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ABSTRACT
This study aims to obtain the results of an analysis of how the effect of wave height on the
resulting discharge of sea water pumps by utilizing wave energy and buoys. The working concept is the
mechanism of pumping sea water through a piston that moves vertically. The hypothesis states that the
flow rate and the height of the piston pressure (head) as research variables are strongly influenced by
wave height and period (H&T). Apart from that it is influenced by the weight and size of the buoy (W&A).
This study used a wave flume with a length of 15 m, a width of 30 cm and an effective height of 50 cm.
The wave period (T) was used in 3 time variations (T1: 1.3 seconds, T2: 1.4 seconds, T3: 1.5 seconds),
water depth (d) used in this study (d1: 25 cm, d2: 27 cm, d3: 29 cm). The results of research that have
carried out the discharge resulting from each variation of water depth (d), namely at water depth (d) 29
cm the amount of discharge produced with a wave height (H) 8.03 cm produces (Q) a discharge of 126.63
ml/sec (0.00012663 m3/s), at a depth of water (d) 27 cm the amount of discharge produced with a wave
height (H) 7.83 cm produces (Q) a discharge of 102.30 ml/s (0.00010230 m3/s ) and at a depth of water
(d) 25 cm the amount of discharge produced with a wave height (H) 5.88 cm results in (Q) a discharge of
70.53 ml/sec (0.00007053 m3/s).
Key words: Wave height (H), Discharge (Q), Pressure (h)
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis bagaimana pengaruh tinggi
gelombang terhadap debit yang dihasilkan pada pompa air laut dengan memanfaatkan energi gelombang
dan pelampung. Konsep kerjanya adalah mekanisme pemompaan air laut melalui piston yang bergerak
secara vertikal. Hipotesis yang menyatakan bahwa laju aliran dan tinggi tekanan piston (head) sebagai
variabel penelitian sangat dipengaruhi oleh tinggi gelombang dan periode (H & T). Selain itu
dipengaruhi oleh berat dan ukuran pelampung (W & A). Penelitian ini menggunakan flume gelombang
dengan panjang 15 m, lebar 30 cm dan tinggi efektif 50 cm. Periode gelombang (T) yang digunakan
dalam 3 variasi waktu (T1: 1,3 detik, T2: 1,4 detik, T3: 1,5 detik), kedalaman air(d) yang digunakan
dalam penelitian ini (d1: 25 cm, d2: 27 cm, d3: 29 cm). Hasil penelitian yang telah dilakukan debit yang
dihasilkan dari tiap variasi kedalaman air (d), yaitu pada kedalaman air (d) 29 cm jumlah debit yang
dihasilkan dengan tinggi gelombang (H) 8,03 cm menghasilkan (Q) debit 126,63 ml/dtk (0,00012663
m3/dtk), pada kedalaman air (d) 27 cm jumlah debit yang dihasilkan dengan tinggi gelombang (H) 7,83
cm menghasilkan (Q) debit 102,30 ml/dtk (0,00010230 m3/dtk) dan pada kedalaman air (d) 25 cm jumlah
debit yang dihasilkan dengan tinggi gelombang (H) 5,88 cm menghasilkan (Q) debit 70,53 ml/dtk
(0,00007053 m3/dtk).
Kata kunci: Tinggi gelombang (H), Debit (Q), Tekanan (h).
1.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara yang mempunyai laut yang sangat luas, Daerah sepanjang pantai

