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BAB III 

METODOLOGI 

1.1 Alur Penelitian 

Pada Gambar 3.1 menunjukkan alur penelitian dari perencanaan stadion olahraga 

ITERA. 
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Gambar 3.1 Diagram alur penelitian 

Studi Literatur 

BAB I  

Kesimpulan dan Saran 

Pengolahan Data 

1. Perencanaan sistem plambing air bersih 

2. Perencanaan sistem plambing air buangan dan ven 

3. Perencanaan sistem instalasi pemadam kebakaran 

4. Menghitung kapasitas pompa air bersih dan instalasi  pemadam kebakaran 

5. Pembuatan gambar denah jalur pipa air bersih, isometri jalur pipa air bersih, 

jalur pipa air buangan, denah sprinkler, alat pemadam api ringan (APAR), 

dan hidran kebakaran. 

6. Menghitung Bill of Quantity (BOQ) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 

Pengumpulan Data 

1. Denah bangunan stadion olahraga tiap lantai  

2. Denah ruang saniter dan peralatan plambing tiap lantai 

Pembuatan Laporan Akhir 

Mulai 
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1.2 Uraian Tahapan Penelitian 

1.2.1 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan teori yang menjadi dasar pengumpulan informasi yang 

berguna dan dapat menjadi pendukung dalam perencanaan sistem plambing. 

Sumber yang digunakan dalam studi literatur dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, 

buku, dan sumber lainnya. Studi literatur yang dikaji meliputi konsep perencanaan 

sistem plambing air bersih, air buangan, ven, instalasi pemadam kebakaran, dan 

perpompaan. 

1.2.2 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam perencanaan sistem plambing adalah sebagai berikut:  

1. Denah bangunan stadion olahraga tiap lantai. 

2. Denah ruang saniter dan peralatan plambing tiap lantai. 

Denah bangunan stadion olahraga dan denah ruang saniter dapat dilihat pada 

Lampiran 1 – 11.  

1.2.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan antara lain: 

1. Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih 

Berikut merupakan tahapan perencanaan sistem plambing air bersih: 

a. Menentukan jalur pipa air bersih. 

b. Menghitung jumlah kebutuhan air bersih 

Dalam menentukan jumlah kebutuhan air bersih, terdapat 3 metode yang dapat 

dipakai yaitu: 

 Berdasarkan Luas Lantai Efektif 

Berikut merupakan langkah-langkah perhitungan jumlah kebutuhan air bersih 

berdasarkan luas lantai efektif: 

- Menentukan luas daerah gedung atau lantai (m2) 

Luas lantai gedung (m2) = Luas persegi panjang untuk tribun Selatan dan Barat  

   (1 & 2) + Luas ¼ lingkaran (5 & 6) atau Luas persegi 

   panjang untuk tribun Selatan dan Barat (3 & 4) +  

   Luas ¼ lingkaran (7 & 8)   , Lihat Gambar 4.1 

- Menghitung luas total gedung 4 lantai (m2) 



58 

 

Luas total gedung 4 lantai (m2) = luas lantai bangunan x 4 

- Menghitung luas lantai efektif dari bangunan  

Luas lantai efektif (m2) = luas lantai total x asumsi luas lantai bangunan 

- Menghitung jumlah penghuni berdasarkan kepadatan efektif hunian 

Jumlah penghuni gedung = 
Luas lantai efektif

Kepadatan hunian (5-10) m2/orang
 

- Menghitung debit pemakaian air bersih (Q1) 

Q1 (m
3/hari) = jumlah penghuni x pemakaian air rata 

- Menghitung pemakaian air rata-rata per hari (Qd) 

Dalam pemakaian air, perlu adanya penambahan sebesar 20% untuk mengatasi 

masalah kebocoran, pancuran air, dll. 

