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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki kesuburan tanah yang sangat baik 

untuk pertanian. Lahan-lahan subur yang terbentang di wilayah Indonesia 

sebenarnya menjanjikan kondisi kehidupan yang layak dalam hal penyediaan 

pangan. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketergantungan 

negara kita terhadap komoditi pangan dari negara lain masih besar. Untuk itu, 

pemerintah saat ini sedang menggalakkan program swasembada pangan dengan 

harapan kedepannya Indonesia sudah mandiri dalam mencukupi kebutuhan 

pangan di negara sendiri (Pasandaran, 2007). 

Dukungan terhadap program swasembada pangan nasional, yang dilakukan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut salah 

satunya dengan melakukan upaya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi 

secara efektif dan efisien. 

Pelaksanaan operasi irigasi diharapkan dapat memenuhi tuntutan modernisasi 

irigasi dimana sangat diperlukan operasi irigasi terutama membuka dan menutup 

pintu air dengan interval pengaturan yang makin pendek, dengan demikian 

diperlukan inovasi terhadap sistem pembuka pintu yang memudahkan petugas 

dalam operasi pintu irigasi. 

Membuka dan menutup pintu bangunan irigasi merupakan salah satu kegiatan 

utama operasi jaringan irigasi. Pekerjaan membuka dan menutup pintu saat ini 

masih membutuhkan waktu yang lama dan dengan kondisi pintu yang berat. 

Sebagian besar bangunan pengatur di jaringan irigasi khususnya pintu air 

menggunakan tenaga manusia. Penggunaan peralatan elektromekanis hanya 

ditempatkan pada pintu-pintu bangunan pengambilan utama. Keterbatasan 

ketersediaan layanan listrik juga kerap kali tidak dapat menjangkau lokasi pintu 

air. 

Tantangan lain adalah jumlah petugas pintu dalam melayani operasi juga sangat 

terbatas dibandingkan jumlah pintu air yang harus dioperasikan. Sesuai dengan 
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Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015, secara ideal, Petugas Pintu Air (PPA) 

diperlukan 1 orang per 3 – 5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran 

berjarak antara 2 - 3 km atau daerah layanan 150 sampai dengan 500 ha. Saat ini 

kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi. Jumlah petugas semakin berkurang 

sehingga semakin tidak proporsional dengan wilayah kewenangan jaringan irigasi. 

Hal ini diduga dialami hampir di semua wilayah di Indonesia. Di sisi lain, tuntutan 

pelayanan operasi pemberian air dalam sistem jaringan irigasi mengharuskan 

kemudahan operasi pintu air tersebut. Permintaan operasi pintu air yang cukup 

sering atau pada kondisi khusus misalnya pada kondisi banjir memerlukan waktu 

eksekusi yang lebih cepat agar meminimalisir dampak keterlambatan operasi pintu 

tersebut.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, petugas pintu air perlu mendapatkan 

sarana yang mampu meringankan tugas operasi buka tutup pintu air. Guna 

memudahkan operasi pintu air maka dilakukan pengembangan peralatan 

elektromekanis yang portabel yang dapat dengan cepat dan mudah dibawa oleh 

petugas secara berpindah, dan dapat digunakan untuk semua tipe mekanis pintu 

air yang sama tipenya, lebih hemat dan tepat guna untuk mendukung Teknologi 

Infrastruktur Irigasi. 

Balai Litbang Irigasi telah melakukan rekayasa sistem pembuka pintu air portabel 

skala laboratorium pada tahun 2017 yang diharapkan dapat dijadikan salah satu 

alternatif teknologi dalam pengoperasian pintu air. Kegiatan ini masuk kedalam 

teknologi terapan tahun anggaran 2018 dengan sasaran keluaran output berupa 

teknologi alat bantu Portabel pembuka pintu air didukung dengan komponen 

output berupa  panduan teknis dan manual operasi alat bantu Portabel pembuka 

pintu air. 

1.2. Identifikasi Masalah 

a. Pemberian air irigasi yang tidak tepat diakibatkan oleh kondisi bangunan 

pengatur, kerusakan alat ukur debit dan terbatasnya kemampuan operator di 

lapangan untuk pengoperasian pintu air irigasi.  

b. Pengoperasian pintu air belum dapat dilakukan secara optimal karena 

keterbatasan SDM. 
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c. Pengoperasian pintu air belum dapat dilakukan secara optimal karena 

metode pengoperasiannya yang masih manual. 

d. Penggunaan peralatan elektromekanis hanya ditempatkan pada pintu-pintu 

bangunan pengambilan utama.  

e. Keterbatasan ketersediaan layanan listrik untuk menggerakkan peralatan 

mekanis juga kerap kali tidak dapat menjangkau lokasi pintu air. 

f. Keterbatasan teknologi berupa peralatan elektromekanis atau sejenisnya 

yang mampu meringankan operasi pintu air dan dapat berpindah dari satu 

pintu ke pintu lainnya. 

1.3. Batasan Masalah 

Kegiatan ini dibatasi pada permasalahan yaitu pengoperasian pintu air yang 

terkendala dengan ketersediaan peralatan elektromekanis yang mampu 

meringankan operasi pintu air dan dapat berpindah dari satu pintu ke pintu 

lainnya. 

1.4. Lingkup Kegiatan  

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air 

Portabel adalah: 

a. Evaluasi desain dan perbaikan model fisik laboratorium. 

b. Ujicoba pembuka pintu air portabel. 

c. Penyusunan petunjuk teknis operasi dan pemeliharaan. 

1.5. Tujuan Kegiatan  

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi alternatif pengoperasian pintu 

irigasi yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan perangkat bantu yang 

dipasang secara portabel. 

1.6. Sasaran Kegiatan 

1.6.1.  Sasaran Keluaran (Output) 

Sasaran output kegiatan pengembangan alat pembuka pintu air portabel adalah 

Teknologi alat pembuka pintu air portabel yang akan dihasilkan pada tahun 2019, 

dengan didukung komponen output berupa: 

a. Model fisik skala laboratorium perangkat pembuka pintu air portabel, 

dihasilkan tahun 2017. 
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b. Rancangan Pedoman (R-0) operasi dan pemeliharaan alat pembuka pintu air 

portabel, dihasilkan pada tahun 2018. 

1.6.2.  Sasaran Mutu 

Sasaran mutu kegiatan pengembangan alat pembuka pintu air portabel ini adalah 

terciptanya teknologi alat pembuka pintu air portabel yang dapat digunakan pada 

berbagai pintu dengan roda penggerak tipe B, C dan D yang diimplementasikan di 

lapangan dengan kecepatan minimum 10 cm/menit. 

1.7.  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran kegiatan Pengembangan alat pembuka pintu air portabel 

dapat dilihat pada bagan alir pada Gambar 1.1. Kerangka pemikiran tersebut 

menunjukkan hubungan kausal satu arah dan saling mempengaruhi antara faktor 

keterbatasan operator, fasilitas O dan P khususnya untuk pintu air sangat 

mempengaruhi efektifitas operasional pintu air. Efektifitas operasi pintu air akan 

mempengaruhi indeks pertanaman dari suatu daerah irigasi, atau pengendalian 

banjir jika ditinjau pada pintu pembuang. 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Tahun 2018 
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1.8. Formulasi Kegiatan dan Hipotesis 

1.8.1.  Formulasi Kegiatan  

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan Teknologi Alat Bantu 

Portabel Pembuka Pintu Air dilengkapi dengan Panduan Teknis dan Manual 

Operasi Alat Bantu Portabel Pembuka Pintu Air dalam mendukung teknologi 

jaringan irigasi dan percepatan rehabilitasi serta pembangunan teknologi 

infrastruktur jaringan irigasi terkait ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional.  

1.8.2.  Hipotesis  

Jika teknologi terapan pengembangan alat bantu pembuka pintu air portabel 

berhasil dikembangkan, maka pengoperasian pintu air dapat dilakukan dengan 

lebih cepat dan mudah untuk mendukung pengoperasian jaringan ieigasi yang 

lebih efektif dan efisien. 

