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ABSTRAK 
Kebutuhan manusia terhadap air sangat tinggi, tanpa air manusia tidak dapat 

menjalankan aktivitasnya. Dengan berkembangnya teknologi, maka timbul pemikiran 

menciptakan teknologi tepat guna untuk mengatasi permasalahan air sekaligus  

ketersediaan BBM. Dalam penelitian ini akan mencoba mengembangkan lebih lanjut 

pompa hidram dengan membuat keluaran pada bagian bawah tabung kompresor dengan 

memvariasikan tinggi terjunan dan posisi tabung kompresor. 

Pada penelitian inidigunakan pompa hidram dengan ukuran diameter input 

3,81 cm, diameter output 1,27 cm dan diameter tabung kompresor 7,62 cm dengantinggi 

60 cm. Variasi tinggi terjunan yang digunakan yaitu 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m, 3,6 m, dan 4,1 

m sedangkan untuk variasi posisi tabung kompresor denganposisipemasangan ILK dan 

IKL. 

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa debit output paling besar 

dihasilkan pada tinggi terjunan 4,1 meter dengan posisi tabung kompresor ILK sebesar 

0,121 liter/detik. Head maksimum paling tinggi diperoleh pada tinggi terjunan 4,1 meter 

pada posisi tabung kompresor ILK sebesar 16 meter. Efisiensi paling besar diperoleh 

pada tinggi terjunan 3,1 meter dengan posisi tabung kompresor ILK sebesar 2,618%, 

sedangkan dengan tinggi yang sama pada posisi tabung kompreso IKL diperoleh 

efisiensi sebesar 2,357 %.  

Kata kunci : Pompa, Hidram, Input, Output, Head, Efisiensi 

ABSTRACT 

The human need for water is very high, without water humans can not run 

its activities. With technological development, people start to conduct an idea to 

create an efficient technology to tackle water problem as well as to solve the problem 

of fuel availability. This research attempts to develop a further study about hydram 

pump by making an output at the bottom of a compressor tube, it is done by varying 

the level of plunge and compressor tube position.  

This research uses a hydram pump which has 3,81 cm diameter input, 1,27 

cm diameter output, and 7,62 cm diameter tube which has 60 cm height. The 

variations of plunge are 2,1m, 2,6 m, 3,1 m, 3,6 m and 4,1 m. Meanwhile, the 

positions of compressor tube are ILK and IKL position. 

The research, it was found that the biggest output of water flow generated 

by plunge 4,1 mwith ILK position for compressor tube, it reached 0.121l/s.Head 

maximum wasgained from plunge 4,1 m is 16 m ILK compressor tube position. The 

highest efficiency was 2,618 % obtained from 3,1 meter plunge levelon ILK 

compressor tube position. Meanwhile, with the sameplunge on the IKL compressor 

tube, the efficiency was 2,357 %. 

Key words: Hydram pump, output, input, efficiency. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan manusia terhadap air 

sangat tinggi, tanpa air manusia tidak 

dapat menjalankan aktivitasnya. Manusia 

menggunakan air dalam kehidupan sehari 

hari untuk beberapahal diantaranya untuk 

minum, memasak, mandi, mencuci, 

pengairan sawah dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu air harus tetap tersedia 

dimanapun dan kapanpun dalam jumlah  

yang memadai.. 

Sesuai dengan hukum alam, air 

selalu mengalir dari daerah yang lebih 

tinggi menuju daerah yang lebih rendah. 

Fenomena seperti ini akan sangat 

menyulitkan pendistribusian pasokan air 

di dataran tinggi. Penggunaan pompa air 

merupakan upaya yang dapat ditempuh 

untuk memenuhi kebutuhan air. Jenis 

pompa yang lazim digunakan saat ini 

adalah pompa bertenaga motor yang 

menggunakan bahan bakar minyak (BBM) 

yaitu solar dan bensin [8]. 