Qd (m
3/hari) = (100 + 20)% x Q1 

- Menghitung pemakaian air per jam (Qh) 

Qh (m
3/jam) = 

Qd

T
 

- Menghitung pemakaian air pada jam puncak (Qh maks) 

Qh maks (m3/jam) = C1 x Qh ; C1 = 1,5 – 2,0 

- Menghitung pemakaian air pada hari puncak (Qd maks) 

Qd maks (m3/hari) = C2 x Qd ; C2 = 1,2 – 2,0 

- Menghitung pemakaian air pada menit puncak (Qm maks) 

Qm maks (m3/menit) = C3 x 
Qh

60
menit

jam

 ; C3 = 3 – 4  

 Berdasarkan Jenis dan Jumlah Alat Plambing 

Dalam menghitung jumlah kebutuhan air bersih ini, terdapat 2 tahapan utama yaitu 

menghitung pemakaian air pada alat plambing selanjutnya menghitung pemakaian 

air untuk seluruh gedung. Berikut merupakan tahapan dalam menghitung 

pemakaian air pada alat plambing: 

- Menghitung jumlah alat plambing setiap lantai. 

- Menghitung pemakaian air satu kali pada alat plambing dan penggunaan per 

jamnya. 

- Menghitung faktor pemakaian berdasarkan Tabel 2.6. 

Pada perhitungan faktor pemakaian (%) (jika jumlah alat plambing tidak ada di 

tabel) gunakan rumus faktor pemakaian sebagai berikut: 
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Yn = Y1- [(Y1-Y2) x 
(Xn- X1)

(X2- X1)
] 

Dimana: 

Yn = Faktor pemakaian (%) 

Y1 = Jenis alat plambing pada jumlah 1 

Y2 = Jenis alat plambing pada jumlah 2 

X1 = Jumlah alat plambing 1 

X2 = Jumlah alat plambing 2 

Xn = Jumlah alat plambing yang akan dicari 

- Menghitung pemakaian air 

Pemakaian air = Jumlah 1 lantai x pemakaian air satu kali x penggunaan per jam  

x faktor pemakaian 

- Menghitung pemakaian air seluruh lantai perhari (Qd) 

Qd (m
3/hari) = Qh total x T 

- Menghitung pemakaian air seluruh lantai pada hari puncak (Qd maks) 

Qd maks (m3/hari) = C2 x Qd  ; C2 = 1,2 – 2,0 

- Menghitung pemakaian air pada jam puncak (Qh maks) 

Qh maks (m3/jam) = C1 x Qh total  ; C1 = 1,5 – 2,0 

- Menghitung pemakaian air pada menit puncak (Qm maks) 

Qm maks (m3/menit) = C3 x 
Qh total

60
menit

jam

  ; C3 = 3 – 4   

 Berdasarkan Unit Beban Alat Plambing 

Berikut merupakan tahapan perhitungan unit beban alat plambing: 

- Menghitung jumlah unit beban seluruh gedung dengan menggunakan Tabel 2.7 

kemudian jumlah unit dihitung seluruhnya. 

- Mencari aliran serentak berdasarkan grafik pada Gambar 2.10. 

- Menghitung pemakaian air seluruh gedung per jam (Qh) 

Qm maks (m3/menit) = C3 x 
Qh

60
menit

jam

 

Qh  = Qm maks x 
60

menit

jam

C3

 

- Menghitung pemakaian air seluruh gedung per hari (Qd) 

Qd  = Qh x T 
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- Menghitung air pada jam puncak (Qh maks) 

Qh maks = C1 x Qh 

- Menghitung pemakaian air pada hari puncak (Qd maks) 

Qd maks = C2 x Qd 

Setelah menghitung jumlah kebutuhan air bersih menggunakan beberapa metode, 

hasil perhitungan kebutuhan air bersih dibandingkan dan dicari jumlah pemakaian 

berdasarkan luas lantai efektif dengan nilai perhitungan terbesar. Hal ini disebabkan 

agar dapat mencegah terjadinya kekurangan suplai air bersih untuk gedung tersebut. 

c. Menghitung Dimensi Tangki Penampung Air 

Dalam menghitung tangki penampungan air, terdapat 2 perhitungan kapasitas 

tangki yaitu kapasitas tangki air bawah dan kapasitas tangki air atas. Berikut 

merupakan perhitungan dari kedua kapasitas: 

 Kapasitas Tangki Air Bawah Gedung (Ground Reservoir) 

Untuk tangki air yang hanya digunakan menampung air minum ukuran tangkinya 

adalah [6] 

VGR = Qd maks – (Qs×T) 

Sedangkan kalau tangki tersebut juga berfungsi menyimpan air untuk pemadam 

kebakaran, ukuran tangkinya adalah  

VGR = Qd maks – (Qs×T) + VF 

Keterangan:  

VGR = Volume tangki air minum (m³). 

