
i 
 

 

 

 

DISTRIBUSI TEKANAN FLUIDA CAMPURAN 

SOLAR DAN AIR PADA VOLUTE 

POMPA SENTRIFUGAL 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik 

Program Studi Teknik Mesin 

 

 

 

oleh 

Delio Pradana 

5212412061 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK MESIN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Skripsi ini diajukan oleh : 

Nama : Delio Pradana 

NIM  : 5212412061 

Program Studi : Teknik Mesin S1 

Judul : Distribusi Tekanan Fluida Campuran Solar dan Air pada 

Volute Pompa Sentrifugal 

  

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Mesin S1, Jurusan 

Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Panitia Ujian                

  Tanda Tangan Tanggal 

Ketua : Rusiyanto, S.Pd., M.T. 

   NIP. 197403211999031002 

(                      )  ………….. 

Sekretaris : Samsudin Anis S.,T., M.T., Ph.D. 

   NIP. 197601012003121002 

(                      )  ………..... 

Dewan Penguji 

Pembimbing I : Samsudin Anis S.,T., M.T., Ph.D. 

   NIP. 197601012003121002 

(                      )  ………….. 

Pembimbing II : Widya Aryadi S.T., M.Eng. 

   NIP. 197209101999031001 

(                      )  ………….. 

Penguji Utama : Dr. Wirawan Sumbodo, M.T. 

NIP. 196601051990021002 

(                      )  ………….. 

 

Ditetapkan tanggal :  

Mengesahkan, 

Dekan Fakultas Teknik 

 

 

 

 

Dr. Nur Qudus, M.T 

NIP. 196911301994031001 



iii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama Mahasiswa : Delio Pradana 

NIM   : 5212412061 

Program Studi  : Teknik Mesin S1 

Fakultas  : Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Distribusi Tekanan Fluida 

Campuran Solar dan Air pada Volute Pompa Sentrifugal” ini merupakan hasil 

karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya 

dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini 

dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

 

Semarang, 30 Agustus 2016 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

 

Delio Pradana 

NIM 5212412061 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ABSTRAK 

 

Pradana, Delio. 2016. Distribusi Tekanan Fluida Campuran Solar dan Air pada Volute 

Pompa Sentrifugal. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang.  Samsudin Anis S.T., M.T., Ph.D. dan Widya Aryadi S.T., M.Eng.. 

 

Kata Kunci: volute ,  pompa sentrifugal,  distribusi  tekanan,  solar -air .  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh campuran minyak 

solar-air dan beban pompa terhadap distribusi tekanan pada volute pompa, debit dan head 

yang dihasilkan serta fenomena aliran yang terjadi dalam pompa. Variasi campuran solar 

dan air yang digunakan adalah Solar 0%, Solar 20%, Solar 40%, Solar 60%, Solar 80%, 

Solar 100%. Beban pompa yang divariasikan adalah tanpa beban dan beban 1/3 katup 

tertutup. 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Pencampuran fluida solar 

dan air menggunakan mixer. Pengukuran distribusi tekanan pada volute menggunakan 

manometer air raksa yang dihubungkan dengan tujuh titik pengukuran pada volute 

pompa. Casing depan pompa, pipa suction dan discharge dibuat transparan agar 

mempermudah visualisasi aliran. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif 

kemudian menentukan dan menyimpulkan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dalam 

bentuk grafik dan tabel.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi campuran solar-air dan beban pompa 

mempengaruhi distribusi tekanan volute, debit dan head yang dihasilkan. Penambahan 

fraksi minyak solar menyebabkan penurunan tekanan, debit dan head. Penurunan tekanan 

rata-rata dan head terbesar terjadi pada penambahan fraksi minyak solar 40% masing-

masing sebesar 9,16 cmHg (9,35%) dan 5,22 m (44,85%). Penurunan debit terbesar 

terjadi pada penambahan fraksi minyak solar 60% yaitu sebesar 34 lpm (35,79%). 

Penambahan beban pompa sampai 1/3 katup tertutup dapat menaikkan tekanan rata-rata 

sebesar 9,17 cmHg (9,35%) dan head rata-rata sebesar 1,85 m (18,71%). Namun 

penambahan beban pompa sampai 1/3 katup tertutup menurunkan debit rata-rata sebesar 

5,94 lpm (8,08%). Aliran campuran minyak solar dan air membentuk emulsi di dalam 

pompa yang diakibatkan putaran impeler yang tinggi dan gaya sentrifugal yang terjadi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pompa merupakan salah satu jenis mesin yang berfungsi untuk 

memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan (Sunyoto, 

2008:97). Ada beberapa jenis pompa, yang paling umum dan banyak digunakan 

adalah pompa sentrifugal. Pompa setrifugal memiliki bagian penting yang disebut 

rumah pompa volute. Volute adalah bagian saluran pompa yang penampangnya 

semakin membesar (Dietzel, 1980:274). Volute berfungsi untuk menurunkan 

kecepatan dan menaikkan tekanan menuju sisi outlet/discharge pompa. 

Aliran dalam pompa adalah salah satu fenomena dalam teknik mesin yang 

sangat perlu diamati. Khususnya dalam hal perancangan pompa aliran campuran 

dua cairan dengan viskositas yang berbeda seperti minyak dan air. Contohnya 

pada industri perminyakan, yaitu pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) 

seperti solar dari kapal tanker menuju depot/dermaga. Proses pemompaan 

menggunakan pipa bawah laut yang sebelumnya terisi air. Sehingga saat solar 

didistribusikan, solar dan air bercampur dan pompa bekerja memompakan dua 

cairan dengan viskositas dan berat jenis yang berbeda. Hal ini dapat 

mengakibatkan penurunan tekanan yang terjadi sepanjang volute pompa dan 

berkurangnya debit pompa. Aliran emulsi minyak-air dapat menurunkan head dan 

flow rate/debit pada pompa sentrifugal (Khalil dkk, 2008).  

Pada pompa sentrifugal terdapat aspek penting selain debit dan head yang 

dihasilkan, yaitu pressure development performance.  Pressure development  
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adalah pengembangan tekanan dalam pompa mulai dari sisi hisap sampai sisi 

tekan. Di dalam pompa sentrifugal, impeler berputar mentransfer energi kinetik 

menjadi energi kecepatan fluida. Pada bagian volute kecepatan fluida menurun 

dan tekanan semakin meningkat menuju sisi discharge. Pengukuran distribusi 

tekanan perlu dilakukan untuk mengetahui pressure development dalam pompa 

sentrifugal. Sampai saat ini masih sedikit kajian tentang pressure development 

pada pompa sentrifugal, khususnya untuk aliran campuran dua cairan dengan 

viskositas dan berat jenis yang berbeda. 

Berdasar uraian di atas, studi tentang distribusi tekanan untuk dua cairan 

dengan viskositas dan berat jenis yang berbeda belum banyak dilakukan. 

Informasi dan literatur masih sangat terbatas. Maka perlu dilakukan penelitian 

tentang distribusi tekanan yang terjadi dalam pompa sekeliling arah volute. 

Khususnya aliran campuran solar dan air untuk mengetahui pengaruh variasi 

campuran terhadap distribusi tekanan, debit dan head yang dihasilkan serta 

fenomena aliran yang terjadi dalam pompa.  Penelitian ini sangat diperlukan untuk 

optimalisasi desain pompa khususnya untuk aliran fluida campuran. 

B. Identifikasi Masalah 

Pompa sentrifugal haruslah didesain agar menghasilkan karakteristik yang 

sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik pompa meliputi head, debit/flow rate, Net 

Possitive Suction Head (NPSH), pressure development dan sebagainya. Ada 

berbagai aspek dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan suatu 

pompa. Diameter impeler, bentuk volute, putaran poros penggerak, beban pompa 

dan jenis fluida yang dipompakan akan mempengaruhi karakteristik pompa. Pada 
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pompa sentrifugal, impeler mentransfer dan mengubah energi kinetik dari fluida 

menjadi energi tekanan pada sekeliling rumah pompa. Sehingga bentuk impeler 

dan rumah pompa yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kapasitas pompa yang 

berbeda pula. Putaran motor atau poros penggerak pompa juga mempengaruhi 

kapasitas pompa. Semakin tinggi putaran poros penggerak maka semakin besar 

energi mekanik dan energi fluida yang dihasilkan. Sehingga putaran poros 

penggerak yang tinggi tentu menghasilkan kapasitas yang lebih tinggi dibanding 

dengan putaran poros penggerak yang rendah. 

Untuk aliran campuran dua fluida seperti minyak dan air akan 

mempengaruhi karakteristik pompa sentrifugal.  Minyak dan air memiliki sifat 

yang berbeda baik dari berat jenis, titik uap dan viskositasnya. Sebagaimana 

penelitian sebelumnya tentang pengaruh viskositas terhadap pompa oleh Wen dan 

Li (1999) yang menyebutkan bahwa performa pompa turun ketika fluida yang 

dipompakan mempunyai viskositas yang lebih tinggi seperti minyak. Penelitian 

lain mengenai pengaruh emulsi pada pompa seperti yang dilakukan oleh Khalil 

dkk (2008) menjelaskan bahwa aliran emulsi minyak-air dapat menurunkan head 

dan flow rate/debit pada pompa sentrifugal. Muktabar dan Yohana (2014:107) 

juga menjelaskan bahwa penambahan minyak dalam air meningkatkan viskositas 

fluida campuran dan berkontribusi terhadap meningkatnya kerugian gesek 

sehingga menimbulkan pressure drop/penurunan tekanan. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian mencakup distribusi tekanan, fenomena aliran dan parameter 

lain yang terjadi baik numerik, grafis serta visual di dalam volute pompa. 
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Adapun batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Distribusi tekanan diukur pada sebatas keliling volute pompa. 

2. Distribusi tekanan diukur dengan variasi kadar campuran solar dan air.  

3. Distribusi tekanan diukur dengan variasi beban pompa berdasarkan 

bukaan katup. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh variasi kadar campuran solar dan air terhadap 

pengukuran distribusi tekanan pada sekeliling volute pompa, debit dan 

head yang dihasilkan ? 

2. Seberapa besar pengaruh beban pompa terhadap pengukuran distribusi 

tekanan pada sekeliling volute pompa, debit dan head yang dihasilkan ? 

3. Bagaimana fenomena aliran campuran solar dan air dalam pompa 

sentrifugal ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh variasi kadar campuran solar dan 

air terhadap pengukuran distribusi tekanan pada sekeliling volute    

pompa, debit dan head yang dihasilkan. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh beban pompa terhadap pengukuran 

distribusi tekanan pada sekeliling volute pompa, debit dan head yang 

dihasilkan. 
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3. Mengetahui fenomena aliran campuran solar dan air dalam pompa 

sentrifugal. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi ilmu pengetahuan bermanfaat memberikan pengertian tentang 

pentingnya pengaruh kadar campuran solar dan air serta beban pompa 

terhadap fenomena distribusi tekanan aliran solar-air dalam pompa 

sentrifugal arah volute pompa. 

2. Bagi dunia industri dan perancangan pompa bermanfaat sebagai 

pertimbangan rekayasa fluida dalam sistem pemompaan yang bekerja 

pada aliran solar dan air. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Fluida 

Fluida adalah substansi yang mengalir karena antar partikel satu dengan 

lainnya bebas. Secara umum fluida dibagi menjadi fluida compressible (mampu 

mampat) dan incompressible (tak mampu mampat). Karakteristik fluida bisa 

dijelaskan dengan properti fluida (Anis dan Karnowo, 2008:3).  

a. Properti Fluida 

1) Kerapatan/Massa Jenis (Density) 

Kerapatan sebuah fluida didefinisikan sebagai massa fluida per satuan 

volume yang dilambangkan dengan huruf Yunani ρ (rho). Kerapatan biasanya 

digunakan untuk mengkarakteristikkan massa sebuah sistem fluida. Dalam sistem 

British Gravitational (BG), ρ mempunyai satuan slug/ft
3
 dalan dalam Satuan 

Internasional (SI) adalah kg/m
3
 (Munson dkk, 2004:14).  

Massa jenis dirumuskan dengan persamaan: 

ρ = 
 

 
  ..............................................  (2.1) 

Dimana : ρ = massa jenis (kg/m3) 

     m = massa (kg) 

     V = volume (m
3
) 

Massa jenis fluida bervariasi tergantung jenis fluidanya. Pada kondisi 

atmosfer, masa jenis air adalah 1000 kg/m
3
, massa jenis udara 1,22 kg/m

3
 dan 
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merkuri 13.500 kg/m
3
. Untuk beberapa fluida massa jenisnya tergantung pada 

temperatur dan tekanan khususnya untuk fluida gas, perubahan keduanya akan 

sangat mempengaruhi massa jenis gas. Untuk fluida cairan pengaruh keduanya 

adalah kecil. Jika massa jenis fluida tidak terpengaruh oleh perubahan temperatur 

tekanan dinamakan fluida incompressible atau fluida tak mampu mampat (Anis 

dan Karnowo, 2008:3). 

Untuk massa jenis campuran ρcampuran dapat dihitung dengan persamaan di 

bawah : 

ρcampuran = xsolar. ρsolar + xair. ρair  ..........................  (2.2) 

Dimana : x = fraksi campuran 

2) Berat Jenis 

Berat jenis dari sebuah fluida dilambangkan dengan huruf Yunani γ 

(gamma), didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis 

berhubungan dengan kerapatan (Munson dkk, 2004:15). 

Berat jenis dirumuskan melalui persamaan: 

γ = ρ.g   ............................................  (2.3) 

Dimana :     γ = berat jenis cairan (N/m
2
) 

         ρ = massa jenis (kg/m3) 

         g = percepatan gravitasi = 9,81 m/s
2
 

Berat jenis digunakan untuk mengkarakteristikkan berat dari suatu fluida. 