Pulau Jawa bagian selatan dan Sumatera bagian barat mempunyai gelombang harian dengan tinggi 1,50 –
2,0 m dengan periode gelombang 10 – 20 detik. Gelombang itu memiliki energi yang sangat besar dan
tersedia secara kontinyu yang sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan baik. Budidaya pertambakan di
sepanjang pantai-pantai itu masih tergantung pada irigasi yang menggunakan pompa air tenaga listrik dan
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diesel, yang memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang sangat tinggi. Sebaliknya, gelombang
laut secara terus menerus memberikan energi secara gratis.
Hasil pengukuran tinggi pasang surut di wilayah laut Indonesia menunjukkan beberapa wilayah
lepas laut pesisir daerah Indonesia memiliki pasang surut cukup tinggi. Beberapa ilmuan telah
mengembangkan berbagai sumber energi alternatif untuk daerah-daerah terpencil seperti energi tenaga
matahari, tenaga angin, dan mikro hidro. Akan tetapi sumber energi alternatif tersebut memiliki kelebihan
seperti laut yang dangkal dan laut dalam. Keadaan perairan tersebut membentuk pola pasang surut yang
beragam. Energi air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Energi listrik dan
mekanis merupakan wujud pemanfaatan energi air. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan
digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Energi yang masuk dalam kategori energi
air adalah energi sungai, energi ombak, energi panas laut (OTEC), energi pasang surut air laut, dan energi
arus laut. Tenaga air sungai memanfaatkan energi air yang bergerak dari tingkat tinggi ke tingkat rendah.
Besarnya listrik yang dapat dihasilkan bergantung dari besar jatuhnya air dan kecepatan aliran air, sistem
hidro kecil menangkap energi sungai tanpa mengambil banyak air dari aliran alaminya, sehingga
pemanfaatan energi ini menjadi ramah lingkungan. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara
lain Kinerja model fisik konverter energi ombak rangkaian gear searah pada periode ombak yang
bervariasi dengan hasil penelitian bahwa periode ombak berpengaruh terhadap kinerja konverter energi
ombak rangkaian gear searah. Besarnya energi yang ditangkap oleh konverter berbanding terbalik dengan
panjang periode ombak. Semakin panjang periode ombak semakin kecil energi yang dihasilkan. Hasil
yang diperoleh dari penelitian ini hanya berlaku untuk ombak reguler. Untuk ombak non reguler
diperlukan penelitian lebih lanjut sebelum konverter ini diimplementasikan secara langsung di laut. (M.
Arsyad Thaha, 2016).
Gerak gelombang selain menyebabkan pergerakan partikel air secara orbital, juga memberikan
energi aliran gelombang. Energi gelombang terdiri dari dua jenis, yaitu energi kinetik (Ek) dan energi
potensial (Ep). Energi kinetik disebabkan oleh kecepatan partikel orbital dalam gerakan gelombang.
Sedangkan energi potensial terjadi karena adanya perpindahan massa jenis air karena gerakan gelombang.
Energi total gelombang adalah gabungan energi kinetik dan energi potensial (E = Ek + Ep). Dari rumus
energi dasar baik untuk kinetika maupun potensial dengan asumsi gelombang dengan kondisi sinusoidal,
energi gelombang dapat berkembang. Besarnya Ek dan Ep dalam satu kesatuan panjang gelombang dan
lebarnya 1/16 (ρgH2L) dan energi gelombang total per satuan lebar puncak E (M. Arsyad Thaha,
dkk.2015).
Gelombang terjadi karena hembusan angin di permukaan air. Daerah dimana gelombang
dibentuk disebut daerah pembangkitan gelombang (wave generating area). Gelombang yang terjadi di
daerah pembangkitan disebut ‘sea’ sedangkan gelombang yang terbentuk di luar daerah pembangkitan
disebut ‘swell’. Ketika gelombang menjalar, partikel air bergerak dalam suatu lingkaran vertikal kecil dan
tetap pada posisinya selagi bentuk dan energi gelombang berjalan maju. Partikel air di permukaan
bergerak dalam suatu lingkaran besar dan membentuk puncak gelombang di puncak lingkaran dan lembah
gelombang pada lintasan terendah. Di bawah permukaan, air bergerak dalam lingkaran-lingkaran yang
makin kecil sampai pada kedalaman lebih besar dari setengah panjang gelombang.
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Pada penelitian ini akan disimulasikan metode pompa gelombang dengan menggunakan
pelampung dengan arah gerakan vertikal dalam skala laboratorium. model ini diletakkan di tengah kolam
simulasi gelombang dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Selanjutnya gerakan naik-turun pelampung
akan menggerakkan poros dan akan memutar generator. Besarnya gerakan naik turun pelampung akan
ditentukan oleh massa lengan dan panjang lengan. Dengan terjadinya fenomena pasang surut pada laut,
sehingga dapat ditentukan dengan ketinggian prototipe terhadap permukan air.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menganalisis

