Anggrek 1 dan 2 (Blok L) pada pengaliran pukul (08.00-

12.00) WIB. Pengaliran untuk Blok K dan Blok L di tutup, kemudian 
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dilanjutkan pengaliran untuk wilayah BMM di Jalan Pemda (Blok O) 

pada pukul (12.00-17.00) WIB, setelah itu pengaliran di BMM di tutup 

yang kemudian dilanjutkan ke Perum Korpri di Jalan Pemda (Blok O) 

pada pukul (17.00-22.00) WIB. Tahap selanjutnya kembali pada sistem 

distribusi ke-1 begitu seterusnya, dengan pengaliran di wilayah 

perkantoran dan jalur belakang TK Al-Muntaza yang selalu terdistribusi 

setiap harinya. 

Pada rekapitulasi pemakaian air di Lampiran 1 nantinya akan dilakukan 

perhitungan konversi dari pemakaian air dalam liter/ bulan dibagi 

menjadi 30 hari untuk mendapatkan satuan liter/ hari, artinya dengan 

asumsi pengaliran masing-masing wilayah terdistribusi setiap hari, 

karena dilakukan simulasi dengan kondisi “1 hari pengaliran”.  

Berdasarkan jadwal buka-tutup Tabel 3.6 diatas, maka dapat di 

kalkulasikan berapa jam sistem distribusi pada masing-masing blok 

atau titik distribusinya. Jumlah jam pengaliran ini masing-masing 

menjadi angka pembagi untuk mendapatkan konversi pemakaian air 

m
3
/jam sebelum mendapatkan konversi dari m

3
/detik yang nantinya 

jumlah pemakaian air ini akan menjadi input base demand untuk 

kebutuhan air terbobot tiap titik distribusinya pada simulasi EPANET. 

Nilai pemakaian air (liter/detik) pada masing-masing titik distribusi 

diatas adalah nilai base demand yang nantinya menjadi input data titik 

distribusi (junction) pada pengolahan data menggunakan EPANET 

yaitu nilai elevasi dan nilai base demand. 

3. Pompa 

PDAM Tirta Jasa menggunakan pompa untuk mendistribusikan air dari 

tiap reservoir kepada pelanggan. Pompa yang terpasang adalah untuk Jalur 

Torino karena pengaliran airnya menggunakan sistem perpompaan.  

Pompa diwakilkan dalam bentuk link pada program EPANET sama seperti 

pipa, namun data yang diperlukan agar pompa berfungsi pada saat simulasi 
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berbeda dengan pipa. Input data yang diperlukan untuk pengisian data 

pompa adalah kapasitas pompa 30 liter/detik dan  head pompa 80 meter.  

4. Reservoir 

Reservoir berfungsi sebagai titik acuan untuk mengontrol tekanan dalam. 

PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda memiliki satu unit reservoir yang 

terletak di IPA Glumpai, reservoir distribusi terbuat dari beton yang 

berfungsi untuk menampung air hasil pengolahan, untuk kemudian akan 

didistribusikan kepada pelanggan. Reservoir mempunyai kapasitas 500 m
3
. 

Satu unit reservoir ini dibagi untuk 2 (dua) wilayah pelayanan, pertama 

untuk wilayah pelayanan Jalur Torino dengan sistem perpompaan dengan 

debit pelayanan 30 L/detik dan kedua untuk wilayah pelayanan Jalur Lama 

dengan kapasitas 30 L/detik.  

Data yang harus ada dalam input nilai reservoir adalah head total yang 

merupakan jumlah dari head elevasi dan head tekanan [24]. Berikut adalah 

spesifikasi dari masing-masing reservoir IPA Glumpai yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.7 : 

Tabel 3.7 Spesifikasi Reservoir PDAM Tirta Jasa Cabang Kalianda [4] 

 No. 
 Wilayah 

Pelayanan 
Kapasitas  

 Dimensi 

(meter)  

 Debit 

Pelayanan 

 Tinggi Muka 

Air (meter) 

 1 Jalur Torino 500 m3  

  

= P x L x T  

= 20 x 15 x 2 

 30 L/det 1,8  

   2 Jalur Lama  30 L/det 

Pada EPANET, reservoir dianggap tidak mengalami kehabisan air, 

sehingga kapasitas reservoir tidak menjadi salah satu data yang perlu 

untuk diidikan agar unit reservoir dapat berfungsi [22]. Berikut merupakan 

rincian dari head total yang dimiliki reservoir, yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.8 dibawah ini:  