Dengan berkembangnya teknologi, 

maka timbul pemikiran menciptakan 

teknologi tepat guna untuk mengatasi 

permasalahan air sekaligus ketersediaan 

BBM. Hal itu dipenuhi oleh pompa 

hidram (hydrolik ram) sebagai pilihan 

yang tepat, mengingat bahwa pompa 

hidram bisa bekerja 24 jam non-stop serta 

tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk 

perawatanya [3]. 

Dalam penelitian ini akan mencoba 

mengembangkan lebih lanjut pompa 

hidram dengan membuat keluaran pada 

bagian bawah tabung kompresor dengan 

memvariasikan tinggi terjunan dan posisi 

tabung kompresor agar diperoleh efisiensi 

yang lebih baik. Dengan harpan nantinya 

dapat dimanfaatkan untuk mensuplai 

kebutuhan pasokan air masyarakat 

terutama yang berada pada daerah dataran 

tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari urain latar belakang di atas 

,maka didapat suatu rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi tinggi 

terjunan terhadap unjuk kerja pompa 

hidram ? 

2. Bagaimana pengaruh variasi susunan 

pompa hidram terhadap unjuk kerja 

pompa hidram ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh tinggi terjunan 

terhadap unjuk kerja pompa hidram. 

2. Mengetahui pengaruh susunan pompa 

hidram terhadap unjuk kerja pompa 

hidram. 

II. DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Juliadi melakukan penelitian pada 

tahun 2011 tentang analisa variasi jumlah 

katup limbah dan susunan pompa terhadap 

unjuk kerja pompa hidram (hydraulic 

ram), dari hasil penelitian tersebut 

didapatkan debit output terbesar pada 

ketinggian pemompaan maksimum (head 

maximum) diperoleh pada variasi susunan 

pompa IKL dan satu katup limbah yaitu 

sebesar 0,0419 l/s. Hasil lain dari 

penelitian ini menunjukan variasi susunan 

IKL menghasilkan efisiensin yang lebih 

besar dari pada variasi susunan ILK yaitu 

43,7 % dengan satu katup limbah dan 47 

% dengan dua katup limbah. 

Penelitian lainnya telah dilakukan 

terkait dengan pompa hidram oleh 

Ahmadi (2013) yaitu meneliti pengaruh 

variasi debit input dan variasi tinggi 

keluaran tabung kompresor (Air Chamber) 

terhadap efisiensi yang dihasilkan. Pada 
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penelitian ini digunakan pompa hidram 

dengan spesifikasi tabung kompresor (Air 

Cahamber) 3 inchi dengan tinggi 60 cm. 

Pada tabung kompresor pompa hidram 

dibuat lima variasi tinggi keluaran dengan 

jarak masing – masing keluaran 10 cm 

dari badan pompa. Tinggi level air yang 

digunakan 6  meter dari pompa dan tinggi 

angkat air atau output digunakan 9,2 

meter. Dari penelitian diperoleh bahwa 

variasi tinggi keluaran yang menghasilkan 

debit output yang paling besar adalah pada 

tinggi keluaran 10 cm yaitu102,24 mℓ/s 

untuk variasi debit input 12,42 ℓ/s, 

sedangkan debit output yang paling 

rendah dihasilkan oleh tinggi keluaran 50 

cm yaitu 42,08 mℓ/s untuk variasi debit 

input 1,73 ℓ/s. Efisiensi yang paling tinggi 

yaitu 5,084% diperoleh dari tinggi 

keluaran 10 cmdengan debit input 1,73 ℓ/s 

dan efisiensi yang paling rendah yaitu 

1,023% diperoleh dari tinggi keluaran 50 

cm dengandebit input 12,42 ℓ/s. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pompa Hidram 

