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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali menggunakan alat bantu yang 

memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan secara tepat dan ekonomis. 

Dalam hal pemindahan suatu fluida dari satu tempat ke tempat lain menggunakan 

suatu pesawat pompa. 

Pompa ada beberapa macam tetapi yang sering digunakan dalam kegiatan 

industri maupun rumah tangga adalah jenis pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal 

mempunyai dua bagian penting, yaitu impeller yang berfungsi untuk memindahkan 

tenaga mekanis dari poros pompa ke fluida dengan cara diputar sehingga timbul 

gaya sentrifugal dan rumah pompa (cagging) yang mengarahkan fluida ke impeller 

dan sekaligus mengubah tenaga kinetik fluida menjadi tenaga tekanan. (Senen, 

2004) 

Pompa mempunyai penggunaan yang sangat luas di hampir segala bidang 

kegiatan. Jenis dan ukurannya pun beraneka ragam sesuai dengan pemakaiannya. 

Dapat dimengerti bahwa untuk menangani mesin –mesin ini diperlukan 

pengetahuan yang memadai dan terperinci terutama dalam cara –cara pemilihan, 

pemasangan, pemakaian, dan pemeliharaannya. (Supardi, Millian, 2015). 

Pompa merupakan pesawat angkut yang bertujuan untuk memindahkan zat 

cair melalui saluran tertutup. Pompa menghasilkan suatu tekanan yang sifat hanya 

mengalir dari suatu tempat ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Atas dasar 

kenyataan tersebut maka pompa harus mampu membangkitkan tekanan fluida 

sehingga sehingga dapat mengalir atau berpindah. Fluida yang dipindahkan adalah 

fluida incompresibel atau fluida yang tidak dapat dimampatkan. Dalam kondisi 

tertentu pompa dapat digunakan untuk memindahkan zat padat yang berbentuk 

bubukan atau tepung.  

Prinsip kerja pompa adalah menghisap dan melakukan penekanan terhadap 

fluida. Pada sisi hisap (suction) elemen pompa akan menurunkan tekanan dalam 

ruang pompa sehingga akan terjadi pembedaan tekanan antara ruanag pompa 

dengan permukaan fluida yang dihisap. Akibatnya fluida akan mengalir ke ruang 
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pompa. Oleh elemen pompa fluida ini akan didorong atau diberikan tekanan 

sehingga fluida akan mengalir ke dalam saluran tekanan (dicharge) melalui lubang 

tekan. Proses kerja ini akan berlangsung terus selama pompa beroprasi. 

Pompa sentrifugal adalah suatu mesin kinetis yang mengubah energi 

mekanik ke dalam energi hidrolik melalui aktivitas sentrifugal, yaitu tekanan fluida 

yang sedang di pompa.selain itu pompa sentrifugal merupakan salah satu alat 

industri yang simpel, tapi sangat diperlukan. 

Prinsip kerja pompa sentrifugal yaitu aliran fluida yang radial akan 

menimbulkan efek sentrifugal dari impeler diberikan kepada fluida. Jenis pompa 

sentrifugal atau kompresor aliran radial akan mempunyai head yang tinggi tetapi 

kapasitas alirannya rendah. Pada mesin aliran radial ini, fluida masuk melalui 

bagian tengah impeler dalam arah yang pada dasarnya aksial. Fluida keluar melalui 

celah-celah antara sudut dan piringan dan meninggalkan bagian luar impeler pada 

tekanan yang tinggi dan kecepatan agak tinggi ketika memasuki casing atau volute. 

Volute akan mengubah head kinetik yang berupa kecepatan buang tinggi menjadi 

head tekanan sebelum fluida meninggalkan pipa keluaran pompa. Jika casing 

dilengkapi dengan sirip pemandu (guide vane), pompa tersebut disebut diffuser atau 

pompa turbin. Impeler yaitu bagian dari pompa yang berputar yang mengubah 

tenaga mesin ke tenaga kinetik. Volute yaitu bagian dari pompa yang diam yang 

mengubah tenaga kinetik ke bentuk tekanan. (Marjuki, 2009). 