1.9. Penerima Manfaat  

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat 

Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Dinas PSDA Propinsi dan 

Kabupaten, BBWS/ BWS serta Pengelola Irigasi pada khususnya. 

1.10. Lokasi Kegiatan  

Kegiatan Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air Portabel dilaksanakan di DI 

Jatiluhur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada wilayah sungai Citarum, 

koordinat 6°14'04.7"S 107°21'37.3"E. Lokasi Tersebut dipilih untuk uji coba alat 

pembuka pintu air portabel. Sedangkan kegiatan diskusi dan konsultasi dapat 

dilaksanakan di Bandung dan Jakarta. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Alat Pengangkat Tanpa Roda Gigi 

Tipe ini umum digunakan pada pintu berukuran kecil yang tidak memerlukan daya 

angkat besar. Alat pengangkat berupa ulir tanpa roda gigi. Bentuk tipikal alat 

penggerak ini adalah seperti pada Gambar 2.1 berikut.  

 

Gambar 2. 1 Alat Pengangkat Tanpa Roda Gigi 
(diadaptasi dari Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013) 

2.2. Alat Pengangkat dengan Roda Gigi 1 Stang 

Tipe ini umum digunakan pada pintu berukuran hingga 1,2 m. Alat pengangkat 

berupa roda gigi dan stang ulir. Alat pengangkat berupa ulir tanpa roda gigi. 

Bentuk tipikal alat penggerak ini adalah seperti pada Gambar 2.2 berikut. 

 
Gambar 2. 2 Alat Pengangkat dengan Roda Gigi 1 Stang 

(diadaptasi dari Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013) 

A 

B 

C D 

E 

A 

D 

E 

B 

C 

Keterangan : 
A. Stang Pintu Air 
B. Frame Atas 
C. Ulir Penggerak 
D. Frame Samping 
E. Daun Pintu 

A 

A 

B 

B 

C C 

D 
D 

E 
E 

Keterangan : 
A. Roda gigi  
B. Stang pintu air 
C. Frame atas 
D. Frame Samping 
E. Ulir penggerak 
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2.3. Alat Pengangkat dengan Roda Gigi 2 Stang 

Tipe ini umum digunakan pada pintu berukuran lebih dari  1,2 m. Alat pengangkat 

berupa roda gigi dan stang ulir. Bentuk tipikal alat penggerak ini adalah seperti 

pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Alat Pengangkat dengan Roda Gigi 2 Stang 
(diadaptasi dari Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013) 

Pintu sorong untuk saluran dilengkapi dengan roda gigi penggerak pintu yang 

digerakan tenaga orang. Pintu dinaik dan turunkan dengan roda gigi kerucut 

tengah yang memutar dua mur penggerak lewat poros silang. 

Disisi lain, perlu dikaji pula jenis dan tipe roda gigi yang dimaksud dalam kegiatan 

ini. Alat pembuka pintu air portabel ini akan digunakan untuk roda gigi tipe B, C 

dan D. Unit roda gigi tipe B dan C dipergunakan menyatu dengan mur penggerak, 

sedangkan unit roda gigi D dipasang di tengah untuk digerakan dengan roda 

kemudi seperti yang disajikan dalam Gambar 2.4 dan Gambar 2.5. 

Keterangan : 
A. Roda gigi  
B. Roda kemudi 
C. Frame atas 
D. Frame Samping 
E. Ulir penggerak 

A 

E 

C 

D 

B 
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Gambar 2.4 Roda Gigi Tipe B dan C 
(diadaptasi dari Direktorat Jendral Sumber Daya Air, 2013) 

 

Gambar 2.5 Roda Gigi Tipe D 
(diadaptasi dari Direktorat Jendral Sumber Daya Air, 2013) 

2.4. Motor Listrik AC dan DC 

Pengoperasian pintu air masih menggunakan sistem konvensional dengan 

bergantung pada tenaga manusia dengan desain alat pengangkat seperti pada 

Gambar 2.1, Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. Atas dasar hal tersebut, perlu adanya 

suatu rekayasa pembuka pintu air portabel. Pembuka pintu air portabel dapat 

berupa motor listrik. Motor listrik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: motor listrik 

Keterangan : 

Keterangan : 
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AC dan motor listrik DC. Gambar 2.6 dan 2.7 menjelaskan salah satu desain jenis 

motor listrik AC dan motor listrik DC (Balai Litbang Irigasi 2017). 

 

Gambar 2.6 Desain Motor Listrik AC  
(Sumber : Balai Litbang Irigasi 2017) 

) 

 

Gambar 2.7 Desain Motor Listrik DC 
(Sumber : Balai Litbang Irigasi 2017) 

Motor listrik jenis AC pada umumnya mempunyai kecepatan putaran 1400-2800 

rpm, sistem kerjanya menggunakan reducer, spoket dan rantai. Sementara itu, 

untuk motor listrik jenis DC mempunyai kecepatan putaran 600-700 rpm dan ada 

yang bekerja tanpa sistem reducer, cukup menggunakan sistem spoket dan rantai 

saja, dan ada pula yang bekerja dengan sistem reducer, spoket dan rantai. 
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Dalam perhitungan daya yang dibutuhkan, diperlukan data pembebanan, 
diantaranya : 

a. Kecepatan buka/ tutup suatu pintu 

b. Beban koefisien gesek 

c. Beban massa pintu yang dihitung berdasarkan volume pintu 

d. Berat pintu 

e. Gaya hidrostatik dan gesekan 

f. Torsi stang pada pintu air  

g. Kecepatan putar stang 

h. Daya minimal yang dibutuhkan, dan suatu angka keamanan.  

Asumsi tersebut dapat diperhitungandengan memerlukan data, diantaranya : total 

gearing rasio (x:1), jarak antar ulir, diameter ulir, tebal, tinggi, dan lebar pintu air, 

koefisien gesek di alur pintu dan pada ulir, densitas air, kayu dan besi cor, serta 

kecepatan pembuka pintu. 

2.5. Prototip Perangkat Operasi Pintu Air 

Pemilihan spesifikasi alat bantu portabel dilakukan berdasarkan kebutuhan gaya 

angkat, ketersediaan komponen di pasar, dan kemungkinan penggunaan di 

berbagai dimensi pintu, dengan mempertimbangkan agar alat minimal dapat 

menggantikan kecepatan angkat pintu yang biasa dilakukan di lapangan sekitar 4 

cm/menit, maka untuk uji coba awal dipilih spesifikasi kebutuhan daya angkat 

sebesar 486 Watt atau 0,652 HP pada kecepatan angkat 5 cm/menit. 

Prototip perangkat operasi pintu air secara keseluruhan diilustrasikan seperti pada 

Gambar 6. Sistem perpindahan daya antara perangkat dengan mekanis pintu air 

eksisting dipilih menggunakan sprocket dan rantai. Sistem ini dinilai lebih stabil 

dibandingkan dengan penggunaan belt. Sistem sprocket juga tidak memerlukan 

perletakan yang sangat presisi. Komponen perangkat adalah terdiri dari catu daya, 

sprocket, rantai, motor, reducer, blok sirkuit pengatur dan pengkabelan. Catu daya 

didesain ditempatkan pada kendaraan operasional petugas pintu air, dan 

dilengkapi dengan kabel yang dapat menjangkau pintu air. Spesifikasi peralatan 

yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Motor listrik dengan daya minimal 0,652HP. 
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b. Catu daya dengan output diatas 0,652 HP (diusahakan lebih besar untuk 

mengakomodir modifikasi yang nantinya diperlukan). 

c. Kombinasi transmisi berupa reducer dan sproket dengan rasio akhir 18 rpm 

d. Semua komponen di atas diutamakan memiliki dimensi dan berat yang relatif 

rendah agar dapat mempermudah dan mempercepat waktu pemasangan alat. 

