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Deskripsi 

ALAT IRIGASI TIPE SPRINKLER BERJALAN BERBASIS GRAVITASI 

 

Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berhubungan dengan suatu alat irigasi tipe 5 

sprinkler berjalan untuk praktikum di laboratorium. Lebih 

khusus, invensi ini berhubungan dengan alat irigasi tipe 

sprinkler yang dilengkapi dengan suatu penyangga yang dapat 

bergerak maju dan mundur, dengan mengatur ketinggian 

penyemprotan sehingga air dapat menyiram tanaman sesuai 10 

dengan macam tanaman. 

 

Latar Belakang Invensi 

Alat irigasi untuk laboratorium sudah banyak direkayasa. 

Sudah banyak macam dan jenis rancangan dan model dilakukan 15 

guna memperoleh lat irigasi yang efisien dan mendapatkan 

kerja yang maksimal. 

Rancangan alat irigasi tipe sprinkler yang telah banyak 

digunakan pada laboratorium adalah rancangan  irigasi 

sprinkler menggunakan kombinasi tekanan pompa dan tinggi pipa 20 

riser terhadap keseragaman air yang terdiri dari 3 bagian 

utama yaitu pompa dan pengerak, system jaringan perpipaan dan 

nozel sprinkler. Semua bahan tersebut dapat dibongkar pasang 

sehingga dapat dipasang dan dipindah ditempat yang berbeda 

sesuai dengan keinginan pengguna. 25 

Penelitian terkait penggunaan rancangan alat irigasi 

sprinkler terkait efisiensi penggunaan air telah banyak 

dilakukan. Syaifudin (2016),meneliti kinerja sistem irigasi 

sprinkler semi permanen. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji performasi keseragaman curahan dan debit curahan 30 

sistem irigasi sprinkler, menentukan jumlah sprinkler untuk 

sekali operasi dan lama penyiraman, serta menentukan biaya 

listrik untuk irigasi pompa. Penelitian ini menggunakan 
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metode singgele head nozzle sprinkler. Sistem ini 

diaplikasikan pada tanaman kangkung dan bayam dengan stu pipa 

lateral. Paten tentang alat irigasi tipe sprinkler berjalan 

untuk rumah kaca  dilakukan oleh Teguh Wikan Widodo et al. 

dalam Paten ID POO31417.   5 

Invensi dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

belum memperlihatkan adanya upaya untuk  merancang irigasi 

sprinkler yang berbasis dengan gravitasi. 

Dalam pembahasan invensi saaat ini, akan dikhususkan 

untuk alat irigasi laboratorium berbasis gravitasi yang 10 

digunakan pada laboratorium, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk tanaman di areal terbuka dengan lahan yang 

masih terbatas. Selanjutnya melihat berbagai alat irigasi 

tipe sprinkler yang terdapat dipasaran atau penguna lain 

terutaman tipe alat irigasi sprinkler berjalan, masih 15 

terdapat kelemahan atau kekurangan terutama bila diterapkan 

kepada petani yang daerahnya mempunyai sumber air cukup besar 

dan sangat memungkinkan untuk dibuat sistem irigasi sprinkler 

yang tidak membutuhkan pompa. Sudah diketahui bahwa biaya 

pompa dan untuk opersional pompa cukup tinggi sehingga akan 20 

memberatkan bagi petani. Contoh lain kelemahan atau 

kekurangan dari alat irigasi tipe sprinkler berjalan yang 

sudah ada adalah alat irigasi ini masih  dikhususkan untuk 

rumah kaca dan mengunakan tekanan pompa.  

Oleh karena permasalahan dan kelemahan ataupun 25 

kekurangan dari alat irigasi tipe sprinkler  yang telah ada 

sebelumnya, maka inventor mengusulkan suatu invensi baru yang 

dapat mengatasi permasalahan untuk alat irigasi tipe 

sprinkler yang mengunakan tekanan gravitasi. 

Alat alat irigasi tipe sprinkler dilengkapi dengan 30 

bentuk penyangga yang dapat bergerak maju dan mundur dengan 

bantuan roda yang dapat diputar. Kerangka penyangga utama 
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dilengkapi dengan alat yang bisa dinaikkan dan diturunkan 

sesuai dengan tanaman yang akan disiram.   

