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KATA PENGANTAR 
 

 
Modul dengan judul “Mendimensi Diameter Pipa Air” merupakan 

bahan ajar yang digunakan sebagai panduan praktikum peserta diklat 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk membentuk salah satu bagian 

dari kompetensi melaksanakan pemasangan instalasi air bersih. 

Modul ini mengetengahkan bagaimana cara menghitung diameter 

pipa dan macam-macam sistem penyediaan air bersih dan menentukan 

laju aliran. Modul ini terkait dengan modul lain yang membahas 

menghitung debit pengaliran air bersih dan menginstalasi pipa air bersih 

dingin pada RT.  

Dengan modul ini peserta diklat dapat melaksanakan praktik tanpa 

harus banyak dibantu oleh instruktur.      

   

 

Tim Penyusun  
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DISKRIPSI JUDUL  

 

Modul ini berisi 3 kegiatan belajar, yang mencakup tentang sistem 

penyediaan air bersih, penentuan laju aliran, dan menghitung diameter 

pipa.  

Pada kegiatan belajar 1 membahas tentang macam-macam sistem 

penyediaan air bersih, seperti sistem sambungan langsung, sistem tangki 

atap serta sistem tangki tekan, termasuk di dalamnya mebahas kelebihan 

dan kekurangan dari masing-masing sistem. Kegiatan belajar 2 ini akan 

menjelaskan cara menghitung laju aliran dari suatu instalasi pipa air 

bersih. Laju aliran ini didasarkan pada jumlah pemakai, jenis dan alat 

plambing serta unit beban alat plambing. Dengan perhitungan ini, nanti 

akan diketahui jam puncak pemakaian air bersih pada jaringan instalasi air 

bersih. Kegiatan belajar 3 membahas tentang cara menghitung diameter  

pipa primer dari suatu instalasi pipa air bersih. Analisis perhitungannya 

menggunakan tabel ekivalen, sehingga pada perhitungan ini tidak 

mempertimbangkan kehilangan tekanan akibat gesekan, belokan dan 

sebagainya. 
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PETA MODUL 
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PRASYARAT 

 

Untuk mempelajari modul ini, peserta diklat harus mengetahui 

dasar-dasar pekerjaan pipa, misalnya jenis alat-alat plambing, macam-

macam pipa yang digunakan dalam instalasi air bersih dengan berbagai 

macam ukurannya dan  jenis-jenis alat plambing yang sering digunakan 

dalam instalasi pipa. Hal yang lebih penting lagi, agar lebih mudah dalam 

mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan pernah melihat pada 

bangunan baik rumah tinggal maupun bangunan tingkat tinggi mengenai 

instalasi air bersih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

DAFTAR ISI  

Halaman   
 

JUDUL  ...........................................................................................................  i 
KATA PENGANTAR  ...................................................................................  ii 
DISKRIPSI  JUDUL  ....................................................................................  iii 
PETA KEDUDUKAN MODUL  ...................................................................  iv 
PRASYARAT ................................................................................................  v 
DAFTAR ISI ...................................................................................................  vi 
PERISTILAHAN / GLOSSARY  .................................................................  vii 
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ......................................................  viii        
TUJUAN .........................................................................................................  ix  
KEGIATAN BELAJAR  1 ..............................................................................  1 

A. Lembar Informasi   .....................................................................  1 
B.  Lembar Kerja    ...........................................................................  1 
C.  Lembar Latihan   ........................................................................  4 

KEGIATAN BELAJAR  2 .............................................................................  5 
A. Lembar Informasi   .....................................................................  5 
B.  Lembar Latihan   ........................................................................  13 

KEGIATAN BELAJAR  3 ..............................................................................  14 
A. Lembar Informasi   .....................................................................  14 
B.  Lembar Latihan   ........................................................................  17 

LEMBAR EVALUASI .....................................................................................    18 
LEMBAR KUNCI JAWABAN.......................................................................  19 

A. Kunci Jawaban Lembar Latihan Kegiatan Belajar 1 .............  19 
B.  Kunci Jawaban Lembar Latihan Kegiatan Belajar 2  ............  20 
C.  Kunci Jawaban Lembar Latihan Kegiatan Belajar 3   ..........  21 
D. Lembar Kunci Jawaban Lembar Evaluasi...............................  22 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  25 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 vii 

PERISTILAHAN/GLOSSARY 

 

Peturasan (urinal  stall) :    tempat untuk kencing laki-laki yang dipasang 

secara terbuka, biasanya digunakan  pada 

kantor, pelayanan umum dan sebagaianya. 

Kloset :    tempat untuk buang air besar 

Katup gelontor :   kran pembuka , biasanya dengan cara 

ditekan. Dipasang pada kloset, atau urinal. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

Untuk mempelajari modul ini, peserta diklat harus benar-benar 

mencermati kegiatan belajar 1 sampai dengan 3. Untuk menghitung 

besarnya pipa, peserta diklat harus selalu mencermati antara gambar 

dengan tabel perhitungan secara bersama-sama. 
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TUJUAN 

 

A. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat dapat 

merencanakan dan menghitung jam puncak pemakaian air bersih serta 

dapat  menghitung diameter pipa air bersih pada bangunan sederhana 

sampai bangunan bertingkat. 

 

B. Tujuan Antara 

Setelah peserta diklat mempelajari modul dalam setiap kegiatan 

diharapkan peserta diklat  dapat : 

1. Mengetahui macam-macam sistem penyediaan air bersih pada 

suatu bangunan. 

