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ABSTRAK
Sebuah prototipe sistem pengukuran debit air pada saluran terbuka berbasis V-Notch Weir dan Differential Pressure
Transmitter telah dibuat dengan tujuan agar hasil pengukuran dapat dibaca secara langsung dan ditransmisikan
ke instrumen lainnya. Sebelumnya, hasil pengukuran tidak dapat dibaca secara langsung, tetapi harus dihitung
terlebih dahulu berdasarkan indikasi tinggi muka air yang terbendung oleh weir. Tujuan tersebut dapat dicapai
dengan menerapkan instrumen Differential Pressure Transmitter yang diintegrasikan dengan Programmable
Panel Meter. Pada prototipe ini, V-Notch Weir 22,5° dipasang pada bak saluran terbuka berukuran 1,2 m x 0,6
m x 0,4 m yang diuji untuk mengukur debit pada rentang 0–0,67 l/s (0–40 liter/menit) dan diperoleh hasil ukur
yang linier pada rentang debit 0,25–0,67 l/s (15–40 liter/menit) dengan rentang tinggi muka air 0,057–0,084 m
(57–84 mm) serta menghasilkan luaran (output) Differential Pressure Transmitter pada rentang 4–12,96 mA.
Penyimpangan terbesar hasil pengukuran sebesar 2,33%.
Kata Kunci: prototipe, pengukuran, debit, saluran terbuka, V-Notch Weir, tinggi muka air, tekanan hidrostatis.
ABSTRACT
A prototype water discharge measuring system on open channel-based V-Notch Weir and the instrument Differential
Pressure Transmitter has been created with the purpose that the measurement results can be read directly and are
allowed to be transmitted to another instrument. Previous measurement results can’t be read directly because it
must be calculated first by an indication of water level of the dammed by a weir. These objectives can be achieved
by applying the Differential Pressure Transmitter instrument which is integrated with Programmable Panel Meter.
In this prototype, V-Notch Weir 22,5° mounted on the vessel open channel size 1,2 m x 0,6 m x 0,4 m were tested
to measure the discharge in the range of 0–0,67 l/s (0–40 liters/minute), linear measurement results obtained in
the discharge range 0,057–0,67 l/s (15–40 liters/minute) with a range of water level of 0,057–0,084 m (57–84
mm) and produced the output Differential Pressure Transmitter in the range of 4–12,96 mA. The deviation
measurement results of 2,33%.
Keywords: prototype, measurement, flow, open channel, V-Notch Weir, water level, hydrostatic pressure.

A. PENDAHULUAN
Pengukuran aliran dalam saluran terbuka meru
pakan hal yang sangat penting dalam aplikasi
teknik sipil. Ada berbagai jenis struktur yang
tersedia untuk pengukuran debit pada saluran
terbuka, salah satunya adalah struktur bendung
segitiga (V-Notch Weir).
V-Notch Weir adalah suatu struktur piringan
tipis yang memiliki celah berbentuk segi tiga.
Struktur ini sudah lama dan populer diguna
kan untuk mengukur debit air pada saluran
terbuka[1,2,3,4,5].

Namun, sebagaimana kita ketahui, pembaca
an hasil pengukurannya tidak langsung menun
jukkan besarnya debit, tetapi membaca tingginya
permukaan air yang ditimbulkan terlebih dahulu
untuk kemudian dihitung atau melihat tabel
debit. Cara seperti ini dianggap tidak praktis dan
pengukuran hanya dapat dilakukan secara lokal.
Air yang mengalir melalui weir memung
kinkan laju aliran atau debitnya diukur sebagai
fungsi dari kedalaman air yang mengalir.[1,6]
Besar kecilnya debit proporsional dengan tinggi
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rendahnya muka air yang ditimbulkan dan tinggi
rendahnya muka air membangkitkan tekanan
hidrostatis yang proporsional pula.
Adanya pressure transducer dan sejenisnya
memungkinkan pengukuran debit air berbasis
weir dapat dibaca secara langsung dan dimonitor
pada jarak jauh yang terbatas.[7] Selain itu, hal
tersebut sangat memungkinkan dapat terwujud
dengan mengintegrasikan pressure transducer
dan programmable panel meter.
Penerapan metode hidrostatis pada peng
ukuran debit berbasis weir ini merupakan
pengembangan dan kontribusi terhadap peme
nuhan tuntutan teknologi informasi dewasa ini.
Makalah ini menyajikan penerapan prinsip dasar
tekanan hidrostatis pada pengukuran debit air
berbasis V-Notch Weir menggunakan Differential
Pressure Transmitter (D/P Transmitter) yang di
integrasikan dengan programmable panel meter
yang bertujuan untuk mengembangkan sistem
pengukuran debit pada saluran terbuka guna
meningkatkan performansi sistem pengukuran
tersebut.

