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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

Amanda  : “Ya Allah, semua ini terlalu sulit untuk kujalani” 

Q.S. Al-Insyirah: 5-8 : “Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. 

Amanda  : “Ya Allah, saya sudah tidak sanggup lagi” 

Q.S. Al-Baqarah: 286 : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya”. 

Amanda  : “Ya Allah, mengapa semua ini terjadi pada saya” 

Q.S. Al-Baqarah: 216 : “Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu 

baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik 

bagimu”. 

PERSEMBAHAN 

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya 

persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua dan adikku sebagai sumber kasih dan kekuatan setiap 

langkah. 

2. Semua orang yang bertanya “Kapan Amanda lulus?” 

 

 

 

 



 

vi 
 

ANALISIS KINERJA SISTEM PLAMBING BERDASAR KEBUTUHAN 

AIR BERSIH STUDI KHASUS: APARTEMEN AMARTHA VIEW 

SEMARANG 

Amanda Mutia Fisabillah 

Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil  

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Semarang, Indonesia 

Email : amandafisabillah@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 

Kebutuhan air bersih di suatu gedung tergantung pada fungsi kegunaan gedung, 

jumlah peralatan saniter, dan jumlah penghuninya. Untuk meminimalisir permaslahan 

yang mungkin terjadi, perencanaan fasilitas sanitasi gedung harus mencapai daerah 

distribusi dengan debit, tekanan, dan kuantitas air yang cukup dengan kualitas air sesuai 

standar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sistem plambing berdasar 

kebutuhan air bersih khususnya di apartemen Amartha View Semarang. Data yang 

didapat kemudian dihitung ulang secara manual dan disimulasikan dengan software 

EPANET 2.0 kemudian dibandingkan dengan data yang terpasang dilapangan. 

Kebutuhan puncak air bersih berdasar asumsi banyaknya penghuni sebesar 22,080 

liter/detik. Dengan sumber air dari PDAM, ditampung 2 clean water tank masing-masing 

berdimensi 4,5 meter x 5 meter x 6,7 meter. Kemudian dialirkan dengan kecepatan 

asumsi 2 m/s menggunakan pipa GIP ᵠ100 didapat head total 114,32 meter. Pompa yang 

digunakan yaitu pompa transfer Dunamis berkapasitas 20 m3 dengan head total 115 m 

sebanyak 4 unit. Air bersih dialirkan lagi menuju roof water tank berdimensi 1,5 meter x 

3 meter x 5 meter. Output aliran menuju konsumen dialirkan dengan metode gravitasi 

dengan pipa PPR ᵠ80 dan PPR ᵠ50. Hasil simulasi output dengan software EPANET 2.0 

didapat tekanan air yang beragam disetiap lantainya, semakin jauh jarak node dari 

jangkauan RWT semakin besar juga tekanan air yang dihasilkan. Dari hasil simulasi, air 

bersih dapat mencukupi kebutuhan seluruh konsumen ditiap hunian. 

 

 

Kata Kunci : Apartemen, Kebutuhan Air Bersih, Plambing, Head, EPANET 2.0. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan semakin bertambahnya laju pertumbuhan penduduk, 

khususnya di kota-kota besar di Indonesia maka bertambah pula kebutuhan lahan 

untuk hunian. Selain itu pergeseran pola pembangunan semakin nampak terlihat di 

era sekarang ini. Pola pembangunan lama, yakni pola pembangunan horizontal, 

perlahan mulai tergeser dengan pembangunan vertikal berupa pembangunan 

gedung-gedung bertingkat. Hal ini tak lain dikarenakan terbatasnya lahan yang 

tersedia untuk kawasan pemukiman. Padahal pertumbuhan penduduk berbanding 

terbalik dengan banyaknya lahan untuk kebutuhan tempat tinggal penduduk. 

Dimana jumlah penduduk terus bertambah namun luas lahan tempat tinggal 

semakin berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu penyelesaian masalah 

penyediaan wilayah pemukiman tanpa harus memakan banyak lahan yaitu melalui 

pembangunan bertingkat seperti apartemen. 

 Semakin menipisnya lahan untuk tempat tinggal terjadi di beberapa kota 

besar di Indonesia, salah satunya di kota Semarang. Sebagai ibukota Provinsi 

Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan basis pemerintahan dan kegiatan 

ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Hal tersebut menyebabkan perusahaan-

perusahaan properti Indonesia mengerti situasi pasar konsumen masyarakat yang 

terus mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan properti 

komersial seperti apartemen kian mengalami perkembangan setiap harinya.  
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 Apartemen merupakan bangunan vertikal yang pembangunannya menitik 

beratkan pada keunggulan fasilitas dan kenyamanan serta harus memperhatikan 

kebutuhan dan kegiatan calon penghuni. Menurut Buku Site Planing (1984 : 252 ) 

Apartemen didefinisikan sebagai “Several dwelling units a common (usually an 

indoor) acces and area enclosed by a common structural envelope” yang berarti 

unit hunian yang saling berbagi akses yang sama dan dilengkapi oleh struktur 

kulit bangunan yang sama. Pada zaman modern sekarang ini, apartemen dinilai 

merupakan hunian praktis dimana letaknya yang strategis dan dilengkapi dengan 

fasilitas penunjang di dalamnya. Selain sebagai hunian praktis, apartemen juga 

merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang berbagai aktivitas seperti 

pariwisata, perjalanan bisnis, dan lain sebagainya yang tentunya tak lepas dari 

penataan manajemen. 

 Terdapat banyak item pekerjaan yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan sebuah apartemen seperti perhitungan struktur yang matang, konsep 

dan penataan ruang yang harus diperhatikan, dan yang tak kalah pentingnya yaitu 

item pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing (MEP). Pekerjaan ini terdiri 

dari pekerjaan instalasi equipment mekanik, instalasi kelistrikan, instalasi 

pendistribusian air bersih, serta instalasi pembuangan air bekas dan air kotor. 

Sebagai sebuah gedung bertingkat, tentunya memerlukan suatu sistem pemipaan 

yang lengkap, meliputi pemipaan air bersih, air buangan, vent, dan juga air untuk 

keperluan pemadam kebakaran dalam gedung. 

 Dalam sistem plambing penyediaan air bersih berfungsi sangat vital 

sebagai pemasok kebutuhan air bersih diseluruh apartemen baik segi kualitas, 
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kuantitas, dan kontinuitas. Sedangkan instalasi air bekas maupun kotor berfungsi 

untuk  pembuangan air yang berasal dari seluruh peralatan saniter apartemen 

menuju ke saluran kota tanpa mencemari bagian penting lainnya guna mencapai 

kondisi higienis yang diinginkan. Dalam hal ini penelitian mengenai saluran 

plambing hanya terfokus pada instalasi air bersih di Apartemen Amartha View 

Semarang. 

Sistem distribusi air bersih umumnya merupakan suatu jaringan perpipaan 

yang tersusun atas sistem pipa, pompa dan accessories kelengkapan pipa lainnya. 

Kompleksitas dari jaringan perpipaan ini menghadirkan masalah dalam distribusi 

debit dan tekanan yang berkaitan dengan kriteria hidrolis yang harus terpenuhi 

dalam sistem pengaliran air bersih. Selain itu, penelitian air bersih juga bertujuan 

untuk mengetahui efektifitas supplay distribusi air bersih terhadap seluruh 

kebutuhan air bersih apartemen. Dan juga untuk mengetahui laju kecepatan dalam 

pipa, kerugian disepanjang aliran pipa, tekanan aliran pada pipa, serta kapasitas 

tampungan. Sistem distribusi nantinya akan dihitung secara manual dan 

dikombinasikan dengan simulasi outlet menggunakan software EPANET 2.0. 