Qd maks = Jumlah kebutuhan pada hari puncak (m³/hari). 

Qs = Kapasitas pipa dinas, 2/3 kebutuhan air rata-rata  

    per jam (m³/jam). 

 = 
Qh x 2

3
 

T  = Rata-rata pemakaian air per hari (jam/hari) . 

VF = Cadangan air untuk pemadam kebakaran. 

 Kapasitas Tangki Air Atas Gedung (Roof Tank) 

Tangki atas dimaksudkan untuk menampung kebutuhan puncak, dan biasanya 

disediakan dengan kapasitas cukup untuk jangka waktu kebutuhan puncak tersebut, 

yaitu sekitar 30 menit. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa kebutuhan 

puncak dimulai pada saat muka air terendah dalam tangki atas, sehingga perlu 
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dipertimbangkan jumlah air yang dapat dimasukkan dalam waktu l0 sampai 15 

menit oleh pompa angkat (yang memompa air dari tangki bawah ke tangki atas). 

Kapasitas efektif tangki atas dinyatakan dengan rumus [6]: 

VRT = (Qp – QPU ) × TP  + QPU × TPU 

Keterangan:  

VRT  = Kapasitas efektif tangki atas (m³) . 

QP = Kebutuhan puncak (m³/menit). 

QPU = Kapasitas pompa pengisi (m³/menit). 

TP = Jangka waktu kebutuhan puncak (menit). 

TPU = Jangka waktu kerja pompa pengisi (menit). 

Biasanya kapasitas pompa pengisi diusahakan sebesar Qpu = Qmaks , dan air yang 

diambil dari tangki atas melalui pipa pembagi utama dianggap sebesar . Semakin 

dekat dengan semakin kecil ukuran tangki atas. 

d. Menghitung Dimensi Pipa Air Bersih 

Perhitungan dimensi pipa air bersih menggunakan 2 metode yaitu metode kerugian 

gesek dan metode tabel ekivalen. 

 Perhitungan Dimensi dengan Metode Kerugian Gesek 

Berikut tahapan perhitungan dimensi dengan metode kerugian gesek: 

- Membagi setiap ruangan saniter menjadi beberapa sistem yang memungkinkan 

kemudahan dalam perhitungan. 

- Menentukan jalur atau daerah pada setiap sistem untuk memudahkan dalam 

pembuatan gambar isometri dari saniter. 

- Menentukan unit alat plambing yang ditanggung oleh tiap-tiap alat plambing 

pada sistem. Dalam menentukan unit alat plambing, diperlukan Tabel 2.7 

mengenai penyediaan air dingin. 

- Menentukan laju aliran dari jalur pada setiap sistem berdasarkan jumlah unit alat 

plambing yang ditanggung pada jalur. Dalam menentukan laju aliran diperlukan 

grafik pada Gambar 2.10. 

- Menghitung kerugian gesek (R) pada setiap sistem sebagai batas maksimum 

kerugian gesek yang terjadi pada jalur untuk setiap sistem. 

R = 1000 x [
H-Hs

K (L+l
] 

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

H  = Head statik pada alat plambing terjauh. 

    = Tinggi dasar roof tank – tinggi alat plambing terjauh 

Hs  = Head standar pada alat plambing (m), lihat Tabel 2.3. 

L      = Panjang pipa lurus, pipa utama (m), lihat Lampiran 19. 

l  = Panjang pipa lurus, pipa cabang (m). 

K  = Koefisien pipa (2-3). 

- Setelah mendapatkan nilai  R pada setiap sistem, sistem diplotkan pada gambar 

kurva kerugian gesek untuk pipa (pvc), lihat Gambar 3.2. 

 Gambar 3.2 Kerugian gesek dalam pipa PVC [5] 

- Menentukan l yang melewati pipa cabang dengan diameter berbeda pada tiap 

jalurnya. 

