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ABSTRAKSI 

Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu fluida 
dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. 
Impeler merupakan bagian utama pada Pompa Sentrifugal yang berotasi berupa 
roda dengan sudu di sekelilingnya.  Indikator yang baik untuk menentukan apakah 
suatu peralatan yang berputar dalam kondisi baik adalah Vibrasi.  Semakin kecil nilai 
suatu vibrasi semakin baik peralatan tersebut.  Penelitian yang dilakukan disini 
bertujuan untuk mengetahui respon getar yang terjadi akibat perubahan pada jumlah 
sudu impeler 

Pelaksanaan Eksperimen diawali dengan memastikan pompa dalam kondisi 
normal tanpa terjadi kebocoran terutama di sisi isap pompa.  Eksperimen pertama, 
instalasi pompa dengan penggunaan impeler 3 sudu dengan penempatan sensor 
getar di titik A, lalu penempatan sensor dipindah di titik B agar mendapat 
perbandingan.  Penelitian ini menggunakan sensor piezoelectric untuk mendeteksi 
getaran yang muncul pada instalasi pompa.  Pengambilan data terkait getaran 
pompa yang diambil pada variasi jumlah sudu impeler dengan bantuan software 
osciloscope.  Untuk menentukan besarnya frekuensi, kita harus mengetahui 
besarnya periode terlebih dahulu dengan memperhatikan besarnya gelombang dan 
skala T/div.  Pengambilan data diambil random dari suatu grafik yang terjadi pada 
analisa percobaan.  Kemudian Eksperimen dilanjutkan dengan penggunaan variasi 
impeler 5 sudu dan 7 sudu dengan pengambilan data seperti pada impeler 3 sudu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan impeler 7 sudu lebih 
bagus dari pada penggunaan impeler 3 sudu ataupun 5 sudu.  Hal ini disebabkan 
karena penggunaan impeler dengan jumlah sudu sedikit mengakibatkan daerah 
laluan fluida menjadi besar, hal ini memperbesar adanya aliran balik dari fluida kerja.  
Selain itu lebarnya daerah laluan fluida juga akan semakin membuka peluang 
terjadinya tabrakan antar partikel fluida yang menyebabkan naiknya frekuensi 
getaran.  Hasil percobaan didapat naiknya frekuensi getaran pada 2888 Hz, hal ini 
bisa dilihat dari visualisasi grafik.  Frekuensi tertinggi pada penggunaan impeler 3 
sudu pada penempatan sensor getaran di depan cassing pompa. 

Kata kunci : Pompa Sentrifugal, Impeler, Getaran 

 

 



PENDAHULUAN 

Pompa dalam industri biasanya 
digunakan untuk transportasi fluida, 
dimana kerja dari pompa tersebut 
tergantung dari sifat dan jenis fluida.  
Pemilihan jenis pompa yang 
digunakan didasarkan pada nilai 
ekonomis jarak fluida yang akan 
dipindahkan. 

Pompa sentrifugal adalah jenis 
pompa yang sangat banyak dipakai 
oleh industri, terutama industri 
pengolahan dan pendistribusian air.  
Beberapa keunggulan  pompa 
sentrifugal adalah  harga yang lebih 
murah, kontruksi pompa sederhana, 
mudah pemasangan maupun 
perawatan, kapasitas  dan tinggi tekan 
(head) yang tinggi, kehandalan dan 
ketahanan yang tinggi. 

Pada pompa sentrifugal energi 
mekanik pada pompa sentrifugal zat 
cair ditinggalkan dengan aksi 
sentrifugal.  Cairan terlempar tetap 
stabil akibat gaya sentrifugal.  Zat cair 
yang masuk melalui sembungan isap 
yang konsentrik dengan sumbu suatu 
elemen putar berkecepatan tinggi yang 
disebut impeler (impeller), sehingga 
memiliki gaya kinetis  yang tinggi. 