 Software epanet merupakan software yang bersifat public domain (gratis) 

yang berfungsi untuk permodelan jaringan pipa. EPANET 2.0 adalah sebuah 

software yang dapat melakukan simulasi permodelan sistem distribusi air pada 

jaringan pipa. EPANET 2.0 memodelkan sistem distribusi air sebagai kumpulan 

node yang dihubungkan oleh link. Link yang dimaksud adalah pipa, pompa, dan 

katup (valve). Dengan menggunakan epanet dapat dilakukan evaluasi yang 

komprehensif terhadap kinerja sistem plambing khususnya jaringan distribusi air 
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bersih. Kemudian hasil perhitungan akan dibandingkan dengan jaringan distribusi 

air bersih yang terpasang di lapangan dan diharapkan item yang terpasang sudah 

sesuai dengan hasil analisis. 

Penelitian mengenai kinerja sistem plambing berdasar kebutuhan air bersih 

dilaksanakan di Apartemen Amartha View yang tepatnya berada di kawasan 

Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang Barat. Apartemen yang berdiri 

diatas lahan seluas 8.800 m² memiliki 8 lantai podium, 20 lantai tipikal untuk 

hunian, dan 1 lantai rooftop. Direncanakan seluruh supplay kebutuhan air bersih 

apartemen terpenuhi dan harus berjalan lancar tanpa hambatan apapun guna 

memberikan kepuasan bagi penghuni apartemen dan untuk menjaga reputasinya 

sebagai hunian yang mengutamakan kenyamanan penghuni. 

Berdasarkan beberapa hal yang sudah di jelaskan diatas, maka peneliti 

bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Sistem 

Plambing Berdasar Kebutuhan Air Bersih (Studi Khasus: Apartemen 

Amartha View Semarang)”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

1. Untuk memastikan kinerja sistem plambing khususnya pendistribusian air 

bersih berjalan dengan lancar dan terpenuhinya seluruh kebutuhan air bersih 

bagi penghuni maupun pengunjung di Apartemen Amartha View. 

2. Memperhitungkan kinerja plambing agar kebutuhan air bersih di apartemen 

Amartha View dapat terpenuhi dengan efektif dan efisien. 

3. Memodelkan sistem jaringan distribusi air bersih di Apartemen Amartha 

View dengan software EPANET 2.0. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana jumlah kebutuhan air bersih yang harus tersedia di Apartemen 

Amarta View? 

2. Bagaimana efektivitas dimensi penampungan air bersih baik penampungan 

bawah tanah maupun tangki atap terhadap kebutuhan air bersih penghuni di 

Apartemen Amartha View? 

3. Bagaimana kinerja sistem plambing agar distribusi air bersih di Apartemen 

Amartha View memiliki kecepatan, diameter pipa, dan jenis pompa yang ideal 

sehingga debit air bersih yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh 

penghuni apartemen? 

4. Bagaimana permodelan simulasi jaringan distribusi air bersih dengan software 

EPANET 2.0 di Apartemen Amartha View? 

5. Bagaimana hasil perbandingan analisis perhitungan air bersih di Apartemen 

Amarta View dengan jaringan air bersih yang telah terpasang dilapangan? 

1.4 Tujuan dan Kegunaan  

1. Untuk mengetahui kebutuhan air bersih berdasar asumsi jumlah penghuni di 

apartemen Amartha View. 

2. Untuk mengetahui efektivitas dimensi penampungan air bersih di Clean 

Water Tank dan Roof Water Tank terhadap kebutuhan air bersih seluruh 

penghuni maupun pengunjung apartemen Amartha View. 
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3. Untuk mengetahui kinerja sistem plambing berdasar kebutuhan air bersih 

penghuni di apartemen Amartha View sehingga debit yang dihasilkan dapat 

mencukupi kebutuhan air bersih di apartemen. 

4. Untuk mengetahui hasil dari simulasi permodelan jaringan distribusi air 

bersih di Apartemen Amartha View dengan menggunakan software EPANET 

2.0. 

5. Untuk menyesuaikan hasil analisa perhitungan sistem plambing dengan 

jaringan air bersih yang sudah terpasang di lapangan. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah ditentukan untuk membatasi permasalahan yang terlalu luas. 

Batasan masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi : 

1. Penelitian kinerja sistem plambing berdasar kebutuhan air bersih hanya 

dilakukan di Apartemen Amartha View Semarang. 

2. Efektifitas kinerja sistem plambing yang dianalisis hanya mencangkup 

jaringan distribusi air bersih meliputi kebutuhan air bersih penghuni 

apartemen Amartha View Semarang. 

3. Permodelan simulasi perencanaan sistem plambing air bersih di Apartemen 

Amartha View Semarang menggunakan software EPANET 2.0 

4. Penelitian efektivitas kinerja alat plambing mengacu pada SNI 03-7065-2005 

tentang tata cara perencanaan sistem plambing. 

5. Perencanaan sistem plambing juga mengacu pada SNI 03-6481-2000. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi kegunaan 

teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya mengenai kinerja sistem plambing jaringan 

distribusi air bersih di apartemen. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan pengetahuan pembaca tentang efektifitas pendistribusian  

kinerja sistem plambing, baik untuk diteliti maupun untuk masyarakat secara 

umum. 

b. Mengetahui besarnya kebutuhan air bersih penghuni maupun pengunjung di 

apartemen Amartha View. 

c. Mengetahui simulasi pendistribusian jaringan air bersih dengan software 

EPANET 2.0. 

1.7 Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, isi, 

dan bagian akhir. 
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1. Bagian awal 

Bagian awal skripsi meliputi : judul, abstrak, lembar pengesahan, motto dan 

bagian persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi  

Isi skripsi disajikan dalam lima bab, dengan beberapa sub bab pada tiap 

babnya. 

Bab I : Pendahuluan  

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat mpenelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan peneliti untuk 

mengadakan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian 

Berisi tentang langkah – langkah penelitian, metode penelitian, dan teknik 

pengumpulan data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang penjelasan analisis data penelitian, hasil penelitian, serta 

pembahasannya. 

Bab V : Penutup  

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang akan 

diberikan berdasarkan penelitian. 
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3. Bagian Akhir 

Berisi memeganai daftar pustaka dan lampiran – lampiran yang mendukung 

hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Plambing adalah seni dan teknologi pemipaan dan peralatan untuk 

menyediakan air bersih ke tempat yang dikehendaki baik dalam hal kualitas, 

kuantitas dan kontinuitas yang memenuhi syarat dan membuang air bekas (kotor) 

dari tempat tertentu tanpa mencemarkan bagian penting lainnya untuk mencapai 

kondisi higienis dan kenyamanan yang diinginkan (Pramuditya, 2010). 

 Dalam pengertian khusus, peralatan plambing meliputi: 

• Peralatan untuk penyedia air minum. 

• Peralatan untuk penyediaan air panas. 

• Peralatan untuk pembuangan dan ven. 

• Peralatan saniter (plumbing fixtures). 

 Selain perlatan tersebut diatas, menurut Noerbambang dan Morimura 

(2005) dalam artian yang lebih luas istilah “peralatan plambing” seringkali 

digunakan untuk mencakup: 

• Peralatan pemadam kebakaran. 

• Peralatan pengolahan air kotor (tangki septik) atau disebut juga 

Sewege Treatmen Plan (STP). 

• Peralatan penyediaan gas. 

• Peralatan dapur. 

• Peralatan untuk mencuci (laundry). 
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• Peralatan pengolah sampah. 

• Dan berbagai pipa instalasi lainnya. 