tinggi gelombang (H) dan panjang

gelombang (L) terhadap periode gelombang (T) pada percobaan pembangkitan gelombang pada pompa
dengan menggunakan pelampung. Dan hasil yang diharapkan pada pengujian pembangkitan gelombang
tersebut adalah, tinggi gelombang (H) dan panjang gelombang (L) sangat dipengaruhi oleh periode (T),
jika T bertambah maka H mengecil dan L bertambah, sebaliknya semakin besar stroke maka tinggi
gelombang (H) semakin besar dan panjang gelombang (L) semakin mengecil.
Parameter penting untuk menjelaskan gelombang air adalah panjang gelombang, tinggi
gelombang dan kedalaman air dimana gelombang tersebut menjalar. Parameter-parameter yang lain
seperti pengaruh kecepatan dapat ditentukan dari ketiga parameter pokok diatas (Bambang Triadmodjo,
1999). Beberapa parameter yang berhubungan dengan gelombang air adalah sebagai berikut:
a. Panjang gelombang (L) adalah jarak horizontal antara dua puncak atau titik tertinggi gelombang yang
berurutan, bisa juga dikatakan sebagai jarak antara dua lembah gelombang.
b. Periode gelombang (T) adalah waktu yang dibutuhkan oleh dua puncak/lembah gelombang yang
berurutan melewati suatu titik tertentu.
c. Kecepatan rambat gelombang (celerity) (C) adalah perbandingan antara panjang gelombang dan
periode gelombang (L/T). ketika gelombang air menjalar dengan kecepatan C. partikel air tidak turut
bergerak ke arah perambatan gelombang. Sedangkan sumbu koordinat untuk menjelaskan gerak
gelombang berada pada kedalaman muka air tenang.
d. Amplitudo (a) adalah jarak vertikal antara puncak/titik tertinggi gelombang atau lembah/titik terendah
gelombang, dengan muka air tenang (H/2).
Tujuan utama dari pemanfaatan energi gelombang untuk mensuplai air laut ke daratan untuk
berbagai keperluan seperti untuk irigasi perikanan air asin atau payau dan pemanfaatannya untuk tambak
udang. Teknologi penangkap energi gelombang dengan sistem pompa tenaga gelombang pada prinsipnya
merupakan transformasi energi gelombang menjadi energi pemompaan yang menghasilkan debit air dan
tinggi pemompaan (Fitri Riandini, dkk. 2014).
Energi gelombang yang ditangkap oleh papan osilasi yang diletakkan vertikal dengan dukungan
engsel di dasarnya pada saat flap menerima gaya gelombang, mengakibatkan flap bergerak maju mundur
secara harmonik. Pergerakan papan osilasi tersebut mengerakan lengan torak yang dipasang tegak lurus
dengan papan osilasi pergerakan maju mundurnya lengan torak mengakibatkan klep akan terbuka dan
tertutup. Pada saat klep terbuka mengakibatkan air laut masuk dan mengisi tabung piston dan pada saat
flap mundur mengakibat gaya gelombang diteruskan ke lengan torak dan mendorong piston. Sebagai
akibatnya di tabung piston akan terdapat tekanan, yang akan diteruskan ke pipa penyalur untuk memompa
air ke atas dengan ketinggian tertentu. Mekanisme ini terjadi berulang-ulang hingga air dalam tabung
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tabung akan terdorong dan mengalir dengan Q tertentu. Papan osilasi didesain agar bisa berosilasi
mengikuti gerakan gelombang dengan bebas, maka papan harus dibuat dari bahan yang mengapung.
Karena energi gelombang yang ditangkap oleh alat tidak kontinyu, maka dalam evaluasi ditinjau
parameter daya rata-rata untuk satu gelombang, yang besarnya adalah :
=

Dengan :

(1)

Dw = daya gelombang (kgf.m/s)
= berat jenis air (1000 kg/m3)
B

= lebar papan osilasi (m)

H

= tinggi gelombang (m)

v

= kecepatan penjalaran gelombang =

ℎ

2

g

= gaya grafitasi (m/s )

h

= Kedalaman Air Saluran (m)

Sedangkan daya air hasil pemompaan dirumuskan sebagai :
=

Dengan :

=

(2)

= Daya Air Hasil Pemompaan (kgf.m/s)
Z

= Tinggi pemompaan (m)

Q = Debit Rata-Rata Hasil Pemompaan (m3/s)
V = Volume air dari hasil pemompaan selama satu periode gelombang (m3)
T = Periode gelombang (s)
Peralatan pompa gelombang menangkap energi gelombang air laut yang besarnya merupakan
total dari energi kinetik dan energi potensial untuk memompa air ke atas. Efisiensi pompa yang
merupakan tingkat efektifitas pompa untuk menangkap energi adalah merupakan perbandingan dari
energi kinetik air hasil pemompaan terhadap energi gelombang air laut, efisiensi pompa gelombang yang
merupakan efisiensi keseluruhan alat (
2.

