
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan, air memegang peranan yang sangat penting dan vital. 

Air selain untuk keperluan minum, mandi juga dimanfaatkan untuk irigasi. Bagi 

daerah yang belum terjangkau jaringan PDAM, air diperoleh dengan cara 

menimba atau mempompa air dengan membuat sumur. Lubang sumur terkadang 

dapat mencapai kedalaman lebih dari 10 meter untuk mendapatkan sumber air 

yang cukup, lebih – lebih saat terjadi musim kemarau sumber mata air dari sumur 

mengalami penurunan atau air menjadi dalam bila dibandingkan dengan musim 

penghujan. Problem yang muncul bagi lokasi yang sumurnya dalam adalah cara 

mengangkat air dari sumur. Kinerja pompa dibatasi oleh head untuk daya tertentu. 

Dari kasus ini akhirnya dikembangkan pompa jet atau sering dikenal “jet pump”.

Pompa jet adalah pompa yang mempunyai prinsip kerja dimana sebagian 

debit pompa yang keluar dikembalikan ke saluran isap. Konstruksi seperti ini 

dibuat untuk mengangkat fluida pada saluran isap dengan mempergunakan 

ejektor, sehingga head isap meningkat. Pada pompa jet terdapat empat bagian 

utama yang mempengaruhi unjuk kerja ejektor yakni: nosel, spasi nosel, throat,

dan difuser. 
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Gambar 1.1 Bagian Ejektor 

Pompa jet merupakan suatu pompa non positif displacement dengan efek 

khusus yang digunakan untuk memindahkan suatu fluida dengan memanfaatkan 

kevakuman nosel. Kevakuman tersebut dapat dicapai karena adanya fluida 

penggerak yang mengalir pada nosel. 

Dengan ditemukannya pompa jet, pemindahan fluida tidak hanya dalam 

satu fase saja, tetapi mampu memindahkan fluida dua fase dengan memanfaatkan 

kevakuman yang terjadi. Kevakuman itu sendiri dapat terjadi karena adanya 

motive fluid yang melewati vacuum chamber, namun demikian inovasi maupun 

penelitian tetap harus dilakukan terus-menerus mengingat efisiensi pompa ini 

masih relatif kecil. 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti yaitu karakteristik ejektor pada pompa jet. 

Dalam penelitian ini terdapat empat aspek yang akan diteliti pengaruhnya 

terhadap karakteristik ejektor. Empat aspek tersebut yakni sudut nosel, panjang 
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saluran pengarah, bentuk nosel dan panjang throat. Penekanan riset ini adalah 

bagaimana mengatasi masalah cara menaikkan head isap pompa tanpa menaikkan 

daya.

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dititik beratkan pada 

panjang saluran pengarah atau spasi nosel terhadap throat yang akan divariasikan 

dengan jarak mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, dan 30mm. Dengan perubahan ini akan 

dioptimasi berapa panjang spasi nosel yang optimum dan berapa efisiensinya. 

1.3 Hipotesa

Dalam perkembangannya, teknologi semakin dituntut dalam hal 

kemudahan pengoperasian (user friendly) dan efisiensi dari teknologi itu sendiri. 

Begitu juga dengan pompa, seiring dengan perkembangan industri pemanfaatan 

pompa dengan berbagai macam fliuda, efisiensi suatu pompa menjadi 

pertimbangan tersendiri dalam pemilihan suatu pompa. Khususnya pompa jet 

untuk menigkatkan efisiensinya dapat di lakukan dengan memvariasikan spasi 

nosel di dalam pompa jet itu sendiri hal ini di rasa lebih menguntungkan karena 

dapat menaikkan head isap pompa tanpa menaikkan daya pompa. Spasi nosel 

merupakan bagian yang sangat mendukung kerja ejektor dalam suatu pompa jet. 

Perubahan spasi nosel mempengaruhi jumlah fluida yang terdorong keluar 

meninggalkan vacum chamber yang melewati throat dan difuser. Efisiensi pompa 

adalah ukuran tingkat derajat mekanis, volumetris  dan hidraulik suatu pompa dan 

secara umum bisa dinyatakan dengan persamaan : 
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h  : Efisiensi hidraulik adalah perbandingan antara tekanan pembawa 

naik secara manometris dan tekanan pembawa naik secara teoritis. 

v  : Efisiensi volumetrik adalah perbandingan antara aliran volume 

sesungguhnya dan aliran yang di hitung secara teoritis 

m  : Efisiensi mekanis adalah perbandingan antara daya yang di 

butuhkan pompa secara teoritis dan daya yang benar-benar di 

butuhkan poros. 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat objek analisis begitu luas, maka penulis hanya mengkhususkan 

penelitian pada spasi nosel sebagai  aspek yang akan diteliti pengaruhnya terhadap 

karakteristik ejektor pada pompa jet, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Spasi nosel divariasikan dengan jarak mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30 

mm, dari ujung nosel sampai ujung throat yang terpasang pada 

vacuum chamber.

2. Jenis fluida yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah air.

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengoptimisasi dalam 

menaikan head isap pompa tanpa menaikkan dayanya. Berkaitan dengan aspek 

yang akan ditinjau, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa 
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panjang spasi nosel yang optimum pada ejektor pompa jet dan pengaruhnya 

terhadap efisiensi dan karakteristiknya.  

Sesuai dengan tujuan dilakukannya eksperimen yaitu untuk meningkatkan 

tekanan hisap sehingga diperoleh peningkatan daya hisap yang maksimal pula.

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Mengubah karakteristik ejektor pompa jet yang bertujuan untuk 

menaikkan head isap pompa tanpa menaikkan dayanya. 

2. Sumbangan bagi kalangan industri, sehingga mampu memproduksi 

pompa dengan efisiensi tinggi. 

3. Memperkaya alat laboratorium untuk menunjukkan fenomena yang 

berkaitan dengan bidang pompa. Adanya perangkat uji untuk 

menunjukkan proses optimisasi dalam menaikkan head hisap pompa 

tanpa menaikkan daya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulisannya di susun dengan 

sistematika berikut, Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran 

umum permasalahan, hipotesa, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tentang tinjauan pustaka dan 

teori penunjang. Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang berisi tentang 

gambaran umum instalasi percobaan, peralatan yang di gunakan, instalasi 

pengukuran, model variasi specimen, prosedur percobaan, diagram alir percobaan. 
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Bab IV berisi tentang analisa dan pembahasan dari data hasil pengujian. Bab V 

merupakan kesimpulan mengenai penelitian ini, serta beberapa saran untuk 

pengembangan aplikasi ejektor khususnya pada pompa jet.  