 Sistem plambing merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pembangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan plambing 

harus dilakukan secara bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan 

perencanaan dan perancangan gedung itu sendiri dengan memperhatikan secara 

seksama hubungannya dengan bagian-bagian konstruksi gedung serta peralatan 

(Imam, 2014). 

Serangkaian kegiatan penyediaan air bersih perlu memperhatikan beberapa 

faktor diantaranya analisis kebutuhan air bersih (demand for water), layout 

instalasi penyediaan air bersih, dan beberapa faktor lain seperti sosial ekonomi 

lingkungan populasi yang akan dilayani (Wijarnako, 2015). 

Pipa yang digunakan dalam perencanaa instalasi plambing harus memiliki 

diameter yang tepat agar mampu menyalurkan air dengan kecepatan yang sesuai. 

Jika memiliki diameter yang terlalu kecil maka kecepatan akan terlampau besar 

yang dapat menimbulkan pukulan air, suara berisik pada pipa dan terkikisnya 

permukaan dalam pipa (Putra dkk., 2015). 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Cakupan Sistem Plambing 

 Menurut SNI 03-6481-2000, plambing merupakan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dengan 

peralatannya didalam gedung atau gedung yang berdekatan  maupun 
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bersangkutan dengan air hujan, air buangan, dan air minum yang 

dihubungkan dengan sistem kota atau sistem lain yang dibenarkan. 

 Fungsi dari instalasi plambing diantaranya untuk menyediakan air 

bersih ke tempat yang dikehendaki dengan tekanan dan jumlah aliran 

yang cukup, serta membuang air buangan dari tempat tertentu tanpa 

mencemari bagian penting lainnya. Pada jenis penggunaan sistem 

plambing sangat berpengaruh pada kebutuhan dari bangunan yang 

bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan perancangan sistem 

plambing dibatasi pada pendistribusian dan penyediaan air bersih yang 

meliputi sistem penyediaan air bersih beserta pendistribusiannya dan 

pencegahan kebakaran di Apartemen Amartha View Semarang. 

 Komponen utama dari sistem distribusi air bersih di suatu gedung 

adalah sistem jaringan pipa. Dalam perencanaan sistem penyediaan air 

bersih suatu bangunan, kebutuhan air bersih tergantung dari fungsi 

kegunaan bangunan, jumlah peralatan saniter, dan jumlah penghuninya. 

Adapun kemungkinan permasalahan yang mungkin terjadi pada 

jaringan pipa diantaranya seperti kebocoran, terjadi kerusakan pada 

pipa atau komponen lainnya, besarnya energi yang hilang,serta 

menurunnya tingkat layanan penyediaan air bersih untuk konsumen. 

Untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi, maka 

perencanaan fasilitas-fasilitas gedung khususnya fasilitas sanitasi harus 

dimaksimalkan dan harus mencapai daerah distribusi dengan debit, 
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tekanan, dan kuantitas air yang cukup dengan kualitas air sesuai 

standar/higienis. 

2.2.2  Prinsip Dasar Sistem Air Bersih 

 Sistem pendistribusian air bersih merupakan sistem perpipaan yang 

disiapkan di dalam suatu bangunan ataupun di luar bangunan yang 

berfungsi untuk mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju 

outlet (keluaran). Sistem pendistribusian ini dibuat guna memenuhi 

kebutuhan air bersih di apartemen Amartha View agar kebutuhan air 

bersih layak fungsi terpenuhi. Sumber air bersih di Apartemen Amartha 

View dari PDAM yang kemudian ditampung dalam bak penampungan 

air bersih yang disebut Clean Water Tank (CWT). 

 Bak penampung berfungsi sebagai reservoir ataupun penampungan 

air dari sumber air bersih pada bangunan tersebut. Setelah ditampung di 

Ground Tank, selanjutnya air dialirkan ke tangki air atap (Roof Tank) 

dengan menggunakan pompa transfer. 

 Menurut Noerbambang dan Morimura (2005) sistem penyediaan 

air bersih terbagi menjadi beberapa sistem, diantarnya: 

a. Sistem Sambungan Langsung 

 Pada sistem ini, pipa dalam gedung disambung langsung dengan 

pipa utama penyedia air bersih. Sistem ini biasanya diterapkan 

untuk perumahan dan gedung-gedung kecil atau bertingkat rendah. 

Karena pada umumnya perumahan ataupun gedung kecil tekanan 
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dalam pipa utama dan pipa cabang  dibatasi. Dimana biasanya 

ukuran pipa cabang di tetapkan oleh perusahaan air minum. 

 

Gambar 2.1 

System Sambungan Langsung 

(Sumber: Noerbambang dan Morimura, 2005)  

 

b. Sistem Tangki Atap 

 Pada sistem ini, air ditampung terlebih dahulu di tangki bawah 

(Ground Tank) yang dipasang pada lantai terendah bangunan 

ataupun dibawah muka tanah, kemudian dipompakan ke tangki atas 

(Roof Tank) yang biasanya dipasang di atas atap atau di lantai 

tertinggi bangunan. Dari Roof Tank air mulai didistribusikan ke 

seluruh lantai bangunan. Pada pendistribusian air bersih di 

Apartemen Amartha View sistem yang digunakan yaitu sistem 

tangki atap. Sistem ini sering dipergunakan dengan pertimbangan: 

• Selama airnya digunakan, perubahan tekanan pada alat 

plambing hampir tidak berarti. Perubahan tekanan  hanyalah 

akibat perubahan muka air dalam tangki atap.  
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• Sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atap bekerja 

secara otomatis dengan cara yang sangat sederhana sehingga 

kecil sekali kemungkinan timbulnya kesulitan. Di apartemen 

Amartha View pompa dijalankan dan dimatikan oleh alat yang 

mendeteksi muka dalam tangki atap yaitu Kabel Water Level 

Control (WLC) 

• Perawatan tangki atap sangat sederhana bila dibandingkan 

dengan misalnya tangki tekan.  

• Hal terpenting dalam sistem tangki atap ini adalah menentukan 

letak tangki atap tersebut, penentuan ini harus didasarkan atas 

jenis alat plambing. 

 

Gambar 2.2 

Sistem Tangki Atap 

(Sumber: Noerbambang dan Morimura,2005)  
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c. Sistem Tangki Tekan 

 Pada sistem tangki tekan (hidrosfor) air yang telah ditampung 

dalam tangki bawah, dipompakan ke dalam tangki tertutup 

sehingga udara didalamnya terkompresi dan menyebabkan tekanan 

awal air cukup untuk didistribusikan ke peralatan plaming di 

seluruh bangunan yang direncanakan, pompa bekerja secara 

otomatis yang diatur oleh detector tekanan, yang membuka dan 

menutup saklar penghasut motot listrik penggerak pompa. Pompa 

akan berhenti bekerja jika batas minimum tekanan yang ditrtapkan 

telah dicapai. 

 

Gambar 2.3 

Sistem Tangki Tekan 

(Sumber: Noerbambang dan Morimura,2005) 

d. Sistem Tanpa Tangki 

 Pada sistem ini tidak digunakan tangki apapun baik tangki bawah 

ataupun tangki atap. Dimana air dipompakan langsung ke sistem 
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distribusi bangunan dan pompa menghisap air langsung dari pipa 

utama. Ada dua macam pelaksanaan sistem ini yaitu dikaitkan 

dengan kecepatan putaran pompa konstan dan variable. Namun 

sistem ini dilarang di Indonesia, baik oleh perusahaan air minum 

maupun pada pipa-pipa utama dalam pemukiman khusus. 