Komponen alat tersebut dapat diilustrasikan seperti pada  Tabel  2.1 dengan 

desain pemasangan dan pengoperasian seperti yang disajikan dalam Gambar 2.8. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Alat Bantu Portabel Pembuka  Pintu Air 
No. Jenis Alat Spesifikasi 

1. Motor listrik 
AC Servo 

0,75 kW; 3.000 rpm; 1 fasaRated torque: 7,17 Nm; 
Massa: 3,4 kg 

2. Reducer 
(gearbox) 

NMRV tipe 75 untuk daya 1HP Rasio 1:40; Body 
aluminium Massa +- 10 kg; Input & output: hollow shaft 

3. Sproket Sprocket No. 50; 10, 15, 20, 40, dan 60 teeth; 5/8 inch 
pitch 

4. Rantai (Chain) Chain No. 50 5/8 inch pitch; 3 m 

5. Generator 
Listrik 

Genset 2.0 KVA Portabel Rated output: 2.0 kVA (50 Hz); 
1 fasa; massa: 35 kg 

6. Kabel SupremeSerabut; Maks 3 kW; 1 fasa 

 

 

Gambar 2.8 Ilustrasi Alat Bantu Portabel Pembuka Pintu Air 
(Sumber: Balai Litbang Irigasi, 2017) 
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Hasil pengujian model fisik menunjukkan bahwa perangkat portabel memberikan 

kecepatan pintu rerata naik dan turun adalah sebesar 12 cm/menit. Uji coba 

dilakukan pada kondisi rata-rata tinggi air sekitar 50% tinggi pintu. Data hasil uji 

coba ini dapat digunakan untuk mengevaluasi proses perhitungan kebutuhan daya 

angkat.  Pada kecepatan angkat sebesar 12 cm/menit, diperlukan faktor koreksi 

gaya sebesar 1,976 atau hampir dua kali gaya hasil perhitungan. Nilai ini 

mendekati asumsi awal yang digunakan pada saat perencanaan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi awal perhitungan daya dapat 

digunakan untuk desain alat bantu portabel. Faktor koreksi ini diduga karena 

adanya beberapa gaya yang tidak diperhitungkan seperti daya dorong akibat 

kecepatan air yang melewati ambang bawah pintu dan perbedaan faktor gesekan 

(karena korosi, lumpur, dsb). 

Alat bantu portabel dapat digunakan dan mengoperasikan pintu pada kecepatan 

bukaan yang lebih baik dibandingkan pengoperasian manual. Kecepatan naik dan 

turun pintu rerata model fisik ini dinilai sudah cukup membantu meringankan tugas 

penjaga pintu. Kebutuhan perangkat portabel ini juga sangat diperlukan pada pintu 

pembuang. Pintu tersebut memerlukan penanganan operasi yang lebih cepat 

pada kondisi banjir. Adanya perangkat portabel ini diharapkan juga menumbuhkan 

semangat petugas pintu air untuk mengoperasikan pintu sesuai dengan jadwal. 

Model fisik ini juga diharapkan mampu mengimbangi disparitas jumlah antara 

pintu air dengan petugas pintu air yang bertanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-1 

BAB 3  

TAHAPAN DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1. Tahapan dan Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan 

Tahapan kegiatan Pengembangan alat Pembuka Pintu Air Portabel sebagai 

berikut, dengan bagan alir pelaksanaan kegiatan disajikan dalam Gambar 3.1. 

1) Persiapan: 

a) Penyusunan Tim Pelaksana dan Narasumber 

b) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) 

2) Pelaksanaan: 

a) Evaluasi desain dan perbaikan model fisik laboratorium 

1. Evaluasi terhadap tingkat fungsional 

2. Evaluasi terhadap kemudahan pengguna  

3. Pengamatan dan pengambilan data lapangan  

4. Pengembangan desain 

b) Uji coba pembuka pintu air portabel 

1. Uji coba Laboratorium 

2. Uji coba Lapangan 

c) Penyusunan petunjuk teknis operasi dan pemeliharaan 

3) Pelaporan: 

a) Laporan Berkala (Bulanan) Simonev 

b) Laporan Interim 

c) Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan 

d) Laporan Akhir dan Output Kegiatan 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan 

3.2. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air Portabel dilakukan 

melalui analisis data sekunder, penerapan dan pengamatan langsung di lapangan 

dengan metode sebagai berikut:  

1. Evaluasi desain dan perbaikan model fisik laboratorium 

a) Evaluasi  

Evaluasi dilakukan terhadap model fisik skala laboratorium yang dibuat 

pada tahun 2017. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap 

fungsional alat dan evaluasi terhadap kemudahan penggunaan.  

b) Pengamatan dan Pengambilan Data 

Pengamatan dan Pengambilan Data dilakukan baik itu di skala 

laboratorium yakni berupa uji komponen alat pembuka pintu air portabel 
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maupun skala lapangan yakni berupa pengamatan dan pengambilan 

data keberagaman jenis detail gearbox dan jenis pintu yang ada di 

lapangan untuk kemudian di klasifikasikan agar alat pembuka pintu air 

irigasi ini bersifat universal.  

c) Pengembangan Desain 

Pengembangan desain dilakukan berdasarkan kesimpulan dari studi 

literatur, hasil evaluasi desain, hasil pengamatan dan pengambilan data  

serta hasil diskusi teknis dengan narasumber.   

2. Uji coba pembuka pintu air portabel 

Uji coba dapat dilakukan pada dua tempat, yaitu di laboratorium pengujian 

dan di lapangan. Sebelum dilakukan ujicoba di lapangan, harus dilakukan uji 

coba di laboratorium terlebih dahulu. Uji coba di lapangan dilakukan di 

Provinsi Jawa Barat. 

3. Penyusunan petunjuk teknis operasi dan pemeliharaan alat pembuka pintu 

air portabel. 

4. Penyusunan Laporan 

a). Laporan Berkala Simonev 

b). Laporan Interim 

c). Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan 

d). Laporan Akhir dan Output Kegiatan 

3.3. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan secara rinci berdasarkan tahapan kegiatan ditampilkan pada 

Tabel 3.1 yang sesuai dengan kurva-S rencana keuangan dan fisik. 
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Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

 

Keterangan : 

 Rencana Pelaksanaan Tahapan 

 Realisasi Pelaksanaan Tahapan 

No. Kegiatan 
Tahun 2018 Bulan- 

Ket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Tahap Persiapan              

A 
Penyusunan Tim Pelaksana dan 
Narasumber 

             

B 
Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan 
(RMP) 

             

II Tahap Pelaksanaan              
A Evaluasi desain dan perbaikan model fisik laboratorium  

1 Evaluasi Fungsional              
2 Evaluasi terhadap kemudahan pengguna              
3 Pengamatan dan Pengambilan Data              
4 Pengembangan Desain              

B Ujicoba pembuka pintu air portabel  
1 Uji Coba Laboratorium              
2 Uji Coba Lapangan              

C 
Penyusunan petunjuk teknis operasi dan 
pemeliharaan 

             

III Tahap Pelaporan  
A Laporan Berkala Simonev              
C Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output              
D Laporan Akhir dan Output Kegiatan              
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BAB 4  

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1. Hasil Kegiatan 

Secara umum capaian kegiatan Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air Portabel 

untuk progres fisik sebesar 63.44% dengan deviasi sebesar 26.05% dan progres 

keuangan sebesar 64.14 % dengan deviasi 25.33% (Lampiran 1). Kurva-S fisik 

dan keuangan dapat dilihat pada (Lampiran 2). 

4.1.1. Persiapan 

Hasil kegiatan pada tahap ini sampai dengan Bulan Oktober 2018 adalah sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan Tim Pelaksana dan Narasumber 

Untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan litbang 

Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air Portabel ini telah di susun tim 

pelaksana kegiatan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala 

Satuan Kerja Balai Litbang Teknologi Irigasi Nomor 

12/KPTS/Lb7/SATKER/2018 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, 

Koordinator, Pengendali Teknis, Pengendali Program, Ketua Tim, Sekretaris, 

Peneliti/ Pengkaji/ Perekayasa dan Pembantu Peneliti/ Pengkaji/ Perekayasa 

Satker Balai Litbang Teknologi Irigasi Pusat Litbang Sumber Daya Air Tahun 

Anggaran 2018 Tanggal 3 Januari 2017. 

2) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) 

Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) Kegiatan Pengembangan Alat Pembuka 

Pintu Air Portabel telah disusun dan terbit pada tanggal 26 Januari 2018 

dengan Nomor Dokumen RMP/PUSAIR/BLIRIGASI/01-01. Rancangan kerja 

pelaksanaan kegiatan secara detail dituangkan dalam RMP Pengembangan 

Alat Pembuka Pintu Air Portabel yang berisi beberapa bab, diantaranya : 

umum; informasi kegiatan; sasaran mutu kegiatan; persyaratan teknis dan 

administrasi; struktur organisasi; tugas tanggung jawab dan wewenang; 

kebutuhan sumber daya; bagan alir pelaksanaan kegiatan; jadwal 

pelaksanaan kegiatan; jadwal personil; jadwal penggunaan sarana dan 

prasarana; rencana dan metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, 
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inspeksi, pengujian dan  kriteria penerimaannya; daftar dokumen sistem 

manajemen mutu; daftar rekaman; dan daftar pustaka yang dilengkapi dengan 

lampiran-lampiran pendukung. 

Revisi RMP diterbitkan pada 29 Juni 2018 untuk menyesuaikan dengan 

perubahan output kegiatan. Perubahan output berdasarkan Perjanjian Kinerja 

Balai Litbang Irigasi untuk kegiatan ini awalnya adalah model fisik alat 

pembuka pintu air portabel menjadi  Teknologi Alat bantu Portabel Pembuka 

Pintu Air dilengkapi dengan Panduan Teknis dan Manual Operasi Alat Bantu 

Portabel Pembuka Pintu Air. 

4.1.2. Pelaksanaan 

1) Evaluasi Desain dan Perbaikan Model Fisik Laboratorium 

a) Evaluasi Desain 

Evaluasi terhadap tingkat fungsional dilakukan dengan cara melakukan 

pengujian terhadap model fisik skala laboratorium yang dibuat pada tahun 

2017. Percobaan dilakukan dengan cara menguji model fisik alat pembuka 

pintu air terhadap beberapa pintu yang ada di D.I Jatiluhur Seksi 

Telagasari Karawang. Percobaan ini dilakukan untuk mengukur 

perbandingan antara spesifikasi model fisik dengan beberapa 

pembebanan pintu air irigasi yang memiliki roda gigi.  

 

Gambar 4.1 Sproket 1:8, Reducer 1:40, Motor AC Servo dan Catu Daya 

Genset 

Gambar 4.1 menunjukkan model fisik alat pembuka pintu air portabel 

generasi pertama yang terdiri dari empat bagian utama yaitu sproket, 

motor servo, reducer, dan catu daya. Konfigurasi ini dibuat tentu 
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berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan beban dan faktor lain yang 

bekerja pada pintu air pada saat dioperasikan. Adapun hasil dari evaluasi 

desain yang dilakukan pada model fisik alat pembuka pintu air portabel 

terdahulu adalah sebagai berikut : 

(1) Pola desain dan perhitungan kebutuhan daya angkat dapat digunakan 

dalam perencanaan alat bantu portabel. 

(2) Spesifikasi motor servo sebesar 750 Watt dengan rasio akhir putaran 

18 rpm cocok digunakan sebagai tenaga penggerak dalam model fisik 

ini.  

(3) Kecepatan naik dan turun pintu rerata hasil uji coba model fisik 

sebesar 12 cm/menit lebih cepat dari  kecepatan operasi pintu secara 

manual. 

(4) Model fisik hanya dapat diterapkan pada pintu yang memiliki bentuk 

as kotak dan model gearbox yang tegak lurus dengan air, sehingga 

perlu dikembangkan agar dapat digunakan untuk tipe pintu air lainnya. 

(5) Sumber catu daya serta konfigurasi alat masih relatif besar dan berat, 

sehingga masih perlu pengembangan alternatif komponen yang lain 

dan lebih ergonomis. 

(6) Pengemasan dan pola mobilisasi model fisik perlu dirancang agar 

mempermudah pelaksanaan di lapangan. 

(7) Sistem reduksi masih bertingkat sehingga perlu penyederhanaan 

dalam hal reduksi. Secara struktur komponen dengan sistem sproket 

ekspose masih belum aman jika digunakan oleh petugas, apalagi 

pada jarak yang sangat dekat interaksinya. 

(8) Kemudahan penggunaan relatif masih merepotkan petugas, dimana 

berdasarkan hasil uji coba penggunaan setidaknya perlu minimal dua 

orang petugas untuk mengoperasikan alat. Satu orang petugas harus 

memasang sistem rantai, sementara yang lain harus memasang alat 

ke frame pintu air, pengaturan sumber catu daya serta sistem kontrol 

naik turun pintu air. 

b) Pengamatan dan Pengambilan Data 

Setelah melakukan evaluasi kemudian dilakukan pengamatan dan 

pengambilan data. Karena keberagaman jenis detail gearbox dan jenis 
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pintu yang ada di lapangan, maka harus dilakukan survey keberagaman 

pintu air untuk dilakukan klasifikasi supaya alat pembuka pintu air irigasi 

ini bersifat universal. 

 
Gambar 4.2 Survey Jenis Detail Gearbox dan Jenis Pintu di D.I Jatiluhur 

Untuk  menambah variasi data pintu air, dilakukan pengumpulan data di 

luar Daerah Irigasi Jatiluhur (Gambar 4.2 dan 4.3). Survey dilakukan di 

beberapa Daerah Irigasi antara lain Daerah Irigasi Rentang yang berada 

di Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Tabel 4.1 menunjukkan 

ringkasan beberapa parameter yang diamati pada beberapa pintu air yang 

ditinjau di lokasi. Parameter tersebut diukur secara langsung pada pintu 

air terutama bagian mekanis penggerak, dan sebagian data utama diukur 

pada rangka pintu air. 

 
Gambar 4.3 Survey Jenis Detail Gearbox dan Jenis Pintu di D.I Cimanuk 

Cisanggarung 
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Tabel 4.1 Dimensi Beberapa Pintu di D.I. Jatiluhur, Kab. Karawang 