Pompa sentrifugal pada dasarnya 
terdiri dari satu impeler atau lebih yang 
dilengkapi dengan sudu – sudu, yang 
dipasangkan pada poros yang 
berputar dan diselubungi oleh sebuah 
rumah (casing).  Fluida mamasuki 
impeler secara aksial di dekat poros 
dan mempunyai energi potensial, yang 
diberikan padanya oleh sudu – sudu. 
Begitu fluida  meninggalkan impeler 
pada kecepatan yang relatif tinggi, 
fluida itu dikumpulkan didalam ‘volute’ 
atau suatu seri lluan diffuser yang 
mentransformasikan energi kenetik 
menjadi tekanan. Ini tentu saja diikuti 
oleh pengurangan kecepatan. 
Sesudah konversi diselesaikan, fluida 
kemudian dikeluarkan dari mesin 
tersebut.   Aksi itu sama untuk pompa 

– pompa dengan peengecualian 
bahwa volume gas adalah berkurang 
begitu gas-gas tersebut melewati 
blower, sementara volume fluida 
secara praktis adalah tetap begitu 
begitu fluida tersebut melewati pompa.  
Pompa – pompa sentrifugal pada 
dasarnya adalah mesin – mesin 
berkecepatan 

Kinerja pompa sentrifugal pada 
dasarnya dipengaruhi oIeh desain 
impeller dan rumah pompa.  Banyak 
faktor yang berpengaruh terhadap 
desain impeler seperti sudut masuk 
dan sudut keluar impeler serta jumlah 
sudu dari impeler.  Meskipun berbagai 
penelitian dan eksperimen tentang  
pompa  sentrifugal telah dilakukan 
pada masa lalu, penelitian terhadap  
pengaruh bentuk geometri impeler 
belum dilakukan secara tuntas.  
Berdasarkan fakta tersebut maka 
dilakukan suatu pengujian 
eksperimental mengenai unjuk kerja 
pompa sentrifugal dengan 
menggunakan variabel penelitian 
jumlah sudu impeler dan variasi 
kapasitas aliran. 

Jumlah sudu impeler pada pompa 
selain memberikan perubahan kinerja 
pada pompa, juga dapat 
mempengaruhi getaran yang terjadi.  
Sedangkan besar kecilnya Getaran 
suatu pompa merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi umur 
pompa tersebut. 

Dilandasi pada latar belakang   di 
atas peneliti memandang perlu 
dilakukan suatu penelitian dan analisa 
tentang perubahan prilaku getaran 
pompa sentrifugal akibat variasi jumlah 
sudu impeler. 



BATASAN MASALAH 

Agar penelitian diperoleh hasil yang 
fokus, maka dibatasi oleh : 

1. Pompa dalam kondisi normal, 
dengan putaran 2800rpm 

2. Getaran yang dianalisa pada pompa 
dengan Variasi Impeller sudu 3, 5 
dan 7. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Firdaus, (2009) Menyatakan 
bahwa variasi jumlah sudu impeler 
menyebabkan kecepatan akan 
berubah.  Variasi perubahan impeler di 
dapat penggunaan impeler tiga sudu 
tampak lebih dominan memiliki nilai 
frekuensi dan accelerasi yang lebih 
bessar dibanding dengan impeler 
empat sudu dan impeler lima sudu.  

Variasi penggunaan impeler 
pompa mengakibatkan perubahan 
tekanan aliran disisi isap pompa dan 
sisi keluar pompa.  Penurunan tekanan 
dibawah tekanan uap jenuh air 
sebagai penyebab utama terbentuknya 
gelembung uap.  Perubahan tekanan 
yang mendadak disertai tingginya 
kecepatan  fluida yang tidak merata 
pada sudu – sudu akan 
mengakibatkan intensitas getaran 
pada pompa dan munculnya suara 
bising. 