2.2.3  Sistem Pemipaan Air Bersih pada Bagunan 

 Sistem pemipaan air bersih dalam bangunan terdiri atas dua sistem 

yaitu sistem Down Feed dan Sistem Up Feed. Kedua sistem ini 

biasanya digunakan untuk distribusi air bersih pada bangunan midle rise 

dan high rise. (Noerbambang, S.M., dan Takeo, M. , 2000) 

a. Sistem Down Feed 

 Sistem ini adalah sistem distribusi air bersih pada bangunan 

dengan menggunakan reservoir bawah sebagai media untuk 

menampung debit air yang disuplai oleh sumur resapan ataupun 

PDAM. Pada apartemen Amartha View sistem down feed inilah 

yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih. Sebelum 

didistribusikan ke reservoir atas oleh pompa transfer, pada 

bangunan multi lantai atau high rise, reservoir bawah diletakkan di 

basement paling bawah dengan volume untuk menampung 2/3 dari 

kebutuhan air bersih yang di supplay oleh PDAM. Air bersih dari 

PDAM disalurkan melalui pipa dinas. Pipa dinas merupakan pipa 

yang menyalurkan air dari pipa air minum kota ke dalam gedung. 

Dari reservoir bawah air bersih didistribusikan ke reservoir atas 
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yang terletak dilantai atap dengan volume 1/3 dari kebutuhan air 

bersih. 

b. Sistem Up Feed 

 Pada sistem up feed, distribusi air bersih tidak 

menggunakan reservoir bawah seperti pada down feed dengan 

asumsi sumber air bersih berasal dari PDAM dan sumur. 

Perbedaanya pada sistem ini air bersih dari sumber air langsung 

menuju ke reservoir atas. Dari reservoir atas didistribusikan ke 

dalam bangunan memakai pompa booster untuk menyamakan 

tekanan airnya. Volume reservoir atas menjadi lebih besar karena 

merupakan wadah satu-satunya untuk menyimpan cadangan air 

bersih. 

2.2.4  Persyaratan Penyediaan Air Bersih 

 Menurut perhitungan WHO di negara–negara maju tiap orang 

memerlukan air antara 60–120 liter per hari. Sedangkan di negara-

negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air 

antara 30–60 liter per hari. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut, 

yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum (Notoatmodjo, S., 

2003). Adapun persyaratannya yaitu: 

a. Syarat Kualitas 

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi 

kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan 
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radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek 

samping (Depkes RI, 1990). 

b. Syarat Kuantitas 

  Air bersih yang masuk ke dalam bangunan atau masuk ke 

dalam sistem plambing, harus memenuhi syarat kuantitas air bersih, 

yaitu kapasitas air bersih harus mencukupi berbagai kebutuhan 

dalam bangunan gedung tersebut. Untuk menghitung besarnya 

kebutuhan air bersih dalam bangunan gedung didasarkan pada 

pendekatan jumlah penghuni gedung, jumlah dan jenis alat 

plambing, dan luas lantai bangunan. Dalam penelitian ini 

perhitungan kebutuhan air bersih menggunakan pendekatan jumlah 

penghuni gedung dan dibandingkan dengan perhitungan jumlah 

dan jenis alat plambing. 

c. Syarat pencegahan Pencemaran air 

Adapun beberapa contoh pencemaran dan pencegahannya adalah 

(Soufyan M.N. dan Takeo M., 2000):  

•  Larangan hubungan pintas  

Hubungan pintas (cross connection) adalah hubungan fisik 

antara dua sistem pipa yang berbeda, satu sistem pipa untuk 

air bersih dan sistem pipa lainnya berisi air yang tidak 

diketahui atau diragukan kualitasnya, di mana air akan 

dapat mengalir dari satu sistem ke sistem lainnya. Demikian 

pula sistem penyediaan air bersih tidak boleh dihubungkan 
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dengan sistem perpipaan lainnya. Sistem perpipaan air 

bersih dan peralatannya tidak boleh terendam dalam air 

kotor atau bahan lain yang tercemar. Untuk mengetahui ada 

atau tidaknya hubungan pintas di sistem jaringan air bersih 

apartemen Amartha View dapat dilihat dari gambar kerja 

maupun obeservasi langsung ke lapangan. 

• Pencegahan aliran balik  

Aliran balik (back flow) adalah aliran air atau cairan lain, 

zat atau campuran, ke dalam sistem perpipaan air bersih, 

yang berasal dari sumber lain yang bukan untuk air bersih. 

Aliran balik tidak dapat dipisahkan dari hubungan pintas 

dan ini disebabkan oleh terjadinya efek siphon-balik (back 

siphonage). Efek siphon-balik terjadi karena masuknya 

aliran ke dalam pipa air bersih dari air bekas, air tercemar, 

dari peralatan saniter atau tangki, disebabkan oleh 

timbulnya tekanan negatif dalam pipa. Tekanan negatif 

dalam sistem pipa sering disebabkan oleh terhentinya 

penyediaan air atau karena pertambahan kecepatan aliran 

yang cukup besar dalam pipa. Pencegahan aliran balik dapat 

dilakukan dengan menyediakan celah udara atau memasang 

penahan aliran-balik. Salah satu fungsi dari simulasi 

distribusi jaringan air bersih di apartemen Amartha View 

dengan menggunakan software EPANET 2.0 yaitu untuk 



21 
 

 
 

mengetahui ada atau tidaknya tekanan negatif atau aliran 

balik yang terjadi pada jaringan pipa. 

• Pukulan air  

Penyebab pukulan air bila aliran dalam pipa dihentikan 

secara mendadak oleh keran atau katup, tekanan air pada 

sisi atas akan meningkat dengan tajam dan menimbulkan 

gelombang tekanan yang akan merambat dengan kecepatan 

tertentu, dan kemudian dipantulkan kembali ke tempat 

semula. Gejala ini menimbulkan kenaikan tekanan yang 

sangat tajam sehingga menyerupai suatu pukulan dan 

dinamakan gejala pukulan air (water hammer). 

2.2.5  Komponen Penting Dalam Penyediaan Air Bersih 

 Komponen atau bagian-bagian yang penting didalam sistem 

penyediaan air minum suatu bangunan diantarany: 

2.2.5.1 Sumber Air 

Sumber air untuk sistem penyedian air minum suatu 

bangunan gedung ada 2 (dua) macam yaitu, secara kolektif 

dan secara individual. Secara individual adalah sistem 

penyediaan air minum yang sumber airnya diambil secara 

perorangan atau rumah tangga/bangunan. Air dari sumber 

air yang ada di dalam tanah melalui sumur diangkat 

kepermukaan tanah dengan menggunakan timba/pompa, 

lalu air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 
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Ada juga air dari sumber air yang ada di dalam tanah 

melalui sumur di pompa langsung ke alat-alat plambing 

atau di pompa ke menara air, lalu air dari menara air 

dialirkan secara gravitasi ke alat-alat plambing. 

 Secara kolektif adalah sistem penyediaan air minum yang 

sumber airnya diambil secara bersama-sama atau kolektif 

yang disediakan oleh suatu badan atau perusahaan, yang 

pada umumnya adalah Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM). Air yang kualitasnya sudah terjamin dari unit 

pengolahan air minum, dialirkan melalui pipa transmisi atau 

pipa dinas ke reservoir. Air minum dari reservoir 

didistribusikan ke konsumen melalui pipa atau jaringan pipa 

secara gravitasi atau secara pemompaan atau gabungan 

pemompaan dan gravitasi. Pada hal ini distribusi air bersih 

di apartemen Amartha View untuk menuju ke unit-unit 

apartemen atau ke lokasi-lokasi yang membutuhkan supplay 

air bersih bisa secara langsung keperalatan plambing, bisa 

juga secara tidak langsung (menggunakan menara air). Air 

dari sistem penyediaan air minum kota (PDAM) pada 

umumnya kualitasnya sudah memenuhi persyaratan kualitas 

air minum, sedangkan air dari sumber air individu ada yang 

sudah memenuhi syarat kualitas air minum ada juga yang 

belum memenuhi. Jika belum memenuhi syarat kualitas air 
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minum, maka air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar 

memenuhi persyaratan air minum sebelum masuk ke dalam 

sistem plambing bangunan gedung. 