Dalam sistem BG γ mempunyai satuan lb/ft
3
 dan satuan SI adalah N/m

3
. 
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3) Gravitasi Jenis (Specific Gravity) 

Gravitasi jenis sebuah fluida dilambangkan sebagai SG, didefinisikan 

sebagai perbandingan kerapatan fluida tersebut dengan kerapatan air pada 

temperatur tertentu. Biasanya temperatur tersebut adalah 4 
o
C (39,2 

o
F). Pada 

temperatur ini kerapatan air adalah 1000 kg/m
3
 (Munson dkk, 2004:15). 

Gravitasi jenis dirumuskan dengan persamaan: 

SG = 
       

    
   .................................  (2.4) 

Dimana :       SG  = gravitasi jenis 

          ρfluida = massa jenis fluida (kg/m3) 

         ρair = massa jenis fluida (kg/m3) 

Karena gravitasi jenis adalah perbandingan kerapatan, nilai SG tidak 

mempunyai satuan. Sebagai contoh gravitasi jenis air raksa pada 20 
o
C adalah 

13,55. Maka kerapatan air raksa dapat dihitung dengan cara mengalikan gravitasi 

jenis air raksa dengan kerapatan air, hasilnya adalah 13,6 x 10
3
 kg/m

3
. 

4) Kekentalan (Viscosity) 

Kekentalan/viskositas adalah suatu tahanan aliran fluida, yaitu 

perbandingan tegangan geser atau gaya geser antara lapisan fluida yang 

didekatnya terhadap laju perubahan kecepatan yang tegak lurus terhadap arah 

gerakan (Church, 1986:7). Anis dan Karnowo (2008:7) menjelaskan fluida dengan 

viskositas besar (kental) lebih susah mengalir dibandingkan dengan fluida dengan 

viskositas kecil (encer). Viskositas fluida sangat bergantung pada kondisi 

temperatur. Untuk fluida cair, setiap terjadi kenaikan temeratur maka viskositas 

zat cair semakin kecil (encer). 
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Gambar 2.1 Gerak fluida pada fluida yang diam 

Sumber: Anis dan Karnowo, 2008:7 

Apabila suatu fluida diberi tekanan yang akan menggeser bagian fluida 

setebal dy dengan kecepatan v menjadi v + dv, maka tegangan gesernya akan 

sebanding dengan perbandingan perubahan kecepatan dv dengan tebal bagian 

fluida yang begeser dikalikan dengan suatu konstanta. Konstanta tersebut yang 

dinamakan dengan viskositas (dinamik). Adapun besar gaya yang diperlukan 

untuk menggeser bagian fluida adalah: 

F = τA = μA 
  

  
        

 

 
 = τ =  μ

  

  
  ......................  (2.5) 

atau 

μ =  
 
  

  

   ...................................  (2.6) 

Dimana : τ = gaya tau tegangan geser (kg/m2) 

v = kecepatan fluida (m/s) 

y = arah yang tegak lurus terhadap aliran fluida 

μ = viskositas dinamik (g/cm.s)/(poise) 

     Jadi besar gaya persatuan luas untuk mengeser fluida sebanding dengan 

konstanta viskositas dikalikan dengan gradien kecepatannya. Gaya akan semakin 

besar apabila kostanta viskositas besar. Jadi bisa disimpulkan kostanta tersebut 
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adalah suatu tahanan fluida untuk mengalir (bergeser kontinyu). Semakin besar 

tahanan semakin susah untuk mengalir, sebaliknya tahanan kecil fluida mudah 

mengalir. Apabila nilai viskositas suatu fluida dibagi dengan nilai massa jenisnya 

akan ketemu besaran yang sering disebut dengan viskositas kinematik. Adapun 

perumusan viskositas kinematik adalah sebagai berikut: 

υ =  
 

 
  ............................................  (2.7) 

Dimana : υ = viskositas kinematik (cm
2
/s)/(stokes) 

ρ = massa jenis fluida (kg/m3) 

Sedangkan viskositas kinematik campuran υcampuran dapat dihitung 

menggunakan Ghambil Method:  

(υcampuran)
1/3

 = xsolar. (υsolar)
1/3

+ xair. (υair)
1/3

 ............  (2.8) 

b. Jenis Fluida Kerja 

Fluida kerja yang digunakan sebagai penelitian ada dua jenis, yaitu air dan 

minyak solar.  

1) Air 

Air adalah jenis fluida yang paling sering dijumpai dan merupakan 

senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat 

ini di bumi. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul 

air tersusun dari dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom 

oksigen. 

Nuijten (2007) menjelaskan sifat dan karakteristik air sebagai berikut : 

a) Tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. 
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b) Dapat melarutkan lebih banyak zat daripada cairan apapun. 

c) Mempunyai pH netral 7. 

d) Mempunyai indeks panas khusus yang tinggi. 

e) Mempunyai tegangan permukaan tinggi. 

f) Titik lebur 0°C dan titik didih 100°C. 

2) Minyak Solar 

Minyak solar adalah hasil dari pemanasan minyak bumi pada suhu 250-

340°C . Minyak solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Kualitas solar 

dinyatakan dengan bilangan cetane, yaitu bilangan yang menunjukkan 

kemampuan solar mengalami pembakaran di dalam mesin serta kemampuan 

mengontrol jumlah ketukan (knocking). Semakin tinggi bilangan cetane, maka 

kualitas solar semakin bagus. 

Minyak solar memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a) Tidak berwarna atau sedikit kekuning-kuningan berbau. 

b) Encer dan tidak menguap di bawah temperatur normal. 

c) Mempunyai titik nyala tinggi (40-100°C). 

d) Terbakar spontan pada temperatur 350°C.  

e) Menghasilkan panas yang besar (sekitar 10.500 kcal/kg) 

f) Memiliki rantai hidrokarbon C 14-18. 

 

 

 



12 
 

 

c. Aliran Fluida dalam Pipa dan Saluran 

1) Pesamaan Bernoulli 

Fluida cair (incompressible) yang mengalir melalui suatu penampang 

sebuah pipa dan saluran apabila diabaikan faktor viskositas (fluida non viskositas) 

akan memenuhi hukum yang dirumuskan oleh Bernoulli (Anis dan Karnowo, 

2008:8). 

 

Gambar 2.2 Profil saluran Bernoulli 

Sumber: Anis dan Karnowo, 2008:9 

Apabila penampang saluran pipa dianggap permukaan sempurna sehingga 

tidak ada gesekan antara aliran fluida cair dengan permukaan pipa dan tidak ada 

energi yang ditambahkan maka persamaan Bernoulli dapat ditulis sebagai berikut: 

Energi masuk = Energi keluar 

(PV + EK + EP)1 = (PV + EK + EP)2 

                                (PV + 
   

 
 + mgZ )1 = (PV + 

   

 
 + mgZ)2  .....  (2.9) 

Dimana: EK = energi kinetik (J) 

 EP = energi potensial (J) 

 PV = energi tekanan (J) 

Dibagi dengan m (Nm) menjadi: 
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                      (
 

 
 + 
  

 
 + gZ)1 = (

 

 
 + 
  

 
 + gZ)2 dengan 

 

 
 = 
 

 
   .........  (2.10) 

Dibagi dengan g menjadi bentuk persamaan head (m): 

(
 

 
 + 
  

  
 + Z)1 = (

 

 
 + 
  

  
 + Z)2 dengan ρg = γ .............  (2.11) 

 
Gambar 2.3 Perubahan energi pada pompa 

Sumber: Anis dan Karnowo, 2008:10 

Apabila pada penampang saluran ditambahkan energi seperti pada pompa 

(Gambar 2.3), maka pompa akan memberikan energi tambahan pada aliran fluida 

sebesar Hpompa, persamaan menjadi: 

(
 

 
 + 
  

  
 + Z)1 + Hpompa = (

 

 
 + 
  

  
 + Z)2 + HL ..............  (2.12) 

2) Persamaan Kontinuitas 

Fluida yang mengalir melalui suatu penampang akan selalu memenuhi 

hukum kontinuitas, yaitu laju massa fluida yang masuk (ṁmasuk) akan selalu sama 

dengan laju massa fluida yang keluar (ṁkeluar) (Anis dan Karnowo, 2008:11). 

Persamaan kontinuitas adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4 Penampang saluran silinder 

Sumber: Anis dan Karnowo, 2008:11  
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ṁmasuk = ṁkeluar 

 (ρAv)1 =  (ρAv)2   ............................  (2.13) 

Dimana : A = luas penampang aliran (m
2
) 

v = kecepatan aliran (m/s) 

Untuk fluida cair (incompressible) ρ1 =  ρ2, maka: 

(Av)1 =  (Av)2   .................................  (2.14) 

3) Angka Reynolds 

Kondisi aliran fluida akan sangat tergantung dari kecepatan aliran fluida, 

semakin tinggi kecepatan akan mempengarui pola aliran, kondisi aliran akan 

berubah dari laminer menjadi turbulen. Besaran yang bisa menghubungkan antara 

kecepatan aliran (v), kondisi fluida (ρ ,μ ), dan kondisi penampang diameter pipa 

(D) adalah angka Reynolds (Re) (Anis dan Karnowo, 2008:11). 

Rumus untuk mencari angka Reynolds adalah sebagai berikut: 

Re = 
  .  . 

 
 .....................................  (2.15) 

Sularso dan Tahara (2000:29) menjelaskan angka Reynolds digunakan 

sebagai patokan untuk menentukan jenis suatu aliran. Ada dua jenis aliran, yaitu 

laminer dan turbulen. 

Pada Re < 2300, aliran bersifat laminer. 

Pada Re < 4000, aliran bersifat turbulen. 

Pada Re = 2300 - 4000, aliran terdapat di daerah transisi, dimana aliran 

dapat bersifat laminer atau turbulen tergantung pada kondisi pipa dan aliran. 
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Gambar 2.5 Pola aliran laminer dan turbulen 

Sumber: Sunyoto, 2008:54 

d. Tekanan 

Jika permukaan suatu zat (padat, cair dan gas) menerima gaya-gaya luar 

maka bagian permukaan zat yang menerima gaya tegak lurus akan mengalami 

tekanan. Bila gaya yang tegak lurus terhadap permukaan dibagi dengan luasan 

permukaan A disebut dengan tekanan (Anis dan Karnowo, 2008:4). 

P = 
 

 
  ..........................................  (2.16) 

Dimana:  P = tekanan (N/m2) 

F = gaya (N) 

A = luas penampang (m
2
) 

Giancoli (2008:342) menjelaskan rumusan  tekanan di dalam suatu fluida 

cair dengan kerapatan yang seragam pada kedalaman tertentu. 

 
Gambar 2.6 Tekanan dalam fluida cair pada kedalaman h 

Sumber: Giancoli, 2008:342 

Tekanan dalam fluida cair dapat dirumuskan menjadi: 

Aliran Laminer 



16 
 

 

P = 
 

 
 = 
  

 
 = 
(  ) 

 
 = 
    

 
 

atau 

P = ρgh  .....................................  (2.17) 

e. Pengukuran Tekanan 

Tekanan adalah suatu karakterstik yang sangat penting dari medan fluida 

yang perlu diukur. Dalam termodinamika tekanan secara umum dinyatakan dalam 

harga absolutnya. Tekanan absolut tergantung pada tekanan pengukuran sistem, 

bisa dijelaskan sebagai berikut: 

 Bila tekanan pengukuran sistem di atas tekanan atmosfer, maka: 

Tekanan absolut (Pabs) = tekanan pengukuran (Pgauge) ditambah tekanan 

atmosfer (Patm) 

Pabs = Patm + Pgauge  ..............................  (2.18) 

 Bila tekanan absolut tergantung pada tekanan pengukuran sistem, bisa 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tekanan absolut (Pabs) = tekanan atmosfer (Patm) dikurangi tekanan 

pengukuran (Pgauge)  

Pabs = Patm - Pgauge  ...............................  (2.19) 

Konsep mengenai tekanan pengukuran dan tekanan mutlak diilustrasikan 

secara grafis pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Pengukuran tekanan 

Sumber: Anis dan Karnowo, 2008:4 

Munson dkk (2004:61) menyebutkan teknik standar untuk mengukur 

tekanan melibatkan penggunaan kolom cairan dalam tabung-tabung tegak atau 

miring yang disebut manometer. Ada tiga jenis manometer yang umum yaitu 

tabung piezometer, manometer tabung-U/kolom, dan manometer tabung miring. 

Giancoli (2008:346) menjelaskan bahwa manometer yang paling 

sederhana adalah manometer kolom tabung U yang diisi dengan zat cair, biasanya 

raksa dan air. 

 

Gambar 2.8 Manometer kolom U terbuka 

Sumber: Giancoli, 2008:347 

Patm 
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Tekanan P diukur berdasarkan perbedaan ketinggian Δh dari kedua level 

cairan. Tekanan P dapat dihitung menggunakan persamaan: 

P = Patm +  ρg.Δh  ...............................  (2.20) 

Dimana : Patm = tekanan atmosfer (1atm) 

2. Pompa  

Pompa merupakan salah satu jenis mesin yang berfungsi untuk 

memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan (Sunyoto, 

2008:97). Zat cair tersebut contohnya adalah air, oli atau minyak pelumas, atau 

fluida lainnya yang tak mampu mampat. Pada industri, pompa banyak digunakan 

untuk mensirkulasi air atau minyak pelumas atau pendingin mesin-mesin industri. 

Pompa juga dipakai pada motor bakar yaitu sebagai pompa pelumas, bensin atau 

air pendingin. Jadi pompa sangat penting untuk kehidupan manusia secara 

langsung yang dipakai dirumah tangga atau tidak langsung seperti pada 

pemakaian pompa di industri. 

 
Gambar 2.9 Instalasi pompa 

Sumber: Sunyoto,2008:97 
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Secara umum  pompa diklasifikasikan menjadi dua yaitu pompa 

perpindahan positif (positive dispalcement pump) dan pompa dinamik. Adapun 

bagan klasifikasi pompa berdasar prinsip kerja adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.10 Bagan klasifikasi pompa 

Sumber: Pudjanarsa dan Nursuhud, 2006:171 

Pompa perpindahan positif  (positive displacement pump) adalah pompa 

dengan volume ruangan yang berubah secara periodik dari besar ke kecil atau 

sebaliknya. Pada waktu pompa bekerja energi yang dimasukkan ke fluida adalah 

energi potensial sehingga fluidanya berpindah dari volume per volume 

(Pudjanarsa dan Nursuhud, 2008:170). Perpindahan fluida disebabkan perubahan 

volume ruang kerja pompa yang diakibatkan oleh gerakan elemen pompa yaitu 

maju-mundur (bolak-balik) atau berputar (rotary). Dengan perubahan volume 

tersebut maka fluida pada bagian discharge  mempunyai tekanan yang lebih besar 

dibanding pada bagian suction dan konsekuensinya kapasitas yang dihasilkan 

sesuai volume yang dipindahkan. 