No Data 

 Nomenklatur Bangunan Bagi di Jaringan 
Irigasi 

BTLS 3 BBR1 BPO 6 BTUT 1 BTUT 8 BTUT 11 

1 Tebal daun pintu (mm) 107 130 100 115 120 120 

2 Lebar daun pintu (mm) 1180 2470 1700 2400 2400 1300 

3 Tinggi daun pintu (mm) 1060 2700 1750 1800 1800 2000 

4 
Panjang rangka atas 
(mm) 

1320 - 2420 3320 3000 1640 

5 
Lebar rangka atas 
(mm) 

212 - 2850 350 340 340 

 7 
Ukuran batang rangka 
(mm) 

75 x 
155 

75 x 
155 

75 x 
155 

75 x 
200 

70 x 
180 

70 x 
180 

8 
Diameter poros ulir 
luar (mm) 

52 67 51 70 73 50,7 

9 
Diameter poros ulir 
dalam (mm) 

44 43,5 43,5 60 63 42,7 

10 
Jarak antar ulir/pitch 
(mm) 

12,65 12,65 12,65 10,2 10,2 10,2 

 11 
Diameter Bevel Rack 
(mm) 

245 400 400 430 460 0:00 

 12 
Diameter Bevel Pinion 
(mm) 

160 160 160 160 135 160 

13 Rasio gigi poros pintu 12 : 26 12:40 12:40 12:36 12:36 12:48 

14 
Rasio gigi poros 
setang 

12 : 26 12:40 12:40 12:36 12:36   

15 
Dimensi profil slot 
setang (mm) 

- - -  
32 X 
32 

46 x 46 32 x 32 

 16 
Panjang slot setang 
(mm) 

 - -  - 55 56,5 53 

17 Material Daun pintu logam kayu kayu logam kayu logam 

18 Material Setang logam logam logam logam logam logam 

19 
Material Bantalan 
poros ulir 

logam logam logam logam logam logam 

20 Material Roda gigi logam logam logam logam logam logam 

21 Material Poros ulir logam logam logam logam logam logam 

22 
Material Rangka pintu 
air 

logam logam logam logam logam logam 

23 
Interval pengoperas-
ian (hari) 

1 2 2 7 3 3 

24 
Kecepatanpeng-
operasian(cm/menit) 

10 3 4 2,5 2,5 2,5 

25 Fungsi utama 

buka 
tutup & 

atur 
debit 

buka 
tutup 
& atur 
debit 

buka 
tutup 
& atur 
debit 

buka 
tutup 
& atur 
debit 

buka 
tutup & 

atur 
debit 

buka 
tutup & 

atur 
debit 

Sumber : Pengukuran langsung lapangan  

Selain itu dilakukan juga identifikasi data keberagaman pintu air 

berdasarkan spesifikasi pintu air yang ada pada KP 09. Tabel 4.2 
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merupakan data parameter desain untuk berbagai jenis pintu air 

berdasarkan Kriteria Perencanaan Irigasi Bagian 09.  Identifikasi ini 

memberikan gambaran yang jelas untuk keberagaman parameter yang 

sedapat mungkin diakomodir pada desain penyempurnaan alat pembuka 

pintu air portabel. 

Tabel 4.2 Data Spesifikasi Pintu Air di KP 09 

No Data 
Jenis Pintu 

1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4A 2C 3C 4C 5A 6A 7A 

1 Total 
gearing 
ratio (x:1) 

1 1 3 6 1 2 2 3 2 2 3 4 4 6 

2 Jarak 
antar ulir 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 1,6 1,6 1 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 

3 Ulir 
diameter 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6 4 4,6 4,8 5,4 4,8 5,4 6 

4 Tebal 
pintu air 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 Tinggi 
pintu air 

0,8 1 1,5 2 0,6 0,8 1 1,2 1 1,2 1,5 0,9 1,3 1,7 

6 Lebar 
pintu air 

0,6 0,8 1 1,5 0,6 0,8 1 1,2 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 

 Sumber : KP Irigasi Bagian 09 

Setelah kebutuhan daya angkat diketahui langkah selanjutnya adalah 

mencari mesin dan gearbox yang dapat mengcover kebutuhan daya 

tersebut. Gearbox yang ada di pasaran dengan perbandingan besar 

memiliki berat dan ukuran yang besar. Oleh karena itu perlu dibuat custom 

gearbox untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Gambar 4.4 

merupakan dokumentasi tim kegiatan di workshop manufaktur yang 

mampu dan memiliki kapasitas untuk mengerjakan beberapa komponen 

alat yang memiliki spesifikasi khusus. Pemilihan workshop juga sangat 

penting dipertimbangkan karena beberapa komponen ada yang harus 

didesain custom, atau tidak didapatkan langsung di pasaran. 

 
Gambar 4.4 Kunjungan ke Workshop Manufaktur 
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c) Pengembangan Desain 

Rencana Pengembangan desain berdasarkan variasi ukuran dan jenis 

gearbox yang didapat dilapangan serta kesimpulan dari beberapa kajian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa catatan fokus 

pengembangan desain adalah sebagai berikut: 

(1) Agar sistem reduksi RPM tidak bertingkat perlu digunakan reducer 

dengan perbandingan yang lebih besar sehingga didapat nilai reduksi 

yang sama dengan sistem reduksi bertingkat. 

(2) Dipilih jenis motor penggerak yang memiliki power lebih besar. 

(3) Karena variasi detail pintu yang beragam di lapangan perlu tambahan 

adaptor yang dapat menghubungkan alat dengan pintu.  

Berdasarkan pada data dan kebutuhan untuk melakukan pembukaan 

pintu air direncanakan alat pembuka pintu air portabel akan menggunakan 

mini engine seperti seperti Gambar 4.5 berikut ini. Dimana engine 

menggunakan mesin 4 tak dengan daya sebesar 1 HP dan reducer 

menggunakan planetary gear. Dimana dengan menggunakan planetary 

gear alat tidak perlu menggunakan sprocket sebagai reducer bertingkat.  

 
Gambar 4.5  Desain Awal Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air 

Portabel 

Kemudian terjadi perubahan desain dengan mengganti engine yang 

digunakan dengan menggunakan engine chainsaw. Dimana kelebihan 

engine chainsaw adalah tidak terpengaruhnya karbutaror terhadap 

perubahan axis saat alat digunakan. Selain itu daya yang dihasilkan oleh 

engine chainsaw 2 tak lebih besar dibandingkan engine 4 tak dengan 

ukuran cc yang sama. Ilustrasi desain alat pembuka pintu air portabel 

Reducer gearbox 

Engine 

Bracket 

Shaft Connection 
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dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.  Koneksi alat terhadap as pintu air 

eksisting direncakan sejajar, atau langsung. 

 
Gambar 4.6 Desain alat pembuka pintu air portabel 2 

Setelah itu masih terus dilakukan penyesuaian desain terhadap 

ketersediaan komponen di pasaran, kemudahan manufaktur dan 

pengoperasian. Dimana pengoperasian dengan sudut tegak lurus 

terhadap pintu air akan memakan banyak ruang untuk melakukan 

pengoperasian pintu air, oleh karena itu dilakukan perubahan arah bukaan 

pintu dimana alat pembuka pintu air portabel ini tidak tegak lurus dengan 

pintu air, namun sejajar dengan pintu air. Keuntungan yang didapatkan 

dari perubahan ini adalah tidak diperlukannya bracket untuk menahan 

gaya sentrifugal dari alat pembuka pintu air saat dioperasikan. Ilustrasi 

desain dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Final Desain Alat Pembuka Pintu Air Portabel  

Engine Chain saw 
Reducer gearbox 

Reverse Gear 

Reducer Gearbox 

Chain & Sproceket 

Engine Chain saw 
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Perhitungan beban yang telah dilakukan terhadap pengembangan alat 

pembuka pintu air versi sebelumnya telah dilakukan. Berdasarkan hasil uji 

coba maka dilakukan perhitungan kebutuhan alat yang targetnya mampu 

mengoperasikan spesifikasi pintu air irigasi yang telah teridentifikasi baik dari 

hasil lapangan maupun dari Kriteria Perencanaan Irigasi. Hasil kalkulasi 

beban operasi pintu dan kebutuhan daya pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Kalkulasi Beban Operasi Pintu dan Kebutuhan Daya 

 

Hasil perhitungan yang dijelaskan pada Tabel 4.3 diperoleh dari beberapa 

rumus persamaan. Rumus persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Beban Pengoperasian 

Massa pintu 

� = � � � ................................................................................................. (1) 

Dimana,  m  = massa (kg) 

 V  = volume (m3) 

 ρ   = densitas/ massa jenis (kg/m3) 

Maka,   mPintu = V x ρlogam x faktor Koreksi Beban 

 Mpintu  = (1.7 x 2.5 x 0.1) x 7.85 x 2  = 6.14 Ton 

 Tekanan hidrostatik tertinggi pada dasar sungai 

� =  ��	
  � g x h ........................................................................................ (2) 

Dimana, ρair = densitas/ massa jenis air  (1.000 kg/m3) 