Tabel 3.8 Input Data Reservoir untuk Pengolahan Jaringan  

Perpipaan Distribusi Jalur Torino 

No Jenis Head Nilai Head (m) 

1 Elevasi 51,259 

2  Tekanan 1,8 
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No Jenis Head Nilai Head (m) 

3 Total 53,059 

Dari keseluruhan komponen yang terlihat dalam sistem distribusi pada 

EPANET, adapun input data yang diperlukan untuk komponen jaringan 

serta output yang dihasilkan dari simulasi yang akan dilakukan dapat 

dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini : 

Tabel 3.9 Masukan (Input) dan Keluaran (Output) Pemodelan Jaringan Pipa 

dengan EPANET 2.0 [21] 

No Komponen Masukan atau Input 

1 Reservoir (rsvr) 
Total Head 

Elevasi WTP 

2 Pump (Pump) 
Head Pump 

Debit (Kapasitas pompa) 

3 Junction (J) 

Elevasi 

Kebutuhan Air (Base 

Demand) 

4 Pipe (P) 

Panjang Pipa 

Diameter Pipa 

Koefisien Kekasaran Pipa 

3.5.6 Tahap Pengisian Input Data Eksisitng ke dalam EPANET 

Komponen data untuk input data kedalam EPANET dilakukan terlebih dahulu 

sebelum melakukan running simulasi jaringan perpipaan distribusi, adapun 

komponen data yang dimaksud adalah pipa, titik distribusi, pompa, dan 

reservoir.  Bentuk pengisian komponen EPANET adalah sebagai berikut : 

1. Titik Distribusi  (Junction) 

Pengisian data input titik distribusi (junction) dalam EPANET yang 

dibutuhkan adalah data kebutuhan air (base demand) dan elevasi dari titik 

distribusi. Pengisian data kebutuhan air untuk perhitungan rekapitulasi 

pemakaian air rata-rata pada Bulan Desember 2020 - Bulan Maret 2021 

untuk 16 titik distribusi perlu dilakukan rekapitulasi pemakaian air 

perpipaan distribusi Jalur Torino Bulan Desember 2020 – Maret 2021 (1 

Hari Pengaliran) terlebih dahulu.  
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Pengisian data kebutuhan air dan elevasi akan dimasukkan kedalam 

pengisian node yaitu junction pada EPANET. Berikut merupakan 

gambaran input data junction pada lembar kerja EPANET yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.6 : 

 

Gambar 3.6 Pengisian Data Junction (Elevasi dan Kebutuhan Air) pada 

EPANET 

2. Pipa 

Pengisian data pipa pada Tabel 3.4 dimasukkan kedalam pengisian link 

pada EPANET untuk komponen data yaitu diameter pipa, koefisien 

kekasaran pipa (roughness) dan panjang pipa (length). Berikut 

merupakan gambaran input data pipa pada lembar kerja EPANET yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.7 : 

 

Gambar 3.7 Pengisian Data Pipa pada EPANET 
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3. Pompa 

Input data kapasitas pompa dan head yang dihasilkan pompa diisikan 

pada komponen dalam EPANET yaitu dalam curve atau kurva. Yang 

mana kurva yang dimaksud adalah kurva hubungan antara kapasitas 

pompa dan head pompa yang dihasilkan. Dengan kapasitas pompa 30 

liter/detik dan  head pompa 80 meter, maka pada penelitian ini kedua 

data tersebut menjadi masukan data pada kurva pompa program 

EPANET dan dapat secara otomatis menentukan persamaan dan kurva 

tersebut berdasarkan data kapasitas dan head yang sudah tersedia. 

Berikut merupakan kurva pompa dari spesifikasi pompa yang 

digunakan untuk pendistribusian air wilayah pelayanan Jalur Torino 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.8 : 

 

Gambar 3.8  Pengisian Data pada Kurva Pompa (Kapasitas : 30 

liter/detik ; Head : 80 m)  

 

4. Reservoir 

Pada reservoir di input-kan nilai head total reservoir yaitu 53,059 

meter, bentuk input reservoir dapat dilihat pada Gambar 3.9 :  

 

Gambar 3.9 Pengisian Data Total Head Reservoir pada EPANET 
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3.5.7 Simulasi Data Jaringan Eksisting 

Simulasi sistem distribusi merupakan proses pemodelan perilaku sistem 

distribusi dengan menggunakan pendekatan matematis untuk mendapatkan 

kondisi yang hampir sama pada kondisi jaringan distribusi sebenarnya. 