Pompa dinamik disebut juga dengan “Non Positive Displacement Pump“. 
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Pada pompa jenis dinamik, volume ruangannya tidak berubah. Waktu pompa 

bekerja, energi yang dimasukkan ke dalam fluida terjadi akibat adanya perubahan 

kecepatan (Pudjanarsa dan Nursuhud, 2008:171). Seperti pada pompa sentrifugal, 

impeler yang berputar mentransfer energi mekanik menjadi energi kinetik fluida. 

Selanjutnya pada volute terjadi penurunan kecepatan yang mengakibatkan 

meningkatnya tekanan pada sisi tekan pompa.  Untuk penjelasan tentang pompa 

sentrifugal secara khusus akan dibahas dibagian selanjutnya. Pompa jenis ini 

adalah pompa yang diamati dan akan dibahas lebih rinci lagi. 

3. Pompa Sentrifugal 

a. Pengertian dan Prinsip Kerja Pompa Sentrifugal 

Pompa sentrifugal adalah suatu pompa yang memindahkan fluida dengan 

memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeler. Pompa 

sentrifugal mengubah kecepatan fluida menjadi tekanan yang menuju titik 

discharge.  

Pompa sentrifugal mempunyai sebuah impeler (baling-baling) untuk 

mengangkat zat cair dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. 

Daya dari luar diberikan kepada poros pompa untuk memutarkan impeler di 

dalam zat cair. Maka zat cair yang ada di dalam impeler ikut berputar oleh 

dorongan sudu-sudu. Karena timbul gaya sentrifugal maka zat cair mengalir dari 

tengah impeler keluar melalui saluran di antara sudu-sudu. Di sini head tekanan 

zat cair mengalami percepatan. Zat cair yang keluar dari impeler ditampung oleh 

saluran berbentuk volute (spiral) di keliling impeler dan disalurkan ke luar pompa 
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melalui nosel. Di dalam nosel ini sebagian head kecepatan aliran diubah menjadi 

head tekanan.   

 

Gambar 2.11 Bagian aliran fluida di dalam pompa sentrifugal 

Sumber: Sularso dan Tahara, 2000:4 

Dari uraian di atas jelas bahwa pompa sentrifugal dapat mengubah energi 

mekanik dalam bentuk kerja poros menjadi energi fluida. Energi inilah yang 

mengakibatkan pertambahan head tekanan, head kecepatan, dan head potensial 

pada zat cair yang mengalir secara kontinyu (Sularso dan Tahara, 2000:4). 

 

Gambar 2.12 Lintasan aliran cairan pompa sentrifugal 

Sumber: Sahdev, 2008 
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Prinsip kerjanya pompa sentrifugal adalah mengkonversi energi kinetik 

menjadi energi tekan. Energi kinetik dihasilkan oleh gaya sentrifugal pada pompa. 

Besar energi kinetik yang disalurkan pada cairan sesuai dengan kecepatan dari 

sudu impeler. Semakin cepat impeler berputar atau semakin besar diameter 

impeler, maka semakin besar kecepatan cairan pada sudu dan semakin baik energi 

yang disalurkan pada cairan. Energi kinetik cairan keluar dari impeler 

dimanfaatkan untuk menghasilkan hambatan aliran. Hambatan pertama dihasilkan 

oleh volute pompa (casing) yang memperlambat cairan. Pada nosel discharge 

kecepatan cairan berkurang kemudian dirubah menjadi tekanan sesuai dengan 

hukum Bernoulli (Sahdev, 2008).  

b. Komponen Pompa Setrifugal 

Komponen utama dari pompa sentrifugal ada dua yaitu komponen yang 

berputar dan komponen yang diam. Komponen yang berputar terdiri dari impeler 

dan poros. Komponen yang diam terdiri dari suction and discharge nozzle, volute, 

casing, bearing dan seal (Sahdev, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Komponen utama pompa sentrifugal 

Sumber: Sahdev, 2008 
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1) Impeler 

Impeler adalah salah satu komponen utama dari pompa sentrifugal 

berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan 

pada cairan yang dipompakan secara kontinyu, sehingga cairan pada sisi isap 

secara terus menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari 

cairan yang masuk sebelumnya. 

2) Shaft/poros 

Poros berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak selama 

beroperasi dan tempat kedudukan impeler dan bagian-bagian berputar lainnya. 

3) Suction Nozzle 

Suction nozzle berfungsi sebagai saluran isap atau saluran masuk fluida 

cair ke pompa. 

4) Discharge Nozzle 

Discharge nozzle berfungsi sebagai saluran tekan atau saluran keluar 

fluida cair dari dalam pompa. 

5) Volute Casing 

Volute adalah casing pompa yang berbentuk seperti rumah keong. 

Penampang volute/rumah keong didesain semakin membesar ke belakang menuju 

sisi disharge. Fungsinya adalah untuk menurunkan kecepatan dan menaikkan 

tekanan pada sisi discharge pompa. 

6) Seal 

Seal pada pompa berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida yang 

mungkin terjadi pada sisi perbatasan antara bagian pompa yang berputar (poros) 
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dengan stator. Sistem sealing yang banyak digunakan pada pompa sentrifugal 

adalah mechanical seal dan gland packing. 

7) Bearings 

Bearing (bantalan) berfungsi untuk menumpu dan menahan beban dari 

poros agar dapat berputar, baik berupa beban radial maupun beban aksial. Bearing 

juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar dan tetap pada 

tempatnya, sehingga kerugian gesek menjadi kecil. 

c. Volute Casing (Rumah Spiral) 

Volute casing sering disebut juga sebagai rumah spiral atau rumah keong. 

Fungsi dari volute adalah untuk menurunkan kecepatan arus fluida dan menaikkan 

tekanan fluida menuju sisi discharge.  

Penampang melintang rumah spiral searah dengan putaran impeler dibuat 

semakin membesar, hal itu disebabkan arus volume fluida yang mengalir dari 

impeler akan selalu bertambah banyak hingga debit terakhir. Perbesaran 

penampang tersebut diharapkan mampu mengalirkan fluida dengan arus yang 

teratur. 

 

Gambar 2. 14 Rumah spiral pompa sentrifugal  

Sumber: Dietzel, 1980:274 
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4. Karakteristik Pompa Sentrifugal 

Beberapa hal yang penting pada karakteristik pompa sentrifugal adalah: 

a. Pressure Development dalam  Pompa Sentrifugal 

Prinsip kerjanya pompa sentrifugal adalah mengkonversi energi kinetik 

menjadi energi tekan. Energi kinetik cairan keluar dari impeler dimanfaatkan 

untuk menghasilkan hambatan aliran. Hambatan pertama dihasilkan oleh volute 

pompa (casing) yang memperlambat cairan. Pada nosel discharge kecepatan 

cairan berkurang kemudian dirubah menjadi tekanan. 

Dalam pompa sentrifugal terjadi perubahan tekanan dari vakum (-) pada 

sisi suction sampai (+) pada sisi discharge. Perubahan tekanan dari (-) ke (+) 

inilah yang disebut pressure development dalam pompa sentrifugal. Kecepatan 

fluida yang keluar dari sisi impeler menuju volute semakin menurun. Akibatnya 

terjadi pengembangan/peningkatan tekanan sampai titik discharge nozzle. 

 

Gambar 2. 15 Pengembangan tekanan dalam pompa sentrifugal  

Sumber: http://www.learnengineering.org/2013/03/centrifugal-pump.html 

 

V     P 
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b. Kapasitas/Debit (Q) 

Kapasitas pompa adalah sejumlah volume cairan yang dihasilkan pompa 

secara kontinyu dalam tiap satuan waktu. Kapasitas yang dihasilkan pompa 

ditentukan berdasarkan kebutuhan proses dengan mempertimbangkan operasi 

jangka panjang. 

Kapasitas/debit pompa dapat dihitung menggunakan persamaan : 

Q = 
 

 
 ...............................................  (2.21) 

Atau 

Q = A.v  ............................................  (2.22) 

Dimana : Q = kapasitas/debit aliran (m
3
/s) 

      V = volume (m
3
) 

       t = waktu (s) 

c. Head (H) 

Head adalah energi setiap satuan berat dengan unit satuan panjang. Sedang 

yang dimaksud head pompa adalah head total yaitu jumlah head tekanan, head 

kecepatan dan head statis/head potensial ditambah kerugian head yang terjadi di 

sepanjang pengaliran. Sularso dan Tahara (2000:27), menjelaskan head total suatu 

pompa dapat dihitung dengan persamaan: 

H = 
  

 
 + 
  

  
 + Z +HL ...............................  (2.23) 

Dimana : H = head total (m) 

      P = tekanan statis (N/m
3
) 

      v = kecepatan fluida cair (m/s) 

      Z  = ketinggian permukaan air tangki dari sumur (m) 

      HL = head loss (m) 
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Adapun penjelasan masing-masing suku dari persamaan (2.23) yaitu  P/γ 

adalah head tekanan, v
2
/2g adalah head kecepatan, Z adalah head statis / head 

potensial dan HL adalah head loss. Masing-masing suku dinyatakan dengan satuan 

head yaitu meter (m). 

Head tekanan pompa (HP) adalah selisih tekanan antara sisi suction (Ps) 

dan discharge (Pd) dibagi berat jenis (γ). Head tekanan dapat dihitung dengan 

persamaan : 

HP = 
  

 
 = 
     

 
  ....................................  (2.24) 

Head kecepatan  total (Hv) dihitung dari kecepatan sisi discharge kuadrat 

dikurangi kecepatan sisi suction kuadrat dibagi 2g. Head kecepatan dapat dihitung 

dengan persamaan : 

Hv = 
  
    

 

  
  ...............................  (2.25) 

 Head potensial/head statis (Z) adalah pebedaan ketinggian permukaan air 

pada sisi masuk dan sisi keluar. 

d. Head Loss (HL) 

Head loss/kerugian head adalah kerugian energi per satuan berat fluida pada 

pengaliran cairan dalam sistem perpipaan. Head loss terdiri dari rugi-rugi mayor 

(major losses) dan rugi-rugi minor (minor losses).  

1) Rugi Mayor (Major Loss) 

Rugi mayor terjadi di sepanjang aliran dalam pipa yang disebabkan oleh 

gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Munson dkk (2005:43), menjelaskan 
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untuk mencari head loss yang terjadi akibat gesekan di sepanjang pipa 

menggunakan persamaan Darcy-Weisbach:  

HLm = f .  
  .  

 .  
 ..............................  (2.26) 

Dimana : L  = panjang pipa (m) 

    D = diameter bagian dalam pipa (m) 

     ν = kecepatan cairan (m/s) 

    f = koefisien kerugian gesek 

Sularso dan Tahara (2000:28), menjelaskan bahwa koefisien kerugian 

gesek berbeda untuk aliran laminer dan turbulen. Sebagai suatu patokan aliran 

laminer dan turbulen ditentukan dengan menggunakan bilangan Reynolds (Re). 

Pada Re < 2300, aliran bersifat laminer. 

Pada Re < 4000, aliran bersifat lturbulen. 

Pada Re = 2300-4000, aliran terdapat di daerah transisi, dimana aliran dapat 

bersifat laminer atau turbulen tergantung pada kondisi pipa dan aliran. 

Koefeisien kerugian gesek untuk aliran dalam pipa adalah f=λ. Untuk aliran 

laminer, koefisien kerugian gesek pipa (λ) dihitung menggunakan persamaan: 

λ =  
  

  
  .....................................  (2.27) 

Untuk aliran turbulen, koefisien kerugian gesek ditentukan berdasarkan nilai 

kekasaran relatif pipa dan menggunakan diagram Moody/diagram of  friction 

factor for pipe flow.  
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Gambar 2. 16 Diagram friction factor untuk aliran pipa 

Sumber: McGovern, 2011:2 

2) Rugi-Rugi Minor (Minor Losses) 

Rugi-rugi minor terjadi pada tempat-tempat transisi seperti perubahan 

penampang, perubahan arah aliran dan lain-lain. Sularso dan Tahara (2000:32), 

menjelaskan kerugian head pada tempat-tempat transisi yang demikian dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

hLf =n . f .  
   

   
  ..............................  (2.28) 

Dimana :  f = koefisien kerugian 

n = jumlah fitting/katup 

Rugi-rugi minor terjadi pada komponen-komponen perpipaan seperti 

suction flange, elbow, valve, orifice dan lain-lain. 
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Untuk koefisien rugi f elbow belokan lengkung berbagai ukuran tersedia 

pada Lampiran 3 tabel friction losses in pipe fitting. Untuk valve/katup, koefisien 

kerugian katup (fv) mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung jenis katup. 

Koefisien kerugian berbagai jenis katup yang lazim digunakan diberikan pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Koefisien kerugian berbagai jenis katup 

No Jenis Katup 
Koefisien Kerugian Katup 

(fv) 

1 Globe, bukaan penuh 10 

2 Sudut, bukaan penuh 2 

3 Gerbang, bukaan penuh 0,15 

4 Gerbang, 
 

 
 tertutup 0,26 

5 Gerbang, 
 

 
 tertutup 2,1 

6 Gerbang, 
 

 
 tertutup 17 

7 Cek swing, aliran maju 2 

8 Cek swing, aliran mundur ∞ 

9 Katup bola, bukaan penuh 0,05 

10 Katup bola, 
 

 
 tertutup 5,5 

11 Katup bola, 
 

 
 tertutup 210 

Sumber: Munson dkk, 2005:59 

3) Total Head Loss 

Total kerugian head yang terjadi pada sistem perpipaan adalah jumlah dari 

rugi mayor dan rugi-rugi minor. 

hL = hLm + hLf    .........................................  (2.23) 

Dimana : hL = total head loss 

hLm = rugi mayor 

hLf = rugi-rugi minor 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan distribusi tekanan 

dan pengaruh campuran minyak dan air pada performa pompa sentrifugal adalah 

sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh Aryadi dan Indarto (2006) dengan judul 

“Pengukuran Distribusi Tekanan Aliran Gas-Cair dalam Pompa Sentrifugal untuk 

Berbagai Tegangan Permukaan Cairan”. Dari penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa penurunan tegangan permukaan pada fluida kerja akibat penambahan 

detergen meningkatkan distribusi tekanan pompa sentrifugal pada aliran gas-cair. 