Subroto dan Dwi Aries, (2003) 
secara teoritis, dengan semakin 
bertambahnya jumlah sudu maka 
kerugian gesek yang terjadi akan lebih 
besar dan akan mempengaruhi 
performa pompa secara keseluruhan, 
namun hasil penelitian menyatakan 
lain.  Hal ini dikarenakan pada impeler 
dengan jumlah sedikit menyebabkan 
daerah laluan fluida menjadi besar.  
Hal ini memperbesar adanya aliran 
balik dari fluida kerja sehingga head 
yang dihasilkan akan turun. Selain itu 
lebarnya daerah laluan fluida juga 
akan semakin membuka peluang 
terjadinya tabrakan antar partikel fluida 

dan separasi aliran di tekanan yang 
dihasilkan di dalam rumah pompa 
yang pada akhirnya akan 
menyebabkan terjadinya penurunan 
kapasitas. 

 

LANDASAN TEORI 

GETARAN 

Getaran merupakan sistem 
mekanika yang biasanya mampu 
bergerak secara relatif mengingat 
sistem mengandung massa dan 
elastisitas.  Gerakan sistem biasa 
terjadi secara berulang pada interval 
waktu tertentu membentuk pola 
gerakan harmonik, periodik maupun 
acak.  Bentuk gerakan harmonis 
simpangan . 

Periode merupakan waktu yang 
diperlukan untuk gerak satu putaran 
penuh (seikel). 

 

Gambar 1. Periode dalam satu seikel 

Amplitudo merupakan simpangan 
terbesar dari kedudukan setimbang. 

 

Gambar 2. Amplitudo 



 

Frekuensi merupakan banyaknya 
putaran (Getaran) berulang setiap 
detiknya.  Secara umum biasa 
didefinisikan sebagai jumlah siklus per 
satuan waktu.  Simbol yang umum 
digunakan “ ”. 

  putaran per detik (Hertz) 

Apabila suatu sistem setelah diberi 
simpangan awal menjadi bergetar, 
kemudian sistem tersebut bergetar 
terus dengan sendirinya pada 
frekuensi tertentu maka disebut 
frekuensi alami sistem. 

Perubahan posisi dari satu titik ke 
titik berikutnya dalam interval waktu 
tertentu disebut kecepatan yang 
merupakan turunan pertama dari 
posisi atau  secara matematis dapat 
ditulis sebagai. 

 

Perubahan kecepatan pada selang 
waktu tertentu disebut percepatan 
yang merupakan turunan kedua dari 
posisi atau secara matematis dapat 
ditulis 

 

 

Pompa Sentrifugal 

Merupakan salah satu jenis dari 
non possitive displacement pump yang 
prinsip kerjanya merubah energi 
kinetis (kecepatan) fluida menjadi 
energi tekanan melalui impeler yang 
berputar dalam suatu casing yang 
berbentuk volute. 

Impeller pompa sentrifugal 
berfungsi memberikan kerja kepada 
fluida cair, sehingga energi yang 

dikandungnya bertambah besar.  
Selisih energi per satuan berat atau 
head total fluida antara flens isap dan 
flens tekan pompa disebut head total 
pompa. 

 
Gambar 3. Jenis impeler berdasarkan 

Konstruksinya 

NPSH (Net Positive Suction Head). 

Tekanan terendah dalam pompa 
biasanya disuatu titik terdekat setelah 
sisi masuk sudu impeler.  Di tempat 
tersebut, tekanan lebih rendah dari 
tekanan pada lubang isap pompa.  
Ada dua parameter yang digunakan 
untuk penentuan kelayakan pompa 
yang bekarja pada titik isap dengan 
ketinggian tertentu, yaitu NPSH yang 
tersedia dan NPSH yang diperlukan. 

