
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Kavitasi dapat terjadi pada zat cair yang sadang mengalir, baik 

di dalam pompa maupun pipa, tempat-tempat bertekanan rendah 

atau yang berkecepatan tinggi di dalam aliran sangat rawan terhadap 

terjadinya kavitasi. Sedangkan kavitasi sendiri adalah gejala 

menguapnya zat cair yang sedang mengalir karena tekanannya 

berkurang sampai di bawah tekanan uap jenuhnya. Misalnya, air 

pada tekanan 1 atm akan mendidih dan menjadi uap jenuh pada 

temperatur 1000C. Tetapi jika tekanan diturunkan, maka air akan 

mendidih pada temperatur yang lebih rendah. Jika tekanan cukup 

rendah maka pada temperatur kamar pun air dapat mendidih. 

Pada sistem pemipaan dengan menggunakan pompa sangat 

memungkinkan terjadinya kavitasi, karena kerja pompa menimbulkan 

terjadinya penurunan tekanan pada pipa saluran isap sampai turun 

dibawah tekanan uap jenuhnya sehingga menyababkan terjadinya 

fenomena yang disebut kavitasi. Fenomena kavitasi yang terjadi 

dalam impeler pompa sentrifugal akan menyebabkan kerusakan-

kerusakan mekanis  yaitu terjadinya lubang-lubang yang disebut 

erosi kavitasi. Kerusakan ini bisa terjadi pada sudu (blade) maupun 

pada casing. Disamping terjadi kerusakan mekanis, pompa 

sentrifugal juga akan mengalami penurunan head, kapasitas maupun 
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efisiensinya akan turun, apabila kavitasi yang terjadi pada sudu 

pompa berlangsung lama bisa mengakibatkan kerusakan permanen.  

Kavitasi menjadi masalah utama dalam berbagai industri terutama 

industri kimia dan minyak yang menggunakan pompa sentrifugal 

sebagai alat utamanya. 

Pompa yang dioperasikan dalam kondisi kavitasi akan 

menimbulkan suara bising yang diakibatkan gelembung-gelembung 

uap pecah secara kontinyu karena tekanan tinggi disekelilingnya. 

Getaran pada pompa akan muncul jika gelembung-gelembung uap 

yang pecah dalam jumlah yang banyak mengenai dinding casing 

dengan intensitas yang tinggi. Getaran ini yang akan dideteksi 

dengan menggunakan respon getar.  

Suyanto, dkk. (2005), melakukan panelitian menggunakan 

getaran dan SPL (sound pressure level). Fenomena kavitasi dapat 

dilihat dengan peningkatan frekuensi dari respon getar, yang terjadi 

pada frekwensi 100Hz sampai 500Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Frekuensi kavitasi pompa sentrifugal 

                       (Suyanto dkk.,2005). 
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Frekuensi tersebut masih dapat diindikasikan sebagai impeller 

imbalance,  frekuensi kerusakan sudu pompa, frekuensi harmonisasi 

dari komponen-komponen pendukung atau frekuensi pengaruh 

putaran motor. 

Hal tersebut di pandang menarik penulis malakukan penelitian 

kembali dengan topik “Aplikasi Respon Getar untuk Fenomena 

Kavitasi Dengan Variasi Kerusakan Impeler pada Pompa 

Sentrifugal”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian uji kavitasi dengan variasi kerusakan impeler 

pada pompa sentrifugal ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan analisa getaran yang terjadi akibat  

fenomena kavitasi melalui rancang bangun alat uji kavitasi pada 

pompa sentrifugal dengan variasi kerusakan impeler. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kerusakan  impeler pompa 

terhadap tekanan. 

3. Untuk mengrtahui pengaruh kerusakan impeler pompa 

terhadap fenomena kavitasi.  

 

1.3 Manfaat penelitian 

a. Dapat mengetahui keadaan pompa sentrifugal ketika terjadi 

kavitasi dan menambah pengetahuan tentang sistem kerja 

deteksi respon getaran pada saat pompa sentrifugal 

dioperasikan. 
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b. Agar produk/alat yang dihasilkan memperhitungkan kualitas dan 

memperhatikan desain pompa yang baik sehingga bisa 

mengurangi terjadinya kavitasi pada pompa. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa 

dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, serta dapat 

dilanjutkan lagi dengan topik yang bervariasi dan dijadikan acuan 

untuk penelitian berikutnya yang lebih komplek. 

 

1.4 Lingkup penelitian 

Untuk mandapatkan karakteristik pompa yang diinginkan, 

instalasi pengujian harus dapat memberikan  variasi kondisi kerja 

kapada pompa yang diuji. Oleh karena itu dalam pembuatan alat 

pengujian berpegang pada batasan masalah berikut: 

1. Pompa yang dipilih adalah pompa sentrifugal. 

2. Variasi kondisi kerja yang akan diuji pada pengujian ini adalah 

pada kondisi kavitasi dimana hanya kerusakan impeler yang di 

buat bervariasi. 

3. Analisis hanya pada frekwensi kavitasi dengan variasi kerusakan 

impeler pompa sentrifugal. 

 

1.5  Sistematika penulisan 

Laporan penelitian ini diawali dengan Bab I Pendahuluan 

berisikan latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penelitian, lingkup 
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penelitian dan sistematika penulisan. Ulasan terhadap literatur yang 

relevan ditunjukkan pada Bab II. Di bagian ini dikutip beberapa 

penelitian yang telah dilakukan ilmuwan sebelumnya dan teori yang 

menunjang dalam pelaksanaan penelitian. Bagian berikutnya yakni 

Bab III membahas rancangan dan prosedur penelitian. Bab IV berisi 

tentang hasil dan analisa penelitian. Bab V berisi kesimpulan dan 

saran. 
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