2. Dapat menghitung laju aliran atau jam puncak pemakaian air bersih  

3. Dapat menghitung/mendimensi kebutuhan pipa air bersih pada 

suatu bangunan rumah tinggal maupun gedung bertingkat dengan 

menggunakan tabel ekivalen. 
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KEGIATAN BELAJAR I 
SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH 

 
 
 
A. Lembar Informasi 

Dalam menyediakan air bersih, ada tiga macam sistem yang sering 

digunakan antara lain sistem sambungan langsung, sistem tangki atap 

dan sistem tangki tekan. 

 

B. Lembar Kerja 

1. Sistem Sambungan Langsung. 

Pada sistem ini dalam penggunaannya tidak menggunakan bak 

penampung air. Jadi air dari PAM langsung menuju kran pemakaian. 

Kelebihan sistem ini, instalasi sangat simpel dan tidak menggunakan 

reservoir (bak penampung air), sehingga hal ini akan menghemat 

biaya. Kelemahannya, jika PAM mati, maka tidak dapat menggunakan 

air, menunggu jika air mengalir. Sistem ini banyak digunakan di rumah 

tinggal, yang sumber airnya dari PAM. (Lihat gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem Sambungan Langsung 
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2. Sistem Tangki Atap 

Pada sistem ini, air ditampung lebih dahulu di tangki atap, 

kemudian baru didistribusi ke masing-masing kran. Untuk rumah 

tinggal, biasanya sumbernya dari sumur dan untuk mengisi air ke 

tangki atas dengan menggunakan bantuan pompa. Kelemahan sistem 

ini, instalasi relatif lebih komplek dan perlu tambahan reservoir. 

Kelebihannya, dapat menggunakan air sewaktu-waktu serta 

menghemat listrik, jika sumber airnya dari sumur. Untuk di hotel atau 

apartemen, yang di atas dua lantai, biasanya air ditampung lebih 

dahulu dalam tangki bawah, kemudian baru dipompa ke tangki atap 

terus didistribusikan ke seluruh unit pemakaian. (lihat gambar 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sistem dengan Tangki Atap 
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3. Sistem Tangki Tekan 

Pada sistem ini air yang telah ditampung dalam tangki bawah, 

dipompakan ke dalam suatu bejana (tangki) tertutup, sehingga 

udaranya di dalamnya terkompresi. Air dari tangki tersebut dialirkan ke 

dalam distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang 

diatur oleh suatu detektor tekanan, yang menutup/membuka saklar 

motor listrik penggerak pompa. Pompa berhenti bekerja kalau tekanan 

tangki telah mencapai batas minimum (tekanan berkisar antara 1,0 – 

1,5 kg/cm2). Isi tangki tekan 30 % berisi udara dan 70 % berisi air. 

Kelebihan tangki tekan ini dari segi estetika tidak terlalu menyolok, 

mudah perawatannya (dalam satu ruang) serta harga awal lebih 

murah. Kekurangannya akan terjadi fluktuasi tekanan, setiap 

beberapa hari harus mengisi udara, pompa sering bekerja, sehingga 

lekas rusak. Penyediaan air bersih sistem tangki tekan untuk gedung 

berlantai banyak dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Sistem Tangki Tekan untuk Hotel 
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Gambar 4. Sistem Tangki Tekan dengan Sumur untuk Rumah 
 
 

C.  Lembar Latihan 

Jawablah pertanyaan berikut ini : 

1. Pada sistem penyediaan air bersih untuk rumah tinggal  satu 

lantai, sistem mana yang paling efisien digunakan, mengapa ? 

2. Untuk bangunan di hotel atau bangunan besar lainnya, 

bagaimanakah cara mengatasi adanya kemacetan pompa ? 

3. Untuk penyediaan air bersih pada rumah tinggal yang 

menggunakan PAM, sering terjadi penggiliran dalam distribusinya, 

bagaimanakah cara mengatasi kemacetan dari PAM ini, agar 

kebutuhan air sewaktu-waktu dapat digunakan ? 
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KEGIATAN BELAJAR  2 
MENENTUKAN LAJU ALIRAN  AIR 

 
 
A.  Lembar Informasi  

Dalam menaksir laju aliran air, ada tiga macam, yaitu berdasarkan 

jumlah pemakai, berdasarkan jenis dan alat plambing serta berdasarkan 

unit beban alat plambing. 

1. Berdasarkan Jumlah Pemakai 

 Metode ini didasarkan pada pemakaian rata-rata tiap hari dari 

setiap penghuni. Jika jumlah penghuni tidak diketahui, maka jumlah 

penghuni didasarkan pada luas lantai efektif, yaitu berkisar antara  55 

– 80 % dari luas seluruhnya. Sebagai perkiraan untuk luas lantai (5-

10)  m2  =   1 orang. 

Untuk jumlah pemakaian air rata-rata tiap hari   ( lihat tabel i berikut 

ini) 

Tabel i.  Pemakaian air rata-rata per orang setiap hari 
 

No Jenis 
Gedung 

Pemakaian air 
rata-rata sehari  

(liter) 

Jangka 
waktu 

pemakaian 
air rata-rata 

sehari 
(jam) 

Perbandingan 
luas lantai 
efektif/total 

(%) 

Keterangan 

1 Perumahan 

mewah 

250 8 - 10 42-45 Setiap penghuni 

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

3 Apartemen 200 – 250 8 – 10 45-50 Mewah 250 liter 
Menengah 180 liter 
Bujangan 120 liter 

4 Asrama 120 8  Bujangan 

5 Rumah Sakit Mewah > 1000 
Menengah 500-

1000 
Umum 350-500 

 
8 

 
45-48 

(setiap tempat tidur 
pasien) 

Pasien luar : 8 liter 
Staf/pegawai : 120 

liter 
Keluarga pasien : 