Metode pengukuran distribusi tekanan dilakukan menggunakan manometer kolom 

air raksa berbentuk U. 

Penelitian oleh Gandhi dan Bharani (2004) tentang distribusi tekanan di 

sepanjang casing  pompa sentrifugal dengan judul “Pressure Distribution Along 

The Casing of A Centrifugal Pump and It’s Effect on Support Bearing 

Temperature Distribution”. Dari penelitian tersebut, titik pusat impeler pompa 

diturunkan sampai sepanjang 1,0 mm ke bawah, sehingga terjadi perubahan 

volume ruang volute. Hal ini menyebabkan penurunan tekanan pada sekeliling 

impeler/rumah pompa. Efek positifnya adalah menurunnya temperatur maksimal 

support bearing yang menumpu poros pompa. 

Penelitian tentang performa pompa sentrifugal pada aliran emulsi minyak-

air telah dilakukan oleh Khalil dkk (2008) dengan judul penelitian “Centrifugal 

Pump Performance Under Stable and Unstable Oil-Water Emulsion Flow”. Pada 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa aliran emulsi minyak-air mengurangi head, 
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flow rate dan efisiensi hidrolik pompa sentrifugal. Aliran emulsi minyak-air yang 

tidak stabil menunjukkan pengurangan head-flow rate yang lebih kecil 

dibandingkan aliran emulsi minyak-air yang stabil. 

Penelitian yang lain oleh Muktabar dan Yohana (2014:101) dengan judul 

“Kaji Eksperimental Pengaruh Aliran Dua Fase Crude Oil-Water dalam Pipa 

Horisontal Terhadap Perfomasi Pompa Sentrifugal dengan Variasi Impeler”. Hasil 

penelitian mendapat kesimpulan emulsi meningkat seiring penambahan fraksi 

volume crude oil pada air dan berkurangnya bilang Reynold karena densitas yang 

mengecil. Penambahan fraksi volume crude oil menghasilkan penurunan head 

total, debit dan efisiensi pompa serta peningkatan daya poros pompa. 

Penelitian lain yang membahas pemompaan minyak yaitu tentang 

pengaruh viskositas terhadap pompa oleh Wen dan Li (1999) dengan judul 

“Effects of Viscosity of Fluids on Centrifugal Pump Performance and Flow 

Pattern in The Impeller”. Penelitan tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu 

performa dan efisiensi pompa turun ketika memompakan fluida dengan viskositas 

yang lebih tinggi seperti minyak. Performa dan efisiensi pompa dengan fluida 

kerja minyak lebih kecil dibanding fluida air. Hal ini diakibatkan karena semakin 

bertambahnya viskositas, maka kerugian gesek yang terjadi yang terjadi pada 

sekeliling impeler (rumah pompa) dan kerugian hidrolis di sepanjang aliran 

semakin besar pula.  
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C.  Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompa sentrifugal merupakan pompa yang paling banyak digunakan pada 

sistem pemompaan rumah tangga, industri dan sebagainya. Contoh 

penggunaannya adalah pada industri perminyakan. Kapal tanker untuk 

mengirimkan minyak menggunakan pompa untuk menyalurkan minyak menuju 

depot/dermaga dan pada pengeboran minyak bumi. Pressure development adalah 

aspek penting dalam pompa sentrifugal yang perlu dikaji. Untuk mengetahui 

pressure development  pompa, dilakukan pengukuran distribusi tekanan pada 

volute pompa. 

Distribusi tekanan diukur pada sekeliling volute pompa sentrifugal  dengan 

berbagai kadar campuran solar dan air yang berbeda-beda. Pengukuran dilakukan 

Gambar 2. 17 Bagan kerangka pikir penelitian 

Pressure development performance adalah aspek penting pada pompa yang 

jarang dikaji, khususnya untuk aliran campuran dengan viskositas dan berat 

jenis yang berbeda. 

Distribusi tekanan sekeliling volute pompa sentrifugal, debit & 

head yang dihasilkan pada aliran campuran minyak solar dan air. 

Seberapa besar pengaruh variasi kadar campuran solar-air dan beban pompa 

terhadap distribusi tekanan pada sekeliling volute pompa sentrifugal, debit 

dan head yang dihasilkan pompa. 

Bagaimana fenomena aliran campuran solar dan air dalam pompa sentrifugal. 

Mengetahui pengaruh variasi kadar campuran solar-air dan beban pompa 

terhadap distribusi tekanan pada sekeliling volute pompa sentrifugal, debit & 

head yang dihasilkan dan fenomena aliran yang terjadi. 

Sebagai salah satu acuan dalam desain dan rekayasa pompa sentrifugal untuk 

aliran campuran minyak dan air. 
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pada beberapa titik di sekeliling volute arah radial pompa menggunakan 

manometer kolom raksa. Distribusi tekanan juga diukur pada beban pompa 

berdasarkan bukaan katup. Tutup pompa diganti dengan bahan akrilik transparan 

agar memudahkan visualisasi di dalam pompa. 

Hasil penelitian distribusi tekanan pada volute pompa sentrifugal dengan 

berbagai variasi campuran solar dan air dapat memberikan informasi tentang 

bagaimana fenomena aliran yang terjadi di dalam pompa sentrifugal. Informasi ini 

juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam rekayasa pompa sentrifugal 

kedepannyan untuk penggunaan dua cairan campuran dengan viskositas dan berat 

jenis yang berbeda. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pada pembahasan di atas hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Ada pengaruh variasi kadar campuran solar dan air pada distribusi tekanan 

dalam pompa sentrifugal arah volute pompa, debit dan head yang dihasilkan. 

2. Ada pengaruh beban pompa pada distribusi tekanan dalam pompa sentrifugal 

arah volute pompa, debit dan head yang dihasilkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan tanggal 25 Juli 2016 – 5 Agustus 2016. 

2. Tempat Pelaksanaan 

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Lab Fenomena Dasar 

Mesin Teknik Mesin UNNES. 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

1. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah air dan BBM jenis solar. Properti masing-

masing bahan/fluida kerja disajikan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Properti fluida kerja 

Fluida Kerja 
Properti 

ρ (kg/m
3
) μ (cP) υ (cSt) 

Air
1) 

996 0,82 0,823 

Solar
2)

 815-870 2,32-5,88 2-5 

1)
 Properti air pada suhu 28°C (Muktabar dan Yohana : 2014,103) 

2)
 Densitas solar pada suhu 15°C dan viskositas pada 40°C (Sumber: 

PERTAMINA : 2007) 

2. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Reservoir air dan solar 

 Berfungsi sebagai tangki penampung fluida kerja (air dan solar). 

Reservoir yang digunakan mempunyai kapasitas 30 liter.  
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b. Mixer 

Berfungsi sebagai alat pengaduk untuk mencampur air dan solar. Mixer 

dipasang di dalam reservoir air dan solar. 

c. Pipa PVC 1 inci 

Berfungsi sebagai saluran air dan solar yang dipompakan. Pipa polyvinyl 

chloride (PVC) yang digunakan mempunyai panjang total ±3 meter. 

d. Pipa transparan 1 inci 

Berfungsi sebagai saluran transparan agar aliran dapat difoto 

menggunakan kamera. Pipa yang digunakan terbuat dari akrilik dengan panjang 

20 cm pada sisi isap dan 20 cm pada sisi tekan pompa. 

e. Pompa sentrifugal 

Berfungsi sebagai alat yang memompakan fluida dan sebagai subyek 

utama penelitan. Pompa yang digunakan adalah pompa sentrifugal Merk Airlux 

Aqua401. Tipe semi open impeller dengan diameter 120 mm dan jumlah sudu 3. 

 Adapun spesifikasi pompa sebagai berikut: 

Htotal (H)  : 20 m 

Hmin (NPSHR) : 1 m 

Debit (Q) maksimal : 100 liter/menit (modifikasi) 

Diameter pipa isap : 1 inchi (modifikasi) 

Diameter pipa tekan : 1 inchi (modifikasi) 

Daya masuk  : 1,1 kW 

Daya Keluar  : 0,4 kW 

Pompa telah dimodifikasi casing depan, suction nozzle dan discharge 

nozzle. Casing depan pompa diganti dengan bahan akrilik sehingga dapat terlihat 
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bagian dalam pompa. Suction dan discharge nozzle diganti dengan ukuran 

diameter 1 inci agar debit yang dihasilkan pompa tidak terlalu besar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pompa yang digunakan untuk pengujian 

f. Katup/valve 

Berfungsi untuk mengatur fluida yang masuk ke dalam saluran. Katup 

yang digunakan adalah ball valve berjumlah 2 buah. Katup pertama dipasang pada 

bagian bawah reservoir untuk mengatur fluida yang masuk, dan yang kedua 

dipasang pada sisi tekan pompa sebagai beban pengujian. 

g. Manometer air raksa 

Berfungsi untuk mengukur tekanan yang terjadi pada titik pengujian yaitu 

sekeliling volute pompa dan tekanan pada sisi suction & discharge pompa. 

Manometer yang digunakan adalah manometer kolom air raksa tipe terbuka. 

h.  Flow meter 

Berfungsi sebagai alat untuk mengukur debit aliran. Flow meter yang 

digunakan adalah tipe rotameter dengan debit maksimal 100 liter/menit yang 

dipasang vertikal pada sisi tekan pompa. 
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3. Skema Instalasi Alat Penelitian 

 

Gambar 3.2 Rangkaian peralatan penelitian 

Keterangan gambar: 

1. Reservoir air dan solar 

2. Mixer 

3. Pipa PVC 1 inci 

4. Pipa transparan 1 inci 

5. Pompa sentrifugal 

6. Katup/valve 

7. Manometer air raksa 

(a) Distribusi tekanan volute 

(b) Tekanan suction & discharge 

8.  Flow meter 

Bagian yang diarsir terbuat dari bahan akrilik transparan. 

C. Parameter Penelitian 

Adapun parameter dalam penelitian ini adalah: 
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1. Variabel Bebas 

Variasi kadar campuran solar dan air yaitu solar 0%, 20%, 40%, 60% , 

80%, 100% serta variasi beban pompa yaitu tanpa beban (katup terbuka penuh) 

dan dengan beban (katup 1/3 tertutup). Jadi ada 12 variabel bebas pada penelitian 

ini. Lebih jelasnya bagan variabel bebas disajikan pada Gambar 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Bagan variabel bebas 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : 

a. Distribusi tekanan tiap titik pengukuran pada volute pompa. 

b. Debit dan head yang dihasilkan oleh pompa. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah : 

a. Pompa beroperasi pada putaran poros konstan yaitu 2850 rpm. 

b. Kondisi dan bentuk pompa tetap. 

c. Total volume fluida kerja (solar dan air) yang dipompakan adalah 10 liter. 

Tanpa Beban 

(Katup Terbuka 

Penuh) 

Dengan Beban 

(Katup 1/3 Tertutup) 

Solar 20% 

Solar 40% 

Solar 60% 

Solar 80% 

Solar 0% 

Solar 100% 
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D. Prosedur Penelitian 

1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram alir penelitian 

Mulai 

Desain instalasi penelitian 

Pembuatan instalasi 

Tes running alat 

Pencampuran fluida kerja tiap variasi campuran 

Pengujian pada pompa sentrifugal 

Tanpa beban 

(katup terbuka penuh) 

Dengan beban 

(katup 1/3 tertutup) 

Solar 

0% 

Solar 

20% 

Solar 

40% 
Solar 

60% 

Data hasil pengujian 

Analisis data 

Kesimpulan 

Selesai 

Solar 

80% 
Solar 

100% 
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2. Proses Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan putaran pompa konstan yaitu 

2850 rpm. Pengujian dilakukan dengan variasi campuran solar dan air yaitu kadar 

solar 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Masing-masing variasi campuran 

diujikan pada keadaan pompa tanpa beban (katup terbuka penuh) dan dengan 

beban pompa (katup 1/3 tertutup). Tiap variasi campuran diujikan pada pompa 

sentrifugal. Solar dan air dicampur pada kadar campuran yang sesuai kemudian 

diaduk dengan menggunakan mixer di dalam reservoir sebelum diujikan. Total 

fluida kerja adalah 10 liter.  Pada pompa sentrifugal diukur distribusi tekanan 

pada sekeliling volute pompa, debit & head yang dihasilkan pompa. 

Ada 7 titik pengukuran pada volute pompa yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan 

P7. 7 titik pengukuran terletak pada arah radial pompa (sekeliling volute/rumah 

pompa). Jarak sudut tiap titik pengukuran adalah 37,5
o
 dimulai dari P1 pada arah 

horisontal dari titik pusat impeler/poros pompa. Lebih jelasnya letak dan radius 

titik-titik pengukuran pada volute pompa disajikan pada Gambar 3.5.  

 

Gambar 3.5 Letak dan radius titik-titik pengukuran pada volute pompa 
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Tiap titik pengukuran dihubungkan dengan manometer air raksa untuk 

mengetahui tekanan pada masing-masing titik pengukuran. Manometer air raksa 

yang digunakan adalah manometer terbuka. 