muka air (h) dinyatakan dengan persamaan
sebagai berikut:[4,5,8,9,10]

B. TEORI DASAR

Qideal= Cd8/15√(2g) tan(θ/2) h5/2 …...........(1)

Pengukuran debit merupakan salah satu
parameter penting dalam pengelolaaan sumber
daya air. Debit didefinisikan sebagai banyaknya
jumlah air yang mengalir pada suatu ruang atau
saluran dalam satuan waktu.
1.

Weir

Pengukuran debit air pada saluran terbuka dapat
dilakukan dengan menggunakan weir. Weir
adalah perangkat struktur hidrolik yang meru
pakan alat ukur primer, yaitu suatu perintang
(penahan) yang memiliki hubungan spesifik an
tara kedalaman tinggi muka air terhadap debit.[2]
Debit air yang mengalir dapat ditunjukkan
dengan melihat kurva korelasi atau perhitungan
matematis berdasarkan tinggi muka air yang
melewati weir. Dengan demikian, weir dapat
digunakan sebagai instrumen basis pengukuran.
Salah satu jenis weir yang sering digunakan
pada pengukuran debit yang rendah adalah
V-Notch Weir (Gambar 1). Pada jenis weir
tersebut, hubungan debit (Q) dengan tinggi
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Gambar 1. Skema Dasar Weir dan V-Notch Weir
22,5o yang Terpasang pada Saluran Terbuka[11]

Dengan notasi lain sebagai berikut:

Qideal= Cd8/15 (2g)0.5 tan(θ/2) h2.5…...........(2)
dengan:

Qideal = debit (m3)

Cd = coefficient discharge (m/s2)

g = percepatan gravitasi (m/s2)

θ = sudut V-Notch Weir (°)

h = tinggi muka air pada weir (m)
2.

Differential Pressure Transmitter

Tinggi muka air yang melewati weir mempunyai
tekanan hidrostatis yang besarnya dapat diukur
oleh instrumen D/P transmitter.
Pada prinsipnya, D/P transmitter dapat
mengukur perbedaan tekanan atau tekanan dan
mempunyai sinyal luaran (output) berupa arus
listrik dengan rentang 4–20 mA.
Besar kecilnya debit (Q) air yang mengalir
pada weir menimbulkan tinggi rendahnya muka
air (h). Tinggi rendahnya muka air akan mem

Gambar 2. Salah Satu Jenis D/P Transmitter

Gambar 3. Programmable Panel Meter (Autonic)

bangkitkan tinggi rendahnya tekanan hidrostatis
(P). Hubungan (Q) dan (h) dapat dinyatakan
dengan persamaan sebagai berikut:[11]

masukan (input) 4–20 mA, memiliki skala indi
kasi numerik empat digit dan bargraph 0–100%.
Besarnya nilai masukan dan indikasi numerik
dapat diatur atau diprogram sesuai kebutuhan.

Q =(h–h min)/span h x span Q+Q min ... (3)
Hubungan h dengan P dinyatakan sebagai berikut:
P =(h–h min )/span h x span P+P min ... (4)
Hubungan luaran (O) D/P transmitter dengan P
dinyatakan sebagai berikut:
O=(P–P min )/span P x span O+O min ... (5)
Pada saat debit minimum, diperoleh tekanan
hidrostatik minimum yang menghasilkan luaran
D/P transmitter sebesar 4 mA. Demikian pula,
tekanan hidrostatis maksimum dihasilkan
pada saat debit maksimum dengan luaran D/P
transmitter sebesar 20 mA.
Oleh karena debit diwakili oleh tinggi
muka air (h), hubungan masukan dan luaran
(input-output) pada transmitter dapat dinyatakan
dengan persamaan sebagai berikut:
Out. trans. = (h-h min)/span h x16+4... (4)
3.