METODE PENELITIAN

).

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hidrodinamika Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin di Gowa. Berdasarkan variabel yang akan diteliti, pembuatan model pompa
gelombang tipe pelampung gerakan vertikal didasarkan pada beberapa spesifikasi antara lain Model
terbuat dari tabung acrylic transparan yang dirakit dilengkapi pelampung dan piston dengan ukuran
diameter tabung, ukuran diameter tabung Ø 2,0 cm, Ø 2,5 cm, dan Ø 3,0 cm dan tinggi tabung 50 cm,
Jumlah lobang inlet yaitu : 1 disisi atas tabung dan 1 d isisi bawah tabung dengan variasi diameter lobang
1,7 cm, 2 cm dan 2,5 cm.
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2.1. Model Pompa Gelombang
Saluran gelombang dilengkapi alat pembangkit gelombang yang terbuat dari flume baja dengan
ukuran panjang saluran : 15 m, lebar saluran : 0,30 m dan tinggi efektif saluran : 0,5 m.

Gambar 1. Saluran Pembangkit Gelombang

Gambar 2. Model Pompa Dalam Saluran
2.2. Model Pompa dengan Pelampung
Model pompa tipe pelampung yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dalam 3 variasi
diameter tabung yaitu : diameter tabung Ø 2,0 cm, diameter tabung Ø 2,5 cm, dan diameter tabung Ø 3,0
cm, tabung terbuat dari bahan acrilic bening dengan tebal 3 mm dengan menggunakan pelampung di luar
dari tabung penangkap air untuk menggerakkan piston penekan air naik dan turun, tinggi dan panjang
model pompa gelombang diatur berdasarkan kebutuhan (menyesuaikan flume), seperti pada gambar 3
berikut ini.

Gambar 3. Model Pompa Gelombang Tipe Pelampung
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2.3. Pelaksanaan Simulasi
Persiapan untuk running awal pada flume (tanpa model pompa gelombang), untuk mendapatkan
data-data awal yaitu :
1.

Dengan stroke/pembangkit gelombang 6, 7, dan 8, untuk mendapatkan Tinggi Gelombang (H)

2.

Periode (T) 1,3 = 13 detik, 1,4 = 14 detik, 1,5 = 15 detik, untuk mendapatkan Panjang Gelombang
(L), setiap 10 kali putaran = 10 detik.

3.

Memulai simulasi gelombang tanpa model dengan membangkitkan gelombang dengan menekan
tombol start pada panel kontrol. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan tinggi dan periode
gelombang di dalam wave flume telah sesuai dengan variasi yang telah ditentukan dalam penelitian
ini.

4.

Menghentikan simulasi tanpa model dengan menekan tombol stop pada panel kontrol.

5.

Meletakkan model uji di tengah-tengah wave flume.

6.

Mengisi air pada wave flume dengan variasi kedalaman air (d) mulai dari 25 cm, 27, cm dan 29 cm
untuk setiap model.

7.

Setelah semua komponen siap, simulasi gelombang dimulai dengan membangkitkan gelombang di
dalam wave flume seperti pada prosedur no. 2.

8.

Mengukur dan mencatat tinggi gelombang di depan dan di belakang model uji.

9.

Mengukur air yang keluar pada lubang outlet atas dan bawah dengan waktu 10 detik setiap
pengambilan air dan dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan debit.

10. Mengubah tinggi tekanan air (Head) pada lubang outlet setinggi 5 cm dan kelipatannya sampai pada
tinggi tekanan tidak lagi mengeluarkan air.
11. Mengulangi prosedur 1 sampai 7 sesuai dengan variasi tinggi dan periode gelombang untuk masingmasing jenis model seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 Dimensi model dan parameter gelombang
diperoleh dengan mengganti posisi stroke & variator.
2.4. Kerangka Pikir Penelitian
Pelaksanaan penelitian dengan model pompa gelombang tipe pelampung gerakan vertikal
memiliki tahapan mekanisme penelitian sesuai dengan kerangka pikir penelitian pada gambar dibawah
ini.

Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengambilan Debit
Hasil simulasi pengambilan data debit didapatkan dari pencatatan secara manual dimana, untuk
mendapatkan hasil debit dilakukan raning pada model pompa gelombang dengan cara pengambilan
secara manual dengan menggunakan gelas ukur sebagai alat untuk menampung debit yang keluar dari
outlet atas dan outlet bawah dari alat pompa gelombang dengan pengaturan stroke dan periode yang telah
ditetapkan dengan ranning selama 10 detik pengambilan debit. Sehingga didapat jumlah debit pada gelas
ukur dengan satuan ml/10 detik yang kemudian dikonversikan menjadi m³/detik.sampai pada ketinggian
tertentu dimana pipa outlet tidak dapat mengeluarkan debit.

3.2 Data Tinggi Gelombang (H)
Pengukuran tinggi gelombang dilakukan di 2 titik didepan dan 1 titik dibelakang model. Jarak
antara 2 titik pengukuran didepan model ditentukan pada panjang gelombang yakni pada node dan anti
node pada gelombang. Data utama yang diamati dan dicatat selama pengujian di laboratorium adalah
tinggi gelombang didepan model dan dibelakang model. Dari hasil eksperimen dan pencatatan tinggi
gelombang di tiap titik lokasi pengamatan diambil nilai tinggi gelombang maksimum dan tinggi
gelombang minimun, didepan dan di belakang model. Pencatatan menggunakan alat probe dengan
mengumpulkan data tinggi gelombang Hmax dan Hmin yang dikonversikan ke dalam komputer sehingga
terlihat data tinggi gelombang. Data hasil pengamatan tinggi gelombang dapat dilihat pada tabel 1, 2 dan
3.
Tabel 1. Data hubungan tinggi gelombang terhadap jumlah debit yang dihasilkan pada kedalaman 29 cm
periode 1.3
stroke

H
(cm)

8

periode 1.4

debit (ml/dtk)

H
(cm)

8.03

126.63

7

6.49

6

5.94

periode 1.5

debit (ml/dtk)

H
(cm)

debit (ml/dtk)

7.98

86.50

6.10

66.13

100.90

6.63

64.10

5.38

52.13

85.20

5.79

50.00

4.80

39.00

Gambar 5. Hubungan tinggi gelombang terhadap jumlah debit yang dihasilkan pada kedalaman 29 cm
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Berdasarkan gambar 5 menunjukan bahwa semakin tinggi gelombang maka semakin besar pula
jumlah debit yang dihasilkan pada alat pompa gelombang tipe pelampung dengan tabung pipa
berdiameter 2,0 cm. begitupun sebaliknya semakin rendah tinggi gelombang maka semakin rendah pula
debit yang dihasilkan oleh alat gelombang tipe pelampung. Dan berdasarkan gambar 5 menunjukan
bahwa semakin rendah periode maka semakin tinggi debit yang dihasilkan begitu pula sebaliknya
semakin tinggi periode maka semakin rendah debit yang dihasilkan, pada gambar diatas menunjukan
bahwa jumlah debit tertinggi yang dihasilkan berada pada gelombang tertinggi dengan nilai tinggi
gelombang 8,03 cm dengan jumlah debit 126,63 ml/dtk.
Tabel 2. Data hubungan tinggi gelombang terhadap jumlah debit yang dihasilkan pada kedalaman 27 cm
periode 1.3
stroke

periode 1.4

periode 1.5

H (cm)

debit (ml/dtk)

H
(cm)

debit (ml/dtk)

H
(cm)

debit (ml/dtk)

8

7.83

102.30

5.59

73.70

4.81

61.13

7

6.35

73.00

4.92

56.70

4.60

45.23

6

5.06

56.00

4.21

43.57

3.98

32.57

Berdasarkan gambar 6 menunjukan bahwa semakin tinggi gelmbang maka semakin besar pula
jumlah debit yang dihasilkan pada alat pompa gelombang tipe pelampung dengan tabung pipa
berdiameter 2,0 cm. begitupun sebaliknya semakin rendah tinggi gelombang maka semakin rendah pula
debit yang dihasilkan oleh alat gelombang tipe pelampung. Dan berdasarkan gambar 6 menunjukan
bahwa semakin rendah periode maka semakin tinggi debit yang dihasilkan begitupula sebaliknya semakin
rendah periode maka semakin rendah debit yang dihasilkan, pada gambar diatas menunjukan bahwa
jumlah debit tertinggi yang dihasilkan berada pada gelombang tertinggi dengan nilai tinggi gelombang
7.83 cm dengan jumlah debit 102.30 ml/dtk.