Tutup pompa/casing bagian depan pompa dibuat transparan dari bahan 

agar mempermudah visualisasi di dalam pompa. Pipa isap dan tekan pompa juga 

dibuat transparan sepanjang 20 cm untuk mengetahui aliran sebelum dan sesudah 

dipompakan. Pada skema alat pengujian pipa hisap dan tekan juga dihubungkan 

pada manometer air raksa untuk mengetahui tekanan pada sisi hisap dan tekan 

pompa. Alat pengujian juga dilengkapi flow meter untuk mengetahui flow 

rate/debit yang dihasilkan pompa.  

Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan dan memeriksa peralatan (manometer air raksa dan flow meter 

dan bahan pengujian (solar dan air). 

b. Memasukkan fluida kerja solar 0% (air saja) sebanyak 10 liter ke dalam 

reservoir. 

c. Membuka katup pada suction dan menyalakan pompa. 

d. Membiarkan pompa bekerja selama satu menit agar stabil terlebih dahulu. 

e. Mencatat hasis pengukuran distribusi tekanan pada manometer air raksa. 

f. Mencatat hasil pengukuran  tekanan suction dan discharge. 

g. Mencatat hasil pengukuran debit pada flowmeter. 

h. Memotret visualisasi aliran pada pipa suction, pompa dan pipa discharge. 



43 
 

 

i. Menutup katup pada sisi discharge pompa hingga 1/3 tertutup dan mencatat 

hasil pengukuran. 

j. Mematikan pompa dan mixer serta menguras fluida kerja. 

k. Membuat campuran solar 20% yaitu dengan cara memasukkan 2 liter solar 

dan 8 liter air ke dalam reservoir. 

l. Menyalakan mixer untuk mengaduk campuran. 

m. Mengulangi langkah (c) sampai (j) dengan kadar campuran solar 40%, yaitu 

dengan cara memasukkan 4 liter solar dan 6 liter air ke dalam reservoir. 

n. Mengulangi langkah (c) sampai (j) dengan kadar campuran solar 60%, yaitu 

dengan cara memasukkan 6 liter solar dan 4 liter air ke dalam reservoir. 

o. Mengulangi langkah (c) sampai (j) dengan kadar campuran solar 80%, yaitu 

dengan cara memasukkan 8 liter solar dan 2 liter air ke dalam reservoir. 

p. Mengulangi langkah (c) sampai (j) dengan kadar campuran solar 100%, yaitu 

dengan memasukkan 10 liter solar ke dalam reservoir. 

q. Setelah mencatat semua data penelitian, selanjutnya dilakukan analisa data. 

3. Metode Pengambilan Data 

a. Pengukuran Distribusi Tekanan 

Pengukuran distribusi tekanan dilakukan menggunakan manometer kolom 

air raksa terbuka. Masing-masing titik pengukuran pada pompa dihubungkan pada 

selang manometer. Tekanan masing-masing titik pengukuran pada pompa akan 

menyebabkan perbedaan ketinggian (Δh) pada kolom air raksa. Untuk Δh = 0, 

maka P = P0 atau tekanan P sama dengan tekanan atmosfer. Sedangkan Δh > 0, 

maka P dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.20. 
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Ilustrasi pengukuran tekanan dengan manometer kolom dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Pegukuran tekanan dengan manometer kolom air raksa 

Pengambilan data tekanan yang dilakukan adalah dengan mencatat Δh, 

sehingga satuan yang digunakan adalah tekanan dalam cmHg. 

Agar hasil pengukuran lebih akurat, penunjuk jarak beda ketinggian 

(meteran/penggaris) dikaliberasi dengan menggunakan jangka sorong untuk 

mengetahui keakuratan nilai pada meteran/penggaris dan diketahui error-nya, 

Selang manometer diisi air raksa dengan ketinggian 30 cm. Desain 

manometer kolom air raksa disajikan pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Desain manometer kolom raksa 

Δh  

P 

Δh = 0 
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b. Pengukuran Debit Aliran 

Debit aliran diukur menggunakan flow meter tipe rotameter yang dipasang 

secara vertikal pada pipa discharge. Debit yang dicatat dalam satuan lpm (liter per 

menit). Agar hasil pengukuran debit lebih akurat, flow meter dikaliberasi secara 

manual. Hasil pengukuran flow meter dibandingkan dengan hasil pengukuran 

secara manual yaitu menggunakan gelas ukur dan stopwatch. Sehingga dapat 

diketahui selisih hasil pengukuran pada flow meter dan hasil pengukuran aktual. 

c. Pengukuran Head Pompa 

Head total pompa adalah jumlah dari head tekan, head kecepatan,  head 

potensial dan head loss. Masing-masing head memiliki satuan m (meter). Head 

total pompa dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.23.  

Head tekanan pompa (HP) adalah selisih tekanan antara sisi suction (Ps) 

dan discharge (Pd) dibagi berat jenis (γ). Head tekanan dapat dihitung dengan 

Persamaan 2.24. Pengukuran suction dan discharge juga menggunakan 

manometer air raksa.  

Head kecepatan total (Hv) dihitung dari kecepatan sisi suction kuadrat 

dikurangi kecepatan sisi discharge kuadrat dabagi 2g. Head kecepatan dapat 

dihitung dengan Persamaan  2.25. Karena diameter pipa suction dan discharge 

sama yaitu 1 inchi, memenuhi persamaan kontinuitas maka vs=vd. Sehingga head 

kecepatan = 0. 

Head potensial/head statis (Z) adalah beda ketinggian permukaan air 

sumur dan tandon. Pada skema alat penelitian merupakan sistem tertutup, yaitu 

terdapat 1 reservoir dimana aliran fluida dipompakan ke dalam reservoir lagi. Dari 
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gambar di bawah diketahui bahwa head potensial = 20mm + 850mm = 870mm = 

0,87m. 

 
Gambar 3.8 Dimensi instalasi perpipaan 

Head loss adalah kerugian head yng terjadi pada saluran. Ada dua 

kerugian head, yaitu mayor loss (kerugian karena gesekan sepanjang pipa) dan 

minor losses (kerugian pada fitting). Mayor loss dihitung menggunakan 

persamaan Darcy-Weisbach sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 2.26. 

Sedangkan minor losses dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.28. 
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4. Data Penelitian 

Dari hasil pengujian didapat data penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Hasil pengukuran variasi campuran pada operasi pompa tanpa beban 

Variasi 

Campuran 

Distribusi tekanan volute (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0%           

Solar 20%           

Solar 40%           

Solar 60%           

Solar 80%           

Solar 100%           

Tabel 3.3 Hasil pengukuran variasi campuran pada operasi pompa dengan beban 

Variasi 

Campuran 

Distribusi tekanan volute (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0%           

Solar 20%           

Solar 40%           

Solar 60%           

Solar 80%           

Solar 100%           

 

5. Analisis Data 

Dari data yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam tabel dan 

ditampilkan grafik yang kemudian akan dilakukan analisa secara deskriptif dan 

ditarik kesimpulan. Tabel dan grafik menampilkan seberapa besar variasi 

campuran dan beban pompa mempengaruhi distribusi tekanan pada volute, debit 

pompa, head pompa dan aliran yang terjadi . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Pengujian Properti Fluida Kerja 

Pengujian properti fluida kerja solar dan air dilakukan di Lab Kimia 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Hasil pengujian properti fluida kerja  

Fluida Kerja 
Properti 

ρ
1)

 (kg/m
3
) μ (cP) υ

 2)
 (cSt) 

Air
 

996 0,82 0,823 

Solar 837,5 3,48 4,16 
1)

 Massa jenis diuji pada suhu 28°C. 
2)

 Viskositas diuji pada suhu 40°C. 

2. Pengujian Fluida Kerja pada Pompa Sentrifugal 

Pengujian tiap variasi campuran fluida kerja menghasilkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Hasil pengukuran variasi campuran solar dan air pada operasi pompa 

tanpa beban 

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 16,43 18,70 20,27 17,60 19,60 29,03 33,03 -22,83 33,50 95,00 

Solar 20% 10,73 12,43 13,13 10,20 11,33 18,90 21,67 -9,07 18,97 75,67 

Solar 40% 10,40 11,33 11,60 9,43 10,67 17,60 19,50 -8,37 18,27 66,00 

Solar 60% 11,83 14,13 15,80 13,87 15,10 22,40 24,63 -10,10 19,67 64,33 

Solar 80% 10,97 13,30 13,40 11,73 12,57 20,03 23,00 -11,87 21,83 69,33 

Solar 100% 9,20 10,10 10,30 9,00 10,20 16,80 18,40 -11,7 18,6 74,00 
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Tabel 4.3 Hasil pengukuran variasi campuran solar dan air pada operasi pompa 

dengan beban 1/3 katup tertutup  

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 20,70 22,33 24,13 22,37 23,47 33,13 37,37 -21,27 39,17 90,00 

Solar 20% 13,17 15,37 15,50 13,10 15,10 23,03 25,57 -8,57 27,27 70,00 

Solar 40% 12,83 13,30 13,67 12,17 13,53 20,73 23,13 -7,97 22,20 60,67 

Solar 60% 17,00 19,00 19,77 17,97 19,87 28,17 31,10 -9,33 24,10 58,33 

Solar 80% 14,57 15,87 17,00 15,00 16,70 25,07 27,07 -10,97 27,67 64,67 

Solar 100% 11,70 12,30 13,40 11,20 12,50 18,90 21,90 -11,2 21,9 69,00 

 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Variasi Campuran terhadap Properti Fluida Kerja 

Dari kedua properti air dan solar yang disajikan pada Tabel 4.1, dapat 

dihitung properti fluida kerja campuran. Untuk massa jenis campuran dapat 

dihitung  menggunakan  Persamaan 2.2. Untuk viskositas campuran dapat 

dihitung menggunakan Persamaan 2.8. Sehingga didapat tabel properti fluida 

kerja tiap variasi campuran di bawah. 

Tabel 4.4 Properti fluida kerja tiap variasi campuran 

Variasi 

Campuran 

Properti Fluida Kerja  

ρ (kg/m
3
) μ (cP) υ (cSt) 

Solar 0%
 

996 0,82 0,823 

Solar 20% 964,3 1,19 1,23 

Solar 40% 932,6 1.64 1,76 

Solar 60% 900,9 2,17 2,41 

Solar 80% 869,2 2,79 3,21 

Solar 100% 837,5 3,48 4,16 

 

Dari tabel di atas dapat dimunculkan grafik ρ-υ fluida kerja di bawah. 
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Gambar 4.1 Grafik ρ-υ fluida kerja tiap variasi campuran 

Properti fluida kerja tiap variasi campuran ditunjukkan pada Gambar 4.1 

dimana absis adalah viskositas kinematik dan ordinat adalah massa jenis. Gambar 

4.1 menunjukkan bahwa seiring bertambahnya fraksi minyak solar, maka massa 

jenis fluida campuran semakin kecil  (fluida kerja semakin ringan). Sebaliknya, 

seiring bertambahnya fraksi minyak solar, maka viskositas fluida semakin 

meningkat yang mengakibatkan hambatan aliran semakin besar. 

2. Hubungan Variasi Campuran terhadap Distribusi Tekanan pada Volute 

a. Distribusi Tekanan pada Kondisi Pompa Tanpa Beban 

Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 adalah tekanan pengukuran. Agar dapat dilakukan 

analisa, maka perlu  dihitung tekanan absolut menggunakan Persamaan 2.18. 

Patm = 1 atm = 76 cmHg, maka : 

Pabsolut = 76 cmHg + Ppengukuran  ...........................................  (4.1) 

Solar 0% 

Solar 20% 
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Sehingga didapat tabel Pabsolut distribusi tekanan di bawah. 

Tabel 4.5 Pabsolut distribusi tekanan pada kondisi pompa tanpa beban 

Variasi 

Campuran 

Tekanan Absolut (cmHg) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 92,43 94,70 96,27 93,60 95,60 105,03 109,03 

Solar 20% 86,73 88,43 89,13 86,20 87,33 94,90 97,67 

Solar 40% 86,40 87,33 87,60 85,43 86,67 93,60 95,50 

Solar 60% 87,83 90,13 91,80 89,87 91,10 98,40 100,63 

Solar 80% 86,97 89,30 89,40 87,73 88,57 96,03 99,00 

Solar 100% 85,20 86,10 86,30 85,00 86,20 92,80 94,40 

 

Dari tabel di atas, dimunculkan grafik distribusi tekanan volute pompa tiap 

variasi campuran solar dan air pada kondisi pompa tanpa beban di bawah. 

 

Gambar 4.2 Grafik distribusi tekanan tiap variasi campuran kondisi tanpa beban 
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Titik Pengukuran pada Volute 

Solar 0%(ρ=996,ν=0,823)  

Solar 20%(ρ=964,3,ν=1,23)  

Solar 40%(ρ=932,6,ν=1,76)  

Solar 60%(ρ=900,9,ν=2,41)  

Solar 80%(ρ=869.2,ν=3,21)  

Solar 100%(ρ=837,5,ν=4,16)  

P1            P2             P3             P4            P5             P6           P7 
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Distribusi tekanan ditunjukkan pada Gambar 4.2 dimana absis adalah titik 

pengukuran pada volute pompa dan ordinat adalah tekanan absolut dalam cmHg. 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tekanan yang tidak stabil dari 

P1 sampai P7. Hal ini dikarenakan kenaikan radius dan luas penampang yang 

tidak seragam pada volute pompa. Terjadi penurunan tekanan dari P3 ke P4. Hal 

ini dikarenakan radius volute pada titik pengukuran P3 dan P4 memiliki selisih 

paling kecil dibandingkan selisih radius titik pengukuran yang lain, yaitu 1,5 mm. 

Sedangkan  tekanan dari P5 ke P6 mengalami kenaikan yang besar. Hal ini 

dikarenakan selisih radius volute antara P5 dan P6 paling besar, yaitu 3,5 mm. 

Kenaikan tekanan dari tiap titik pengukuran yang tidak stabil juga dikarenakan 

permukaan dinding rumah pompa yang kasar dan terdapat gangguan pada bentuk 

sisa sambungan pada cetakan cor. 

