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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pompa 

Pompa merupakan pesawat angkut yang bertujuan untuk memindahkan 

zat cair melalui saluran tertutup. Atas dasar kenyataan tersebut maka pompa harus 

mampu membangkitkan tekanan fluida sehingga dapat mengalir atau berpindah. 

Fluida yang dipindahkan adalah fluida inkompresibel atau fluida yang tidak dapat 

dimampatkan. Dalam kondisi tertentu pompa dapat digunakan untuk 

memindahkan zat padat yang berbentuk bubukan atau tepung. 

2.2 Klasifikasi Pompa 

Secara umum pompa dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu : 

2.2.1 Dynamic Pump 

2.2.1.1 Pompa Sentrifugal 

Sebuah pompa sentrifugal tersusun atas sebuah impeler dan 

saluran inlet ditengah-tengahnya. Dengan desain ini maka pada saat 

impeler berputar, fluida mengalir menuju casing disekitar impeler 

sebagai akibat dari gaya sentrifugal. Casing ini berfungsi untuk 

menurunkan kecepatan aliran fluida sementara kecepatan putar impeler 

tetap tinggi. Kecepatan fluida dikonversikan menjadi tekanan oleh 

casing sehingga fluida dapat menuju titik outletnya. 
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Gambar 2.1. Pompa Sentrifugal 

2.2.1.2 Pompa Aksial 

Pompa aksial juga disebut pompa propeler. Pompa ini 

menghasilkan sebagian besar tekanan dari propeler dan gaya lifting dari 

sudu terhadap fluida. Pompa ini biasa digunakan di sistem drainase dan 

irigasi. 

 

Gambar 2.2. Pompa Aksial 
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2.2.1.3 Special-Effect Pump 

a. Pompa Jet-Eductor (injector) 

Pompa Jet-Eductor (injector) adalah sebuah alat yang 

menggunakan efek venturi dan nozzle konvergen-divergen untuk 

mengkonversi energi tekanan dari fluida bergerak menjadi menjadi 

energi gerak sehingga menciptakan area bertekanan rendah, dan dapat 

menghisap fluida di sisi suction. 

 

Gambar 2.3. Pompa Injektor 

b. Gas Lift Pump 

Gas Lift Pump adalah sebuah cara untuk mengangkat fluida di 

dalam sebuah kolom dengan jalan menginjeksikan suatu gas tertentu 

yang menyebabkan turunnya berat hidrostatik dan fluida tersebut 

sehingga reservoir dapat mengangkatnya ke permukaan. 

c. Pompa Hydraulic Ram 

Pompa Hydraulic Ram adalah pompa air siklik dengan 

menggunakan tenaga hidro (hydropower). 
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d. Pompa elektromagnetik 

Pompa elektromagnetik adalah pompa yang menggerakkan 

fluida logam dengan cara menggunakan gaya elektromagnetik. 

 

Gambar 2.4. Prinsip Pompa Elektromagnetik 

2.2.2 Pompa Positive Displacement 

Pompa Positive Displacement bekerja dengan cara memberikan gaya 

tertentu pada volume fluida tetap dari sisi inlet menuju titik outlet pompa. 

Kelebihan dari penggunaan pompa jenis ini adalah dapat menghasilkan power 

density (gaya per satuan berat) yang lebih besar. Dan juga memberikan 

perpindahan fluida yang tetap atau stabil di setiap putarannya.  

Macam-macam pompa Positive Displacement yaitu : 

2.2.2.1 Pompa Reciprocating 

Pada pompa jenis ini, sejumlah volume fluida masuk kedalam 

silinder melalui valve inlet pada saat langkah masuk dan selanjutnya 

dipompa keluar dibawah tekanan positif melalui valve outlet pada 

langkah maju. Fluida yang keluar dari pompa Reciprocating, berdenyut 

dan hanya bisa berubah apabila kecepatan pompanya berubah. Ini karena 

volume sisi inlet yang konstan. 
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Gambar 2.5. pompa Reciprocating 

2.2.2.2 Pompa Rotary 

Pompa rotary adalah pompa yang menggerakkan fluida dengan 

menggunakan prinsip rotasi. Vakum terbentuk oleh rotasi dari pompa 

dan selanjutnya menghisap fluida masuk.  