Pompa hidram atau singkatan dari  

hydraulik ram berasal dari kata hidro = air 

(cairan ), dan ram = hantaman, pukulan 

atau tekanan, sehingga terjemahan 

bebasnya menjadi tekanan air. Jadi pompa 

hidram adalah sebuah pompa yang energi 

atau tenaga penggeraknya berasal dari 

tekanan atau hantaman air yang masuk 

kedalam pompa melalui pipa. Masuknya 

air yang berasal dari berbagai sumber air 

ke dalam pompa harus berjalan secara 

kontinyu atau  terus menerus. Alat ini 

sederhana dan efektif digunakan pada 

kondisi yang sesuai dengan syarat-syarat 

yang diperlukan untuk operasinya. Dalam 

kerjanya alat ini, menghasilkan tekanan 

dinamik yang memungkinkan air mengalir 

dari tinggi vertikal (head) yang rendah ke 

tempat yang lebih tinggi. Penggunaan 

hidrolik ram tidak terbatas hanya pada 

penyediaan air untuk kebutuhan rumah 

tangga, tapi juga dapat digunakan untuk 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

darat. Karena pompa ini bekerja tanpa 

menggunakan bahan bakar minyak (BBM) 

atau tanpa motor listrik maka disebut juga 

“Pompa Air Tanpa Motor “ ( Motorless 

Water Pump ) dan disingkat [2]  

2.2.2 Komponen Pompa Hidram 

Berikut adalah gambar pompa 

hidram beserta keterangan dan 

komponennya.  

 
Gambar 2.1 Pompa hidram 

Keterangan gambar : 

A. Input 

B. Katub limbah 

C. Tabung kompresor 

D. Presure gauge 

E. Kran output 

F. Output 

1. Gaya hisap 

Gaya hisap merupakan gaya yang 

ditimbulkan oleh tekanan input dikalikan 

dengan luas penampang pipa input. 

Berikut adalah rumus yang digunakan 

untuk menghitung gaya hisap pada pompa 

hidram. 

F hisap = P input X A input   …………2.1 

Dimana :  

F hisap = gaya hisap (N) 



4 

 

P input     = tekanan input (kg/cm2) 

A input = luas penampang pipa input 

(cm²) 

2. Gaya dorong 

Gaya dorong merupakan gaya yang 

ditimbulkan oleh tekanan output dikalikan 

dengan luas penampang pipa output. 

Berikut adalah rumus yang digunakan 

untuk menghitung gaya dorong pada 

pompa hidram. 

F dorong = P output X A output  …….2.2 

Dimana : 

F dorong   = gaya hisap (N) 

P output    = tekanan output (kg/cm2) 

A output = luas penampang pipa output 

(cm²) 

3. Efisiensi Pompa  

Efisiensi pompa merupakan 

perbandingan antara energiyang dilakukan 

pompa untuk mengangkat air dengan 

energi potensial ketika air memasuki 

pompa. 

Metode yang digunakan dalam 

menentukan efisiensi dari instalasi pompa 

hidram yaitu metode D’Aubuisso dengan 

persamaan[3] 

η =  
Q2

Q1
x

H2

H1
    ………………….……...2.3 

Dimana :  

η  = efisiensi pompa hidram (%) 

Q1= debit air terjunan atau input 

(liter/menit)  

Q2 = debit air yang di naikkan atau output 

(liter/menit) 

H1 = tinggi input (m) 

H2 = tinggi output (m) 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian 

1. Variabel terikat  

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah tekanan input, 

tekanan output, debit input dan debit 

output. 

2. Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah variasi tinggi 

terjunan dan variasi posisi tabung 

kompresor pompa hydram. 

3.2 Prosedur penelitian 

1. Persiapan 

Persiapan terdiri dari pembuatan 

pompa dan perakitan insatalasi alat 

pengujian. 

2. Pengambilan data 

Data yang di peroleh dari penelitian 

ini berupa debit input dan debit output 

yang diperoleh dari volume air dibagi 

dengan selang waktu. Data lainya yang 

diperoleh dari penelitian yaitu tekanan 

input dan tekanan output yang dibaca pada 

alat ukur tekanan (manometer). 

3. Analisa data dan pembahasan 

Data yang diperoleh pada saat 

penelitian diolah dan dianalisa untuk 

mendapatkan hubungan anatara variasi 

tinggi terjunan dan posisi tabung 

kompresor terhadap tekanan input, 

tekanan output, debit air output, gaya 

hisap, gaya dorong, head maksimum dan 

efisiensi pompa hidram. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah hasil yang didapat 

dari penelitian yang disajikan dalam 

bentuk grafik.  