2.2.5.2 Pompa Air 

 Pompa air adalah suatu alat untuk menaikkan air dari level 

yang rendah ke level yang lebih tinggi. Dilihat dari jenisnya 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pompa hisap dan 

pompa hisap-tekan. Pompa hisap hanya menaikkan air dari 

level di bawah pompa ke level sama dengan level pompa. 

Pompa hisap-tekan menaikkan air dari level di bawah 

pompa ke level di atas pompa. Dari cara kerjanya, pompa 

dapat dibedakan menjadi pompa tangan dan pompa 

mekanik. Pompa mekanik dibedakan lagi menjadi 2 

golongan. Pompa yang diletakkan di atas permukaan air 

contohnya pompa sentrifugal dan pompa jet serta pompa 

yang diletakkan di dalam air atau pompa rendam contohnya 

submersible pump. Pompa sentrifugal akan efektif 

digunakan untuk menaikkan air dari kedalaman lebih kecil 

atau sama dengan 7.00 meter. Untuk menaikan air, bila 

kedalaman muka air lebih besar dari 7.00 meter dari 

permukaan tanah, sebaiknya digunakan pompa jet atau 

pompa rendam (submersible pump). Untuk apartemen 

Amartha View pompa transfer yang digunakan adalah jenis 
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pompa sentrifugal salah satunya yaitu karena menaikan air 

dari kedalaman kurang dari 7.00 meter. Agar pompa bisa 

berfungsi secara optimal, terutama pada pompa centrifugal 

udara tidak boleh masuk ke dalam pipa hisap. Accessories 

yang pada pompa sentrifugal tersebut diatas diantaranya 

adalah sebagai berikut 

• Foot valve, dari jenis katup searah: berfungsi untuk 

mencegah air turun kembali. 

• Pipa hisap dan peralatannya (soket, knie): berfungsi 

sebagai jalan air ke pompa air. 

• Pompa air: berfungsi untuk menaikan air. 

• Fleksible joint: berfungsi agar pada waktu pompa akan 

dipasang setelah diperbaiki (dilepas), pada waktu 

pemasangnya kembali tidak mengalami kesulitan. 

• Sambungan peredam getaran: berfungsi untuk meredam 

getaran pompa agar tidak merambat ke pipa. 

Sambungan peredam getaran biasanya dipasang pada 

pompa dengan kapasitas yang besar. 

• Pipa tekan: berfungsi sebagai jalan air dari pompa air. 

• Katup (valve): berfungsi untuk mengatur aliran air 

contoh yang digunakan adalah dari jenis gate valve 

(katup sorong), check valve, ball valve. 
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• Katup searah (swing valve): berfungsi untuk menahan 

air balik agar tidak menekan pompa. 

• Saringan (strainer): berfungsi untuk menyaring kotoran 

agar tidak masuk ke dalam pompa. 

• Manometer: berfungsi untuk mengukur tekanan air. 

 

Gambar 2.4 

Pompa Sentrifugal 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2.2.5.3 Pipa Air dan Peralatannya 

 Air yang mengalir dalam pipa, mengalir di bawah tekanan 

(under pressure). Dalam penegertian air mengalir dalam 

kondisi pipa terisi penuh oleh air, jadi tidak ada udara di 

dalam pipa. Oleh karena itu air bisa mengalir ke bawah, ke 

atas, atau ke samping. Jadi pipa dapat dipasang tegak, 

miring ke atas, miring ke bawah atau mendatar. Pada waktu 

air mengalir dalam pipa, akan timbul gesekan-gesekan antar 

molekul air dan gesekan-gesekan antara air dengan dinding 
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pipa. Hal ini mengakibatkan timbulnya kehilangan tekanan 

(head loss) pada waktu air mengalir di dalam pipa. 

Besarnya kehilangan tekanan dalam pipa tergantung dari : 

• Kekasaran dinding pipa (roughness), semakin kasar 

dinding pipa semakin besar kehilangan tekanannya. 

• Panjang pipa, semakin panjang pipa semakin besar 

kehilangan tekanannya. 

• Kecepatan air dalam pipa, semakin cepat air mengalir 

dalam pipa semakin besar kehilangan tekanannya. 

• Banyaknya perlengkapan (Accessories) pipa, semakin 

banyak perlengkapan pipa makin besar kehilangan 

tekanannya. 

  Pipa yang digunakan dalam sistem plambing air 

minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

• Pipa yang terbuat dari bahan yang kuat menahan 

tekanan air. 

• Tidak mudah berkarat. 

• Tidak mudah bocor. 

• Tidak merubah kualitas air dalam pipa. 

• Tidak berubah kualitasnya oleh cuaca (terutama jika 

pipa dipasang di luar bangunan gedung). 

  Berbagai jenis pipa yang umumnya digunakan pada 

instalasi didalam gedung adalah sebagai berikut: 
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• Pipa PPR (PolyPropylene Random): Pipa PPR adalah 

pipa steril dari bahan plastik Polypropilene yang tahan 

panas dan anti bocor. Pada jaringan pipa outlet 

distribusi air bersih di apartemen Amartha View pipa 

yang digunakan adalah pipa PPR ini. Sifat fisik dan 

sifat kimia yang sesuai untuk mentransfer air minum 

baik dingin maupun panas. Pipa PPR sangat cocok 

untuk digunakan sebagai pipa atau plambing yang 

membutuhkan tekanan tinggi selain itu juga memiliki 

ketahanan terhadap suhu panas untuk kebutuhan pipa 

air panas, baik pada perumahan, Hotel, Apatement, 

Rumah sakit, Perkantoran dll. Pipa PPR Memenuhi 

standart untuk instalasi pemanas air siap minum 

(Drinking Watter). 

 

Gambar 2.5 

Pipa PPR Menuju Unit 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

• Pipa GIP (Galvanized Iron Pipe): Untuk pipa inlet 

menuju ke roof tank jaringan distribusi air bersih di 
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apartemen Amartha View menggunakan pipa GIP. Pipa 

GIP biasanya digunakan untuk intalasi air bersih yang 

dingin saja, karena mempunyai tekanan untuk menahan 

air yang lebih tinggi. 

 

Gambar 2.6 

Pipa GIP untuk Pipa Transfer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

• Pipa PVC (poly Vinyl Chloride): Pipa PVC adalah 

pipa yang terbuat dari gabungan material vinyl plastik 

yang menghasilkan pipa yang kuat, ringan, tidak 

berkarat serta viskositas bagian dalamnya tinggi. Jenis 

pipa ini biasa digunakan untuk instalasi air bersih 

dingin dan air kotor.  

• Pipa HDPE (High Density Poly Ethylene): Pipa 

HDPE terbuat dari bahan poly-ethylene yang 

mempunyai kepadatan tinggi sehingga jenis pipa HDPE 

ini dapat menahan daya tekan yang lebih tinggi. Pipa 

jenis ini biasa digunakan untuk instalasi air panas. 
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  Dalam menentukan jenis pipa yang akan digunakan 

harus diperhatikan jenis fluida yang akan dialirkan, debit air 

serta kecepatan aliran. Faktor - faktor tersebut pula yang 

akan menentukan diameter pipa yang akan digunakan. 

Untuk menentukan diameter pipa, dapat digunakan 

persamaan 

  Peralatan (Accessories) pipa harus terbuat dari 

bahan yang sama dengan bahan pipa yang akan dipasang. 