Munson dkk (2005) menjelaskan suatu aliran viskos yang melewati sebuah 

silinder bundar akan membentuk  area lapis batas sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 4.3. Pada area lapis batas terjadi titik separasi pada sudut ±120°. Pada 

titik separasi terjadi peningkatan tekanan balik dalam arah aliran sepanjang 

separuh bagian depan dari silinder yang disebut sebagai gradien tekanan balik 

(adverse pressure gradient). Fluida mengalami separasi karena momentum fluida 

di dekat dinding tidak mampu menghadapi kombinasi gaya viskos dan gradien 

tekanan searah aliran. Fenomena turunnya tekanan dari P3 ke P4 di dalam pompa 

dimungkinkan karena titik separasi terjadi di antara titik pengukuran P3 dan P4. 

Di antara P3 dan P4 terjadi tekanan balik sehingga menyebabkan turunnya 

tekanan dari P3 ke P4. 
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Gambar 4.3 (a) Lapis batas aliran yang melewati permukaan silinder  (Munson dkk, 

2005:121) 

 (b) Titik separasi dalam pompa terjadi di antara P3 dan P4 

Penambahan fraksi minyak solar menurunkan distribusi tekanan. Hal ini 

dikarenakan campuran minyak dan air dalam pompa membentuk emulsi. 

Pembentukan emulsi cenderung menghasilkan buih. Hal ini terlihat pada sisi 

tengah impeler yang mana terdapat rongga udara sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 4.4. Udara adalah fluida mampu mampat/dapat dikompresi. Kompresi 

inilah yang menggantikan tekanan sehingga mengakibatkan gangguan pressure 

development pada volute pompa. Selain itu penambahan fraksi minyak solar 

menyebabkan peningkatan viskositas. Menurut Muktabar dan Yohana (2014),  

peningkatan viskositas dapat memperbesar kerugian gesek dan kerugian hidrolis 

di sepanjang saluran.  

Penurunan tekanan yang terjadi tidak linier seiring dengan penambahan 

fraksi minyak solar.   Campuran minyak solar 0% atau air memiliki tekanan yang 

paling besar. Kurva campuran solar 0% adalah performa awal pompa dengan 

Titik Separasi Gradien tekanan balik 

(a) 

(b) 
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fluida kerja air. Penggunaan fluida kerja dengan campuran minyak solar 20 % dan 

40% mengalami penurunan tekanan lebih besar pada tiap titik pengukuran 

dibandingkan 60% dan 80%. Hal ini dikarenakan campuran 20% -  40% memiliki 

kemungkinan pembentukan gelembung lebih banyak sehingga tekanannya 

menjadi turun.   

 

Gambar 4.4 Gelembung udara berkumpul pada sisi tengah impeler 

b. Distribusi Tekanan Pompa dengan Beban 1/3 Katup Tertutup 

Distribusi tekanan pompa dengan beban 1/3 katup tertutup disajikan dalam 

tabel di bawah. 

Tabel 4.6 Pabsolut distribusi tekanan pada kondisi pompa beban 1/3 

Variasi 

Campuran 

Tekanan Absolut (cmHg) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 96,70 98,33 100,13 98,37 99,47 109,13 113,37 

Solar 20% 89,17 91,37 91,50 89,10 91,10 99,03 101,57 

Solar 40% 88,83 89,30 89,67 88,17 89,53 96,73 99,13 

Solar 60% 93,00 95,00 95,77 93,97 95,87 104,17 107,10 

Solar 80% 90,57 91,87 93,00 91,00 92,70 101,07 103,07 

Solar 100% 87,70 88,30 89,40 87,20 88,50 94,90 97,90 

Udara  



55 
 

 

Dari tabel di atas, dimunculkan grafik hubungan variasi campuran solar 

dan air terhadap distribusi tekanan volute pompa pada kondisi pompa dengan 

beban 1/3 bukaan katup di bawah. 

 

Gambar 4.5 Grafik distribusi tekanan tiap variasi campuran kondisi beban 1/3 

Gambar 4.5 menunjukkan kenaikan yang tidak stabil pada kondisi pompa 

beroperasi dengan beban 1/3 katup tertutup. Distribusi tekanan pada tiap titik 

pengukuran yang terjadi pada saat pompa beroperasi tanpa beban cenderung sama 

dengan pompa beroperasi dengan beban 1/3 katup tertutup. Namun, tekanan 

dalam pompa yang beroperasi dengan beban lebih besar dibanding pompa yang 

beroperasi tanpa beban. Tekanan pada titik pengukuran P1-P7 masing-masing 

variasi campuran lebih tinggi. Hal ini karena katup ditutup 1/3, maka  luas 

penampang fluida untuk keluar menjadi semakin kecil. Sehingga dengan energi 
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Titik Pengukuran pada Volute 

Solar 0%(ρ=996,ν=0,823)  

Solar 20%(ρ=964,3,ν=1,23)  

Solar 40%(ρ=932,6,ν=1,76)  

Solar 60%(ρ=900,9,ν=2,41)  

Solar 80%(ρ=869.2,ν=3,21)  

Solar 100%(ρ=837,5,ν=4,16)  

     P1           P2             P3            P4             P5             P6           P7 
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yang sama dan luas penampang yang mengecil, maka tekanan yang terjadi di 

dalam pompa akan semakin besar. 

Dari Gambar 4.2 dan Gambar 4.5 dapat diasumsikan bahwa penambahan 

kadar campuran minyak solar pada air akan mengakibatkan penurunan distribusi 

tekanan pada volute pompa.  

c. Perubahan Tekanan Tiap Variasi Campuran Fluida 

Penambahan kadar minyak solar menyebabkan penurunan tekanan pada 

tiap titik pengukuran. Tekanan yang dihasilkan dirata-rata untuk tiap variasi 

campuran minyak solar sehingga didapat tabel di bawah. 

Tabel 4.7 Tekanan rata-rata tiap variasi campuran 

 
Solar 

0% 

Solar 

20% 

Solar 

40% 

Solar 

60% 

Solar 

80% 

Solar 

100% 

Tekanan 

rata-rata 

(cmHg) 
98,10 90,06 88,93 92,82 91,00 88,00 

Dari Tabel 4.7 dapat dimunculkan grafik di bawah. 

 

Gambar 4.6 Grafik hubungan presentase solar dan tekanan rata-rata 
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Hubungan variasi campuran terhadap perubahan tekanan ditunjukkan pada 

Gambar 4.6 dimana absis adalah kadar minyak solar fluida campuran dan ordinat 

adalah tekanan absolut rata-rata dalam cmHg. Gambar 4.6 menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan tekanan yang dihasilkan cenderung turun seiring dengan 

meningkatnya fraksi minyak solar dalam fluida kerja. Penurunan tekanan rata-rata 

sebesar 9,17 cmHg terjadi pada penambahan minyak solar  40%. Namun terjadi 

kenaikan sebesar 3,89 cmHg dari campuran 40% ke 60%. Dari campuran 60% 

turun lagi sampai campuran solar 100% sebesar 4,82 cmHg. Hal ini karena 

campuran 20%-40% dimungkinkan membawa udara lebih banyak dibandingkan 

campuran 60%-100%.  

Campuran solar 20%-40% termasuk emulsi oil in water (O/W). 

Pembentukan emulsi cenderung menghasilkan buih/udara. Dalam molekul air 

terdapat udara/oksigen. Emulsi O/W memiliki kandungan air lebih banyak 

dibandingkan minyak. Sedangkan campuran solar 60%-80% adalah emulsi water 

in oil (W/O) yang mana kandungan air lebih sedikit dibandingkan minyak. Hal ini 

menjelaskan campuran solar 20%-40% cenderung menghasilkan buih/udara lebih 

banyak dibandingkan campuran solar 60%-80%.  

3. Hubungan Variasi Campuran terhadap Head 

a. Head Tekanan (HP) 

Head tekanan pompa (HP) adalah selisih tekanan antara sisi suction (Ps) 

dan discharge (Pd) dibagi berat jenis (γ). Hasil pengukuran Ps dan Pd dijadikan 

Pabsolut dalam cmHg kemudian dikonversi ke meter (m) dengan menggunakan 
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berat jenis masing-masing campuran fluida kerja. Sehingga didapat tabel head 

tekanan di bawah. 

Tabel 4.8 Head tekanan pompa tanpa beban 

Variasi 

Campuran 

Pabsolut (cmHg) HP = Pd-Ps 

(cmHg) 

ρcampuran 

(kg/m
3
) 

HP 

(m) Ps Pd 

Solar 0% 53,17 109,50 56,33 996 7,69 

Solar 20% 66,93 94,97 28,03 964,3 3,95 

Solar 40% 67,63 94,27 26,63 932,6 3,88 

Solar 60% 65,90 95,67 29,77 900,9 4,49 

Solar 80% 64,13 97,83 33,70 869,2 5,27 

Solar 100% 64,30 94,60 30,30 837,5 4,92 

Tabel 4.9 Head tekanan pompa dengan beban 1/3 katup tertutup 

Variasi 

Campuran 

Pabsolut (cmHg) HP = Pd-Ps 

(cmHg) 

ρcampuran 

(kg/m
3
) 

HP 

(m) Ps Pd 

Solar 0% 54,73 115,17 60,43 996 8,25 

Solar 20% 67,43 103,27 35,83 964,3 5,05 

Solar 40% 68,03 98,20 30,17 932,6 4,40 

Solar 60% 66,67 100,10 33,43 900,9 5,05 

Solar 80% 65,03 103,67 38,63 869,2 6,04 

Solar 100% 64,80 97,9 33,1 837,5 5,38 

b. Head Kecepatan (Hv) 

Head kecepatan total (Hv) dihitung dari kecepatan sisi suction kuadrat 

dikurangi kecepatan sisi discharge kuadrat dibagi 2g. Karena diameter pipa hisap 

dan tekan sama yaitu 1 inchi, memenuhi persamaan kontinuitas maka vs=vd. 

Sehingga head kecepatan = 0. 

c. Head Potensial (Z) 

Head potensial/head statis (Z) adalah beda ketinggian permukaan air 

sumur dan tandon. Pada skema alat penelitian merupakan sistem tertutup, yaitu 
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terdapat 1 reservoir dimana aliran fluida dipompakan ke dalam reservoir lagi. Dari 

Gambar 3.8 diketahui bahwa head potensial = 20mm+850mm = 870mm = 0,87m. 

d. Head Loss (HL) 

1) Head Loss Mayor 

Untuk menentukan head  loss mayor, pertama menghitung angka Reynolds 

menggunakan Persamaan  2.15, kemudian dicari friction factor (f) menggunakan 

diagram di bawah. 

 
Gambar 4. 7 Diagram friction factor untuk aliran pipa 

Material pipa yang digunakan adalah plastik ε = 0,0015mm sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 4.7 ditandai dengan highlight warna kuning. Sehingga, 

Relative Roughness =  
 

  
 = 

       

    
  = 0,59 . 10

-5 
(digunakan kurva 

dengan relative roughness yang paling mendekati, yaitu 0,0005) 
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Dari friction factor (f) dapat dihitung head loss mayor dengan persamaan 

Darcy-Weisbach sebagaimana  ditunjukkan pada Persamaan 2.26. Pipa pada 

instalasi memilik ukuran sebagai berikut : 

L (panjang pipa) = 3,93 m 

D (diameter pipa) = 1 inchi = 0,0254 m 

Sehingga didapat tabel head loss mayor di bawah. 

Tabel 4.10 Head loss mayor tiap variasi campuran fluida kerja 

Beban 
Variasi 

Campuran 
v (m/s) υ (m

2
/s) Re f 

HLm 

(m) 

Tanpa 

Beban 

Solar 0% 3,13 8,23.10
-07

 96477,67 0,0185 1,43 

Solar 20% 2,49 1,23.10
-06

 51458,34 0,021 1,03 

Solar 40% 2,17 1,76.10
-06

 31396,06 0,0235 0,83 

Solar 60% 2,12 2,41.10
-06

 22348,25 0,0255 0,90 

Solar 80% 2,28 3,2.10
-06

 18092,07 0,027 1,11 

Solar 100% 2,44 4,16.10
-06

 14867,62 0,028 1,31 

Beban 

1/3 

Solar 0% 2,96 8,23.10
-07

 91399,89 0,019 1,31 

Solar 20% 2,30 1,23.10
-06

 47604,63 0,0215 0,90 

Solar 40% 2,00 1,76.10
-06

 28859,01 0,024 0,75 

Solar 60% 1,92 2,41.10
-06

 20263,95 0,026 0,76 

Solar 80% 2,13 3,2.10
-06

 16874,33 0,0275 0,98 

Solar 100% 2,27 4,16.10
-06

 13863,05 0,029 1,18 

 

2) Head Loss Minor 

Head loss minor terjadi pada sambungan-sambungan dan katup. Pada 

instalasi terdapat 4  fitting elbow 90°, 1 fitting tee dan dua katup ball valve. 

Koefisien rugi fitting elbow 90° adalah 0,69 dan  fitting tee adalah 0,46 

sebagaimana ditunjukkan Tabel Friction Losses In Pipe Fitting yang tersedia pada 
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Lampiran 3. Untuk koefisien rugi  katup ball valve  ditunjukkan pada Tabel 2.1 

yaitu 0,05 (pada bukaan penuh) dan 5,5 (1/3 tertutup). 

Pada operasi pompa tanpa beban katup terbuka semua sehingga koefisien 

rugi katup adalah 2 x 0,05. Pada operasi dengan beban 1/3 katup tertutup, katup 

pada sisi tekan tertutup 1/3 sehingga koefisien rugi katup adalah 0,05 + 5,5. 

Head loss minor dihitung menggunakan Persamaan 2.28, sehingga didapat 

tabel di bawah. 