Pompa rotary dapat diklasifikasikan kembali menjadi beberapa 

tipe,  yaitu : 

a. Gear Pumps 

Sebuah pompa rotary yang simple dimana fluida ditekan 

dengan menggunakan dua roda gigi. 

 

Gambar 2.6. Prinsip Gear Pump 
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b. Screw Pumps 

Pompa ini menggunakan dua ulir yang bertemu dan berputar 

untuk menghasilkan aliran fluida sesuai dengan yang diinginkan. 

 

Gambar 2.7. Prinsip Screw Pumps 

c. Rotary Vane Pumps 

Memiliki prinsip yang sama dengan kompresor scroll, yang 

menggunakan rotor silindrik yang berputar secara harmonis 

menghasilkan tekanan fluida tertentu. 

 

Gambar 2.8. Prinsip Rotary Vane Pump 
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2.3 AC Lube Oil Pump Unit 10 PLTU 1 Jawa Tengah Rembang 

PLTU 1 Jawa Tengah Rembang merupakan PLTU yang memiliki 2 buah 

unit pembangkit yaitu unit 10 dan unit 20 yang menghasilkan daya 2 x 315 MW. 

Pada Unit 10 terdapat beberapa 3 pompa yang  berfungsi untuk mentransfer 

minyak pelumas dari Oil Tank menuju bantalan, yaitu Main Oil Pump, AC Lube 

Oil, dan DC Lube Oil Pump. 

Pada Tugas Akhir ini akan membahas tentang AC Lube Oil (Auxuliary Oil 

Pump) dengan tipe 125LY-35-4A. Yang dimaksud dari tipe tersebut adalah : 

Desain : 125 adalah Diameter outlet pompa (mm). 

              LY adalah tipe pompa minyak pelumas vertical. 

              35 adalah Desain head (Ketinggian) dari pompa (m). 

AC Lube Oil (Auxuliary Oil Pump) dengan tipe 125LY-35-4A ini 

mempunyai spesifikasi alat sebagai berikut : 

 Tipe   : single stage single suction vertical centrifugal oil  

      pump (125LY-35-4A) 

  Head    : 35 m 

  putaran  : 2950 rpm 

Kapasitas  : 4100 liter/menit 

Daya (voltage)  : AC 400V 

 Daya Motor    : 45 kW 

AC Lube Oil (Auxuliary Oil Pump) dengan tipe 125LY-35-4A ini terdiri 

dari komponen utama yaitu rumah bantalan, joint tube, casing volut, poros, 

impeller dan komponen-komponen pompa pada umumnya. 
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Fungsi utama AC Lube Oil adalah : 

1. Mentransfer minyak pelumas dari Oil Tank menuju ke bantalan – bantalan 

turbin. 

2. Membantu Main Oil Pump apabila terjadi gangguan pada Proses 

pelumasan (Pressure drop). 

2.4 Istilah Effisiensi 

Seperti telah kita ketahui bahwa hasil keluaran (output) dari PLTU adalah 

berupa energi listrik sedang sebagai masukan (input) nya adalah energi kimia 

yang terkandung dalam bahan bakar. Idealnya, kita menghendaki agar energi 

kimia (input) dapat diubah seluruhnya menjadi energi listrik (output). Tetapi pada 

kenyataannya, hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan karena adanya berbagai 

kerugian (losses) yang terjadi hampir disetiap komponen PLTU. Akibat kerugian-

kerugian tersebut, maka energi listrik yang dihasilkan PLTU selalu lebih kecil dari 

energi kimia yang masuk ke sistem PLTU. 