Penyanga ini memiliki bentuk panjang dengan sloof di 

posisi bawah yang akan ditopang dengan alas berbentuk 

persegi. Sloof ini menyatu dengan alas dan memiliki dua buah 5 

lubang baut untuk mengunci penyangga agar berdiri kokoh.  

Alat irigasi sprinkler ini memiliki tiga komponen utama 

yaitu: bagian tampungan air atau tandon, pipa utama, dan head 

sprinkler. Pada bagian pertama yaitu tandon diposisikan lebih 

tinggi daripada posisi head sprinkler, tandon ini menampung 10 

air dari kran yang sudah dinyalakan dan diatur dengan debit 

air yang konstan. Selanjutnya air dari tandon akan mengalir 

menuju ke selang fleksibel mengikuti tinggi penyemprotan yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

Selang fleksibel memiliki panjang 7 meter berfungsi 15 

untuk mengalirkan air dari tandon ke pipa utama. Pemakaian 

selang fleksibel ini agar mempermudah pipa saat digerakkan 

vertikal dan horisontal atau maju dan mundur serta naik dan 

turun. 

Pada bagian kedua terdapat pipa utama, pipa ini diapit 20 

oleh roda penggerak yang dipasang pada penyangga agar dapat 

bergerak maju dan mundur sesuai dengan jarak tanaman. Pipa 

juga dapat bergerak naik dan turun dengan bantuan katrol yang 

dipasang di penyangga bagian atas dan bawah dibantu sling 

besi untuk mempermudah katrol bergerak. Bagian pangkal pipa 25 

dilengkapi stop kran untuk mengatur jalannya air yang keluar 

dan bagian ujung terdapat keni drat. 

Bagian ketiga head sprinkler diposisikan pada ujung pipa  

keni drat dengan posisi menghadap kebawah. Head sprinkler  

ini berbentuk trapesium dengan bahan seng dan memiliki 30 

beberapa lubang dengan diameter berbeda dan bentuk melingkar 

di bagian bawah untuk keluarnya air yang mengalir melewati 

pipa. Air ini akan membentuk curahan dan menyemprot ke 
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tanaman yang telah ditentukan. Head sprinkler dapat 

digerakkan maju dan mundur, naik dan turun sesuai dengan 

posisi tanaman. Bagian akhir terdapat rak berbentuk persegi 

panjang yang terbuat dari galvalum dengan dua bagian atas dan 

bawah untuk meletakkan tanaman yang akan diuji. 5 

 

Uraian Singkat Gambar 

 Untuk mempermudah dalam pemahaman dan pengertian invensi 

sekarang, maka akan dijelaskan dengan mengacu pada gambar 

yang terlampir sesuai dengan nomer gambar. Penjelasan antara 10 

lain yaitu: 

Gambar 2-.1. ialah bentuk head sprinkler yang terlihat dari 

samping dan bawah, terdapat beberapa lubang dengan bentuk 

melingkar serta memiliki ukuranyang berbeda. Head sprinkler 

ini berfungsi sebagai pembentuk curahan terhadap tanaman yang 15 

akan diuji. Tutup pada bagian lubang bisa dilepas dan 

dipasang sesuai dengan keinginan penggunanya. 

 

Gambar 2-.2. merupakan rangkaian pipa, tiang penyangga 

dan roda penggerak. Pada bagian tiang penyangga diapit oleh 20 

dua sisi plat dengan empat buah roda penggerak pipa yang 

dapat diatur maju dan mundur. Terdapat 8 buah baut pada plat. 

Bagian pangkal pipa terdapat stop kran yang berfungsi 

mengatur air yang mengalir dari tandon, dan pada bagian ujung 

pipa terdapat keni drat yang disambungkan dengan head 25 

sprinkler. 

Gambar 2-.3. merupakan tiang penyangga yang diapit oleh 

plat. Sementara gambar b merupakan sloof yang memiliki ukuran 

lebih besar daripada tiang penyangga, dimaksudkan agar tiang 

dapat masuk ke sloof. Bagian sisi sloof terdapat dua buah 30 

lubang dengan baut pengunci agar tiang penyangga tetap 

berdiri kokoh. Sloof ini tersambung dengan alas yang 
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berbentuk persegi dengan bagian depan lebih panjang daripada 

bagian belakang. 