Tabel 4.11 Head loss minor tiap variasi campuran fluida kerja 

Beban 
Variasi 

Campuran 

Kecepatan 

aliran 

(m/s) 

Hl elbow 

(m) 

Hl tee 

(m) 

Hl valve 

(m) 

Hlf 

(m) 

Tanpa 

Beban 

Solar 0% 3,13 1,37 0,23 0,05 1,65 

Solar 20% 2,49 0,87 0,15 0,03 1,05 

Solar 40% 2,17 0,66 0,11 0,02 0,80 

Solar 60% 2,12 0,63 0,11 0,02 0,76 

Solar 80% 2,28 0,73 0,12 0,03 0,88 

Solar 100% 2,44 0,83 0,14 0,03 1,00 

Beban 

1/3 

Solar 0% 2,96 1,23 0,21 2,48 3,92 

Solar 20% 2,30 0,75 0,12 1,50 2,37 

Solar 40% 2,00 0,56 0,09 1,13 1,78 

Solar 60% 1,92 0,52 0,09 1,04 1,65 

Solar 80% 2,13 0,64 0,11 1,28 2,02 

Solar 100% 2,27 0,73 0,12 1,46 2,30 

 

3) Head Loss Total 

Head loss total (HL) adalah jumlah dari head loss mayor (HLm) dan head 

loss minor (HLf) Sehingga didapat tabel head loss total di bawah. 
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Tabel 4.12 Head loss total tiap variasi campuran fluida kerja 

Pembebanan Variasi Campuran HLm (m) HLf (m) HL (m) 

Tanpa 

Beban 

Solar 0% 1,43 1,65 3,08 

Solar 20% 1,03 1,05 2,08 

Solar 40% 0,83 0,80 1,63 

Solar 60% 0,90 0,76 1,66 

Solar 80% 1,11 0,88 1,99 

 Solar 100% 1,31 1,00 2,31 

Beban 1/3 

Solar 0% 1,31 3,92 5,23 

Solar 20% 0,90 2,37 3,27 

Solar 40% 0,75 1,78 2,54 

Solar 60% 0,76 1,65 2,40 

Solar 80% 0,98 2,02 3,01 

 Solar 100% 1,18 2,30 3,48 

e. Head Total 

Head total adalah jumlah dari head tekanan, head kecepatan, head 

potensial dan head loss. Head total pompa disajikan pada tabel di bawah. 

Tabel 4.13 Head total pompa tiap variasi campuran fluida kerja 

Pembebanan 
Variasi 

Campuran 

HP 

(m) 

Hv 

(m) 

Z 

(m) 

HL 

(m) 

Htotal 

(m) 

Tanpa Beban 

Solar 0% 7,69 0 0,87 3,08 11,64 

Solar 20% 3,95 0 0,87 2,08 6,90 

Solar 40% 3,88 0 0,87 1,63 6,43 

Solar 60% 4,49 0 0,87 1,66 7,02 

Solar 80% 5,27 0 0,87 1,99 8,13 

 Solar 100% 4,92 0 0,87 2,31 8,10 

Beban 1/3 

Solar 0% 8,25 0 0,87 5,23 14,36 

Solar 20% 5,05 0 0,87 3,27 9,19 

Solar 40% 4,40 0 0,87 2,54 7,80 

Solar 60% 5,05 0 0,87 2,40 8,32 

Solar 80% 6,04 0 0,87 3,01 9,92 

 Solar 100% 5,38 0 0,87 3,48 9,73 

Dari Tabel 4.12 dimunculkan grafik di bawah. 
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Gambar 4.8 Grafik hubungan variasi campuran terhadap head pompa 

Hubungan variasi campuran minyak solar terhadap head pompa 

ditunjukkan dengan Gambar 4.8 dimana absis adalah variasi kadar campuran 

minyak solar dan ordinat adalah head total pompa dalam meter (m). 

Penambahan fraksi minyak solar pada air mengakibatkan penurunan head 

total pompa. Hal ini dikarenakan viskositas fluida menjadi semakin besar dan 

menyebabkan terjadi kerugian gesek yang besar pula. Selain itu campuran minyak 

dan air membentuk emulsi yang menghasilkan buih atau gelembung udara. Head 

adalah tekanan dalam satuan panjang (m). Penurunan head total pompa mirip 

dengan penurunan tekanan yang terjadi dalam volute pompa. Perbedaannya adalah 

pada perhitungan head total mempertimbangkan suku head lain yaitu head 

kecepatan, head potensial dan head loss yang dipengaruhi instalasi pipa, 

kecepatan aliran, pola aliran dan lain-lain. 
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Secara keseluruhan terjadi penurunan head  pada penambahan minyak 

solar pada fluida kerja. Dari Gambar 4.8 dapat dijelaskan bahwa solar 0% (air 

murni) memilki head yang lebih tinggi dibanding solar 100% (solar murni). Hal 

ini karena viskositas air lebih kecil dibandingkan solar sehingga hambatan aliran 

air lebih kecil. Penurunan head paling besar terjadi pada campuran solar 40%. 

Sebagaimana dibahas sebelumnya, hal ini dikarenakan kemungkinan solar 40% 

membawa udara terperangkap paling banyak. Sehingga menyebabkan tekanan 

head turun sebesar 5,22 m (44,85%). 

Penambahan beban pada pompa mengakibatkan kenaikan head. 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini dikarenakan luas penampang 

fluida keluar menjadi semakin kecil. Penambahan beban 1/3 katup tertutup 

menaikkan head rata-rata sebesar 1,85 m (18,71%).  

4. Hubungan Variasi Campuran terhadap Debit 

Hubungan variasi campuran solar terhadap debit pompa disajikan pada 

tabel di bawah. 

Tabel 4.14 Hasil pengukuran Debit 

Campuran Q tanpa beban (lpm) Q beban 1/3 (lpm) 

Solar 0% 95,00 90,00 

Solar 20% 75,67 70,00 

Solar 40% 66,00 60,67 

Solar 60% 64,33 58,33 

Solar 80% 69,33 64,67 

Solar 100% 74,00 69,00 
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Dari tabel di atas, dimunculkan grafik hubungan variasi campuran solar 

dan air terhadap debit pompa di bawah. 

 

Gambar 4.9 Grafik hubungan variasi campuran terhadap debit pompa 

Hubungan variasi campuran minyak solar terhadap debit ditunjukkan 

dengan Gambar 4.9 dimana absis adalah variasi kadar campuran minyak solar dan 

ordinat adalah debit pompa dalam liter per menit (lpm). 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa penambahan fraksi minyak solar 

menyebabkan penurunan debit pompa. Hal ini dikarenanakan terbentuk emulsi 

campuran minyak solar sehingga muncul buih/gelembung udara. Gelembung-

gelembung udara akan mengambil banyak tempat dalam aliran. Jika gelembung 

udara besar pada tengah impeler, maka pemasukan cairan akan semakin berkurang 

menyebabkan debit keluar pompa juga menurun. Penurunan debit juga 

diakibatkan karena faktor viskostias fluida campuran. Viskositas minyak solar 

lebih besar dibandikan air. Sehingga seiring bertambahnya kadar minyak solar 

mengakibtkan viskositas fluida campuran semakin besar. Semakin besar 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q
 (

lp
m

) 

Kadar Campuran Minyak Solar 

Tanpa beban

Beban 1/3



66 
 

 

viskositas maka semakin besar pula hambatan aliran yang terjadi, sehingga 

berkontribusi menurunkan debit pompa.  

Penurunan debit terbesar terjadi pada campuran solar 40% dan 60%. 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dimungkinkan udara terperangkap dalam 

aliran paling banyak terjadi pada campuran solar 40%. Pada campuran 60% juga 

dimungkinkan terdapat banyak udara terperangkap. Namun mempertimbangkan 

viskositas campuran solar 60% lebih tinggi dibanding campuran solar 40%, maka 

debit pompa campuran solar 60%  menjadi lebih rendah.  

Penambahan beban 1/3 katup tertutup menurunkan debit rata-rata sebesar 

5,94 lpm (8,08%). Hal ini terjadi karena luas penampang saluran keluar fluida 

mengecil sehingga debit fluida kerja yang keluar menurun. 

5. Fenomena Aliran Campuran Solar dan Air dalam Pompa Sentrifugal 

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa aliran campuran solar dan 

air membentuk emulsi di dalam pompa sentrifugal. Hal ini karena putaran impeler 

yang tinggi dan dikarenakan gaya sentrifugal pompa. Gaya sentrifugal yang 

terjadi mendorong fluida solar dan air ke segala arah sehingga terjadi 

pencampuran atau pengadukan. 

Gambar 4.10 menunjukkan visualisasi aliran pada pipa suction, dalam 

pompa dan pipa discharge. Aliran campuran belum membentuk emulsi sebelum  

masuk ke dalam pompa. Setelah aliran masuk ke dalam pompa, terbentuk emulsi 

minyak dan air yang berwarna putih. Pada pipa discharge terlihat aliran emulsi 

berwarna putih susu. Dari penjelasan Gambar 4.10, dapat diketahui bahwa aliran 

solar dan air akan membentuk emulsi di dalam pompa sentrifugal. 
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Gambar 4.10 Visualisasi aliran solar dan air dalam pompa sentrifugal 

C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan pada siklus tertutup, dimana fluida 

kerja dipompakan kembali ke reservoir dikarenakan keterbatasan peneliti 

perihal penyediaan fluida kerja terutama minyak solar. Hal ini berbeda 

dengan kondisi riil di lapangan, dimana fluida dipompakan dari reservoir satu 

ke reservoir lain. 

2. Jumlah gelembung atau udara terperangkap dalam aliran tidak diperhitungkan 

karena keterbatasan alat-alat penelitian. 

 

 

 

 

 

Pipa suction Pompa sentrifugal Pipa discharge 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan 

tekanan yang tidak linier pada pressure development dalam volute pompa yang 

diakibatkan karena dimensi volute memiliki kenaikan radius yang tidak seragam 

dan dinding yang tidak rata akibat sisa sambungan cetakan cor. Adapun simpulan 

secara detail dari penelitian ini adalah : 

1. Penambahan fraksi minyak solar dalam air sangat mempengaruhi distribusi 

tekanan dalam volute pompa, debit dan head yang dihasilkan. Secara 

keseluruhan penambahan fraksi minyak solar menyebabkan penurunan 

tekanan, debit dan head. Penurunan tekanan rata-rata terbesar terjadi pada 

penambahan fraksi minyak solar 40% yaitu sebesar 9,16 cmHg (9,35%). 

Penurunan head total pompa terbesar juga terjadi pada penambahan fraksi 

minyak solar 40% yaitu sebesar 5,22 m (44,85%). Penurunan debit terbesar 

terjadi pada penambahan fraksi minyak solar 60% yaitu sebesar 34 lpm 

(35,79%). 

2. Pembebanan pompa juga mempengaruhi distribusi tekanan, debit dan head 

pompa. Penambahan beban pompa 1/3 katup tertutup dapat menaikkan 

tekanan rata-rata sebesar 9,17 cmHg (9,35%) dan head rata-rata sebesar 1,85 

m (18,71%). Namun penambahan beban pompa 1/3 katup tertutup 

menurunkan debit rata-rata sebesar 5,94 lpm (8,08%). 
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3. Fenomena aliran campuran minyak solar dan air membentuk emulsi dalam 

pompa sentrifugal karena putaran tinggi dan gaya sentrifugal yang timbul. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan dari penelitian yang telah dilakukan tentang 

distribusi tekanan fluida campuran solar dan air pada volute pompa sentrifugal 

adalah sebagai berikut : 

1. Pada pompa yang digunakan untuk penelitian menunjukkan pressure 

development pada sisi volute pompa yang tidak linier. Disarankan untuk 

perancangan pompa sentrifugal agar radius volute pompa didesain dengan  

kenaikan radius yang linier dan kahalusan dinding yang lebih baik agar 

performa pompa lebih optimal. 

2. Dari penelitian menyimpulkan bahwa campuran solar akan menurunkan 

tekanan, debit dan head pompa. Disarankan untuk pemompaan fluida air  

dengan campuran minyak menggunakan daya penggerak yang lebih besar. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sifat-sifat emulsi dan jumlah 

udara terperangkap dalam aliran. Disarankan untuk penelitian selanjutnya 

aliran fluida difoto menggunakan kamera high speed untuk dapat dihitung 

fraksi udara yang terperangkap dalam aliran. 

5. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan alat ukur yang lebih 

presisi agar diperoleh hasil yang maksimal. 

. 
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Lampiran 1. Data Hasil Penelitian  

1. Pengujian fluida kerja solar di Lab Kimia FT UNNES 
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Pengujian properti fluida kerja solar dan air dilakukan di Lab Kimia 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Hasil pengujian properti fluida kerja  

Fluida Kerja 
Properti 

ρ
1)

 (kg/m
3
) μ (cP) υ

 2)
 (cSt) 

Air
 

996 0,82 0,823 

Solar 837,5 3,48 4,16 
 
 

2. Data Pengujian fluida tiap variasi campuran pada pompa sentrifugal 

Pengujian I 

Tabel Hasil pengukuran pada operasi pompa tanpa beban 

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 13,7 16,2 16,9 13,9 16,7 26,2 30,1 -19,9 32,2 94 

Solar 20% 11,3 12,8 13,2 9,4 11,6 19,7 22,3 -8,7 19,8 75 

Solar 40% 10,8 12 12,1 9,8 10,7 18,1 19,5 -7,5 19,2 63 

Solar 60% 10,6 13,6 14 12,4 13,1 19,5 21,7 -10,9 19,8 62 

Solar 80% 10,4 14,2 14,1 11,6 12,9 21,5 24,7 -12,5 22,6 70 

Solar 100% 8,9 9,6 9,9 8,6 9,7 16,2 18 -11,2 18,1 72 

Tabel Hasil pengukuran pada operasi pompa dengan beban 1/3 katup tertutup  

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 19,7 21,1 21,8 20,4 21,4 31,9 36,2 -18 40,2 88 

Solar 20% 13,2 15,2 15 13 14,2 22,8 26,3 -8 27 68 

Solar 40% 12,3 13 14,1 13,6 14,9 21,3 23,6 -7 23,3 58 

Solar 60% 15,9 18,5 17,8 16,7 18,4 26 29,7 -10,7 28 58 

Solar 80% 12,1 15,1 16,4 14,3 15,7 24,4 28,1 -12,1 30,7 64 

Solar 100% 11,4 11,9 12,8 10,9 12,2 18,5 21,4 -11 20,8 67 
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Pengujian II 

Tabel Hasil pengukuran pada operasi pompa tanpa beban 

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 18,6 20,8 23,1 20,7 21,8 31,5 35,1 -25,2 34,6 96 