- Menentukan l’ yang dilewati pipa dengan diameter berbeda pada tiap jalurnya, 

l’ dapat dihitung melalui Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Panjang ekivalen untuk katup dan perlengkapan lainnya [5] 

Diameter 

nominal 

(mm) 

Panjang ekivalen (m) 

Belokan 

90° 

Belokan 

45° 

T-90° 

aliran 

cabang 

T-90° 

aliran 

lurus 

Katup 

sorong 

Katup 

bola 

Katup 

sudut 

Katup 

satu 

arah 

15 0,60 0,36 0,90 0,18 0,12 4,5 2,4 1,2 

20 0,75 0,45 1,2 0,24 0,15 6,0 3,6 1,6 

25 0,90 0,54 1,5 0,27 0,18 7,5 4,5 2,0 

32 1,2 0,72 1,8 0,36 0,24 10,5 5,4 2,5 

40 1,5 0,90 2,1 0,45 0,30 13,5 6,6 3,1 

50 2,1 1,2 3,0 0,60 0,39 16,5 8,4 4,0 

65 2,4 1,5 3m5 0,75 0,48 19,5 10,2 4,6 

80 3,0 1,8 4,5 0,90 0,63 24,0 12,0 5,7 

100 4,2 2,8 6,3 1,2 0,81 37,5 16,5 7,6 

125 5,1 3,0 7,5 1,5 0,99 42,0 21,0 10,0 

150 6,0 3,6 9,0 1,8 1,2 49,0 24,0 12,0 

200 6,5 3,7 14,0 4,0 1,4 70,0 33,0 25,0 

250 8,0 4,2 20,0 5,0 1,7 90,0 43,0 19,0 

 

- Menjumlahkan hasil l + l’. 

- Hasil dari (l + l’) dikalikan dengan kerugian gesek yang ada pada jalur itu. 

- Memperkecil diameter pipa agar selisih nilai antara jumlah nilai R (l + l’) dengan 

R (l + l’) yang telah diperkecil diameternya tidak jauh berbeda. 

 Perhitungan Dimensi dengan Metode Tabel Ekivalen 

Berikut tahapan perhitungan dimensi dengan metode tabel ekivalen: 

- Menuliskan penomoran alat plambing secara urut dari setiap sistem secara 

bertahap. 

- Menentukan diameter pipa dengan melihat Tabel 2.5. 

- Menentukan nilai ekivalen pipa dengan melihat Tabel 3.2.  
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Tabel 3.2 Tabel ekivalen untuk pipa PVC [5] 

  13 16 20 25 30 40 50 65 75 

13 1                 

16 1,7                 

20 3,1 1,8 1             

25 5,6 3,2 1,8 1           

30 9,8 5,7 3,4 1,8 1         

40 19,2 11,1 6,5 3,4 2 1       

50 36,4 21,1 13,4 6,5 3,7 1,9 1     

65 74,6 43,2 19,3 13.,4 7,6 3,9 2,1 1   

75 108 62,3 34,7 19,3 10,9 5,6 3 1,4 1 

100 214 124 68,9 38,3 21,8 11,1 5,9 2,9 2 

 

- Menentukan daerah unit alat plambing. 

- Menentukan jumlah atau akumulasi dari nilai ekivalen pipa dengan cara 

menjumlahkannya secara kumulatif dari daerah pertama sampai seterusnya. 

- Menentukan nilai faktor pemakaian menggunakan Tabel 2.6. 

- Mengalikan nilai ekivalen dengan faktor pemakaian. 

- Menentukan nilai ukuran pipa berdasarkan hasil yang didapatkan pada tahapan 

sebelumnya dengan menggunakan Tabel 3.2. 

Setelah mendapatkan hasil dari dua metode dalam menghitung ukuran pipa lalu 

melakukan perbandingan antara dua metode tersebut. 

e. Menghitung Kehilangan Tekanan pada Pipa 

Berikut merupakan rumus kehilangan tekanan menurut Hazen Williams: 

Hf  = [
Q

0,2785 x c x D2,63]
1,85

 x L 

Keterangan: 

Q  = Debit (m3/s). 

 = A (luas permukaan pada suatu daerah) x V (kecepatan pada suatu daerah) 

D  = Diameter pipa (m). 

c  = konstanta pipa pvc (130). 

L  = l + l’, panjang pipa utama dari cabang (m). 