Simulasi sistem jaringan distribusi menggunakan pemodelan EPANET dapat 

mempermudah kita dalam memperkirakan respon sistem distribusi yang ada 

terhadap kondisi yang cukup luas di lapangan, mempermudah dalam 

melakukan evaluasi, pengembangan jaringan, pembuatan zona-zona 

pelayanan dan sebagai rencana induk jangka panjang. Desain sistem distribusi 

dapat membantu dalam operasional sistem distribusi, dan mempercepat 

proses perbaikan. 

Simulasi dilakukan menggunakan software EPANET 2.0 untuk memodelkan 

keadaan eksisting aliran perpipaan distribusi Jalur Torino. Dari simulasi dapat 

diketahui ragam aliran yang terjadi, tekanan air dalam pipa, kecepatan aliran 

air dalam pipa, head, dan debit aliran [21] 

Simulasi dilakukan dengan skenario pertama yaitu tanpa pembagian wilayah 

pendistribusian atau kondisi pengaliran selama 24 jam (1 hari pengaliran), hal 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pendistribusian kondisi 

eksisiting dengan 3 hari penggiliran mampu dilakukan dengan kondisi 1 hari 

pengaliran. 

Untuk mengetahui rencana modifikasi jaringan distribusi maka dilakukan 

langkah-langkah bagaimana koreksi dan perbaikan jaringan perpipaan 

distribusi kedepan agar kinerja jaringan distribusi dapat bekerja optimal, 

terdapat beberapa kondisi dalam melakukan simulasi data diantaranya, yaitu : 

a. Running data dalam keadaan semua node dalam skenario terbuka atau 

open dengan kondisi pengaliran 24 jam. Setelah running pipa induk (8 

inch) dengan hasil keluaran menunjukkan “Run was unsuccesfull”. 

Maka diidentifikasikan bahwa terdapat permasalahan teknis seperti : 

 Kesalahan input data 

 Adanya sisa tekanan pipa tidak sampai pada ujung pelayanan. 

 Adanya tekanna yang negative atau negative pressure. 
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 Adanya permasalahan pada tekanan (head) dan kapasitas (flow) pada 

pompa, sehingga diperlukan adanya tambahan pompa. 

Kemudian dapat dilakukan cek data pada network table (link and 

node), dan memperhatikan batasan-batasan hidrolis dalam analisa 

untuk melakukan identifikasi kesalahan running was unsuccsesfull. 

Running data dilakukan kembali hingga run-succesfull. 

b. Running data dalam keadaan semua node dalam skenario terbuka atau 

open. Sehingga setelah running data hasil keluaran running data pipa 8 

inch menunjukkan ―Run-succesfull”. Maka input data adalah benar dan 

tidak ada tekanan yang negatif selanjutnya dilakukan identifikasi pada 

jaringan distribusi dengan melakukan cek untuk data pada network 

table (link and node) dan memperhatikan batasan-batasan hidrolis 

dalam mengidentifikasi permasalahan running jaringan distribusi. 

c. Warning message were generated. ―See status report for reason‖ yang 

berarti bahwa ada beberapa input yang menyebabkan kegagalan 

simulasi ketika simulasi sedang berjalan. Kesalahan ini dapat terjadi 

misalnya karena pompa yang tidak bekerja, jaringan tidak terhubung, 

adanya tekanan negatif, sistem tidak seimbang serta persamaan 

hidrolik tidak terpecahkan. 

Memilih analisis yang diinginkan untuk menjalankan simulasi, dalam 

pengolahan ini menggunakan formula Hazen-Williams, karena simulasi 

dalam jaringan distribusi dengan pipa tertutup atau pipa bertekanan. Hal lain 

dikarenakan persamaan Hazzen-Williams bersifat empiris, sehingga untuk 

penelitian dimana sebagian data adalah data lapangan, sehingga persamaan 

dalam penelitian menggunakan formula dari Hazzen-Williams [21]. 

