
Sistem Plambing Dalam Gedung 

 

1. Pendahuluan Sistem Plambing 

plambing adalah seni dan teknologi pemipaan dan peralatan untuk menyediakan; 

a. penyediaan air bersih, yaitu menyediakan dan menyalurkan air bersih ke tempat 

yang dituju, ditinjau berdasarkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air tersebut 

dengan memenuhi syarat tertentu.  

b. membuang air bekas (kotor), yaitu membuang air kotor ke tempat-tempat 

tertentu tanpa mencemarkan hal penting lainnya. 

 

Sistem plambing adalah sistem penyediaan air bersih dan sistem pembuangan air 

kotor yang saling berkaitan serta merupakan paduan yang memenuhi syara; yang 

berupa peraturan dan perundangan, pedoman pelaksanaan, standar peralatan dan 

standar instalasinya. 

Di Indonesia, dasar hukum tentang plambing yaitu Pedoman Plambing Indonesia 

Edisi Tahun 1979, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan 

bahkan kegagalan yang terjadi dalam sistem plambing. berdasarkan survey dari 200 

kasus di jepang pada tahun 1978 (noerbambang morimura, 1991) menunjukan bahwa 

kegagalan sistem plambing terjadi pada tahap perencanaan/ desain serta tahap 

pelaksanaan/ pemasangan, dengan gambaran sebagai berikut : 

a. 37% disebabkan karena kurang cermatnya perancangan. 

b. 34% disebabkan oleh kurang-baiknya pemasangan. 

c. 29% disebabkan masalah getaran dan kebisingan yang berasal dari mesin dan 

sistem pipa. 

 

2. Fungsi dan Jenis Peralatan Plambing 

Fungsi peralatan plambing adalah : 

a) untuk menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan 

tekanan yang cukup. 



b) membuang air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemarkan hal penting 

lainnya. 

 

Dalam pengertian khusus, jenis peralatan plambing meliputi :  

a) peralatan untuk penyediaan air bersih atau air minum 

b) peralatan untuk penyediaan air panas 

c) peralatan untuk pembuangan dan ven 

d) peralatan saniter (plumbing fixtures) 

 

 Sedangkan dalam pengertian yang lebih umum, jenis peralatan plambing 

digunakan untuk mencakup : 

a) peralatan pemadam kebakaran 

b) peralatan pengolah air kotor (tangki septic) 

c) peralatan penyediaan gas 

d) peralatan dapur 

e) peralatan mencuci (laundry) 

f) peralatan pengolah sampah 

g) sebagai instalasi pipa lainnya, seperti penyediaan zat asam, air minum, pipa 

vakum. 

 

3. Model dan Sketsa 

a) Sistem Tangki Atap : 

sistem tangki atap digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1) fluktuasi tekanan pada alat palmbing tidak besar atau dianggap tidak berarti. 

perubahan tekanan diakibatkan perubahan muka air pada tangki atap. 

2) pompa pengisi tangki atap dapat bekerja secara otomatis. 

3) perawatan tangki atap sangat sederhana dan mudah dilaksanakan. 

komponen system dapat dilihat pada sketsa berikut : 



 

Gambar 1.1 Sistem Tangki Atap 

 

b) Sistem Tangki Tekan (Hidrosfor) 

prinsip hidrosfor yaitu air dipompakan ke dalam tangki tekan, sehingga udara di 

dalamnya terkompresi.  

 

kelebihan system tangki tekan ini, antara lain : 

1) lebih estetik dibandingkan dengan system tangki atap. 

2) perawatannya lebih mudah, karena dapat dipusatkan pada ruang mesin 

bersama pompa dan kompresornya. 

3) investasi awal lebih murah dibandingkan dengan system tangki atap. 

 

kelemahan sistem tangki hidrosfor : 

1) fluktuasi tekanan kerja lebih besar dibandignkan dengan sistem tangki atap 

2) dengan berkurangnya udara, kompresor merupakan kebutuhan mutlak untuk 

dipasang 



3) lebih berfungsi sebagai pengatur tekanan dibandingkan dengan fungsinya 

sebagai penyimpan air 

4) volume air yang lebih kecil, mengakibatkan pompa lebih berat. 

 

Gambar 1.2 Sistem Tangki Tekan 

 

c) Sistem Tangki Tekan Dengan Sumur Untuk Rumah 

biasanya memanfaatkan sumur dangkal atau sumur dalam. alat-alat pengolah air 

dengan proses parsial dapat dibeli di pasaran. 

