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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa banyak 

pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Dahulu orang bekerja secara manual 

dengan bantuan alat sederhana, selanjutnya berkembang dengan mesin dan motor 

sebagai penggerak peralatan, kemudian berkembang lagi menjadi otomatisasi, mesin 

atau motor dipadukan dengan sistem elektronik digital. 

Sistem kendali pompa paralel merupakan salah satu faktor utama untuk 

peningkatan kemampuan ketrampilan mahasiswa dalam hal penguasaan ilmu 

elektronika kendali dan pompa. Pompa merupakan salah satu jenis mesin yang 

berfungsi untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan. 

Zat cair tersebut contohnya adalah air, oli atau minyak pelumas, atau fluida lainnya 

yang memiliki sifat tak mampu dimampatkan. Pompa juga dipakai pada motor bakar 

yaitu sebagai pompa pelumas, bensin atau air pendingin. Sehingga  pompa sangat 

penting untuk kehidupan manusia secara langsung yang dipakai dirumah tangga atau 

secara tidak langsung seperti pada pemakaian pompa di industri. 

Pompa sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlu adanya 

pemahaman yang baik mengenai pompa dan instalasinya. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka perlu adanya suatu kurikulum pembahasan tentang pompa dan 

instalasinya, serta langkah perawatan dan perbaikan dalam dunia pendidikan. Untuk 

menunjang hal tersebut, maka penting adanya suatu Alat Peraga Perawatan Instalasi 

Pompa dalam dunia pendidikan, guna memperjelas makna bahan pelajaran sehingga 

lebih mudah dalam memahaminya. 

Prinsip kerja pompa adalah menghisap dan melakukan penekanan terhadap 

fluida. Pada sisi hisap (suction) elemen pompa akan menurunkan tekanan dalam 
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ruang pompa sehingga akan terjadi perbedaan tekanan antara ruang pompa dengan 

permukaan fluida yang dihisap. Akibatnya fluida akan mengalir ke ruang pompa. 

Oleh elemen pompa fluida ini akan didorong atau diberikan tekanan sehingga fluida 

akan mengalir ke dalam saluran tekan (discharge) melalui lubang tekan. Proses kerja 

ini akan berlangsung terus selama pompa beroperasi. 

Pompa yang dipergunakan sebelumnya harus diketahui karakteristik pada 

kondisi kerja yang berbeda, dengan demikian dapat ditentukan batas-batas kondisi 

kerja dimana pompa tersebut bisa mencapai efisiensi maksimum. Hal ini perlu 

dilakukan karena pada kenyataannya sangat sulit memastikan performansi pompa 

pada kondisi kerja yang sebenarnya. 

Alat peraga memudahkan proses belajar mengajar tentang pompa. Untuk 

perancangan dan pembuatan instalasi pompa tersebut menggunakan sitem seri dan 

sistem paralel. Jenis pompa yang  digunakan dalam alat peraga ini adalah pompa air 

sentrifugal biasa digunakan dalam rumah tangga dengan adanya alat peraga instalasi 

pompa tersebut mampu menambah wawasan serta mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari perancangan dan pembuatan pompa menggunakan sistem seri dan 

paralel. (Susanto, DKK, 2012 ) 

Sistem kontrol (Control System) adalah susunan komponen fisik yang 

dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat memerintahkan, mengarah, mengatur 

diri sendiri atau sistem lain. dalam pengertian paling abstrak adalah menganggap 

setiap obyek fisik sebagai suatu sistem kontrol, segala suatu akan mengubah 

lingkungannya dengan cara tertentu, bersifat aktif dan pasif. Sistem kontrol dalam 

ilmu dibatasi penerapannya pada sistem – sistem yang memerintah, mengarahkan 

atau mengatur secara aktif atau secara dinamis.  

System kontrol pada prinsipnya untuk mendifinisikan suatu masukan (input) 

dan keluaran (output). Jika telah ditetapkan atau didefinisikan sifat dari komponen – 

komponen sistem tersebut maka keluaran dan masukan dapat ditekan.  
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Sistem kontrol debit air pada pompa paralel menggunakan sensor water flow 

meter, alat untuk mengukur aliran sebuah fluida pada luas suatu penampang tertentu. 

Pada pemakaian water flow meter akan diperoleh nilai pengukuran yang dinamakan 

‘flow rate’ atau debit yang satuannya l/h (liter/hours). Dari satuan ini dapat 

diturunkan lagi menjadi l/m (liter/minutes) atau l/s (liter/second) cocok dengan 

tingkat pengukuran yang dibutuhkan.  

Sensor water flow meter berfungsi untuk menghitung debit air yang mengalir 

yang memutar rotor dalam satuan Liter. Sensor ini terdiri dari beberapa bagian antara 

lain katup plastik, rotor air, dan sensor hall efek. Rotor akan berputar serta kecepatan 

akan berubah-ubah sesuai dengan kecepatan aliran air yang mengalir. Pada sensor 

hall efek yang terdapat pada sensor ini akan membaca sinyal tegangan yang berupa 

pulsa dan mengirim sinyal tersebut ke mikrokontroler dalam hal ini arduino dan 

diolah sebagai data laju akan debit air yang mengalir. 

Sistem pengaturan debit air pada pompa paralel mengatur debit aliran air 

berdasarkan kapasitas yang dimasukan.Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah pada mesin tersebut adalah dengan merancang suatu sistem kontrol pompa 

agar kapasitas yang dikeluarkan sesuai dengan kapasitas yang dimasukan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka diambil rumusan masalah dari tugas akhir teknik 

mesin ini adalah : 

a. Bagaimana membuat sistem kontrol debit air pada pompa paralel. 

b. Apa saja alat yang diperlukan untuk membuat sistem kontrol debit air pada 

pompa paralel. 

c. Bagaimana mengatur debit air dengan mikrokontroler arduino menggunakan 

sensor water flow. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari rancang bangun ini adalah : 

a. Pompa yang digunakan pompa sentrifugal. 

b. Sistem kontrol debit  air pompa paralel dengan debit yang berbeda 

menggunakan daya 75Watt, 125 Watt, dan 200 Watt. 

c. Sistem kontrol menggunakan mikrokontroler arduino. 

d. Sistem kontrol menggunakan sensor debit air. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian sebagai berikut : 

a. Merancang sistem kontrol debit air pada pompa paralel. 

b. Mengatur debit air pada pompa paralel dengan kapasitas tertentu. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

a. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai alat media pembelajaran praktek 

pompa dan praktek sistem kontrol dilaboratorium. 

b. Bagi pendidik dapa digunakan sebagai alat media pembelajaran 

dilaboratorium. 

 

 

 

 

 