Peralatan pipa diantaranya terdiri dari: soket berfungsi 

untuk menyambung 2 pipa lurus, knie berfungsi untuk 

menyambung 2 pipa berubah arah, tee berfungsi untuk 

menyambung 3 pipa yang bertemu, reduser berfungsi untuk 

menyambung 2 pipa dengan garis tengah, croos berfungsi 

untuk menyambung 4 pipa lurus, valve berfungsi untuk 

mengatur atau menutup aliran air, dan Dop berfungsi untuk 

menutup ujung pipa. 

  Pada umumnya garis tengah pipa air bersih bergaris 

tengah kecil, oleh karena itu pipa air bersih dapat dipasang 

dengan cara menanam pipa dalam dinding bangunan. Garis 

tengah pipa air minum yang ada adalah : ½” , ¾” , 1”, 1 ¼ 

“, 1 ½ “, 2”, 2 ½ “, 3”, 4”, 6”, 8” 10”. 
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2.2.5.4 Tangki Air 

  Tangki air biasa disebut juga reservoir, berfungsi 

sebagai tempat menyimpan air bersih sementara. Tangki air 

bisa diletakkan di bawah atau di atas tanah (ground 

reservoir), pada atap bangunan atau bangunan yang 

tertinggi, dan pada menara air. Sebaiknya tangki bawah 

untuk bangunan gedung tidak diletakkan di dalam tanah 

(ditanam), tetapi diletakkan di atas tanah dengan ketinggian 

sekitar 45 cm sampai 60 cm diatas tanah, agar tidak mudah 

terkotori, dan mudah untuk pemeliharaan. Tangki bawah 

atau clean water tank di apartemen Amartha View terletak 

di lantai LG 1 dengan struktur beton. 

  Sedangkan untuk tangki atas atau roof tank di 

Apartemen Amartha View terletak di lantai atap (roof top). 

Roof tank dapat terbuat dari berbagai material seperti pelat 

baja, kayu, beton, dan FRP (fiberglass reinforeced plastics). 

Roof tank yang digunakan di apartemen Amartha View 

terbuat dari material FRP. FRP terbuat dari material serat 

gelas yang berfungsi sebagai penguat struktural. 

Kelebihan FRP diantaranya: 

• Jauh lebih ringan dibndingan baja atau beton. 

• Mudah dibentuk dan warnai. 

• Tahan terhadap karat dan beberapa bahan kimia. 
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• Kurang merambatkan panas. 

Sedangkan kekurangan FRP diantaranya: 

• Dibanding dengan baja, kekuatan mekaninya lebih 

rendah terutama terhadap tumbukan. 

• Dapat menumbuhkan algae. 

• Kurang tahan terhadap alkali. 

  Untuk reservoir baik reservoir bawah maupun 

reservoir atas dilengkapi perlengkapan sebagai berikut : 

• Penutup tangki: agar tangki terhindar dari pengotoran. 

• Man hole: agar orang bisa masuk untuk membersihkan 

tangki. 

• Pipa peluap: agar air bisa meluap keluar tangki bila 

tangki sudah penuh. 

• Pipa inlet: untuk memasukan air kedalam tangki. 

• Pipa outlet: untuk mengalirkan air kebangunan gedung. 

• Pipa drain: untuk pengurasan. 

  Tangki-tangki yang digunakan untuk penyimpanan 

air bersih harus dibersihkan secara teratur, agar kualitas air 

tetap terjaga. Di samping itu sinar matahari tidak boleh 

masuk atau menembus ke dalam tangki, agar lumut 

(ganggang) tidak tumbuh. Disyaratkan juga agar tangki air 

lokasinya tidak berdekatan dengan tempat pembuangan air 

kotor atau kotoran lainnya. Serta lokasi tangki juga tidak 



32 
 

 
 

boleh di tempat yang sering didatangi orang, kecuali 

petugas yang akan melakukan perawatan dan pembersihan. 

Tangki air harus terbuat dari bahan sebagai berikut : 

• Tidak mudah bocor. 

• Tahan terhadap tekanan air. 

• Tahan terhadap perubahan cuaca (bila tangki air 

diletakkan di luar bangunan). 

• Tidak menyebabkan air berubah kualitasnya. 

• Di dalam tangki air tidak boleh ada binatang atau 

serangga yang masuk, oleh karena itu lubang ventilasi 

harus ditutup oleh bahan yang tidak bisa ditembus 

serangga, tetapi udara bisa masuk (biasanya bahan yang 

digunakan adalah kasa nyamuk). 

 

Gambar 2.7 

Roof Tank Material FRP 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 2.8 

Manhole Clean Water Tank 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2.2.6  Proyeksi Jumlah Kebutuhan Air Bersih 

  Menurut Noerbambang, S.M., dan Takeo, M. (2005). Metode yang 

digunakan untuk menaksir besarnya laju aliran air adalah : 

2.2.6.1 Berdasarkan Jumlah Penghuni 

  Metode ini didasarkan pada pemakaian air rata-rata sehari 

dari setiap penghuni, dan perkiraan jumlah penghuni. Dengan 

demikian jumlah pemakaian air sehari dapat diperkirakan, 

walaupun jenis dan jumlah alat plambing belum ditentukan. 

Metode ini praktis untuk tahap perencanaan atau juga perancangan. 

Apabila jumlah penghuni diketahui atau ditetapkan untuk sesuatu 

gedung maka angka tersebut dipakai menghitung pemakaian air 

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

orang per hari untuk sifat penggunaan gedung tersebut. Pada 

penelitian di apartemen Amartha View direncanakan menggunakan 

metode penaksiran berdasar jumlah penghuni sesuai dengan tipikal 

hunian. Tabel 2.1 dapat digunakan sebagai referensi, tetapi harus 
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diperiksa terhadap kondisi pemakaian gedung yang dirancang, 

seperti apartemen Amartha View yang masuk dalam klasifikasi 

apartemen kelas menengah sehingga asumsi penggunaan air 

ditetapkan sebesar 180 liter per orang per hari. 

  Angka pemakaian air yang diperoleh dengan metode ini 

biasanya digunakan untuk menetapkan volume tangki bawah, 

tangki atap, pompa, dan sebagainya. Sedangkan ukuran pipa yang 

diperoleh dengan metode ini hanyalah pipa penyediaan air, 

misalnya pipa dinas ataupun pipa transfer. Dan bukan untuk 

menentukan ukuran pipa-pipa dalam seluruh jaringan. 
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Tabel Pemakaian Air Bersih Sesuai Fungsi Gedung 

 

Tabel 2.1 

Pemakaian Air Bersih Sesuai Fungsi Gedung 

(Sumber : Noerbambang dan Morimura,2005) 
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2.2.6.2 Berdasarkan Jumlah dan Jenis Alat Plambing 

  Metode ini digunakan apabila kondisi pemakaian alat 

plambing dapat diketahui, misalnya untuk perumahan atau gedung 

kecil lainnya. Juga harus diketahui jumlah dari setiap jenis alat 

plambing dalam gedung tersebut. Lihat tabel 2.2 sebagai referensi. 

  Unit Alat Plambing Untuk Penyediaan Air Dingin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Unit Alat Plambing Penyediaan Air Dingin 

(Sumber : Noerbambang dan Morimura,2005) 
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2.2.7  Alat Plambing 

  Jenis peralatan saniter yang membutuhkan supplay air 

bersih di apartemen Amartha View antara lain: 

• Shower 

 Shower yang digunakan di apartemen Amartha View 

merupakan shower jenis hand shower yang terpasang diseluruh 

kamar mandi tiap hunian dan terpasang di 6 kamar mandi public 

lantai 4. 

