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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

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, 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 
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(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 

laluan 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 impeler dan rumah pompa.  Banyak faktor yang berpengaruh 

terhadap desain impeler seperti sudut masuk dan sudut keluar 

impeler serta jumlah sudu dari impeler.  Berdasarkan fakta tersebut 

maka dilakukan suatu pengujian eksperimental mengenai unjuk kerja 

pompa sentrifugal dengan menggunakan variabel penelitian jumlah 

sudu impeler. 

Jumlah sudu impeler pada pompa selain memberikan 

perubahan kinerja pada pompa, juga dapat mempengaruhi getaran 

yang terjadi.  Sedangkan besar kecilnya Getaran suatu pompa 
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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 impeller. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan disini bertujuan untuk mengetahui 

respon getar yang terjadi akibat perubahan jumlah sudu impeler 

pada pompa sentrifugal. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pompa sentrifugal yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pompa sentrifugal tipe single stage yang terdiri dari satu 

impeller dan satu casing.  Pompa ini adalah pompa dengan kondisi 

baru sehingga dapat dianggap bahwa poros, impeler, kopling dalam 

kondisi baik (balance).  Pompa sentrifugal ini mendistribusikan air 

dari  reservoir  isap (Suction) ke reservoir tekan (Discharge) yang 

memiliki beda ketinggian 1 meter.  Pembatasan masalah dalam 

tugas sarjana ini mencakup permasalahan getaran yang dipengaruhi 

oleh variasi jumlah sudu impeler. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini penulis menyusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, pembatasan masalah 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini tentang kajian pustaka dan landasan teori. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian, dan langkah penelitian. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan data penelitian, yang 

meliputi hasil pengukuran pada penelitian, pembahasan data hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