 
Gambar 4. NPSH, bila tekanan atmosfir 

bekerja pada permukaan air yang 
diisap 



 

Gambar 5. NPSH, bila tekanan uap 
bekerja di dalam tangki air isap yang 

tertutup 

 

 

di mana, 

 = NPSH yang tersedia (m) 

 = Tekanan atmosfir (N/m2) 

 = Tekanan uap jenuh (N/m2) 

  = Berat zat cair per satuan 
volume (N/m3) 

 = Head isap statis (m) 

hs adalah positif (bertanda +) jika 
pompa terletak di atas permukaan zat 
cair yang di isap, dan negatif (bertanda 
-) jika di bawah. 

hls = Kerugian head di dalam pipa 
isap (m) 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Skema Diagram Alir 

Alat Penelitian 

Alat ukur eksperimen ini terdiri 
dari : 

1. Alat ukur head isap dan tekan 
2. Tachometer (Pengukur Kecepatan). 
3. Power Supply 
4. Penguat Signal 
5. Tranduser Piezoelectric 
6. Komputer 
7. Software Osciloscop 

Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  

1. Pompa Sentrifugal 
Pompa yang digunakan adalah 
pompa tipe 1,5 inchi dengan debit 6 
m3/jam.  Daya yang dibutuhkan 
adalah 1,5 Kwatt.  Head statis 35 



meter, dengan head isap 4 meter. 
Kecepatan 2800rpm 

2. Motor Penggerak 
Spesifikasi dari motor penggerak 
sebagai berikut :  
Jenis : 1 phase 
Tipe : Y112-a 
Made in : Ming Dong China 
Daya : 1,5 Kwatt / 2Hp 
Tegangan : 380 Volt 
Frekwensi : 380 Vot 
Putaran : 1440 rpm 

3. Instalasi Pipa 
Pipa acrylic : 0,6 meter 
Frekwensi : 50 Hz 
Valve : 2 buah 
Selang Karet : 1 meter 

 

Langkah Penelitian 

Pelaksanaan eksperimen diawali 
dengan pemasangan pompa dan 
instalasi pipa pada kerangka, 
kemudian dipasang parameter ukuran 
antara lain : manometer isap dan 
tekan, tachometer, setelah itu 
dipersiapkan perangkat pengukur 
fenomena getaran yang terdiri dari 
power supply, penguat signal, 
tranduser piezoelectric, dan komputer 
yang dilengkapi software osciloscope.  
Untuk fenomena getaran yang diukur 
adalah variasi Jumlah sudu impeler.  
Adapun langkah pengujiannya sebagai 
berikut :  

1. Saluran valve yang akan dilewati 
fluida dipastikan dalam kondisi 
terbuka. 

2. Atur putaran pompa dengan 
menggunakan perbandingan 
diameter pulley dari putaran 1440 
rpm menjadi 2800 rpm. 

3. Cek penggunaan sudu impeler, 
diawali dengan impeler sudu 3.  
Lalu hidupkan motor. 

4. Tempatkan sensor tranduser pada 
titik A yaitu di bagian atas cassing 
pompa. 

5. Seluruh penunjukan alat ukur yang 
tersedia dibaca sebagai hasil 
output.  Mulai dari tekanan di 
manometer isap dan tekan, secara 
bersamaan fenomena getaran yang 
ditampilkan oleh komputer berupa 
grafik diambil secara acak.  Setelah 
hasil pengujian terbaca, matikan 
motor. 

6. Penempatan sensor tranduser 
dipindah di titik B yaitu di bagian 
depan cassing pompa, lalu ulangi 
langkah 5 yaitu pembacaan hasil 
pengujian. 

7. Pengujian diulangi dari langkah 3 - 6 
dengan variasi penggunaan impeler 
sudu 5 dan 7, sehingga didapatkan 
perbandingan fenomena getaran 
yang terjadi. 

Data Hasil Pengujian 

Jumlah sudu impeler dapat  
mempengaruhi performa kerja pompa 
itu sendiri.  Pompa dengan sudu 
impeler sedikit dapat menghasilkan 
getaran lebih besar. 

Analisa Hasil Frekuensi 

Pengambilan data terkait getaran 
pompa yang diambil pada variasi 
jumlah sudu impeler dengan bantuan 
software osciloscope dapat kita 
analisa.   Dimana data awal diambil 
saat pompa menggunakan sudu 
impeler sudu 3 dan posisi sensor 
tranduser di tempatkan di titik A. 

