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                                              BAB I 

                                      PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pompa merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan 

suatu cairan dari suatu tempat ketempat lain dengan cara menaikkan 

tekanan yang lebih rendah ketekanan yang lebih tinggi dari  cairan 

tersebut, Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan pengaliran, Hambatan-hambatan pengaliran itu 

dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian atau hambatan 

gesek.   

  Sehingga pompa sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia 

diberbagai bidang, Salah satu contohnya dalam rumah tangga pompa 

banyak digunakan untuk memompa air dari sumur untuk digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang pertanian pompa banyak 

digunakan dalam sistem irigasi, sehinga sistem pertanian akan tetap 

berjalan meskipun di musim kemarau, dalam penyediaan air minum 

untuk masyarakat, pompa digunakan untuk mendistribusikan air minum 

dari PDAM  kerumah-rumah penduduk, pompa merupakan alat yang 
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mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari, dan masih banyak lagi 

kegunaan pompa diberbagai bidang yang lain 

 Dalam suatu rangakaian mesin, poros merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting. Hampir semua mesin menggunakan 

poros untuk meneruskan tenaga bersama sama dengan putaran, Poros 

memepunyai fungsi untuk menghubungkan atau menggerakan tenaga 

bersama sama dengan putaran dari sumber penggeraknya 

 

1.2. Tujuan Perencanaan 

 Tujuan perencanaan penulisan ini adalah untuk mendapat 

desain poros dan rumah pompa sentrifugal dengan kapasitas 58 

liter/detik dan head 70 m dengan putaran 2950 rpm untuk mengetahui 

putaran kritis yang terjadi. 

 

1.3. Pembatasan  Masalah 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini batasan masalah  hanya 

membahas mengenai :  

- Fluida yang dipompa air 

- Kapasitas pompa 58 liter/detik 

- Putaran pompa 2950 rpm 

- Head pompa 70 m 

- Jenis pompa sentrifugal 
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1.4. Sistematika  Penulisan 

Sebagai gambaran singkat mengenai isi tugas akhir ini penulis 

sampaikan sistematika penulisannya sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

           Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, tujuan 

perencanaan,  pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

 BAB II DASAR TEORI 

             Bab ini menyangkut pembahasan tentang pengertian umum 

pompa, pompa sentrifugal beserta klasifikasinya, bagian-bagian 

pompa sentrifugal, prinsip aliran fluida, analisa teori. Pada pompa 

sentrifugal seperti kapasitas aliran tinggi, tinggi tekan dan kecepatan 

spesifik pompa sentrifugal. 

 

     BAB III BAGIAN-BAGIAN POMPA 

              Dalam bab ini membahas tentang perencanaan poros,  

dimensi, , daya pompa, putaran kritis.perhitungan pasak pada kopling.                                    
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  BAB IV PERENCANAAN RUMAH POMPA. 

Dalam bab ini membahas tentang perencanaan ukuran utama 

rumah pompa, pipa discharger, dan tebal rumah pompa. 

 

    BAB V PENUTUP 

             Bab ini berisi tentang  spesifikasi data hasil perhitungan dan 

perencanaan poros dan rumah pompa pada bab sebelumnya dan 

kesimpulan hasil perencanaan. 

 

 