120 liter 
6 Sekolah 

Dasar 

80 8 – 10 58-60 Guru : 100 liter 

7  
SLTP 

 

50 5 58-60 Guru : 100 liter 
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Tabel 1.  (lanjutan) 

No Jenis 
Gedung 

Pemakaian air 
rata-rata 

sehari  (liter) 

Jangka 
waktu 

pemakaian 
air rata-rata 

sehari 
(jam) 

Perbandingan 
luas lantai 
efektif/total 

(%) 

Keterangan 

8 SLTA dan 

lebih tinggi 

80 6 
 

Guru/dosen : 100 

liter 

9 Rumah-Toko 100-200 6 
 

Penghuninya : 160 

liter 

10 Gedung 

Kantor 

100 8 60-70 Setiap pegawai 

11 Toserba (toko 
serba ada, 

departement 
store) 

3 8 55-60 Pemakaian air hanya 
untuk kakus, belum 
termasuk untuk 
bagian restorannya. 

16 Gedung 
pertunjukan 

30 7 53-55 Kalau digunakan 
siang dan malam, 
pemakaian air 
dihitung per 
penonton. 
Jam pemakaian air 
dalam tabel adalah 
untuk satu kali 
pertunjukan 

17 Gedung 

Bioskop 

10 5 
 

-- idem -- 

18 Toko 
pengecer 

40 3 

 

Pedagang besar: 30 
liter/tamu, 
15 liter/staff atau 5 
liter per hari setiap 
m2 laus lantai. 

19 Hotel/ 
penginapan 

250-300 6 

 

Untuk setiap tamu, 
untuk staf 120-150 
liter; penginapan 200 
liter. 

20 Gedung 
peribadatan 

10 10  Didasarkan jumlah 
jemaah per hari  

21 Perpustakaan 25 2 
 

Untuk setiap 
pembaca yang 
tinggal 

22 Bar 30 6  Setiap tamu 

23 Perkumpulan 

Sosial 

30 6 
 

Setiap tamu 

24 Kelab Malam  120-350   Setiap tempat duduk 

25 Gedung 

Perkumpulan 

150-200  
 

Setiap tamu 

26 Laboratorium  100-200 8  Setiap tamu 

Sumber : Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing: Soufyan, NM dan Morimura 
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Untuk menentukan pemakaian air rata-rata perhari, pemakaian 

jam puncak dan pemakaian pada menit puncak digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Q h     =   Qd  /    T 

Q h  max   =   c1  Qh 

Qm  max   =   c2  (  Qh / 60  ) 

Keterangan : 

Q h    :  Pemakaian air rata-rata ( m3 / jam ) 
Q d  :  Pemakaian air rata-rata sehari ( m3) 
T  :  Jangka waktu pemakaian  ( T = 8 jam ) 
Qh max :  Pemakaian jam puncak 
c 1  :  Konstanta  harganya (1,5  -  2 ) 
Qm  max :  Pemakaian menit puncak 
c 2  :  Konstanta harganya ( 3 – 4 ) 

 

Contoh : 

Gedung kantor luasnya =  1000 m 2 . Carilah harga  Qh    max    dan  

Qm  max  ! 

Jawab : 

Luas efektif     =  0,6 x 10.000  m 2  =  6.000 m2. Jika 5 m2 dihuni 1 

orang, maka, Jumlah orang  = 6000/5  =  1200 orang. 

Pemakaian air rata -rata sehari  =  100 liter ( tabel 1) 

Jumlah pemakaian air rata-rata sehari = 100 x 1200 lt  =  120.000 lt 

= 120  m 3.  Tambahan air ( 20 % ) untuk pemakaian mesin 

pendingin, penyiraman tanaman dsb . 

Jadi pemakaian air secara keseluruhan : 

Q d  =  120  +  ( 20 %  x 120 )  =  144  m3/hari. 

Pemakaian air selama 8 jam 

Qh  =  Qd/ T  =  144/8  = 18  m3  / jam 

Pemakaian air pada jam puncak 

Qh  max  =  Qh  x  c1  =  18  x  2  =  36  m3/jam 

Pemakaian air pada menit puncak 

Q m  max  =  Qh/ 60   x  c2  =  18/60  x 3 =  0,9  m3/ menit. 
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2. Berdasarkan jenis dan jumlah alat plambing 

Metode ini digunakan, jika jumlah dan jenis alat plambing 

diketahui, yaitu dengan menggunakan tabel di bawah ii dan iii di 

bawah ini. 

 
Tabel  ii. Faktor Pemakaian (%) dan Jumlah Alat plambing 

 
        Jumlah   Alat  
                Plambing 
 
Jenis  
Alat Plambing 
 

1 2 4 8 12 16 25 32 40 50 70 100 

% 1 50 50 40 30 27 23 19 17 15 12 
 
10 
 

Kloset 
dengan 
katup 
glontor Jml  1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 

 
10 
 

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

Alat 
Plambing 
Biasa Jml  2 3 5 6 7 10 13 16 19 25 

 
33 
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Tabel iii.  Pemakaian Air Tiap Alat Plambing, Laju Aliran Airnya, dan Ukuran Pipa Cabang Pipa Air. 