1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4A 2C 3C 4C 5A 6A 7A

1 Gaya pengoprasian

a berat pintu ton 0.50 1.00 2.50 4.50 0.52 0.92 1.44 2.08 1.16 1.73 2.60 1.95 3.76 6.14

b Hidrostatis ton 0.27 0.528 1.36 3.465 0.168 0.36 0.66 1.092 0.528 0.91 1.632 0.825 2.1 4.275

c gaya gesek pinggir ton 0.28 0.36 0.585 0.84 0.20 0.2784 0.36 0.4464 0.36 0.4464 0.585 0.32 0.4914 0.6834

d gaya tarik air ton 0.01 0.02 0.05 0.10 0.01 0.02 0.03 0.05 0.03 0.04 0.06 0.05 0.09 0.15

e Gaya gesek sedimen ton 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

f gaya gesek tahanan ton 0.14 0.26 0.68 1.73 0.08 0.18 0.33 0.55 0.26 0.46 0.82 0.41 1.05 2.14

Beban Pengoprasian total ton 1.10 1.82 3.99 7.35 0.99 1.58 2.34 3.30 1.98 2.85 4.24 2.90 5.56 9.28

2 torsi pada spindel kg.cm 1315.5 2179.0 4788.5 8819.1 1190.6 1894.9 2811.6 3955.3 2377.4 3420.1 5084.2 3482.4 6672.8 11135.8

3 torsi pada stang akhir kg.cm 1315.5 2179.0 1596.2 1469.8 1190.6 947.4 1405.8 1318.4 1188.7 1710.0 1694.7 870.6 1668.2 1856.0

4 Torsi Nm 258.0 427.4 313.0 288.3 233.5 185.8 275.7 258.6 233.1 335.4 332.4 170.7 327.2 364.0

5 Kapasitas Motor Kw 0.154 0.254 0.559 1.030 0.139 0.221 0.328 0.462 0.278 0.399 0.594 0.407 0.779 1.300

6 Kapasitas Motor HP 0.21 0.34 0.75 1.38 0.19 0.30 0.44 0.62 0.37 0.54 0.80 0.55 1.04 1.74

Satuan
Nama Pintu

No Data
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 g  = percepatan gravitasi (m/s2) 

 h  = tinggi pintu air (m) 

� =  1 � 9.81 x 1.7 = 16.67 ton 

Gaya hidrostatik pada pintu 

F����� =
� � � � �

�
 ......................................................................................... (3) 

F����� =
�.�  � �.! � �."

�
 = 4.275 ton 

Dimana, Fpintu = gaya hidrostatik pintu (N) 

 P  = tekanan hidrostatik pada pintu (N/m2) 

 w  = lebar pintu (m) 

 h  = tinggi pintu (m) 

Gaya gesek di alur pintu 

#�$%
 = #&	'(%� Cd &	'(% ............................................................................. (4) 

Dimana, Falur  = gaya gesek di alur pintu (N) 

 Fpintu  = gaya hidrostatik pintu (N) 

 cd pintu= koefisien gesek 

#�$%
 = 0.4� 0.435 = 0.17 

Gaya angkat pintu 

#(/(�$ =  #&	'(% +  #�$%
 .............................................................. …………..  (5) 

Dimana, Ftotal  = gaya angkat pintu (N) 

 Fpintu  = gaya hidrostatik pintu (N) 

 Falur  = gaya gesek di alur pintu (N) 

#(/(�$ =  4.275 +  0.17 = 4.445 ton 

Daya tekan sedimen 

�2 = 34 . 5.
67

8.9

�
   .......................................................................................... (6) 

Dimana,  �2  = beban tekan sedimen (t) 

 34  = Koefisien tekan = 0.6 

 5  = berat jenis sedimen = 1.2 t/m2 

:2  = tinggi sedimen dari dasar = 0.75 m 
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 ;  = lebar pintu 

Gaya gesek karet parapet 

#< =  =<>? + � × AB ΣD  ............................................................................... (7) 

Dimana,  =<  = koefisien gesek besi dan karet, kondisi naik = 1.5 kondisi 

turun = 0.7 

 ?  = gaya tekan awal karet = 0.1 

 �  = tekanan air rata-rata di sisi perapat = 2.2 t/m2 

A  = kontak dengan karet perapat = 0.02 m 

 ΣD = panjang karet perapat (m) 

Gaya gesek antara tahanan karet dengan metal 

#E =  = × �  ............................................................................................... (8) 

Dimana,  =  = koefisien gesekan metal = 0.5 

#E =  0.5 × 2.2 = 1.1 FGH 

Gaya tarikan air di bawah daun pintu 

#I =  J × KL × : × M  ................................................................................ (9) 

Dimana,  J  = koefisien gaya tekan kebawah = 0.38 

 KL  = berat jenis air = 1 t/m3 

 :  = tinggi permukaan air dari dasar (m) 

M = luas penampang bawah pintu (m2) 

#I =  0.38 × 1 × 2.5 × 0.017 = 0.0167 

Gaya gesek antara metal dan sedimen 

#E =  = × �N  ........................................................................................... (10) 

#E =  0.5 × 0.17 = 0.85 ton 

Dimana,  =  = koefisien gesekan metal = 0.5 

 �N  = beban sedimen 

 :  = tinggi permukaan air dari dasar (m) 

M = luas penampang bawah pintu (m2) 

Gaya tekan air diatas daun pintu 

#F =  J × KL × : × M  ............................................................................... (11) 
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Dimana,  J  = koefisien gaya tekan keatas = 0.15 ton 

 KL  = berat jenis air = 1 t/m3 

 :  = tinggi permukaan air dari dasar (m) 

M = luas penampang bawah pintu (m2) 

#F =  0.15 × 1 × 2.5 × 0.25 =  0.093 ton 

Torsi Pada Spindel 

6O P QR >S/2
T

8
∩P 2V µ P X P QRB

�>X P S/2
T

8
∩P QRY µ P 2B

  ........................................................................... (12) 

= 11135,8 [\. ]� 

Dimana,  µ = Koefisien gesek antara baja dan bronze = 0.2 

 
b. Kebutuhan Torsi & Daya Angkat  

Sudut gesekan ulir 

tan φ =  cd ulir .......................................................................................... (13) 

Dimana, φ  = sudut gesekan (rad) 

 cd ulir  = koefisien gesek ulir 

Sudut ulir 

tan α = 
�

^ � _
  .............................................................................................. (14) 

Dimana, α  = sudut ulir (rad) 

 P  = jarak antar ulir (cm) 

 d  = diameter ulir (cm) 

Torsi pemutaran ulir 

%̀$	
 =  ab  � cR � # �
d

�
� tan >h + iB ........................................................... (15) 

Torsi pemutaran setang akhir 

T = 
jklmn

�
  .................................................................................................... (16) 

Dimana, i  = rasio gigi    

Kecepatan sudut yang dibutuhkan dengan asumsi kecepatan pembukaan  

3 cm/menit 
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 o = p � q/� .............................................................................................. (17) 

Dimana,  ω  = kecepatan sudut (rpm) 

  v  = kecepatan bukaan (cm/menit) 

  i  = rasio gigi 

  P  = jarak antar ulir (cm) 

Daya pemutaran setang akhir 

� = ` � ω  ................................................................................................ (18) 

Dimana,  P  = daya pemutaran setang akhir (Watt) 

 T  = torsi pemutaran setang akhir (rpm) 

 ω  = kecepatan sudut (rad/s) 

c. Bevel Gear dan Aktuator 

Torsi Pada Setiap Batang Ulir/ Bevel Gear : 

`N� =
�

�
� `N  ........................................................................................... (19) 

Dimana, Ts = 4.811,1 kg.cm 

Torsi Pada Aktuator  

`t =
uv

	 P ƞ x4�

  ......................................................................................... (20) 

d. Kapasitas Motor Elektrik 

� =  
6O P $2

�.�� P ƞ(/(
  ......................................................................................... (21) 

Dimana, 

 P   = Kapasitas motor yang dibutuhkan 

HL  = Beban Pengoperasian  

Ls   = 0.272 m/min 

Ƞbatang ulir  = 0.326 

Ƞgigi payung  = 0.90 

Ƞgigi cacing = 0.60 

Ƞtot   = ƞbatang ulir x ƞgigi payung x ƞgigi cacing 

Dari beberapa persamaan diatas, dapat diketahui hasil komponen motor 

listrik dengan daya minimal 1,7 HP dan catu daya dengan output di atas 1,7 

HP. Kebutuhan daya terbesar adalah 1.74 HP dan torsi sebesar 364 Nm. 