 Impeler sudu 3 

 
Gambar 7. Signal Getar impeler sudu 3 



Pada gambar terlihat bahwa untuk 
menentukan besarnya frekuensi, kita 
harus mengetahui besarnya periode 
terlebih dahulu dengan memperhatikan 
besarnya gelombang dan skala T/div.  
Pengambilan data diambil random dari 
suatu grafik yang terjadi pada analisa 
percobaan. 

 
Gambar 8. Zoom Signal Getar impeler 

sudu 3 
 

Pada 1 skala satuan terdapat 3,25 
periode, maka jarak 1 periode adalah 
0,308 ms. 

 
 

 
Maka Frekuensi : 

  

 

 

      

 Impeler sudu 5 

 
Gambar 9. Signal Getar impeler sudu 5 

 

Gambar 10. Zoom Signal Getar impeler 
sudu 5 

 

Gambar pada 1 skala satuan 
terdapat 3 periode, maka jarak 1 
periode adalah 0,333 ms. 

 

 

 
Maka Frekuensi : 

 
      
      
      
 

 Impeler sudu 7 

 
Gambar 11. Signal Getar impeler sudu 7 



 
Gambar 12. Zoom Signal Getar impeler 

sudu 7 
 

Gambar 4.6 pada 1 skala satuan 
terdapat 2.75 periode, maka jarak 1 
periode adalah 0,364 ms. 

 
 

 

Maka Frekuensi : 

 
      
      
      
 
 

Tabel 1. Frekuensi pada variasi Jumlah 
Sudu Impeler 

Penempatan 
Piezoelectric 

Impeller 

3 5 7 

T 
(ms) f (Hz) T 

(ms) f (Hz) T 
(ms) f (Hz) 

Titik A 0,41 2439 0,443 2257 0,484 2066 

Titik B 0,38 2631 0,41 2439 0,443 2257 

 

 

Gambar 13. Diagram Hubungan Sudu 
Impeller dengan Frekuensi 

Perubahan Jumlah sudu impeler 
dapat mempengaruhi getaran pada 
pompa, hal itu terlihat pada frekuensi 
yang terjadi.  Penempatan sensor juga 
dapat mempengaruhi besar kecilnya 
frekuensi.  Pada impeler sudu 3, 
sensor pertama ditempatkan di titik A 
dan diperoleh hasil seperti gambar 4.1. 

Percobaan di atas menunjukkan 
bahwa frekuensi terendah dihasilkan 
oleh pada penggunaan impeler sudu 7 
di titik A sebesar 2066 Hz.  Frekuensi 
tertinggi dihasilkan pada penggunaan 
impeler sudu 3 di titik B sebesar 2631 
Hz. 

Kesimpulan 

Pompa dengan impeler sudu 3 
memiliki frekuensi getaran yang lebih 
besar dari pompa dengan impeler 
sudu 5 dan sudu 7.  Dikarenakan pada 
impeler dengan jumlah sudu sedikit 
menyebabkan daerah laluan menjadi 
lebih besar.  Selain itu lebarnya daerah 
laluan fluida juga akan membuka 
peluang terjadinya tabrakan antar 
partikel fluida.  

Penggunaan pompa dengan 
impeler sudu 7 lebih baik dari pompa 
impeler sudu 5 dan sudu 3 karena 
debit air yang dihasilkan lebih besar 
dengan getaran yang terjadi lebih 
kecil.  



Penempatan sensor tranduser 
juga mempengaruhi besar kecilnya 
frekuensi.  Hal ini disebabkan getaran 
yang dihasilkan di titik yang jauh lebih 
kecil dari pada yang dekat dengan 
impeler. 

Saran 

Penempatan motor listrik pada 
dudukan tersendiri sehingga getaran 
yang terukur murni getaran pompa 
bukan karena pengaruh getaran dari 
motor 

Pompa sebaiknya dalam keadaan 
baru sehingga dalam pengujian bisa 
berfungsi normal  
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