 

Pipa cabang air bersih 
ke alat plambing (mm) No. Nama alat plambing 

Pemakaian air 
untuk penggunaan 

satu kali 
(liter) 

Penggunaan 
per jam 

Laju aliran 
 
 

(liter/min) 

Waktu untuk 
pengisian 

 
(detik) 

Pipa 
sambungan alat 

plambing 
 

(mm) 
Pipa baja Tembaga4 

1 Kloset 
(dengan katup gelontor) 

13,5 – 16,51) 6-12 110-180 8,2-10 24 322) 25 

2 Koset 
(dengan tangki 
gelontor) 

13 – 15  6-12 15 60 13 20 13 

3 Peterusan 
(dengan katup gelontor) 

5 12+20 30 10 13 203) 13 

4 Peterusan, 2 -4 orang 
(dengan tangki 
gelontor) 

9-18(@ 4,5) 12 1,8-3,6 300 13 20 13 

5 Peterusan, 5 -7 orang 
(dengan tangki 
gelontor) 

22,5 – 3,15(@ 4,5) 12 4,5-6,3 300 13 20 13 

6 Bak cuci tangan kecil 3 12-20 10 18 13 20 13 
7 Bak cuci tangan biasa 10 6-12 15 40 13 20 13 
8 Bak cuci dapur (sink ) 

Dengan keran 13 mm  
15 6-12 15 60 13 20 13 

9 Bak cuci dapur (sink ) 
Dengan keran 13 mm  

25 6-12 25 60 20 20 20 

10 Bak mandi rendam 
(bath tub ) 

125 3 30 250 20 20 20 

11 Pancuran mandi 24-60 3 12 120-300 13-20 20 13-20 
12 Bak mandi gaya jepang Terganntung 

ukurannya. 
 30  20 20 20 

Catatan : 
1) Standar pemakaian air untuk klos et dengan ukuran katub gelontor 

untuk satu kali penggunaan adalah 15 liter selama 10 detik. 

3) Pipa sambungan ke katub gelontor untuk peterusan biasanya adalah 
13 mm, tetapi untuk mengurangi kerugian akibat gesekan dianjurkan 
memasang pipa ukuran 20 mm. 

2) Pipa sambungan ke katub gelontor untuk kloset biasanya adalah 25 
mm, tetapi untuk mengurangi kerugian akibat gesekan dianjurkan 
memasang pipa ukuran 32 mm. 

4) Karena pipa tembaga kurang cenderung berkerak dibandingan 
dengan pipa baja, maka ukurannya lebih kecil. Pipa PVC biasa juga 
dipasang dengan ukuran yang sama dengan pipa tembaga. 
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Contoh  : 

Dalam suatu    gedung terdiri dari 10  keluarga ( 1  keluarga   = 4 

orang  ). Peralatan saniter  yang ada kloset,  bak mandi , cuci 

tangan, cuci dapur    yang masing-masing  berjumlah  10 buah. 

Hitung penggunaan air setiap jam, jika faktor penggunaan serentak 

= 10 %.  

Jawab: Dengan mengunakan  tabel iii. 

Kloset  = 10    x     13  lt   x   3    kali/ jam    =      390  lt/jam 

Bak mandi   = 10    x   125  lt   x   3    kali/ jam    =    3750  lt/jam 

Cuci tangan = 10    x     10  lt   x   1    kali/ jam    =      100  lt/jam 

Cuci dapur  = 10    x     15  lt  x    3    kali/ jam    =      450  lt/jam 

Bak cuci = 10    x     15  lt  x    6    kali/ jam     =      900  lt/jam 

Jumlah        =    5590  lt/jam 

Jadi laju aliran = 70  %  x  5590  lt/jam =    3913  lt/jam  

 

3. Berdasarkan Unit Beban Alat Plambing 

Pada metode ini, setiap alat plambing ditetapkan suatu unit 

beban. Jadi nanti dalam satu jaringan, alat plambing dihitung 

kemudian dikalikan dengan nilai unit alat plambing. (lihat tabel iv di 

bawah ini ) 

Tabel iv. Unit Alat Plambing untuk Penyediaan Air Dingin. 
 

Unit alat-alat plambing Keterangan 
Jenis alat Plambing 

Jenis    
penyediaan        

air Untuk pribadi Untuk umum  

Kloset  Katup gelontor 6 10  

Kloset Tangki gelontor 3 5  

Peterusan, dengan tiang Katup gelontor -- 10  
Peterusan terbuka  
(urinal stall) 

Katup gelontor -- 5  

Peterusan terbuka  
 (urinal stall) 

Tangki gelontor -- 3  

Bak cuci (kecil) Keran 0,5 1  

Bak cuci  tangan Keran 1 2  

Bak cuci tangan, untuk 

 kamar operasi 

Keran -- 3  
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Tabel iv Lanjutan. 
Unit alat-alat plambing Keterangan 

Jenis alat Plambing Jenis    penyediaan        
air Untuk pribadi Untuk umum  

Bak mandi rendam 

(bath tub) 

Keran pencam pur 

air dingin dan panas  

2 4  

Pancuran mandi 

(shower) 

Keran pencampur 

air dingin dan panas  

2 4  

Pancuran mandi 

tunggal 

Keran pencampur 

air dingin dan panas  

2 --  

Satuan kamar mandi 

dengan bak mandi 

rendam. 

Kloset dengan katup 

gelontor 

8 --  

Satuan kamar mandi 

dengan bak mandi 

rendam. 

Kloset dengan 

tangki gelontor 

6 --  

Bak cuci bersama (untuk tiap keran) -- 2  

Bak cuci pel Keran 3 4 Gedung 

kantor, dsb. 

Bak cuci dapur Keran 2 4 

Bak cuci piring Keran -- 5 

Untuk umum 

: hotel atau 

restoran 

dsb. 