Dalam kaitannya dengan output dan input, seringkali kita mendengar 

istilah efisiensi. Secara umum, efisiensi didefinisikan sebagai perbadingan antara 

output terhadap input dalam suatu proses. efisiensi suatu pembangkit dalam 

kaitannya dengan input, output dan losses dapat diilustrasikan seperti tampak pada 

Gambar  
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Gambar 2.9 Korelasi Input, Output dan Losses terhadap effisiensi 

PLTU dirancang untuk menghasilkan output berupa energi listrik dalam 

besaran tertentu untuk sejumlah input berupa bahan bakar dalam jumlah tertentu 

pula. Bila seluruh komponen PLTU memiliki efisiensi yang tinggi, maka unjuk 

kerja (performance) PLTU tersebut dikatakan tinggi sehingga biaya operasi PLTU 

juga menjadi rendah. Seandainya karena suatu sebab unjuk kerja PLTU turun, 

berarti PLTU memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan output 

energi listrik sesuai desain. Akibatnya biaya operasi menjadi semakin tinggi. 

Umumnya PLTU hanya mampu mengubah sekitar 35% dari energi input dalam 

bahan bakar menjadi energi listrik. Sisa energi lainnya berubah menjadi kerugian - 

kerugian (losses) yang terjadi pada berbagai tahapan proses transformasi energi. 

Sebagian besar dari energi ini terbuang keluar meninggalkan siklus PLTU 

bersama gas bekas (flue gas) yang mengalir dari cerobong dan terbawa oleh air 

pendingin utama (circulating water) didalam kondensor, terbuang kelingkungan 

sekitar. 
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2.5 Effisiensi Pompa 

Berbicara tentang efisiensi sebuah mesin apapun, kita mengacu pada 

seberapa baik mesin itu dapat mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lain. 

Pengurangan energi yang dihasilkan oleh sebuah mesin ini dikarenakan adanya 

kerugian atau losis. 

Begitu pula dengan efisiensi pompa yang mengubah energi listrik menjadi 

energi gerak untuk memutar impeller agar pompa dapat mentransfer fluida dari 

tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Berikut adalah rumus untuk 

menghitung efisiensi pompa : 

𝜂𝜂𝑃𝑃   = 
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ

 x 100 %..............................1

2.5.1 Daya Hidrolik (Pw) 

 

Dimana 

𝜂𝜂𝑃𝑃  : Efisiensi pompa (%)  

Pw  : Daya Hidrolik (Kw) 

Psh  : Daya Poros (Kw) 

Dari rumus tersebut kita dapat menjabarkan dari mana kita dapat 

menemukan Daya Hidrolik (Pw), dan Daya Poros (Psh). 

Menghitung Haya Hidrolik  (Pw) 

Pw  =   
𝜌𝜌 .𝑔𝑔.𝐻𝐻.𝑄𝑄

1000
 kw..............................2

                                                             
1 Sularso, Pompa dan Kompresor, 9,Pradnya Paramita.,Jakarta.2006, hal 53 
2 Ibid,Hal 52 
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Dimana :   

           Q   = Kapasitas (m3/s) 

       𝜌𝜌  = Masa Jenis fluida (kg/m3)  

          g   = Percepatan Gravitasi ( m/s2) 

           H   = Head (m) 

Apabila kapasitas, masa jenis dan percepatan gravitasi telah terdapat 

pada spesifikasi dan telah diketahui, maka yang dicari yaitu Head (H), 

berikut adalah rumus perhitungan Head (H) : 

H   =    ha    +    ∆hp    +    hf total     +    
g

v
.

2

2
..............................3

a. Head statis pompa (Ha) 

 

Dimana : 

H    = Head total pompa (m) 

Ha   = Head statis pompa (m) 

∆ℎ𝑝𝑝 = Perbedaan tekanan pada kedua permukaan (m) 

ℎ𝑙𝑙     = Kerugian yang keluar (m) 

𝑔𝑔       = kecepatan gravitasi (9,81 m/s2) 

Head statis adalah perbedaan ketinggian (elevasi) dari sisi keluar (akhir 

proses) pompa dengan sisi hisap pompa. Dinyatakan dengan satuan 

meter (m). 