Gambar 3-.4. merupakan rak galvalum dengan bentuk 

persegi dan memiliki dua bagian atas dan bawah. Rak ini 

difungsikan sebagai tempat tanaman yang akan diuji coba. Rak 5 

ini memiliki 4 buah galvalum yang diposisikan vertikal di 

bagian atas dan bawah. Sambungan dari rak ini adalah baut 

roofing atau self drilling screw. 

 

Uraian Lengkap Invensi 10 

 

Uraian deskripsi terperinci selanjutnya dari invensi 

akan dijelaskan dengan mengacu ke Gambar-gambar yang 

menyertainya. 

Komponen alat irigasi sprinkler berupa tandon air yang 15 

telah diisi air dengan debit konstan(1-1). Berbentuk tabung 

dan posisi lebih tinggi dari alat irigasi sprinkler. Terdapat 

stop kran yang berada pada sisi tandon bagian bawah depan (1-

2). Kemudian selang fleksibel (1-3) yang menyambung ke stop 

kran tandon dan stop kran pipa (1-4), selang fleksibel ini 20 

memiliki panjang 7 meter berfungsi mempermudah alat irigasi 

sprinkler bergerak maju mundur, naik dan turun serta penyalur 

air dari tandon menuju ke pipa. 

Komponen alat irigasi sprinkler selanjutnya yaitu pipa 

dengan posisi vertikal (1-5), pipa ini memiliki stop kran 25 

pada pangkal dan keni drat (1-6) di bagian ujung. Pipa ini 

diapit oleh empat buah roda (1-7) yang berfungsi membantu 

pipa bergerak maju dan mundur dengan gagang penggerak (1-8) 

yang dapat diputar sehingga roda dapat berputar. Empat buah 

roda ini tersambung plat besi (1-9) pada plat terdapat 8 buah 30 

baut penghubung plat sisi satunya yang saling mengapit tiang 

penyangga (1-10). Tiang penyangga berfungsi sebagai penyangga 
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alat irigasi sprinkler. Tiang penyangga ini memiliki katrol 

(1-11) di sisi atas dan bawah tiang serta terdapat sling baja 

(1-12) yang menyambung ke katrol tersebut untuk mempermudah 

alat irigasi sprinkler bergerak keatas dan kebawah. Pada 

bagian bawah tiang penyangga terdapat sloof (1-13) yang 5 

memiliki dua buah lubang dengan baut untuk memperkokoh tiang 

penyangga agar tetap tegak. Sloof ini tersambung dengan alas 

(1-14) berbentuk persegi dimana bagian depan lebih panjang 

dibandingkan bagian belakang, supaya saat alat irigasi 

sprinkler bergerak maju, alat tidak goyah ikut kedepan. 10 

Bagian paling ujung alat irigasi sprinkler terdapat head 

sprinkler (1-15) berbentuk trapesium dengan bagian bawah 

berlubang yang tersambung dengan keni drat. Diameter lubang 

memiliki dua buah ukuran yaitu 0,3 mm dan 0,2 mm. lubang pada 

head sprinkler ini yang nantinnya akan membentuk curahan saat 15 

air keluar dari lubang tersebut. Curahan ini akan mengenai 

tanaman yang telah ditentukan. Head sprinkler ini dapat 

begerak maju dan mundur serta naik dan turun sesuai jenis 

tanaman. 

Bagian terakhir terdapat rak yang terbuat dari galvalum 20 

(1-16). Rak ini memiliki dua bagian yaitu atas dan bawah. Rak 

ini nantinya akan digunakan sebagai tempat diletakkannya 

tanaman yang akan diuji. 

 

  25 

Klaim 

Suatu alat irigasi tipe splinkler  berjalan berbasis 

gravitasi untuk laboratorium, terdiri atas: 

Bagian tampungan air atau tandon, pipa utama, dan head 

sprinkler. Pada bagian pertama yaitu tandon (1-1) diposisikan 30 

lebih tinggi daripada posisi head sprinkler, tandon ini 

menampung air dari kran (1-2) yang sudah dinyalakan dan 

diatur dengan debit air yang konstan. Selanjutnya air dari 
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tandon akan mengalir menuju ke selang fleksibel (1-3) 

mengikuti tinggi penyemprotan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Selang fleksibel memiliki panjang 7 meter berfungsi 

untuk mengalirkan air dari tandon ke pipa utama (1-4). 5 

Pada bagian kedua terdapat pipa utama (1-5), pipa ini 

diapit oleh roda penggerak yang dipasang pada penyangga agar 

dapat bergerak maju dan mundur sesuai dengan jarak tanaman. 