Bak cuci pakaian (satu 

sampai tiga) 

Keran 3 --  

Pancuran minum  Keran air minum  -- 2  

Pemanas Air Katup bola -- 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1. Hubungan antara Unit Beban Plambing dengan Laju Aliran 
           ( Unit beban sampai 3000) 

Kurva (1)  
Sistem yang 
sebagian besar 
menggunakan 
katub glontor 
Kurva(2)  
Untuk tangki 
glontor 
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Gambar 2. Hubungan antara Unit Beban Alat Plambing dengan Laju 

Aliran (Untuk Unit  Beban Sampai  250)  

 

Contoh :   laju aliran berdasarkan unit beban alat plambing sebuah 

gedung terdiri dari 4 lantai , setiap lantai berisi sebagai 

berikut :  

 
Alat  Saniter Jumlah Alat 

Plumbing 
Unit Beban Alat 

Plambing 
Jumlah Unit 
Beban Alat  
Plambing 

Kloset                      3 10 30 

Bak cuci tangan      3 2 6 

Paturasan  1 3 3 

Bak Cuci Pel 1 4 4 

                 43 

 
Jumlah unit beban alat plambing seluruhnya = 4 x 43 = 172 dengan  

menggunakan grafik/gambar di atas (b) kurva 1, diperoleh permukaan 

air serentak = 330 lt/menit.   
 
 
 
 
 

Kurva (1)  
Sistem yang 
sebagian besar 
menggunakan 
katub glontor 
Kurva(2)  
Untuk tangki 
glontor 
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B.  Lembar Latihan 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas 

1.  Metode apa yang paling praktis untuk  perencanaan   penentuan 

jam puncak pemakaian air bersih  pada suatu gedung berlantai 

banyak ? jelaskan ! 

2.  Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode 

penentuan laju aliran air ? 
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KEGIATAN BELAJAR 3 
MENGHITUNG DIAMTER PIPA  

(Dengan menggunakan tabel Ekivalen)) 
 
 
A.  Lembar Informasi 
 

Dalam menghitung diameter panjang pipa secara praktis hanya 

menggunakan tabel-tabel, tidak memperhitungakan faktor gaya gesek dan 

kehilangan tenaga akibat belokan, penggunaan alat-alat sambung dan 

sebagainya namun perhitungan ini sangat mudah anda pahami. 

Hal-hal yang harus dipersiapkan  untuk menghitung diameter pipa adalah 

jumlah alat plambing dan jenisnya, ukuran pipa air yang masuk pada alat 

plambing ( ini melihat tabel 3 pada kegiatan belajar 2), nilai ekivalen pipa 

yang digunakan, misalnya nilai ekivalen  dengan diameter 32 mm, jika 

dipakai diameter pipa 15 mm, maka panjangnya adalah 8,1 m (lihat tabel 

vi di bawah ini)  serta faktor pemakaiannya    (lihat tabel ii pada kegiatan 

belajar 2). 

Tabel vi.  Tabel Ekivalen untuk Pipa Baja Karbon 
 

Diameter 
Pipa (mm) 

15 20 25 32 40 50 65 
 

80 
 

15 1        
20 2,2 1       
25 4,1 1,9 1      
32 8,1 3,7 2 1     
40 12,1 5,6 2,9 1,5 1    
50 22,8 10,6 5,5 2,8 1,9 1   
65 44 20,3 10,7 5,4 3,6 1,9 1  
80 69,4 32 16,8 8,5 5,7 3 1,6 1 
100 140 64,5 33,8 17,2 11,5 6,1 3,2 2 

 

B. Lembar Kerja 

Rencanakan diamater pipa air bersih dari gedung 5 lantai. Alat 

plambing yang digunakan 3 buah closet dengan katup glontor , bak cuci 

tangan 3 buah dan 1 buah peturasan dengan tangki gelontor otomatis.   

Ukuran panjang pipa dan tata letak dari alat plambing dapat dilihat pada 

tabel vii berikut ini. 
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Tabel vii.  Menentukan Ukuran Pipa Berdasarkan Tabel Ekivalen. 
 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Lantai Daerah Alat Plambing  

Ukuran 
pipa air 
masuk 

alat 
plambing 

(mm) 

Nilai 
ekivalen 
pipa 15 
(mm) 

Jumlah nilai 
ekivalen pipa 15 

(mm) 

Faktor 
pemakaian (%) VI X VII 

Ukuran 
pipa (mm) 

    Sistem  1 :    
c1-d1 A katup kloset 32 8,1 8,1 100 8,1 32 
b1-c1 B katup kloset 32 8,1 8,1+8,1=16,2 50 8,1 32 
a1-b1 C katup kloset 32 8,1 16,2+8,1=24,3 50 12,15 40 

    Sistem  2 :    
g1-h1 D Tangki gelontor 

otomatis peturasan 
20 2,2 2,2 100 2,2 20 

f1-g1 E bak cuci tangan  20 2,2 2,2 + 2,2 = 4,4 100 4,4 25 
E1-f1 F bak cuci tangan  20 2,2 4,4 + 2,2 = 6,6 97,5 6,24 25 
a1-e1 G bak cuci tangan  20 2,2 6,6 + 2,2 = 8,6 75 6,45 25 

    Sistem  1 + Sistem  2    

Lantai 
1 

F-a1 Pipa penyediaan air 
untuk lantai 5 

  24,3     +  8,8     
             =  33,1 

60 19,86 50 

Lantai 
1-2 

E – F Pipa air utama             33,1 60 19,86 50 

Lantai 
2-3 

D – E Pipa air utama             66,2 45,75 30,29 50 

Lantai 
3-4 

C – D Pipa air utama             99,3 43,125 42,82 65 

Lantai 
4-5 

B – C Pipa air utama           132,4 41 54,28 65 

Lantai 
5 

A – B Pipa air utama           165,5 39,625 65,58 80 
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Penjelasan Tabel vii Perhitungan Diameter Pipa. 