Setalah melakukan simulasi jaringan pipa menggunakan pemodelan 

EPANET, maka akan diketahui letak permasalahan distribusi air minum Jalur 

Torino. Permasalahan ini akan diidentifikasi dan dianalisis serta akan 

diberikan solusi untuk perbaikan pendistribusian air minum Jalur Torino 

kedepannya agar bekerja optimal.  
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3.5.8 Identifikasi dan Analisa Hasil Identifikasi Jaringan Eksisiting 

Setelah dilakukan simulasi jaringan pipa menggunakan pemodelan 

EPANET.2.0, dengan hasil keluaran running adalah ―run was sucsessfull‖ 

maka kemudian dapat dilakukan identifikasi dengan terlebih dahulu 

melakukan tahap pengecekan terhadap output dari simulasi yaitu pengecekan 

pada “Network Table (node dan link)”.  

Dalam hal ini bertujuan untuk membandingkan nilai tekanan, kecepatan dan 

headloss dengan kriteria batasan hidrolis sistem distribusi mengacu pada 

komparasi kriteria desain pada Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR) Nomor 27 tahun 2016 dan 

Lampiran V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 18 

Tahun 2007 dan debit suplai dengan kapasitas pompa eksisiting (30 

liter/detik). Kriteria teknis sistem perpipaan distribusi dapat dilihat pada 

Tabel 3.10 : 

Tabel 3.10 Kriteria Pipa Distribusi [28,29] 

Kriteria Batas Minimum Batas Maksimum 

Tekanan (Pressure) *) 

 PVC 0,5 atm – 1 atm , pada titik jangkauan terjauh 6-8 atm 

 DCIP 0,5 atm – 1 atm , pada titik jangkauan terjauh 10 atm 

 PE 100 0,5 atm – 1 atm , pada titik jangkauan terjauh 12,4 atm 

 PE 80 0,5 atm – 1 atm , pada titik jangkauan terjauh 9,0 Mpa 

Kecepatan Aliran Air Pipa (Velocity) *) 

 PVC 0,3 – 0,6 m/s 3 – 4,5 m/s 

 DCIP 0,3 – 0,6 m/s 6 m/s 

Headloss 

 <10 m/km 

 

Tabel diatas digunakan sebagai batasan hidrolis untuk dapat mengidentifikasi 

masalah yang harus dilakukan perbaikan pada jaringan, dengan begitu dapat 

dilakukan pemilihan skenario rekomendasi perbaikan jaringan distribusi 

untuk mengatasi permasalahan jaringan distribusi tersebut. Rekomendasi 

skenario yang diberikan haruslah sesuai dengan kriteria teknis yang ada untuk 

menentukan batasan-batasan hidrolis yang akan menjadi batasan dalam 

analisa. 
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3.5.9 Skenario Perbaikan Jaringan Perpipaan Distribusi 

Setelah diidentifikasi dan dianalisa hasil dari simulasi jaringan eksisiting, 

maka untuk melakukan perbaikan jaringan, diilakukan pemilihan skenario 

atau rekomendasi untuk mengatasi permasalahan jaringan distribusi. 

Skenario-skenario pada simulasi dengan software EPANET 2.0 diberikan sesuai 

dengan kriteria teknis batasan-batasan hidrolis dalam analisa, berikut adalah 

beberapa skenario perbaikan yang dapat dilakukan, diantaranya : 

1. Penggantian spesifikasi pompa dan diameter pipa. 

2. Penjadwalan jam pendistribusian 

3. Penambahan debit pendistribusian 

Namun, pemilihan skenario rekomendasi diatas akan berubah kondisional 

mengikuti hasil dari simulasi distribusi yang dilakukan. Batasan – batasan ini 

yang akan menjadi acuan dalam melakukan modifikasi model jaringan 

distribusi yang akan dibuat.  

Jika dalam simulasi jaringan banyak output data yang tidak sesuai dengan 

kriteria tersebut, maka model yang kita buat harus dilakukan perbaikan-

perbaikan sampai model kita sesuai dengan batasan dan kriteria teknis yang 

sebenarnya, misalnya saat memodifikasi diameter pipa disusuaikan dengan 

batasan karakteristik pipa dan ukuran pasaran dan hal lain-nya. 

  