4.1 Debit Output ( Q2) 

Debit output merupakan jumlah 

volume air dalam satuan waktu yang 

dihasilkan pada proses pemompaan oleh 

pompa hidram. Data berupa volume 

diperoleh dengan menggunakan gelas 

ukur, dan untuk waktu sendiri diperoleh 

menggunakan stopwatch 
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Berikut merupakan grafik hasil 

perhitungan debit output yang di peroleh. 

Gambar 4.1Grafik hubungan antara variasi 

tinggi terjunan dan posisi tabung 

kompresor terhadap debit output. 

Meninggkatnya debit output seiring 

dengan semakin tingginya terjunan pada 

pompa hidram disebabkan oleh tekan 

masuk air dan debit input pada pompa 

semakin besar. Dengan semakin besarnya 

debit input maka volume air yang masuk 

ke tabung komproses semakin besar. 

Besarnya volume air yang masuk 

ketabung kompresor diteruskan menuju 

saluran output dan menyebaban debit 

output semakin besar 

4.2 Head maksimum 

Head maksimum merupakan tinggi 

maksimum pemompaan yang dapat 

dilakukan oleh pompa hidram. Berikut 

merupakan grafik hasil head maksimum 

yang diperoleh. 

 
Gambar  4.2 Grafik hubungan antara 

variasi tinggi terjunan dan posisi tabung 

kompresor terhadap head maksimum. 

Dari grafik 4.2 terlihat bahwa head 

maksimum tertinggi dihasilkan pada 

tinggi terjunan 4,1 meter dengan posisi 

 tabung kompresor ILK yaitu sebesar 16 

meter. Dengan tinggi terjunan yang sama 

pada posisi tabung kompresor IKL 

diperoleh head maksimum sebesar 12 

meter. Head maksimum paling  kecil 

diperoleh pada tinggi terjunan 2,1 meter 

dengan posisi tabung kompresor ILK yaitu 

sebesar 8 meter dan IKL sebesar 6 meter. 

Dari kedua variasi susunan pompa 

yakni ILK dan IKL, terlihat bahwa posisi 

tabung kompresor ILK memiliki head 

maksimum yang lebih baik dibandingkan 

dengan IKL. Hal ini terjadi akibat air yang 

masuk ke pompa atau energi dorong yang 

terjadi akibat tinggi terjunan langsung 

dapat dimanfaatkan atau digunakan 

tabung kompresor untuk menggerakan 

katup sehingga energi tersebut dapat 

dimanfaatkan pertama kali secara 

langsung oleh tabung kompresor untuk 

menaikan tekanan didalamnya dan 

selanjutnya untuk mendorong air ke atas. 

Tidak demikian dengan posisi IKL dimana 

energi pertama kali secara langsung 

digunakan untuk menggerakan katub 

limbah selebihnya barulah menggerakan 

katub pada tabung kompresor. 

4.3 Gaya hisap 

Gaya hisap merupakan gaya yang 

ditimbulkan oleh tekanan input dikalikan 

dengan luas penampang pipa input. 

Berikut adalah grafik hasil perhitungan 

gaya hisap yang di peroleh.  
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Gambar 4.3 Grafik hubungan antara 

variasi tinggi terjunan dan posisi tabung          

kompresor terhadap gaya hisap. 

Dari grafik 4.3 terlihat bahwa gaya 

hisap paling besar terjadi pada tinggi 

terjunan 4,1 meter dengan posisi tabung 

kompresor ILK yaitu sebesar 156,499 N. 

Dengan tinggi terjunan yang sama pada 

posisi tabung kompresor IKL diperoleh 

gaya hisap sebesar 89,48 N. Gaya hisap 

paling  kecil diperoleh pada tinggi 

terjunan 2,1 meter dengan posisi tabung 

kompresor ILK dan IKL yaitu sebesar 

67,071 N dan 44,714 N. 