Kolom I.  

Kolom ini berisi keterangan tentang lantai yang sedang dihitung diameter 

pipanya. Peserta diklat supaya melihat gambar dan tabel di atas. 

Kolom II 

Kolom ini menunjukkan daerah pipa yang yang dihitung/dicari. 

Kolom  III 

Kolom ini berisi tentang jenis alat plambing yang digunakan, serta  pipa  air 

utama untuk setiap lantai. 

Kolom IV 

Kolom ini berisi ukuran pipa air yang masuk pada alat plambing, untuk 

menentukan  diameter  tersebut, dapat  melihat tabel iii  pada kegiatan 

belajar  2 

Kolom V 

Kolom ini berisi tentang nilai ekivalen yang digunakan, misalnya nilai 

ekivalen pipa yang masuk pada alat plambing dengan diameter 32 mm, 

maka harga ekivalen untuk pipa dengan diameter 15 mm, maka panjang 

ekivalennya adalah 8,1 m. Untuk menentukan panjang ekivalen pipa ini 

harus melihat tabel i di atas. 

Kolom VI 

Kolom ini berisi tentang jumlah panjang pipa ekivalen secara keseluruhan 

dalam satu sistem (peserta diklat harus melihat gambar 1 pada soal di atas) 

Kolom VII 

Kolom ini berisi tentang faktor pemakaian, sebab dalam kenyataannya 

penggunaan alat plambing tidak serentak, sehingga harus dikalikan dengan 

persentase faktor pemakaian. Untuk menentukan faktor pemakaian  ini, 

peserta diklat harus melihat tabel ii  Pada kegiatan belajar  2. 

Kolom VIII 

Kolom ini berisi perkalian antara kolom VI dengan kolom VII 
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Kolom  IX  

Kolom ini berisi penentuan diameter pipa, penentuan ini didasarkan pada 

tabel  i  di atas. Diameter pipa ditentukan dengan cara pendekatan. 

 

 

C. Lembar Latihan 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! 

1. Mengapa dalam menghitung diameter pipa dengan menggunakan tabel 

ekivalen lebih singkat dan lebih mudah ? 

2. Bagaimana jika dalam menghitung diameter pipa, hasilnya tidak ditemukan 

dalam tabel ekivalen ? 

3. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menghitung 

diameter pipa dengan tabel ekivalen ? 



LEMBAR KUNCI JAWABAN LATIHAN 

Kunci Jawaban Lembar Kegiatan Belajar 1 
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LEMBAR EVALUASI 

 
 
 
 
1. Bagaimana cara mengatasi sistem penyediaan air bersih, bilamana 

bangunan tidak mungkin dipasang sistem tangki atap dengan 

ketinggian minimum yang dikendaki  (karena pertimbangan estetika 

atau kekuatan strukturnya) ? 

2. Carilah besarnya pemakaian air pada jam puncak pada suatu gedung, 

jika  luas lantai  secara keseluruhan dari gedung tersebut 12.000 m2  ! 

3. Rencanakan diameter pipa air bersih pada tabel vii (kegiatan belajar 

3) jika   A, B,C alat plambingnya  berupa bak cuci tangan, D berupa 

kloset dengan katub, sedangkan  E, F dan G berupa urinoir ! 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN  

 

A.   Kunci Jawaban Lembar Latihan Kegiatan Belajar 1 

1. Sistem penyediaan air bersih untuk rumah tinggal sistem yang 

efisien adalah dengan menggunakan tangki atap, karena bila 

sumber airnya dari sumur dan untuk menaikkan air ke reservoar 

menggunakan pompa, maka akan menghemat listrik, dibandingkan 

dengan sistem langsung. Disamping itu bilamana listrik mati, 

asalkan reservoar masih ada airnya, maka penggunaan air bersih 

untuk kebutuhan sehari-hari tidak terganggu. 

2. Untuk mengatasi kemacetan pompa pada bangunan berlantai 

banyak, sering dipasang pompa cadangan. 

3. Pada penyediaan air bersih rumah tinggal yang menggunakan 

PAM, sering terjadi kemacetan air karena penggiliran, untuk 

mengantisipasi hal ini agar kebutuhan air sehari-hari tidak kacau, 

maka dipakai sistem tangki atap, yaitu air dari PAM dialirkan ke 

tangki atap, baru didistribusi ke bawah.  

 

Penilaian 

? Jawaban no 1, jika menjawab benar dan lengkap skor 

maksimum   = 40 

? Jawaban no 2, jika menjawab benar dan lengkap skor 

maksimum   = 30 

? Jawaban no 3, jika menjawab benar dan lengkap skor 

maksimum   = 30 

     Jumlah =   100 

 
Kelulusan :  Peserta diklat dapat dikatakan lulus pada kegiatan 

belajar ini,  jika mempunyai nilai minimum 70 
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B.   Kunci Jawaban Lembar Kegiatan Belajar 2 

1. Metode praktis yang digunakan dalam penentuan jam puncak 

adalah dengan mendasarkan pada jumlah pemakai, karena 

jumlah penghuni dapat diprediksi dari luas bangunannya. 

2. Kelebihan dan kekurangan penentuan laju aliran  berdasarkan 

jumlah pemakai  adalah , metode ini sangat simpel tetapi kasar, 

karena kebutuhan air bersih didasarkan pada jumlah penghuni, 

sedangkan jumlah penghuni didasarkan pada luas bangunan yang 

ada Untuk metode yang didasarkan pada jenis dan jumlah alat 

plambing harus diketahui jumlah alat plambing yang digunakan. 

