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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Air mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, 

hewan dan tumbuhan. Air dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai macam 

kebutuhan diantaranya adalah air digunakan sebagai air baku, air bersih, 

pertanian, perkebunan, industri dan bahkan air dapat dimanfaatkan sebagai 

pembangkitan tenaga listrik yang memanfaatkan air sebagai sumber penggerak 

generatornya. 

Zaman kemajuan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat banyak 

gedung pencakar langit sedang dibuat misalnya bangunan yang terkenal di Dubai 

adalah Burj Khalifa kemudian gedung pencakar langit yang sedang dibangun di 

Indonesia adalah Menara Kembar atau One Tower. Biasanya kebutuhan air di 

Gedung memanfaatkan air tanah, untuk itu diperlukan sebuah peralatan mekanik 

yang dapat mendistribusikan dari air dalam tanah menuju sebuah tandon diatas 

gedung sebelum disitribusikan untuk berbagai kebutuhan digedung tersebut. 

Pompa adalah sebuah peralatan mekanik yang digunakan untuk 

memindahkan fluida dari tempat rendah menuju tempat yang tinggi ataupun dari 

tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Pompa di Gedung digunakan untuk 

memindahkan fluida di dalam sumur (tempat rendah) dengan daya hisap yang 

diakibatkan oleh putaran impeller sehingga didorong melalu sisi keluaran pompa 

(discharge) menuju sebuah tandon diatas gedung (tempat tinggi) sebelum 

didistribusikan keseluruh gedung tersebut. 

Pompa yang digunakan disebuah gedung mempunyai spesifikasi yang 

berbeda beda hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

kedalaman sumber air tanah dan ketinggian sebuah gedung itu sendiri. Sehingga 

spesifikasi yang digunakan menyesuiakan dengan kebutuhan  

Gedung J Universitas Muria Kudus merupakan sebuah gedung dengan 

ketinggian lima lantai yang digunakan untuk tempat perkulihan. Gedung J 

Universitas Muria Kudus didalamnya terdapat beberapa progdi diantarnya adalah 

progdi ekonomi, progdi pendidikan guru sekolah dasar dan progdi teknik. Satu 

kesalahan yang umumnya terjadi adalah tidak tercukupinya kebutuhan air 
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digedung karena pemilihan ukuran pompa yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Maka dibutuhkanlah seorang enjiner untuk menganalisa dan menghitung ulang 

ketinggian/head, NPSHa (Net Positive Suction Head), kapasitas dan pemilihan 

pompa yang tepat guna menghindari sebuah kesalahan spesifikasi pompa yang 

akan berakibat pada terhambatnya sebuah aktifitas di Gedung tersebut. Oleh 

karenanya memerlukan sebuah analisa kembali apakah pompa digedung tersebut 

bekerja secara optimal atau pompa bekerja sesuai spesifikasi yang dibutuhkan 

atau tidak. 

Gedung perkuliahan lima lantai didalam pengaplikasian menggunakan 

gedung J Universitas Muria Kudus penulis menganalisa air yang dibutuhkan 

digedung perharinya ataupun menganalisa bagaimana menyediakan air bersih di 

Gedung J Universitas Muria Kudus. Hal ini memerlukan pengkajian ulang untuk 

pemilihan pompa dengan perbandingan yang sudah dilakukan. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

Didalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Apakah layak gedung perkuliahan lima lantai menggunkan pompa 

sentrifugal dengan kapasitas 90 LPM? 

b. Apabila pompa yang digunakan tidak memenuhi kapasitas yang 

dibutuhkan, upaya apa yang dibutuhkan untuk memperoleh 

reliability pompa di Gedung perkuliahan lima lantai? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Agar penyusunan proposal ini tetap fokus pada pada topik penelitian maka 

penulis membatasi batasan masalah sebagai berikut:  

a. Jenis pompa yang digunakan adalah pompa sentrifugal dengan 

kapasitas 90 LPM, Merk: Groudfos, Type: JPD 8-62 PT-V, 

Diamter Impeller 170 mm, Daya motor: 220 watt, Head total: 60m,  

b. Gedung yang digunakan penelitian adalah Gedung J Universitas 

Muria Kudus. 

c. Head isap 10m dan head buang 25m 

d. Jumlah elbow 9 buah 
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1.4.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisa kelayakan pompa sentrifugal 

dengan kapasitas 90 LPM untuk gedung perkuliahan lima lantai dan melakukan 

re-desain jika kapasitas pompa terpasang tidak memenuhi. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menjaga reliability pompa sehingga dapat memenuhi kebutuhan di 

Gedung perkuliahan lima lantai. 

b. Mencegah terjadinya kekurangan air sehingga tidak menghambat 

kegiatan yang ada di Gedung perkuliah lima lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