Gambar 6. Hubungan tinggi gelombang terhadap jumlah debit yang dihasilkan pada kedalaman 27 cm
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Tabel 3. Data hubungan tinggi gelombang terhadap jumlah debit yang dihasilkan pada kedalaman 25 cm
periode 1.3

periode 1.4

periode 1.5

stroke
H (cm)

debit (ml/dtk)

H (cm)

debit (ml/dtk)

H (cm)

debit (ml/dtk)

8

5.88

70.53

5.78

63.50

4.97

45.60

7

5.71

49.70

5.34

43.83

4.84

31.23

6

5.21

32.57

4.58

28.80

4.56

24.40

Gambar 7. Hubungan tinggi gelombang terhadap jumlah debit yang dihasilkan pada kedalaman 25 cm
Pada gambar 7 menunjukan bahwa semakin tinggi gelmbang maka semakin besar pula jumlah
debit yang dihasilkan pada alat pompa gelombang tipe pelampung dengan tabung pipa berdiameter 2,0
cm. begitupun sebaliknya semakin rendah tinggi gelombang maka semakin rendah pula debit yang
dihasilkan oleh alat gelombang tipe pelampung. Dan berdasarkan gambar 7 menunjukan bahwa semakin
rendah periode maka semakin tinggi debit yang dihasilkan begitupula sebaliknya semakin rendah periode
maka semakin rendah debit yang dihasilkan, pada gambar diatas menunjukan bahwa jumlah debit
tertinggi yang dihasilkan berada pada gelombang tertinggi dengan nilai tinggi gelombang 5,88 cm dengan
jumlah debit 70,53 ml/dtk.
3.3 Tekanan Pompa (Head)
a.

Tekanan hidrostatis

Berdasarkan rumus maka tekanan pompa pada kedalaman 29 cm dengan periode 1.3, stroke 8 dan
ketinggian pemompaan 35 cm adalah sebagai berikut :
Untuk outlet bawah
P=ρxgxH
P = 1000 x 9.81 x 0.197
P = 1932.57 Pa
Dimana :
P = tekanan (Pa)
Ρ = massa jenis air (kg/m3)
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H = head (m)
Untuk outlet atas
P=ρxgxH
P = 1000 x 9.81 x 0.17.5
P = 1716.75 Pa
b.

Tekanan akibat gaya

Tekanan pada pompa tidak hanya disebabkan oleh tekanan hidrostatis tapi juga dipengaruhi oleh
gaya yang bekerja pada pompa. Adapun yang variabel yang mempengaruhi tekanan pompa yaitu berat
pelampung untuk outlet bawah dan daya gelombang untuk outlet atas. Yang mana diketahui berat
pelampung 1 kg di udara dan 0.2152 kg di air. Dan daya akibat gelombang berbeda-beda berdasarkan
tinggi gelombang. Perhitungan kali ini kita akan menggunakan daya gelombang yang dihasilkan pada
periode 1.3, stroke 8 pada ketinggian outlet 35 cm. Berikut perhitungan tekanan yang disebabkan oleh
gaya :
Untuk outlet bawah
Wf = 0.2152 kg
F

= Wf x g = 0.2152 x 9.81 = 2.11 kg m/s2

A tabung = πr2 = 3.14 x 0.0152 = 0.0007 m2
Sehingga :
P = F/A = (0.2152 x 9.81)/0.0007
= 2988.127 Pa
Untuk outlet atas
Dw = 0,4606 kgf m/s
F

= (Dw )/v = 0.4606/(√((9.81) x0.29))

= 0.273 kg m/s2

A tabung = 0.0007 m2
Sehingga :
P = (F )/(A piston)
= 0.273/0.0007
= 386.52 Pa
Sehingga total tekanan yang di hasilkan adalah sebagai berikut :
Untuk outlet bawah
P total = 1932.57 + 2988.127
= 4920.697 Pa
Untuk outlet atas
P total = 1716.75 + 386.52
= 2103.270 Pa
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KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinggi gelombang yang terjadi sangat berpengaruh

pada tekanan piston (head) yang bergerak secara vertikal, sehingga debit yang keluar melalui pipa outlet
atas dan bawah semakin besar.
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