Kebutuhan air didasarkan pada jumlah alat plambing yang 

digunakan , yang tentunya jumlah alat plambing ini mendasarkan 

pada jumlah penghuni serta aktivitas yang ada. Metode ini lebih 

teliti dibandingkan metode sebelumnya, Untuk metode yang  

berdasarkan unit beban alat plambing hampir sama dengan 

berdasarkan jumlah alat plambing, hanya untuk metode ini 

masing-masing alat plambing mempunyai unit beban. Untuk 

ketelitiannya hampir sama dengan metode yang nomer dua. 

 

 

Penilaian 

? Jawaban no 1, jika menjawab benar dan lengkap skor 

maksimum   = 50 

? Jawaban no 2, jika menjawab benar dan lengkap skor 

maksimum   = 50 

Jumlah =    100 

 

Kelulusan :  dapat melanjutkan kegiatan belajar berikutnya, jika     

mempunyai nilai minimum 70 
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C. Kunci Jawaban Lembar Kegiatan Belajar 3 

1. Menghitung diameter pipa dengan menggunakan table lebih singkat 

karena pada perhitungan ini tidak memperhatikan koefisien gesek 

serta faktor kehilangan tanaga akibat belokan serta alat sambung 

pipa seperti Tee, reducing socket dsb. 

2. Jika dalam menghitung diamter pipa hasilnya tidak ditemukan 

dalam tabel ekivalen, maka digunakan pendekatan/dibulatkan  ke 

atas. 

3. a.  Mengetahui jenis, jumlah alat plambing pada masing-masing 

lantai 

b. Mengetahui besarnya diameter pipa air bersih yang masuk pada 

alat plambing, dengan melihat tabel iii pada kegiatan belajar 2. 

c. Menentukan harga ekivalen pada pipa tertentu, misalnya 

ekivalen pipa pada diameter 15 mm, dengan menggunakan 

tabel  vi  pada kegiatan belajar 3. 

d. Menentukan faktor pemakaian dengan menggunakan tabel  ii 

pada kegiatan belajar 2. 

e. Menjumlahkan panjang ekivalen pipa tiap-tiap sistem atau 

cabang, hitung juga total panjang ekivalen pipa tiap-tiap lantai. 

f. Mengalikan faktor pemakaian tersebut di atas dengan total 

panjang ekivalen pipa pada masing-masing sistem, cabang  dan 

tiap-tiap  lantai. 

g. Menentukan ukuran pipa dengan menggunakan tabel iii pada  

kegiatan belajar 2. 

 

Bobot Penilaian  

 Jika peserta diklat menjawab dengan  benar    dan lengkap,   maka 

? Skor maksimum  jawaban no 1  :  30 

? Skor maksimum  jawaban no 2  :  20 

? Skor maksimum  jawaban no 3  :  50 

Skor total :  100 
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Kelulusan :  Peserta diklat dinyatakan lulus dalam mempelajari modul 

ini, jika  mempunyai skor minimum 70. 

 
D. Lembar Kunci Jawaban Lembar Evaluasi  
 

1. Karena pertimbangan estetika atau kekuatan strukturnya, sistem 

penyediaan air bersih tidak memungkinkan dipasang sistem tangki 

atap. Untuk mengatasi hal ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Kloset diganti dengan jenis yang menggunakan tangki gelontor. 

Jenis ini jelas kurang baik untuk melayani pemakai yang 

jumlahnya cukup banyak dalam waktu yang singkat, karena perlu 

waktu beberapa detik untuk mengisi kembali tangki gelontor. 

b. Disediakan pipa terpisah khusus untuk melayani katup-katup 

yang tidak mendapat tekanan yang cukup dari tangki atap.  

c. Memilih alat plambing yang memiliki katup gelontor yang 

tekanannya rendah (misalnya besarnya tekanan 0,6 kg/cm2  atau 

yang lebih rendah ). 

2. Luas efektif     =  0,6 x 12.000  m2  =  7.200 m2. Jika 5 m2 dihuni 1 

orang, maka, Jumlah orang  = 7.200/5  =  1.440 orang. 

Pemakaian air rata -rata sehari  =  100 liter. 

Jumlah pemakaian air rata-rata sehari = 100 x 1440 lt  =  144.000 lt 

= 144  m3.  Tambahan air (20% ) untuk pemakaian mesin 

pendingin, penyiraman tanaman dsb . 

Jadi pemakaian air secara keseluruhan : 

Qd  =  144  +  ( 20 %  x 144 )  =  172,8 m3/hari. 

Pemakaian air selama 8 jam 

Qh  =  Qd/ T  =  172,8/8  = 21,6  m3  / jam 

Pemakaian air pada jam puncak 

Qh  max  =  Qh  x  c1  =  21,6  x  2  =  43,2 m3/jam 

Pemakaian air pada menit puncak 

Q m  max  =  Qh/ 60   x  c2  =  21,6/60  x 3 =  1,2  m3/ menit. 
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Bobot Penilaian 

Jika peserta diklat menjawab dengan benar dan lengkap, maka : 

? Skor maksimum  jawaban no 1   = 20 

? Skor maksimum  jawaban no 2   = 40 

? Skor maksimum  jawaban no 3   = 40 

   Jumlah       =    100 

 
Kelulusan :  Peserta diklat dapat dikatakan lulus dalam mempelajari 

modul ini, jika mempunyai nilai minimum 70 
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Jawaban No 3. 
 Menentukan Ukuran Pipa Berdasarkan Tabel Ekivalen. 