Motor dengan Kapasitas daya sebesar itu biasanya memiliki kecepatan putar 
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sebesar 4000 s/d 7000 RPM. Dengan mengkonversi antara RPM dan 

kapasitas daya terhadap torsi yang dihasilkan mesin tersebut didapat 

perbandingan ratio gearbox sebesar 1:300 sampai dengan 1:400. 

Engine yang digunakan saat ini memiliki tenaga sebesar 2 Kw. Dengan 

maxsimum rpm 13.000. Supaya engine tidak mudah rusak karena harus 

bekerja di putaran maksimum, maka putaran engine dibatasi sampai 7000 

rpm.  

Teknologi saat ini belum ada yang bisa untuk membuat sistem reduksi 1:400 

dengan ukuran sangat kecil, oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi sistem 

trsanmisi bertingkat namun dalam satu sistem. Untuk mencapai kecepatan 

putaran yang diharapkan, maka kecepatan akhir pada aktuator harus diset. 

Maka direncanakan n akhir = 15 s/d 25 rpm. 

yt = 9550 � 
z

'
  ........................................................................................ (22) 

yt = 9550 � 
2.3

7000
= 3.13 {� 

yt = 9550 � 
2.3

25
= 464.4 {� 

yt = 9550 � 
2.3

15
= 878.6 {� 

Jika dibandingkan dengan kebutuhan torsi pada tabel 4.3 diatas, maka torsi 

yang dihasilkan oleh alat pembuka pintu air portabel ini sudah cukup untuk 

memutar pintu air dengan dimensi 1,70 m x 2,50 m. 

Proses pembuatan alat melibatkan tentu melibatkan praktisi dan bengkel yang 

memiliki pengetahuan dan kapasitas yang bersesuaian. Desain akhir yang 

telah direncanakan seperti pada Gambar 4.7 dilakukan sedikit perubahan 

minor disesuaikan dengan hasil diskusi dengan praktisi dan workshop terkait, 

agar proses manufaktur dapat dilakukan. Gambaran akhir desain alat 

diilustrasikan seperti pada Gambar 4.9 yang terdiri dari tiga bagian utama 

yaitu engine, transmisi, pembalik putaran, reducer, dan koneksi. 

Spesifikasi alat pembuka pintu air portabel adalah menggunakan jenis 

gearbox planetary gear dengan ratio 1:78. Sistem reduksi dengan 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  4-15 

menggunakan chain dan sprocket dengan ratio 1:6. Maka jumlah ratio yang 

dihasilkan adalah 1:520. Gearbox dilengkapi dengan reverse gear  (pembalik 

putaran). Shaft connection dibuat beragam menyesuaikan dengan shaft 

connection yang ada di pintu air eksisting. Torsi maksimum yang diharapkan 

adalah 300Nm, dan torsi yang dihasilkan oleh engine adalah sebesar 464.3 

sampai dengan 878.6 Nm. Kecepatan bukaan pintu tidak bisa sama disetiap 

pintunya, karena perbedaan ratio reduksi yang ada di pintu air berbeda. 

 

Gambar 4.8 Alat Pembuka Pintu Air Portabel dan Komponennya 

Manufaktur mulai dilakukan dengan modifikasi komponen engine. Modifikasi 

terutama dilakukan dengan mengambil mata pisau panjang dan rantai di 

bagian depan mesin (Gambar 4.9). Modifikasi lainnya juga dilakukan terhadap 

as putaran mesin di sisi kanan mesin untuk disambungkan dengan sistem 

transmisi. Pada bagian transmisi eksisting alat masih harus dilakukan 

modifikasi karena sistem cengkeraman alat tidak sesuai dengan sistem 

transmisi rancangan alat pembuka pintu air portabel ini.  

 

Gambar 4.9 Modifikasi Engine Chainsaw 

Engine Chainsaw 

Rantai cutting 
mesin Chainsaw 

Engine Chainsaw 

Reverse gear 

Planetary gear 
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Komponen lainnya yang dilakukan modifikasi adalah komponen pereduksi 

putaran. Putaran dari mesin yang sangat tinggi akan diturunkan oleh 

komponen ini, maka digunakan planetary gear dengan spesifikasi tertentu 

sesuai dengan desain. Modifikasi mutlak dilakukan mengingat komponen 

yang ada di pasaran dengan spsesifikasi yang dibutuhkan memiliki 

dimensi dan berat yang relatif besar. Gambar 4.10 merupakan ilustrasi 

proses modifikasi pada komponen reduksi putaran. 

 

Gambar 4.10 Modifikasi Komponen Planetary Gear  

Modifikasi juga dilakukan terhadap sistem pembalik arah putaran naik dan 

turun pada pintu air, yaitu menggunakan reverse gear (Gambar 4.11). 

Pembalik arah ini akan mengubah arah dengan cara memindahkan gir 

satu dengan lainnya yang berbeda arah. Cara kerja transmisi manual di 

posisi Netral (N) maka mesin tidak akan disalurkan di poros output. Ini 

diakibatkan karena syncromesh berkondisi bebas atau tidak sedang 

terhubung dengan roda gigi. Apabila tuas transmisi ditekan ke arah 

tertentu maka otomatis perpindahan gigi akan berputar bebarengan 

dengan pemutar dan melakukan dorongan hingga kondisi berputar. 

Komponen 
planetary gear 

Engine Chainsaw 
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Gambar 4.11 Modifikasi Komponen Reverse Gear  

2. Uji Coba Pembuka Pintu Air Portabel 

Uji coba yang telah dilakukan adalah uji coba modifikasi model fisik skala 

laboratorium yang dibuat pada tahu 2017 dengan menghilangkan rantai dan 

sprocket dan melakukan direct pengoperasian langsung. Gearbox yang 

digunakan adalah gearbox 1:40 dengan engine 4 tak sebesar 1 HP.  

 

Gambar 4.12 Percobaan Alat Pembuka Pintu Air Portabel dengan Sistem 
Reduksi Langsung 

Hasil yang didapat dari uji coba ini adalah reduksi secara langsung 

membutuhkan perbandingan yang jauh lebih besar. Penghilangan rantai dan 

sprocket sangat berpengaruh terhadap torsi yang dihasilkan oleh engine untuk 

membuka pintu air. Percobaan ini juga dilakukan pada pintu air dengan 

Tuas Reverse 

Gigi input 

Shaft output 

Shaft output 

As pintu eksisting Reducer 

Penopang 
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dimensi lebih kecil di B.TUT 11 Telagasari Karawang (Gambar 4.12 dan 4.13), 

namun alat pembuka pintu air ini masih tidak sanggup untuk memutarkan 

poros stang dan mengangkat pintu air. 

 
Gambar 4.13 Uji Coba Alat Pembuka Pintu Air Portabel Tanpa Tambahan 

Sprocket 

Hasil uji coba alat pembuka pintu air portabel yang telah dilakukan 

pengembangan dilakukan di B.Br 1, Bendung Ranggon, Daerah Irigasi 

Jatiluhur. Alat diuji pada pintu air yang memiliki data teknis seperti pada Tabel 

4.1. Pintu air memiliki dimensi lebar 2,4 meter, dan pada saat uji coba 

dilakukan muka air diukur hanya menutup setengah bagian dari daun pintu air. 

Gambar 4.14 merupakan dokumentasi uji coba alat di as pintu eksisting B.Br 

1. Kendala dialami petugas pada saat menyalakan enjin pada awal operasi, 

namun setelah dicermati terdapat standar operasi mesin dua tak yang belum 

dilakukan. Uji coba masih fokus pada kinerja alat, apakah mampu atau tidak 

memutar as pintu air sesuai dengan target kecepatan rencana. Berdasarkan 

hasil pengamatan didapatkan kecepatan angkat 16 cm/menit, dan kecepatan 

turun lebih tinggi 20 cm/menit. Kecepatan yang dicapai didapatkan dengan 

mengoperasikan enjin pada kondisi sekitar setengah sampai maksimum tiga 

perempat kecepatan enjin. 