Syarat agar air bisa mengalir adalah hf total ≤ hf statis yang tersedia. Berikut 

merupakan rumus untuk hf total dan hf statis: 

Hf total  = ΣHf terbesar + Hf sisa tekan + h alat plambing. 
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Hf statis yang tersedia = H gedung lantai teratas + H menara roof tank. 

f. Menghitung ukuran pipa air bersih dari ground reservoir ke roof tank 

Dalam menghitung dimensi pipa dari ground reservoir menuju ke roof tank 

menggunakan Qm maks dan Vasumsi. Rumus yang digunakan dalam penentuan 

dimensi yaitu sebagai berikut: 

D = [
4 Q

π v
]

1

2
 

Keterangan: 

Q = Qm maksimum (m3/menit). 

V = volume asumsi = 1 m/s. 

Setelah diperoleh dimensi pipa tersebut, dimensi pipa disesuaikan dengan pipa 

pasaran yang dijual. 

2. Perencanaan Sistem Plambing Air Buangan 

Berikut merupakan tahapan perencanaan sistem plambing air buangan: 

a. Perhitungan Dimensi Pipa Air Buangan 

Berikut tahapan perhitungan dimensi pipa air buangan: 

- Menentukan daerah atau jalur tiap sistem pada ruang saniter. 

- Memberikan nama pada setiap alat plambing, mulai dari alat plambing terjauh 

pada setiap sistem. 

- Menentukan besarnya beban unit alat plambing dari setiap alat plambing pada 

jalur yang ditetapkan dengan melihat Tabel 2.10. 

- Menentukan nilai unit alat plambing secara kumulatif dari setiap alat plambing. 

- Menentukan diameter pipa minimum dengan melihat Tabel 2.9. 

- Menentukan ukuran pipa berdasarkan beban unit alat plambing maksimum 

dengan melihat Tabel 2.12. 

- Menentukan diameter pipa yang dipakai dengan mengambil dari nilai terbesar 

antara nilai diameter pipa minimum dengan diameter pipa unit alat plambing 

maksimum. 

- Mengkonversi diameter dari satuan mm ke inch untuk mendapatkan nilai 

kemiringan atau slope. 
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b. Perhitungan Dimensi Pipa Ven 

Berikut tahapan perhitungan dimensi pipa ven: 

- Menentukan daerah atau jalur pada ruang saniter dimana pipa akan dipasang. 

- Memberikan nama pada setiap alat plambing dalam perhitungan. 

- Menghitung nilai unit alat plambing tiap jalur yang telah ditentukan sebelumnya. 

- Menghitung unit alat plambing secara kumulatif dari setiap jalur. 

- Menentukan diameter pipa yang dipakai (mm) dengan menggunakan Tabel 2.13. 

3. Perencanaan Instalasi Pemadam Kebakaran 

Berikut merupakan tahapan perencanaan instalasi pemadam kebakaran: 

a. Menentukan kebutuhan sistem pemadam kebakaran (sprinkler, hidran, dan alat 

pemadam api ringan (APAR)) untuk bangunan. 

Pada tahapan ini dilakukan penentuan jumlah instalasi pemadam kebakaran pada 

bangunan. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam penentuan jumlah 

instalasi yang dipasang: 

 Jumlah (sprinkler / APAR) = 
Luas Ruangan

Luas  Sprinkler / APAR perlindungan 
 

Untuk mencari luas perlindungan sprinkler dapat menggunakan rumus berikut: 

 Luas perlindungan sprinkler = (area jangkauan sprinkler)2 

 Jumlah (hidran) = 
Luas Bangunan

Luas  Hidran 
 

 

Dalam menentukan area jangkauan dan luas area perlindungan sprinkler, dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

 Area jangkauan sprinkler (x) = (jarak antar sprinkler – ¼ jarak antar  

  sprinkler)2 

 Luas area perlindungan sprinkler = (area jangkauan sprinkler)2 

b. Menghitung kebutuhan air instalasi pemadam kebakaran. 

Dalam pengoperasiannya, dibutuhkan air yang dapat mengoperasikan pemadam 

kebakaran (Sprinkler dan Hidran). Volume kebutuhan air pemadam kebakaran 

perlu diperhatikan sehingga tidak menyebabkan kelebihan air pada sistem tersebut. 

Perhitungan volume kebutuhan air dapat menggunakan rumus berikut:  

V = Q x T 

Keterangan :  
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V  = Volume kebutuhan air (m3). 

Q  = Kapasitas air (m3 /menit). 

T  = Waktu operasi sistem (menit). 