Pada suatu kondisi, dimana kapasitas atau head yang diperlukan tidak dapat 

dicapai dengan satu pompa saja, maka selanjutnya dapat digunakan dua pompa atau 

lebih untuk mencapai kondisi head dan kapasitas yang diperlukan, dengan 

merangkai pompa tersebut secara seri maupun paralel. Instalasi pompa seri tidak 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan debit aliran, namun sangat 

berpengaruh terhadap peningkatkan tekanan dan daya hidrolik pompa. Sedangkan 

instalasi pompa paralel sangat berpengaruh terhadap peningkatan debit aliran 

namun tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan tekanan dan daya hirolik 

pompa. (Imam Syahrizal, 2019) 

Sistem pompa merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unit pompa, 

sistem perpipaan dan panel kontrol. Sistem pompa seri adalah sebuah sistem yang 

terdiri dari beberapa unit pompa, sistem perpipaan dan panel kontrol yang 
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dihubungkan untuk menghasilkan head pompa yang lebih besar. Head pompa yang 

tidak dapat dicapai dengan satu pompa saja, maka dapat digunakan dua pompa atau 

lebih yang disusun secara seri. Susunan seri biasanya digunakan pada debit air yang 

kecil yang tidak diperlukan pompa cadangan jika daya, tekanan, debit air yang akan 

dihasilkan headnya terbilang kecil. Bila head yang diperlukan besar dan tidak dapat 

dilayani oleh satu pompa, maka dapat digunakan lebih dari satu pompa yang 

disusun secara seri. 

Berdasarkan pemikiran ini perlu adanya suatu pengembangan tentang 

pompa, terutama pompa sentrifugal. Maka perlu diciptakan pompa sentrifugal yang 

dioperasikan secara Seri. Dimana pada alat tersebut akan diuji bagaimana pengaruh 

operasional pompa dan bukaan valve terhadap karakteristik head pompa. 

Pembuatan alat ini nantinya akan dapat dipergunakan sebagai alat 

praktikum di laboratorium mesin-mesin fluida Program Studi Srata Satu Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara merancang instalasi pompa sentrifugal yang disusun seri 

untuk mencapai head pompa 50 meter dengan menggunakan 3 unit pompa. 

b. Bagaimana cara menghitung head pompa pada instalasi pompa sentrifugal 

yang disusun seri dengan parameter tekanan. 

c. Bagaimana cara membuat instalasi pompa sentrifugal yang disusun seri 

untuk mencapai head pompa 50 meter dengan menggunakan 3 unit pompa. 

d. Bagaimana perbandingan hasil dari perhitungan perancangan instalasi 

pompa sentrifugal yang disusun seri dengan hasil yang sebenarnya dibaca 

oleh alat ukur. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Merancang instalasi pompa sentrifugal yang disusun secara seri untuk 

mencapai head pompa 50 meter dengan menggunakan 3 unit pompa. 
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b. Menghitung head pompa pada instalasi pompa sentrifugal yang disusun seri 

dengan tekanan yang terukur pada manometer. 

c. Membuat instalasi pompa sentrifugal yang disusun secara seri dengan 

menggunakan 3 unit pompa meliputi membuat rangka, bak penampung air 

dan instalasi pipa. 

d. Membandingkan hasil perhitungan instalasi pompa sentrifugal yang disusun 

seri dengan hasil pengukuran yang dibaca oleh manometer. 

e. Penelitian ini menggunakan pompa dengan kapasitas 10 liter/menit. 

f. Fluida yang digunakan untuk penelitian adalah air. 

g. Head pompa pada instalasi di tunjukkan dengan tekanan yang dibaca oleh 

manometer, kemudian dihitung head pompa yang dihasilkan. 

 

1.4.  Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Merancang instalasi pompa sentrifugal yang disusun secara seri 

menggunakan 3 buah pompa untuk mencapai head pompa 50 meter. 

b. Membuat instalasi pompa sentrifugal yang disusun secara seri 

menggunakan 3 buah pompa dengan dilengkapi manometer dan flow meter 

sebagai alat ukur. 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai alat pembelajaran tentang pompa 

dilaboratorium.  

b. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai alat praktikum atau alat 

pembelajaran dilaboratorium. 

c. Bagi masyarakat dapat digunakan acuan dalam membuat pompa sentrifugal 

untuk daerah ketinggian seperti di pegunungan. 

  


	Skripsi Penuh_Roni Safii