 

Gambar 2.9 

Hand shower 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

• Bak cuci tangan 

 Bak cuci tangan atau wastafel terpasang masing-masing 1 

unit ditiap tipe hunian dan 11 unit di kamar mandi publik. 
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Gambar 2.10 

Wastafel Hunian 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 2.11 

Wastafel Public 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

• Jet washer 

 Jet washer merupkan shower yang ada pada kloset yang 

berfungsi sebagai pembersih yang dialiri air bersih. Jet washer 

berada dimasing-masing kloset setiap hunian dan diluar unit 

atau di kamar mandi public ada 14 jet washer. Dengan rincian 4 

jet washer di lantai LG 2, 2 jet washer di lantai 2, 7 jet washer 

di lantai 4, dan 1 jet washer untuk kamar mandi security. 
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Gambar 2.12 

Jet Washer di Closet 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

• Janitor 

  Ruang janitor di apartemen Amartha View tersedia 

1 ruang di setiap lantai tipikal atau lantai 4 hingga lantai 23. 

Yang di dalamnya terdapat kran air dingin. 

• Bak cuci piring (kitchen sink) 

  Terdapat 1 bak cuci piring disetiap unit dan 1 bak 

cuci piring dimasing-masing di retail mini resto dan coffee 

shop. 

 

Gambar 2.13 

Kitchen Sink 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 



40 
 

 
 

• Urinoir 

  Urinoir di apartemen Amartha View terdapat di 

kamar mandi public sebanyak 5 unit urinoir. 2 unit urinoir di 

kamar mandi public lantai LG 2, 1 unit urinoir di kamar 

mandi public lantai 2, dan 2 unit urinoir di kamar mandi 

public lantai 4. 

 

Gambar 2.14 

Urinoir 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2.2.8  Perhitungan Sistem Fire Hydrant 

  Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menentukan sistem pemadam kebakaran (fire hydrant) untuk gedung 

bertingkat : 

1. Lokasi penempatan perlatan pendukung sistem fire hydrant. 

 Lokasi penempatan peralatan dalam sistem fire hydrant harus 

mudah dijangkau, dapat terlihat dari segala arah, mampu menjangkau 

setiap sudut gedung, dan mudah memperoleh suplai air. 
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2. Kebutuhan dan Suplai Air. 

 Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi sistem fire hydrant ini, 

sebaiknya disediakan bak atau tangki tersendiri untuk menampung air 

yang khusus digunakan untuk pemadaman kebakaran yang mungkin 

terjadi. Kebakaran dalam gedung dapat terjadi kapan saja, maka di 

dalam gedung tersebut harus selalu tersedia cukup air apabila sewaktu-

waktu dibutuhkan. Sangat tidak dianjurkan dalam gedung tersebut 

apabila penyediaan air bagi sistem fire hydrant hanya mengandalkan 

dari suplai air pipa PDAM. Selain itu, agar tidak mengganggu dan 

terganggu dengan penyediaan air untuk kebutuhan lain dalam gedung, 

maka sebaiknya tangki air (ground reservoir ) untuk sistem fire 

hydrant ini dibuat terpisah dari ground reservoir untuk sistem 

penyediaan air bersih. Seperti rencana reservoir untuk apartemen 

Amartha View dimana tersedia 2 ground reservoir, reservoir 1 untuk 

menyuplai kebutuhan air bersih dan reservoir 2 untuk menyediakan 

atau menampung air stand by kebutuhan bahaya kebakaran ringan. 

3. Tekanan Air 

 Tekanan air yang dibutuhkan untuk peralatan yang digunakan 

dalam sistem fire hydrant ini cukuplah besar. Hal ini disebabkan 

karena fire hydrant harus mampu menyuplai air dengan debit yang 

besar dan pancaran air yang kuat agar dapat menjangkau daerah yang 

lebih jauh. Besarnya sisa tekanan air yang biasanya digunakan dalam 
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perencanaan sistem pipa fire hydrant adalah sebesar 1 kg/m3 atau 

setara dengan 10 m kolom air. 

Secara umum jenis fire hydrant dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

• Hydrant di luar gedung, dengan type antara lain : 

- Flush hydrant 

Yaitu tipe fire hydrant yang diletakkan dalam kotak besi dan 

ditanam di tanah dengan ketinggian permukaan kotak rata 

dengan permukaan tanah. 

- Hydrant Pillar 

Yaitu tipe fire hydrant yang mempunyai ketinggian sekitar 1 m 

dari muka tanah. Pada area outdoor di apartemen Amartha 

View disediakan hydrant pillar beserta outdoor hydrant box 

untuk equipment kebakaran ringan yang mungkin terjadi. Dan 

juga adanya siamese connection untuk menunjang pasokan air, 

jika air pada reservoir sudah tidak mencukupi lagi. Air yang 

dibawa oleh mobil pemadam kebakaran akan disalurkan ke 

dalam gedung melalui siamese connection ini. 
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Gambar 2.15 

Fire Hose Reel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

•  Fire hydrant di dalam gedung, dengan tipe antara lain : 

- Sprinkler (Penyemprot Otomatis) 

 Yaitu tipe fire hydrant indoor yang terletak di atap 

bangunan  di setiap lantai dalam bentuk jaringan. Tiap-tiap 

outletnya ditutup dengan material tertentu yang tidak tahan 

panas atau api jika terjadi percikan api atau kebakaran. Tutup 

tersebut akan pecah dan air akan keluar secara otomatis. Ada 3 

jenis sprinkler yamg terpasang di apartemen Amartha View 

yaitu sprinkler sidewall, sprinkler pendant dan sprinkler 

upright. Sprinkler sidewall yaitu sprinkler yang terpasang di 

dinding ruangan, sprinkler pendant yaitu sprinkler yang 

terpasang menempel di plafon dan sprinkler upright yaitu 

sprinkler yang line sprinklernya terekspos atau tidak 

menempel pada plafon. 
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Gambar 2.16 

Sprinkler Sidewall 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 2.17 

Sprinkler Pendant 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 2.18 

Sprinkler Upright 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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- Fire Hose Reel 

 Yaitu tipe fire hydrant yang terdiri dari suatu nozzle dan 

pipa elastis seperti rubber line cotton pipe yang ditempatkan 

dalam suatu IHB (Indoor Hydrant Box) atau OHB (Outdoor 

Hydrant Box) yang biasanya menggantung pada tembok. Di 

tiap IHB biasanya dilengkapi dengan martil untuk 

memecahkan kaca penutup kotak bila terjadi kebakaran.  

  

Gambar 2.19 

Fire Hose Reel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Adapun spesifikasi untuk masing-masing tipe fire hydrant 

baik yang dipasang di dalam maupun di luar gedung adalah : 

1. Pillar Hydrant 

• Tipe pillar hydrant dengan diameter nozzle 2,5 inchi (6,35 

cm) 

• Jangkauan alat yang digunakan adalah 100 ft (30,5 m) 
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• Penentuan jumlah pillar hydrant sekaligus jumlah pasokan 

air yang dibutuhkan dalam sistem dapat ditetapkan dengan 

menggunakan ketentuan pada Tabel di bawah ini : 

Tabel 2.3 

Pemakaian Air Bersih Untuk Hydrant 

(Sumber : SNI-03-1735-2000) 

2. Fire Hose Reel 

• Tipe fire hose reel dengan diameter internal noozle 25 mm 

dan panjang selang 37 m. 

• Head minimal pada noozle yaitu sebesar 6 m 

• Pasokan air untuk bahaya kebakaran ringan sebesar 0,4 

ℓ/detik 

• Penentuan jumlah fire hose reel biasanya didasarkan pada 

lokasi perletakannya yang umumnya dipasang pada sisi-

sisi di dalam gedung yang mudah terlihat. Untuk gedung 

bertingkat seperti hotel dan apartemen yang umumnya 

terdiri dari lorong-lorong yang sejenis untuk tiap 
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lantainya, fire hose reel biasa di pasang pada masing-

masing ujung lorong ditiap lantainya. 