 
I II III IV V VI VII VIII IX 

Lantai Daerah Alat Plambing  

Ukuran 
pipa air 
masuk 

alat 
plambing 

(mm) 

Nilai 
ekivale
n pipa 
15 mm 

Jumlah nilai 
ekivalen pipa 15 

mm 

Faktor 
pemaikaian (%) VI X VII Ukuran pipa 

(mm) 

    Sistem  1 :    
c1-d1 A Bak cuci tangan 20 2,2 2,2 100 8,1 20 
b1-c1 B Bak cuci tangan 20 2,2 2,2 + 2,2 = 4,4 50 8,1 20 
a1-b1 C Bak cuci tangan 20 2,2 4,4 + 2,2 = 6,6 50 12,15 25 

    Sistem  2 :    
g1-h1 D Katub kloset 32 8,1 8,1 100 2,2 32 
f1-g1 E Urinoir  20 2,2 8,1   + 2,2 =  10,3 100 4,4 40 
E1-f1 F Urinoir 20 2,2 10,3 + 2,2 =  12,5 97,5 6,24 40 
a1-e1 G Urinoir 20 2,2 12,5 + 2,2 =  14,7 75 6,45 50 

    Sistem  1 + Sistem  2    

Lantai 
1 

F-a1 Pipa penyediaan air 
untuk lantai 5 

  6,6 +  14,7 = 21,3 60 19,86 40 

Lantai 
1-2 

E – F Pipa air utama            21,3 60 19,86 40 

Lantai 
2-3 

D – E Pipa air utama            42,6 45,75 30,29 50 

Lantai 
3-4 

C – D Pipa air utama            63,9 43,125 42,82 50 

Lantai 
4-5 

B – C Pipa air utama            84,9 41 54,28 65 

Lantai 
5 

A – B Pipa air utama           106,2 39,625 65,58 65 
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PETA MODUL BIDANG KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN 
Program Keahlian :  Teknik Plambing dan Sanitasi 
               Tingkat I Tingkat II Tingkat III 

   
BAG-TGB.001.A BAG-TPS.001.A BAG-TPS.005.A 
BAG-TGB.001.A-01 BAG-TPS.001.A-129 BAG-TPS.005.A-156 
   
BAG-TGB.001.A-02 BAG-TPS.001.A-130 BAG-TPS.005.A-157 
   
BAG-TGB.001.A-03 BAG-TPS.001.A-131 BAG-TPS.005.A-158 
   
BAG-TGB.001.A-04 BAG-TPS.001.A-132 BAG-TPS.005.A-159 
BAG-TGB.001.A-05   
BAG-TGB.001.A-06 BAG-TPS.001.A-133 BAG-TPS.006.A 
BAG-TGB.001.A-07  BAG-TPS.006.A-160 
 BAG-TPS.001.A-134  
BAG-TPB.001.A  BAG-TPS.006.A-161 
BAG-TPB.001.A-32 BAG-TPS.001.A-135  
  BAG-TPS.006.A-162 
BAG-TKB.001.A BAG-TPS.001.A-136  
BAG-TKB.001.A-71  BAG-TPS.006.A-163 
BAG-TKB.001.A-72 BAG-TPS.001.A-137  
BAG-TKB.001.A-73  BAG-TPS.006.A-164 
BAG-TKB.001.A-74 BAG-TPS.002.A  
BAG-TKB.001.A-75 BAG-TPS.002.A-138 BAG-TPS.006.A-165 
BAG-TKB.001.A-76   
 BAG-TPS.002.A-139 BAG-TPS.006.A-166 
BAG-TKB.002.A   
BAG-TKB.002.A-77 BAG-TPS.002.A-140 BAG-TPS.007.A 
  BAG-TPS.007.A-167 
BAG-TKB.002.A-78 BAG-TPS.002.A-141  
  BAG-TPS.007.A-168 
BAG-TKB.002.A-79 BAG-TPS.002.A-142  
  BAG-TPS.007.A-169 
BAG-TKB.002.A-80 BAG-TPS.003.A  
 BAG-TPS.003.A-143 BAG-TPS.008.A 
BAG-TKB.002.A-81  BAG-TPS.008.A-170 

 

 

  

BAG-TPS.003.A-144 

  

 

 

 BAG-TKB.003.A   BAG-TPS.003.A-145   BAG-TPS.008.A-171  
 BAG-TKB.003.A-82   BAG-TPS.003.A-146     
    BAG-TPS.003.A-147   BAG-TPS.008.A-172  
 BAG-TKB.003.A-83   BAG-TPS.003.A-148     
    BAG-TPS.003.A-149   BAG-TPS.008.A-173  
 BAG-TKB.003.A-84        
    BAG-TPS.003.A-150   BAG-TPS.009.A  
       BAG-TPS.009.A-174  
    BAG-TPS.004.A     
    BAG-TPS.004.A-151   BAG-TPS.009.A-175  
    BAG-TPS.004.A-152     
    BAG-TPS.004.A-153   BAG-TPS.009.A-176  
    BAG-TPS.004.A-154     
    BAG-TPS.004.A-155   BAG-TPS.009.A-177  
         
       BAG-TPS.009.A-178  
            
    BAG-TPS.009.A-180   BAG-TPS.009.A-179  
  
 

Keterangan : 
BAG : Bidang Keahlian Teknik 
           Bangunan 
TGB : Program Keahlian Teknik  
          Gambar   Bangunan 
TSP : Program Teknik Survai  
          dan Pemetaan 
TKB : Program Keahlian Teknik 
          Konstruksi Bangunan 
TPK : Program Teknik Perkayuan 
TPS : Program Teknik Plambing 
          dan Sanitasi 
       : Modul yang dibuat 

 
 