Pipa dilengkapi dengan alat berupa katrol yang dipasang di 

penyangga bagian atas dan bawah dibantu sling besi untuk 10 

mempermudah katrol bergerak naik dan turun. Penyanga ini 

memiliki bentuk panjang dengan sloof di posisi bawah yang 

akan ditopang dengan alas berbentuk persegi(1-6). Sloof ini 

menyatu dengan alas dan memiliki dua buah lubang baut untuk 

mengunci penyangga agar berdiri kokoh.  15 

Bagian pangkal pipa dilengkapi stop kran (1-7) untuk 

mengatur jalannya air yang keluar dan bagian ujung terdapat 

keni drat. 

Bagian ketiga head sprinkler (2-1) diposisikan pada 

ujung pipa  keni drat dengan posisi menghadap kebawah. Head 20 

sprinkler  ini berbentuk trapesium dengan bahan seng dan 

memiliki beberapa lubang dengan diameter berbeda dan bentuk 

melingkar di bagian bawah untuk keluarnya air yang mengalir 

melewati pipa. Air ini akan membentuk curahan dan menyemprot 

ke tanaman yang telah ditentukan. Head sprinkler dapat 25 

digerakkan maju dan mundur, naik dan turun sesuai dengan 

posisi tanaman. Bagian akhir terdapat rak (3-1) berbentuk 

persegi panjang yang terbuat dari galvalum dengan dua bagian 

atas dan bawah untuk meletakkan tanaman yang akan diuji. 

 30 
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Abstrak 

Alat irigasi tipe splinkler  berjalan berbasis gravitasi 

untuk laboratorium 

 

Alat irigasi tipe sprinkler  berjalan berbasis gravitasi 5 

untuk laboratorium, terdiri dari: yaitu tandon diposisikan 

lebih tinggi daripada posisi head sprinkler, tandon ini 

menampung air dengan debit air yang konstan. Air dari tandon 

akan mengalir menuju ke selang fleksibel mengikuti tinggi 

penyemprotan yang telah ditentukan sesuai dengan tanaman yang 10 

akan disemprot. 

Selang fleksibel berfungsi untuk mengalirkan air dari 

tandon ke pipa utama dan juga untuk mempermudah pipa saat 

digerakkan vertikal dan horisontal atau maju dan mundur serta 

naik dan turun. Pipa utama, diapit oleh roda penggerak yang 15 

dipasang pada penyangga agar dapat bergerak maju dan mundur 

sesuai dengan jarak tanaman. Pipa juga dapat bergerak naik 

dan turun dengan bantuan katrol yang dipasang di penyangga 

bagian atas dan bawah dibantu sling besi untuk mempermudah 

katrol bergerak. Bagian pangkal pipa dilengkapi stop kran 20 

untuk mengatur jalannya air yang keluar. Head sprinkler 

diposisikan pada ujung pipa  keni drat dengan posisi 

menghadap kebawah. Head sprinkler  ini berbentuk trapesium 

dengan bahan seng dan memiliki beberapa lubang dengan 

diameter berbeda dan bentuk melingkar di bagian bawah untuk 25 

keluarnya air yang mengalir melewati pipa. Air ini akan 

membentuk curahan dan menyemprot ke tanaman yang telah 

ditentukan. Head sprinkler dapat digerakkan maju dan mundur, 

naik dan turun sesuai dengan posisi tanaman. Bagian akhir 

terdapat rak berbentuk persegi panjang yang terbuat dari 30 

galvalum dengan dua bagian atas dan bawah untuk meletakkan 

tanaman yang akan diuji. 
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Gambar 1 

 5 

Gambar 2-.1. Head sprinkler 

(a) Tampak samping, (b) Tampak bawah 
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Gambar 3-1. Tempat benda uji (rak) 
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