3. Sprinkler 

• Luas lingkup maksimum tiap-tiap kepala sprinkler adalah 

20 m2. 

• Jarak antar kepala sprinkler untuk bahaya kebakaran 

ringan minimal 2 meter, kecuali apabila ada dinding 

penghalang. 

• Jarak kepala sprinkler dengan dinding maksimal 2,3 m. 

• Penentuan jumlah sprinkler pada masing-masing kamar 

disesuaikan dengan dimensi ruangan yang akan dipasangi 

sprinkler, ada atau tidaknya dinding pemisah dan lain 

sebagainya. Pemasangan dilakukan sedemikian rupa 

hingga tidak ada area dalam ruangan yang tidak tercakup 

dalam jangkauan pancaran sprinkler . 

• Adapun untuk penempatan kepala sprinkler dapat dilihat 

pada Gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.20 

Penempatan Kepala Sprinkler Untuk Bahaya Kebakaran 

Ringan 

(Sumber : SNI-03-3989-2000) 

2.2.9  Pengenalan EPANET 2.0 

  EPANET 2.0 adalah program komputer yang menggambarkan 

simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam 

jaringan pipa. Jaringan itu sendiri terdiri dari pipa, node (titik koneksi 

pipa), pompa, katub, dan tangki air atau reservoir. EPANET dikembangkan 

oleh Water Supply and Water Resources Divission USEPA’S National Risk 

Management Research Laboratory dan pertama kali diperkenalkan pada 

tahun 1993 dan versi yang baru diterbitkan pada tahun 1999. 

  EPANET 2.0 didesain sebagai alat untuk mencapai dan 

mewujudkan pemahaman tentang pergerakan dan karakteristik kandungan 

air bersih dalam jaringan distribusi yang kemudian dapat disimulasikan. 

EPANET dapat membantu dalam mengatur strategi untuk merealisasikan 

kualitas air dalam suatu sistem. Semua itu mencakup: 
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• Alternatif penggunaan sumber dalam berbagai sumber dalam suatu 

sistem. 

• Alternatif pemompaan dalam penjadwalan pengisian atau pengosongan 

tangki. 

• Penggunaan treatment, misal khlorinasi pada tangki. 

• Pentargetan pembersihan pipa dan penggantiannya. 

  Dijalankan dalam lingkungan windows, EPANET dapat terintegrasi 

untuk melakukan editing dalam pemasukan data, running simulasi dan 

melihat hasil running dalam berbagai bentuk (format), Sudah pula 

termasuk kode-kode yang berwarna pada peta, tabel data-data, grafik, serta 

citra kontur. Hasil yang didapat dari simulasi hidrolik dan performansi 

jaringan menggunakan EPANET yaitu keseimbangan jaringan, arah aliran, 

head yang terjadi. Selain itu, analisa sebuah jaringan pipa dengan 

menggunakan EPANET dapat membantu kita untuk memecahkan beberapa 

masalah diantaranya: 

• Analisa terhadap jaringan baru 

• Analisa terhadap energi dan biaya 

• Optimalisasi dari penggunaan air, kualitas air dan tekanan. 

  Untuk menjalankan program ini diperlukan input data yang 

mendukung, sehingga dihasilkan output yang menunjukkan performansi 

jaringan tersebut. Input yang diperlukan pada program ini yaitu: 

1. Input komponen yang mendukung sebuah sistem jaringan pipa yang 

meliputi: pipa, pompa dan reservoir. 
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2. Input berupa node yang menghubungkan masing-masing pipa sehingga 

membentuk sebuah sistem jaringan pipa. 

3. Input berupa nomor masing-masing komponen baik pipa, node, 

pompa, dan reservoir. 

4. Input yang menunjukkan karakteristik masing-masing komponen yang 

meliputi: diameter, panjang, kekasaran bahan pipa, karakteristik 

pompa, input persamaan yang akan digunakan yang merupakan 

karakteristik dari hidrolik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Analasis kinerja sistem plambing berdasar kebutuhan air bersih di 

Apartemen Amartha View Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kebutuhan air bersih di apartemen Amartha View Semarang dihitung 

berdasarkan penaksiran jumlah penghuni didapat kebutuhan rata-rata 

sebesar 39,744 m3/jam.  

2. Sesuai hasil analisis perhitungan berdasar kebutuhan air bersih dan 

kebutuhan persediaan pemadaman kebakaran ringan didapat kapasitas 

masing-masing CWT sebesar 150,75 m3 dengan dimensi 4,5 m x 5 m x 6,7 

m. Sedang untuk kapasitas tangki atas atau roof tank didapat hasil 

perhitungan manual dimensi sebesar 1,5 meter x 3 meter x 5 meter. 

3. Dengan head total 114,632 m dan kapasitas berdasar kebutuhan jam puncak 

sebesar 79,488 m3/jam. Maka disediakan pompa transfer sebanyak 4 pompa 

merk “DUNAMIS” dan diasumsikan masing kapasitas pompa sebesar 20 

m3/jam dengan total head 115 m yang bekerja secara bergantian di masing-

masing wing roof tank. Masing-masing wing dilayani 2 pompa transfer 

secara bergantian. 

4. Simulasi outlet aliran kebutuhan air bersih untuk konsumen di apartemen 

Amartha View menggunakan software EPANET 2.0 didapat hasil simulasi 

dengan skematik jaringan air bersih sesuai yang terpasang dilapangan dan 

dimensi pipa sesuai hasil perhitungan manual didapat hasil running 
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successful dengan kecepatan aliran menuju setiap unit masih dalam batas 

toleransi EPANET yaitu berkisar diangka 0,09 m/s hingga 1,56 m/s 

bergantung pada besar kecilnya input diameter dan panjang pipa. Sehingga 

seluruh unit dapat di layani kebutuhan air bersih sesuai dengan asumsi 

jumlah penghuni di tiap unitnya. 

5. Dari perbandingan hasil perhitungan manual dengan item pekerjaan 

plambing air bersih yang terpasang dilapangan sudah memenuhi sesuai 

perhitungkan yang telah direncanakan penulis.  

5.2 Saran 

Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan maka disarankan: 

1. Pada bangunan yang berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal 

yang bisa dikatakan bangunan semi publik diperlukan fasilitas sanitasi 

yang baik khususnya tercukupinya kebutuhan air bersih untuk seluruh 

akses air bersih di dalam gedung agar menambah kenyamanan 

penghuni maupun pengunjung apartemen. Pemilihan fasilitas sanitasi 

hendaknya disesuaikan dengan efisiensi bahan dan tidak hanya 

mementingkan kemewahan semata agar biaya yang dikeluarkan bisa 

efektif dan efisien. 

2. Diameter dan bahan pipa yang digunakan khususnya untuk air bersih 

harus diperhatikan agar kualitas air bersih tetap terjaga dan tidak 

tercemar saluran air kotor. Serta air dapat menagalir dengan lancar. 

3. Untuk analisa perhitungan sistem plambing, penulis mengacu pada 

peraturan SNI terbaru tanpa mengabaikan peraturan yang teradahulu. 
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Dalam setiap analisa plambing sebaiknya diperhatikan peraturan-

peraturan yang terus berkembang. Karena dengan berkembangnya 

peraturan tersebut pasti ada perubahan dari peraturan sebelumnya. 

Agar jaringan untuk pengaliran air khususnya air bersih dalam gedung 

tetap aman dan nyaman untuk sebagaimana mestinya. 
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