4.4 Gaya dorong 

Gaya dorong merupakan gaya yang 

ditimbulkan oleh tekanan output dikalikan 

dengan luas penampang pipa output. 

Berikut adalah grafik hasil perhitungan 

gaya dorong yang di peroleh. 

Gambar 4.4 Grafik hubungan antara 

variasi tinggi terjunan dan posisi tabung          

kompresor terhadap gaya dorong. 

Dari grafik 4.4 terlihat bahwa gaya 

dorong paling besar terjadi pada tinggi 

terjunan 4,1 meter dengan posisi tabung 

kompresor ILK yaitu sebesar 12,419 N. 

Dengan tinggi terjunan yang sama pada 

posisi tabung kompresor IKL diperoleh 

gaya dorong sebesar 7,452 N. Gaya 

dorong paling  kecil diperoleh pada tinggi 

terjunan 2,1 meter dengan posisi tabung 

kompresor ILK dan IKL yaitu sebesar 

2,484 N. 

4.5 Efisiensi 

Efisiensi pompa hidram diperoleh 

dari perbandingan debit output dan debit 

input dikalikan dengan perbandingan head 

output dan head input selanjutnya 

dikalikan dengan 100 %. Berikut adalah 

grafik hasil perhitungan efisiensi yang di 

peroleh 

 
Gambar 4.5 grafik hubungan antara 

variasi tinggi terjunan dan posisi tabung 

kompresor terhadap efisiensi. 

Dari grafik 4.5 terlihat bahwa 

efisiensi tertinggi dihasilkan pada tinggi 

terjunan 3,1 meter dengan posisi tabung 

kompresor ILK yaitu sebesar 2,618 %. 

Dengan tinggi terjunan yang sama pada 

posisi tabung kompresor IKL diperoleh 

efisiensi 2,357 %. Dari kedua variasi 

susunan pompa yakni ILK dan IKL 

terlihat bahwa efisiensi paling tinggi 

diperoleh pada tinggi terjunan yang sama 

yaitu pada tinggi terjunan 3,1 meter. Pada 

tinggi terjuan 3,6 meter efisisensi kembali 

menurun. Hal ini menunjukan bahwa 

untuk pompa hidram dengan ukuran 

seperti ini akan sangat cocok digunakan 

pada tinggi terjunan 3,1 meter. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian serta analaisa data 

dan pembahasan yang dilakukan untuk 

setiap variasi dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 
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1.Semakin tinggi terjunan maka debit 

output yang dihasilkan pompa hidram 

akan semakin besar. Debit output paling 

besar pada tinggi pemompaan 4 meter 

dihasilkan pada tinggi terjunan 4,1 meter 

dengan posisi tabung kompresor ILK 

sebesar 0,121 liter/detik dan posisi 

tabung kompresor IKL sebesar 0,112 

liter/detik. 

2.Head maksimum paling tinggi diperoleh 

pada tinggi terjunan 4,1 meter dengan 

posisi tabung kompresor ILK sebesar 16 

meter. Sedangkan untuk posisi tabung 

kompresor IKL head maksimum yang 

dihasilkan sebesar 12 meter. 

3.Efisiensi paling besar pada tinggi 

pemopaan 4 meter diperoleh pada tinggi 

tejunan 3,1 meter dengan posisi tabung 

kompresor ILK sebesar 2,618 %, 

sedangkan dengan posisi tabung 

kompresor IKL diperoleh efisiensai 

sebesar 2,357 % 

4. Posisi tabung kompresor memiliki unjuk 

kerja yanng lebih baik  dibandingkan 

posisi tabung kompresor IKL. 

5.2 Saran  

Penelitian selanjutnya perlu di 

kembangkan model katup limbah dan 

katup pada tabung kompresor yang lebih 

baik agar dapat menghasilkan pompa 

hidaram dengan unjuk kerja yang lebih 

baik. Selain itu dirasa perlu juga untuk 

menambahkan katup anti balik pada pipa 

output. 
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