Solar 20% 10,4 12,1 13,9 10,5 10,8 18,5 20,8 -9,3 17,6 76 

Solar 40% 10,3 10,8 11,2 9,3 9,5 17,5 19,3 -9 17,5 69 

Solar 60% 13,7 15,9 18,6 16,5 18,3 26,6 28,7 -9,3 19,4 67 

Solar 80% 10,4 10,8 11,3 8,9 9,7 17,6 20,4 -11 19,8 68 

Solar 100% 9,3 10,2 10,4 8,9 10,3 16,9 18,3 -12,1 19,4 74 

Tabel Hasil pengukuran pada operasi pompa dengan beban 1/3 katup tertutup  

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 21,4 23,2 26,6 23,9 24,8 34,1 38,8 -23,4 38 92 

Solar 20% 13,1 15,8 15,8 13,1 15,4 23,4 25,1 -9,1 28 72 

Solar 40% 13,1 13,3 12,9 10,2 11,8 19,8 22,2 -9 20,9 63 

Solar 60% 19,1 20,7 22,7 20,2 22,5 31,6 33,7 -8,4 20,9 60 

Solar 80% 14,3 14,2 15,7 13,5 14,8 23,2 24,2 -9,8 25,4 65 

Solar 100% 11,6 12,1 13,5 11,1 12,4 19 22 -11,8 22,5 69 

 

Pengujian III 

Tabel Hasil pengukuran pada operasi pompa tanpa beban 

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 17 19,1 20,8 18,2 20,3 29,4 33,9 -23,4 33,7 95 

Solar 20% 10,5 12,4 12,3 10,7 11,6 18,5 21,9 -9,2 19,5 76 

Solar 40% 10,1 11,2 11,5 9,2 11,8 17,2 19,7 -8,6 18,1 66 

Solar 60% 11,2 12,9 14,8 12,7 13,9 21,1 23,5 -10,1 19,8 64 

Solar 80% 12,1 14,9 13,3 14,7 15,1 21 23,9 -12,1 23,1 70 

Solar 100% 9,4 10,5 10,6 9,5 10,6 17,3 18,9 -11,8 18,3 76 
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Tabel Hasil pengukuran pada operasi pompa dengan beban 1/3 katup tertutup  

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 21 22,7 24 22,8 24,2 33,4 37,1 -22,4 39,3 90 

Solar 20% 13,2 15,1 15,7 13,2 15,7 22,9 25,3 -8,6 26,8 70 

Solar 40% 13,1 13,6 14 12,7 13,9 21,1 23,6 -7,9 22,4 61 

Solar 60% 16 17,8 18,8 17 18,7 26,9 29,9 -8,9 23,4 57 

Solar 80% 17,3 18,3 18,9 17,2 19,6 27,6 28,9 -11 26,9 65 

Solar 100% 12,1 12,9 13,9 11,6 12,9 19,2 22,3 10,8 22,4 71 

 

Rata-rata 

Tabel Hasil pengukuran pada operasi pompa tanpa beban 

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 16,43 18,70 20,27 17,60 19,60 29,03 33,03 -22,83 33,50 95,00 

Solar 20% 10,73 12,43 13,13 10,20 11,33 18,90 21,67 -9,07 18,97 75,67 

Solar 40% 10,40 11,33 11,60 9,43 10,67 17,60 19,50 -8,37 18,27 66,00 

Solar 60% 11,83 14,13 15,80 13,87 15,10 22,40 24,63 -10,10 19,67 64,33 

Solar 80% 10,97 13,30 13,40 11,73 12,57 20,03 23,00 -11,87 21,83 69,33 

Solar 100% 9,20 10,10 10,30 9,00 10,20 16,80 18,40 -11,7 18,6 74,00 

Tabel Hasil pengukuran pada operasi pompa dengan beban 1/3 katup tertutup  

Variasi 

Campuran 

Pengukuran distribusi tekanan (cmHg) Psuction 

(cmHg) 

Pdischarge 

(cmHg) 

Debit 

(lpm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Solar 0% 20,70 22,33 24,13 22,37 23,47 33,13 37,37 -21,27 39,17 90,00 

Solar 20% 13,17 15,37 15,50 13,10 15,10 23,03 25,57 -8,57 27,27 70,00 

Solar 40% 12,83 13,30 13,67 12,17 13,53 20,73 23,13 -7,97 22,20 60,67 

Solar 60% 17,00 19,00 19,77 17,97 19,87 28,17 31,10 -9,33 24,10 58,33 

Solar 80% 14,57 15,87 17,00 15,00 16,70 25,07 27,07 -10,97 27,67 64,67 

Solar 100% 11,70 12,30 13,40 11,20 12,50 18,90 21,90 -11,2 21,9 69,00 
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Lampiran 2. Contoh Perhitungan Analisa Data 

A. Perhitungan properti fluida campuran solar 20% 

Diketahui : ρair   = 996 kg/m
3 

ρsolar = 837,5 kg/m
3
 

υair   = 0,823 cSt = 0,823 mm
2
/s 

υsolar = 4,16 cSt   = 4,16 mm
2
/s 

  xair    = 80% = 0,8 

  xsolar  = 20% = 0,2 

1. Massa jenis campuran (ρcampuran) 

ρcampuran = xsolar. ρsolar + xair. ρair  

ρcampuran =(0,2 . 837,5 kg/m
3 

) + (0,8 . 996 kg/m
3 

) = 964,3 kg/m
3
 

2. Viskositas kinematik campuran (υcampuran) 

(υcampuran)
1/3

 = xsolar. (υsolar)
1/3

+ xair. (υair)
1/3

 

(υcampuran)
1/3

 = 0,2 . (4,16 cSt)
1/3

+ 0,8 . (0,823 cSt)
1/3

= 1,0713 

υcampuran = (1,0713)
3
 = 1,23 

B. Perhitungan kecepatan aliran solar 20% 

Kecepatan aliran dihitung dari data debit yang didapat. 

Diketahui : Q        = 75,67 lpm = 1,26 . 10
-3

 m
3
/s

 

Dpipa = 1 inchi = 2,54 cm = 0,0254 m 

Dihitung dulu luas penampang pipa A. 

A = 
    

 
 = 
     (        ) 

 
 = 5,065 . 10

-4
 m

2 

Rumus debit adalah Q = A . v, maka kecepatan aliran v adalah : 

v = 
 

 
 = 

     .         

      .       
 = 2,49 m/s 
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C. Perhitungan Head solar 20% 

1. Head tekanan (HP) 

Diketahui : Pd         =  95,97 cmHg = 0,9597 mHg 

Ps           = 66,93 cmHg = 0,6693mHg 

ρraksa      = 13.600 kg/m
3 

ρsolar 20% = 964,3 kg/m
3
 

Rumus HP adalah  : 

HP = 
  

 . 
 = 
     

 . 
  

Pengukuran menggunakan manometer raksa (ρraksa), maka HP dikonversi 

menggunakan ρsolar 20%. 

HP = 
(     ) .         .  

          . 
 = 
(              ).        .     

      .    
 = 3,95 m 

2. Head kecepatan (Hv) 

Karena diameter pipa hisap dan tekan sama yaitu 1 inchi, memenuhi 

persamaan kontinuitas maka vs=vd. Sehingga head kecepatan Hv  = 0. 

3. Head potensial (Z) 

Dari Gambar 3.8 diketahui bahwa head potensial Z = 20mm+850mm 

= 870mm = 0,87m. 

4. Head loss (HL) 

a. Head loss mayor (HLm) 

Diketahui : Lpipa = 3,93 m 

Dpipa = 1 inchi = 2,54 cm = 0,0254 m 

v         = 2,49 m/s 

υ           = 1,23 cSt   = 1,23 mm
2
/s = 1,23 . 10

-6
 m

2
/s 

Dihitung dulu angka Reynolds (Re) menggunakan rumus : 

Re = 
  .   

 
 = 
        .         

     .        
 = 51458,34 
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Material pipa yang digunakan adalah plastik ε = 0,0015mm 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar (highlight warna kuning). 

Relative Roughness =  
 

  
 = 
          

       
  = 0,59 . 10

-5 
(digunakan kurva 

dengan relative roughness yang paling mendekati, yaitu 0,0005)

 

 

Dari diagram friction factor di atas,  didapat f = 0,021, HLm adalah  : 

hLm = f .  
  .  

 .  
 =  0,021 .  

       .(        ) 

         .( .         )
 = 1,03 m 

b. Head loss minor (HLf) 

Tanpa beban 

Diketahui : v = 2,49 m/s 

   4 fitting elbow  90° → f =  0,69 

   1 fitting tee → f =  0,46 

   2 ball valve terbuka penuh → f =  0,05 

Rumus head loss minor adalah : 

f = 0,021 

Re= 51458,34 
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HLf =n.  f .  
   

   
 

HL elbow = n.  f .  
   

   
  =  4.  0,69 .  

 (        ) 

   .         
 = 0,87 m 

HL tee      = n.  f .  
   

   
  =  1.  0,46 .  

 (        ) 

   .         
 = 0,15 m 

HL valve = n.  f .  
   

   
  =  2.  0,05 .  

 (        ) 

   .         
 = 0,03 m 

HLf =  HL elbow + HL tee + HL valve  = 0,87 + 0,15 + 0,03 = 1,05 m 

Beban 1/3 

Diketahui : v = 2,3 m/s 

   4 fitting elbow  90° → f =  0,69 

   1 fitting tee → f =  0,46 

   1 ball valve terbuka penuh → f =  0,05 

 1 ball valve 1/3 tertutup → f =  5,5 

Rumus head loss minor adalah : 

HLf =n.  f .  
   

   
 

HL elbow = n.  f .  
   

   
  =  4.  0,69 .  

 (       ) 

   .         
 = 0,75 m 

HL tee      = n.  f .  
   

   
  =  1.  0,46 .  

 (       ) 

   .         
 = 0,12 m 

HL valve = n.  f .  
   

   
  =  (1. 0,05+ 1.5,5) .  

 (       ) 

   .         
 = 5,5. 

 (       ) 

   .         
  

HL valve = 2,37 m  

HLf =  HL elbow + HL tee + HL valve  = 0,75 + 0,12 + 2,37 = 2,08 m 
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c. Head loss total (HL) 

Diketahui : HLm   = 1,03 m 

       HLf  = 1,05 m 

Maka head loss total adalah : 

HL = HLm + HLf  = 1,03 m + 1,05 m = 2,08 m 

5. Head total (H) 

Diketahui : HP   = 3,95 m 

       Hv   = 0 m 

        Z    = 0,87 m 

        HL   = 2,08 m 

Maka head total pompa adalah : 

H = HP + Hv  + Z + HL = (3,95 + 0 + 0,87 + 2,08) m = 6,90 m 

D. Perhitungan presentase penurunan / kenaikan tiap variabel penelitian 

1. Tekanan 

Penambahan campuran 40% terjadi penurunan tekanan rata-rata dari 

98,1 cmHg menjadi 88,93 cmHg. Maka presentase penurunannya adalah : 

Penurunan = 
           

     
 . 100% = 

       

     
 . 100% = 9,35 % 

Penambahan beban 1/3 terjadi kenaikan tekanan rata-rata dari 91,48 

cmHg menjadi 95,04 cmHg. Maka presentase kenaikannya adalah : 

Kenaikan = 
            

      
 . 100% = 

     

      
 . 100% = 3,75 % 

2. Head 

Penambahan campuran 40% terjadi penurunan head dari 11,64 m 

menjadi 6,42 m. Maka presentase penurunannya adalah : 

Penurunan = 
           

      
 . 100% = 

     

      
 . 100% = 44,85 % 
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Penambahan beban 1/3 terjadi kenaikan head rata-rata dari 8,04 

mmenjadi 9,89 m. Maka presentase kenaikannya adalah : 

Kenaikan = 
          

     
 . 100% = 

     

     
 . 100% = 18,71 % 

3. Debit 

Penambahan campuran 60% terjadi penurunan debit dari 95 lpm 

menjadi 61 lpm. Maka presentase penurunannya adalah : 

Penurunan = 
      

   
 . 100% = 

   

   
 . 100% = 35,79 % 

Penambahan beban 1/3 terjadi penurunan debit rata-rata dari 73,5 lpm 

menjadi 67,56 lpm. Maka presentase penurunannya adalah : 

Penurunan = 
           

     
 . 100% = 

     

     
 . 100% = 8,08 % 
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Lampiran 3. Diagram dan Tabel-tabel acuan  

 

Newly-prepared diagram of friction factor for pipe flow 

Sumber : McGovern, 2011 : 2 
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Tabel Friction Losses in Pipe Fittings resistance Coefficient K. 

 
 

 

 

 

 

Sumber : http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?app=core&module= 

attach&section=attach&attach_id=21509 

 

http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?app=core&module
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Tabel Koefisien kerugian berbagai jenis katup 

No Jenis Katup 
Koefisien Kerugian Katup 

(fv) 

1 Globe, bukaan penuh 10 

2 Sudut, bukaan penuh 2 

3 Gerbang, bukaan penuh 0,15 

4 Gerbang, 
 

 
 tertutup 0,26 

5 Gerbang, 
 

 
 tertutup 2,1 

6 Gerbang, 
 

 
 tertutup 17 

7 Cek swing, aliran maju 2 

8 Cek swing, aliran mundur ∞ 

9 Katup bola, bukaan penuh 0,05 

10 Katup bola, 
 

 
 tertutup 5,5 

11 Katup bola, 
 

 
 tertutup 210 

Sumber: Munson dkk, 2005:59 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto pembuatan titik pengukuran pompa 
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Foto instalasi pengujian 
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Foto Pengambilan data pengukuran 
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Foto visualisasi aliran solar 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Foto visualisasi aliran solar 20% 

 

 

 

 

 

 

 

Foto visualisasi aliran solar 40% 
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Foto visualisasi aliran solar 60% 

 

 

 

 

 

 

 

Foto visualisasi aliran solar 80% 

 

 

 

 

 

 

 

Foto visualisasi aliran solar 100% 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing dan Penguji 

 

 

 