4. Perencanaan sistem perpompaan 

Berikut merupakan tahapan perencanaan sistem perpompaan: 

a. Menghitung kapasitas pompa air bersih. 

Berikut tahapan perhitungan kapasitas pompa air bersih: 

- Menghitung head pompa 

Perhitungan head pompa dapat menggunakan rumus berikut: 

Head pompa = HStatis + HSistem 

HStatis = Tinggi gedung muka air reservoir + Tinggi muka air roof tank 

HSistem  = Mayor losses + Minor Losses + Hsisa tekan + 
𝑉2

2𝑔
 

Dimana, 

 Mayor losses = [
Q

0,2785 x c x D2,63]
1,85

 x L (suction/discharge) 

Q = Qm maks. 

c = konstanta pipa pvc (130). 

D = Diameter dari perhitungan kehilangan tekanan (vcheck). 

Lsuction = panjang pipa dari reservoir menuju ke pompa. 

Ldischarge = panjang pipa dari pompa ke roof tank . 

 Minor losses = [K 
V2

2g
]  

 Hsisa tekan = Head standar alat plambing tertinggi 

Setelah mendapatkan head pompa, head pompa dan debit air dimasukan ke dalam 

grafik pompa yang akan digunakan. 

- Menghitung daya air (Pw) dan daya poros (P) 

Perhitungan daya air dan daya poros dapat menggunakan rumus berikut: 

Pw = 0,163 x 𝛾 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻 

Keterangan: 

γ   = Berat air persatuan volume (kg/m3) 

Q  = Debit air (m3/s) 

H  = Head pompa (m) 
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P = 
𝑊ℎ𝑝

η
 

η  = efisiensi energi 

Pw  = daya air (Kw) 

b. Menghitung kapasitas pompa instalasi pemadam kebakaran. 

Berikut tahapan perhitungan kapasitas pompa: 

- Menghitung head pompa 

Head Pompa = Hs + H1 + 
𝑉2

2𝑔
 

Keterangan: 

Hs  = Head statis pipa 

 = Beda tinggi antara air minimum di ground reservoir dengan titik kritis 

H1  = Kehilangan tekanan dari ground reservoir ke titik kritis + sisa tekan 

 = 20% dari Hs 

Setelah mendapatkan head pompa, head pompa dan debit air dimasukan ke dalam 

grafik pompa yang akan digunakan. 

- Menghitung daya air (Pw) dan daya poros (P) 

Perhitungan daya air dan daya poros dapat menggunakan rumus berikut: 

Pw = 0,163 x 𝛾 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻 

Keterangan: 

γ  = Berat spesifik air (kg/m3) 

Q  = Debit air (m3/s) 

H  = Head pompa (m) 

P = 
𝑃𝑤

η
 

Keterangan: 

η  = efisiensi energi 

Pw  = daya air (Kw) 

5. Pembuatan gambar denah jalur pipa air bersih, pompa air bersih, penyediaan air 

bersih, penyaluran air buangan, isometri jalur pipa air bersih, jalur pipa air 

buangan, denah sprinkler, alat pemadam api ringan (APAR), dan hidran 

kebakaran. 

6. Menghitung Bill Of Quantity (BOQ) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 
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Dalam menentukan satuan konstruksi untuk perpipaan atau peralatan lainnya, 

disesuaikan dengan barang yang dijual pada pasar. 

1.2.4 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran dilakukan setelah melakukan perencanaan sistem plambing 

air bersih, air buangan, ven, sistem instalasi pemadam kebakaran, dan perpompaan 

pada stadion olahraga ITERA. 

1.2.5 Pembuatan Laporan Akhir 

Pembuatan laporan dilakukan setelah mendapatkan data dan menyelesaikan 

pengolahan data terkait dengan perencanaan sistem plambing air bersih, air 

buangan, ven, sistem instalasi pemadam kebakaran, dan perpompaan pada stadion 

olahraga ITERA. 

1.3 Lokasi Perencanaan 

Perencanaan pembangunan stadion olahraga ITERA terletak di 5⁰22’10’’ LS, 

105⁰19’0’’ BT. Berikut merupakan peta lokasi perencanaan bangunan ITERA yang 

terdapat pada Gambar  3.3. 

Gambar 3.3 Peta lokasi perencanaanangunan ITERA 

 