 

Gambar 1.3 Sistem Tangki Tekan Dengan Sumur Untuk Rumah 

 



d) Sistem Penyediaaan Air Panas Ke Pancuran Mandi Dengan Pemanas Air Gas 

pemanas air dari gas memerlukan tekanan minimum antara 0,25-0,7 kg/cm, 

sedangkan tekanan maksimum 3,0-4,0 kg/cm (yang diizinkan). 

 

Gambar 1.4 Penyediaan Air Panas Ke Pancuran Mandi Dengan Pemanas Air Gas 

 

4. Sistem Pembuangan Dan Ven 

4.1 Sistem Pembungan 

a) Jenis Air Yang Dibuang 

air buangan/air limbah adalah semua cairan yang dibuang baik yang 

mengandung kotoran manusia, hewan, bekas tumbuan maupun sisa-sisa proses 

industri. 

air buangan ada 4 golongan diantaranya : 

1) air kotor : air buangan yang berasal dari kloset, peturasan, bidet dan air 

buangan yang mengandung kotoran manusia. 

2) air bekas : air buangan yang berasal dari alat-alat plambing lainnya, seperti 

bak mandi, bak cuci tangan, bak dapur dsb. 

3) air hujan : dari atap, halaman dsb. 

4) air buangan khusus : mengandung gas, racun, atau bahan-bahan berbahaya 

yang berasal dari pabrik. 

 



b) Sistem Pembuangan Air  

1) sistem pembuangan air kotor dan air bekas 

a. sistem campuran yaitu sistem pembuangan, dimana air kotor dan air 

bekas dikumpulkan dan dialirkan kedalam saluran 1 saluran. 

b. sistem terpisah : air kotor dan air bekas dialirkan secara terpisah saluran. 

2) sistem pembuangan air hujan 

3) sistem gravitasi dan sistem bertekanan 

sistem gravitasi : umunya diusahakan agar air buangan dapat dialirkan 

secara gravitasi, dengan mengatur letak kemiringan pipa buangan 

sistem bertekanan : dalam sistem ini air buangan dikumpulkan dalam bak 

penampung da n kemudian dipompakan ke luar, dengan menggunakan 

pompa motor listrik dan bekerja secara otomatik. 

 

4.2 Sistem Ven 

a) tujuan system ven 

1. menjaga sekat perangkap dari efeksifon atau tekanan balik 

2. menjaga aliran yang lancar dalam pipa pembuangan 

3. mensirkulasikan udara dalam pipa pembuangan 

b) jenis sistem ven dan pipa ven 

jenis sistem ven diantaranya sistem ven tunggal, ven lup, ven pipa tegal dan 

sistem kombinasi. 

 

5. Hitungan Penyediaan Air Bersih 

 

dimana : 

Qh  : pemakaian air rata-rata (m
3
/jam) 

Qd  : pemakaian air rata-rata sehat (m
3
) 

T   : jangka waktu pemakaian 



Qh maks = Qhm = C1 * Qh 

dimana : 

C1   : 1,5 – 2,0 

Qm maks = Qmm =  

dimana :  

Qmm  : pemakaian air menit puncak 

C2  : 3,0 – 4,0 

 

5.1 penentuan volume reservoir bawah 

referensi : menggunakan data dan hasil hitungan di atas 

volume reservoir bawah ditentukan : (50-100%) 

 

5.2 penentuan volume reservoir atas 

 

   VE = (QP – Qmaks)*Tp – Qpn*Tpn 

dimana 

 VE  : Volume reservoir atas (liter) 

 QP  : Kebutuhan puncak (liter/menit) 

 Qmaks : Kebutuhan jam puncak (liter/menit) 

 Qpn  : Kapasitas pompa pengisi (liter/menit) 

 Tp  : Jangka waktu kebutuhan puncak (menit) 

 Tpn  : Jangka waktu kerja pompa pengisi (menit) 

 

Dengan referensi menggunakan data dan hasil perhitungan sebelumnya, maka: 

 Qpn = Qhm (dipilih atau ditetapkan minimum) 

 Qhm + 28,2 m3/jam = 480 liter/menit 

 

Bila ditetapkan : Tp = 30 menit 

   Tpn = 10 menit 



Jadi VE = (720 – 480) * 30 + (480 * 10) = 12000 liter = 12 m3 

 

Bila : Qp = 3 * Qh = 720 liter/menit; 

 

dimana : Qhm = 2 * Qh; maka : Qh =  = 240 liter/menit 

 

 

 

 



 