Programmable Panel Meter

Programmable panel meter (Gambar 3) adalah
instrumen yang dapat digunakan sebagai
penampil atau indikator. Instrumen tersebut
difungsikan sebagai indikator debit menerima

C. METODOLOGI
Sistem pengukuran ini didesain untuk dijadikan
prototipe/simulator sistem pengukuran debit air
pada saluran terbuka berbasis V-Notch Weir dan
tekanan hidrostatis.
Percobaan dilakukan di laboratorium
dengan menggunakan V-Notch Weir 22,5° yang
dipasang pada bak saluran terbuka yang terbuat
dari PVC berukuran 1,2 m x 0,60 m x 0,40 m
yang didesain untuk dapat mengukur debit
maksimum sebesar 0,87 l/s (52 l/menit) dengan
tinggi muka air maksimum yang melewati weir
setinggi 0,1 m. Perangkat ukur lainnya yang
digunakan adalah mistar ukur, D/P transmitter,
dan programmable panel meter.
Agar ada kesesuaian antara D/P transmitter dan unit weir, terlebih dahulu dilakukan
kalibrasi pada rentang ukur tinggi muka air
0–0,15 m sebelum D/P transmitter tersebut
diintegrasikan pada sistem.
Pada saat percobaan, air dialirkan dari
reservoir ke bak menggunakan pompa dan
diukur oleh rotameter yang mempunyai rentang
ukur 0–40 liter/menit. Rotameter difungsikan
sebagai alat ukur referensi, di mana titik
ukur debit disesuaikan dengan rentang ukur
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rotameter. Kemudian, pengamatan terhadap
tinggi muka air dan tekanan hidrostatis yang
dibangkitkan oleh debit tersebut dilakukan pada
setiap titik ukur.
Tekanan hidrostatis diukur oleh D/P transmitter dan luarannya dikirim ke programmable
panel meter yang difungsikan sebagai flow
indicator (FI). Sebelumnya, programmable
panel meter diatur sesuai dengan masukan
dan skala indikasi yang dibutuhkan. Data hasil
pengamatan dianalisis menggunakan persamaan
(3) dan (4).
Gambar 4 memperlihatkan diagram blok
sistem pengukuran pada percobaan ini. V-Notch
weir merupakan perangkat utama yang dipasang
sedemikian rupa pada bak terbuka (Gambar 4a).
Kelengkapan lainnya adalah D/P transmitter
(Gambar 4b). Lubang masukan transmitter
dihubungkan atau ditap pada bak di posisi
titik ukur minimum tinggi muka air yang akan
diukur, di mana posisi tersebut tepat sejajar
dengan ujung bawah mulut weir. Perangkat lain
nya adalah programmable panel meter (Gambar
4c) yang menampilkan besarnya debit yang
diukur. Instrumen tersebut terhubung dengan
D/P transmitter.
Pada saat dilakukan percobaan, air dialirkan
dari reservoir (pada unit yang terpisah) ke bak
saluran terbuka dengan menggunakan pompa.
Katup digunakan untuk mengatur besarnya
debit air yang mengalir dan kemudian diukur
oleh rotameter (sebagai alat ukur referensi).
Percobaan diawali dengan melakukan pengukuran pada rentang ukur 0–40 liter/menit
dengan interval titik ukur setiap 5 liter/menit.

Gambar 4. Diagram Blok Prototipe Sistem Pengu
kuran Debit pada Saluran Terbuka
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Pengamatan terhadap posisi tinggi muka air
dan nilai luaran D/P transmitter dilakukan pada
setiap pengukuran. Hasil percobaan tersebut
tersaji pada Tabel 1 dan Gambar 6.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Gambar 6, terlihat hasil pengukuran
linier terdapat pada rentang debit 0,25–0,67 l/s,
sedangkan pada rentang debit 0 sampai < 0,25
l/s diperoleh hasil ukur yang tidak linier dan
rentang tersebut diabaikan. Dengan demikian,
dinyatakan bahwa prototipe ini baik untuk
pengukuran debit pada rentang 0,25–0,67 l/s.
Sesuai dengan tujuan penelitian ini, peng
amatan difokuskan pada kondisi linear untuk
melihat hubungan antara debit, tinggi muka air,
dan tekanan hidrostaris yang dibangkitkan. Se
lanjutnya, penyesuaian dilakukan untuk kondisi
tersebut dengan cara melakukan pengaturan
terhadap programmable panel meter. Masukan
diatur pada rentang 10,08–12,96 mA dan
skala/indikasi diatur pada rentang 15–40 liter/
menit (0,25–0,67 l/s). Pada kondisi demikian,
diperoleh hasil pengukuran sebagaimana tersaji
pada Tabel 2 dan Gambar 7.
Gambar 7 memperlihatkan hubungan
antara debit, tinggi muka air, dan luaran (output)
D/P transmitter menghasilkan grafik yang
linier, meskipun antara titik ukur 1–3 terlihat
sedikit melengkung. Kondisi demikian dapat
disebabkan oleh kurang akuratnya pengaturan
input dan pembacaan rotameter pada debit yang
relatif rendah. Hubungan output-input tersebut

Gambar 5. Prototipe Sistem Pengukuran Debit pada
Saluran Terbuka.