Berdasarkan hasil uji coba masih ditambahkan beberapa alat tambahan 

sebagai penyempurnaan dan kemdudahan pengoperasian. Petugas masih 

perlu penyesuaian terhadap handling alat yang memiliki berat lebih dari 15 kg 

tersebut. Garpu pengait alat ke frame pintu air masih belum sepenuhnya 

mampu menopang alat yang telah terpasang pada as pintu air. 

Enjin penggerak 

Reducer 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  4-19 

 

Gambar 4.14 Uji Coba Alat Pembuka Pintu Air Modifikasi 

Ditambahkan tripod penopang pintu air (Gambar 4.15), dan didesain hanya 

sebagai penopang beban alat. Beban puntir tetap didesain ditumpu oleh garpu 

pengait yang dihubungkan ke frame pintu air. Penambahan tripod juga 

mempermudah mulai awal enjin oleh petugas tanpa harus menahan beban 

alat. 

 

Gambar 4.15 Konfigurasi Final Alat Pembuka Pintu Air Portabel 

Handel 

Enjin 
Shaft Connection Planetary Gearbox 

Garpu Pengikat 

Shaft Connection 

Tripod 

 Enjin 
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3. Penyusunan petunjuk teknis operasi dan pemeliharaan alat pembuka pintu air 

portabel.  

Alat pembuka pintu air portabel ini dilengkapi dengan petunjuk teknis operasi 

dan pemeliharaan. Penyusunan petunjuk teknis ini sebagian telah dapat 

dilakukan khususnya pada tata cara persiapan, manual operasi, dan manual 

pemeliharaan. Outline petunjuk teknis adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

2. Ruang Lingkup 

3. Acuan Normatif 

4. Istilah dan Definisi 

5. Persyaratan 

6. Operasi 

6.1.  Operator 

Menjelaskan petunjuk penyiapan diri operator meliputi kondisi 

fisik dan pakain.  

6.2.  Komponen Aktuator Portabel 

Menjelaskan komponen, tata cara pengangkutan, dan bahan 

bakar.  

6.3.  Penggunaan Aktuator Portabel 

6.3.1.  Starting/ Menyalakan Aktuator Portabel 

6.3.2.  Pengoperasian Buka/ Tutup Pintu Air Irigasi 

7. Pemeliharaan 

7.1.  Perawatan Alat 

7.2.  Penggantian Suku Cadang 

7.3.  Permasalahan yang Mungkin Muncul 

8.  Lampiran  

 

4.1.3. Pelaporan 

1) Laporan Berkala Simonev 

Pelaporan simonev telah dilaksanakan secara rutin setiap bulannya melalui 

http://simonev.pusair-pu.go.id/. Progres keuangan dan fisik setiap akhir bulan 

dicatatkan sesuai tahapan kegiatan. Hasil progres tersebut menjadi acuan 

evaluasi bulanan.  
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2) Konsep Laporan Akhir dan Output Kegiatan 

Konsep Laporan Akhir Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air Portabel telah 

disusun dengan Nomor Dokumen DSM/IP.16 03/01/IRIGASI/2018 dan Output 

Kegiatan Alat Pembuka Pintu Air Portabel dengan Nomor Dokumen DSM/IP. 

16 03/01.1.1/IRIGASI/2018.  

3) Laporan Akhir dan Output Kegiatan 

Laporan akhir dan output kegiatan telah disusun dengan penyempurnaan hasil 

uji coba alat pembuka pintu air portabel, sehingga didapatkan hasil utuh 

kinerja alat sesuai dengan target sasaran mutu.  

4.2. Pembahasan 

Hasil perhitungan kebutuhan daya pada Tabel 4.7 merupakan dasar untuk 

menghitung kebutuhan dan spesifikasi dalam merancang alat yang 

dikembangkan. Terdapat faktor reduksi spesifikasi atau hal lain pada komponen 

yang tidak dapat diketahui sebelumnya pada saat merancang sehingga perlu 

memberikan angka keamanan tertentu dalam memilih komponen yang akan 

dipilih. Misalnya dalam pemilihan daya pada enjin yang dipilih, ditetapkan memilih 

enjin dengan daya 25-30% lebih tinggi dari kebutuhan hasil kalkulasi. 

Konsep handling alat pembuka pintu air portabel yang aman dan ergonomis 

sangat diperhitungkan pada saat perancangan alat. Titik berat alat dan 

kemudahan handling diperhitungkan supaya dapat dibawa dan dioperasikan oleh 

satu orang petugas pintu air. Jika berat badan petugas rerata 70 kg maka berat 

alat yang dibuat maksimum sepertiga dari berat tersebut. Standar Perencanaan 

Irigasi mensyaratkan untuk operasi manual maksimum yang bisa ditanggung oleh 

petugas adalah 15 kg. Namun hal tersebut seringkali melebihi kapasitas 

maksimum petugas akibat kondisi pintu air yang tidak terawat, beban lain yang 

melebihi perkiraan. 

Konfigurasi final alat pembuka pintu air portabel (Gambar 4.15) merupakan desain 

akhir yang didapatkan setelah mengakomodir masukan dari petugas pintu air. 

Tinggi tripod juga dirancang mampu menyesuaikan tinggi as pintu air terhadap 

lantai layanan yang berbeda-beda. Hubungan antara manusia dan mesin menurut 

beberapa penelitian memiliki hubungan (Jazani dan Mousavi, 2014). Hubungan ini 

fokus pada fisik manusia dan karakteristik persepsi dan aplikasi dari data tersebut 
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terhadap desain dari perangkat keras yang akan dibuat. Parameter yang 

dipertimbangkan antara lain kontrol, tampilan, ruang gerak, serta rancangan kerja 

alat. Gambar 4.16 dibuat dengan berbagai pertimbangan ergonomis pengguna 

akhir dan beberapa parameter kemudahan telah dipenuhi kecuali berat alat (22,3 

kg). 

 

Gambar 4.16 Bagian Alat Pembuka Pintu Air Portabel Modifikasi 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

1) Perhitungan beban operasi pintu disesuaikan dengan kondisi pintu air di 

lapangan, hasil identifikasi standar pintu air sesuai KP Irigasi, dan telah 

dilakukan pada tahap pengembangan desain kemudian dipakai dalam 

menentukan komponen alat. Masukan dari pengguna akhir juga telah 

diidentifikasi untuk merancang alat agar semaksimal mungkin agar alat 

memiliki tingkat ergonomis yang memenuhi harapan pengguna. 

2) Kecepatan bukaan pintu pada pintu air di Bendung Ranggon Seksi 

Telagasari Karawang sebesar 16 cm/menit dan kecepatan tutup 20 

cm/menit, dan kecepatan yang dicapai ini sudah memenuhi standar minimum 

KR Irigasi Bagian 09, lebih cepat jika dibandingkan kecepatan 

pengoperasian manual pada kecepatan ±5 cm/menit.  

 

5.2. Saran 

1) Karena jenis pintu air di indonesia beragam dan memiliki perbandingan ratio 

yang tidak sama di setiap pintunya menyebabkan kecepatan pembukaan 

pintu tidak dapat seragam. Jika kecepatan yang diharapkan ingin dicapai, 

maka dianjurkan untuk dilakukan pengembangan desain, komponen 

mekanis, dan material pintu air yang dapat dioperasikan dengan mudah dan 

akurat serta kompatibel dengan aktuator portabel. Alat ini diharapakan bisa 

digunakan sebagai alat transisi dari pengoperasian pintu air secara manual 

ke pengoperasian otomatis. 

2) Masih perlu perekayasaan material pada komponen planetary gearbox yang 

lebih ringan namun tetap memenuhi standar kekuatan yang cukup untuk alat 

pembuka pintu air portabel ini. 

 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  x 
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