Gambar 6. Grafik Hasil Percobaan pada Rentang
Ukur 0–0,67 l/s (0–40 l/min)

Gambar 7. Grafik Hasil Percobaan pada Rentang
Ukur 0,25–0,67 l/s (15–40 l/min).

Tabel 1. Data Hasil Percobaan pada Rentang Ukur
0–0,67 l/s

Tabel 2. Data Hasil Percobaan pada Rentang Ukur
0,25–0,67 L/S.

Masukan
debit
(l/s)

Tinggi muka
air
(mm)

Output D/P
transmitter
(mA)

0

0

4,00

0,08

36

7,84

0,17

46

8,91

0,25

57

10,08

0,33

63

10,72

0,42

69

11,36

0,50

74

11,89

0,58

79

12,43

0,67

84

12,96

digambarkan oleh persamaan (3), (4), dan (5)
yang identik dengan persamaan linearitas.
Berdasarkan data pada Tabel 2 dan grafik
pada Gambar 7, dapat disimpulkan bahwa
prinsip tekanan hidrostatis dapat diterapkan
untuk pengukuran debit air pada saluran terbuka
yang berbasis weir. Persamaan (3) digunakan
untuk menguji (validasi) hubungan antara debit
dan tinggi muka air, sedangkan persamaan (4)
digunakan untuk menguji hubungan tinggi muka
air dengan luaran D/P transmitter.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa
penyimpangan terjadi pada titik ukur 0,42 l/s

Masukan
debit
(l/s)

Tinggi
muka
air
(mm)

Output
D/P
trans.
(mA)

Indikasi
flowmeter
(l/min)

0,25

57

10,08

15,0

0,33

63

10,72

20,0

0,42

69

11,36

25,4

0,50

74

11,89

30,7

0,58

79

12,43

35,2

0,67

84

12,96

40,0

sebesar 1,60%, titik ukur 0,5 l/s sebesar 2,33 %,
dan titik ukur 0,58 l/s sebesar 0,57%.
Beberapa faktor yang memungkinkan
terjadinya berbagai penyimpangan tersebut, di
antaranya adalah ketelitian pada saat melakukan
pengaturan aliran input, ketelitian rotameter,
dan ketelitian D/P transmitter serta hook up
sistem.
Visualisasi hasil pengukuran debit 0,25 l/s
dan 0,67 l/s terlihat pada Gambar 8 dan Gambar
9.
Gambar 8 dan Gambar 9 memperlihatkan
tiga alat ukur, yaitu rotameter, digital multi
meter, dan panel meter (debit indikator),
masingmasing menunjukkan debit masukan,

Prototipe Sistem Pengukuran .... | 57

Gambar 8. Visualisasi Hasil Pengukuran Debit 0,25
l/s (15 l/min)

Gambar 9. Visualisasi Hasil Pengukuran Debit 0,67
l/s (40 l/min)

luaran D/P transmitter, dan indikasi hasil
pengukuran debit sebagaimana tersaji pada
Tabel 2.

Tim Penelitian Implementasi Sistem Peman
tauan, Pengolahan, dan Distribusi Air Bersih
untuk PDAM Bangka Barat yang memberikan
kontribusi besar terhadap terbitnya tulisan ini
serta kepada Pimpinan PDAM Muntok Bangka
Barat beserta jajarannya yang telah memberikan
dukungan penuh pada saat penelitian lapangan.

E. KESIMPULAN
Hasil pengukuran debit air pada saluran
terbuka dengan menggunakan weir dan instru
men D/P transmitter yang diintegrasikan
dengan programmable panel meter dapat dibaca
secara langsung dan luaran D/P transmitter
memungkinkan untuk ditransmisikan ke
instrumen lainnya yang dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan sistem pengukuran lebih
lanjut.
Berdasar hasil percobaan, penggunaan
V-Notch Weir 22,5o yang dipasang pada bak
saluran terbuka berukuran 1,2 m x 0,6 m x 0,4
m dapat digunakan untuk mengukur debit pada
rentang 0,25–0,67 l/s.
Penyimpangan hasil pengukuran terbesar
terjadi pada titik ukur 0,50 l/s, yaitu sebesar
0,012 l/s (2,33%).
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