 

b. Head karena perbedaan tekanan pada kedua permukaan (∆ℎ𝑝𝑝) 

Dinyatakan dengan rumus : 

hp  =  
𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1
𝜌𝜌  .  𝑔𝑔

..............................4

 

 

                                                             
3 Ibid,Hal 26 
4 Ibid,Hal 27 
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Dimana : 

P1   = Tekanan sisi inlet (hisap) pompa (Kgf/m2) 

P2   = Tekanan sisi outlet pompa (Kgf/m2) 

𝜌𝜌     = Masa jeis fluida (kg/m3) 

g     = Percepatan gravitasi (m/s2) 

c. Kerugian yang keluar (hf) 

Head kerugian adalah head untuk mengatasi kerugian-kerugian 

yang terdiri atas head kerugian gesek di dalam pipa-pipa, kerugian di 

dalam belokan-belokan, kerugian pada pembesaran dan pengecilan 

pipa,kerugian pada percabangan dan kerugian pada katup-katup.  

Sebelum menghitung kerugian head alangkah baiknya menghitung 

data yang belum di dapat pada sumber data yang penulis kumpulkan. 

Beberapa diantaranya data yang harus dihitung sebelum menghitung 

kerugian head adalah kapasitas tiap aliran dalam pipa dan kecepatan 

rata-rata pada aliran tiap pipa. 

Sebelum menerapkan formula untuk mencari kapasitas maka kita 

harus mengetahui beberapa simbol yang digunakan pada formula 

tersebut, berikut simbol-simbol yang digunakan : 

Q  = Kapasitas awal (m3/s) 

Q1
′  = Kapasitas aliran percabangan pertama aksen (m3/s) 

Q2
′  = Kapasitas aliran percabangan kedua aksen (m3/s) 

Q1 = Kapasitas nyata aliran percabangan pertama (m3/s) 

Q2 = Kapasitas nyata aliran percabangan kedua (m3/s) 

D1 = Diameter pipa pertama (m) 

D2 = Diameter pipa kedua (m) 

A1 = Luas pipa pertama (m) 

A2 = Luas pipa kedua (m) 
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R1
′  = Bilangan Renold pertama aksen 

R2
′  = Bilangan Renold kedua aksen 

f1
′  = Faktor gesekan Pertama aksen 

f2
′  = Faktor gesekan kedua aksen 

f2  = Faktor gesekan kedua 

V1
′  = Kecepatan rata-rata pipa pertama aksen (m⁄s) 

V2
′  = Kecepatan rata-rata pipa kedua aksen (m⁄s) 

V2 = Kecepatan rata-rata pipa kedua nyata (m⁄s) 

L1 = Panjang pipa pertama (m) 

L2 = Panjang pipa kedua (m) 

hf1
′  = Kerugian gesek pertama aksen (m) 

hf2
′  = Kerugian gesek kedua aksen (m) 

G   = percepatan grafitasi (m/s2) 

𝜈𝜈    = viskositas (m2/s) 

Berikut adalah rumus untuk mencari kapasitas setiap aliran pada 

percabangan dengan rumus kontinuitas. ..............................5

                                                             
5 Streeter, Mekanika Fluida, 8, Erlangga, Jakarta.1995, hal 407 

 

Permisalan pada pecabangan pipa pertama : 

Q1
′  = 1

2
 Q (setengah dari kapasitas awal) 

V1
′  = Q1

′

A1
 

Setelah V1
′  telah diketahui maka harus mencari bilangan Renold 

bayangan (aksen) dengan rumus : 

R1
′  = 

V1
′  .  D1
𝜈𝜈
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Keterangan 

Pada R < 2000 aliran bersifat laminar 

Pada 2000 < R < 4000 aliran bersifat transisi 

Pada R > 4000 aliran bersifat turbulen 

 

Gambar 2.10 diagram moody 

Setelah R1
′  diketahui turbulen, maka untuk mengetahui Faktor gesekan 

aksen (f1
′ ) yang nantinya akan dicari di digram moody (gambar 2.10.) 

maka harus mencari : 

𝜖𝜖
𝐷𝐷1�  

Apabila R1
′  diketahui termasuk aliran laminar maka menggunakan 

rumus : 

f1
′  = 

64
R1

′  
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Setelah nilai f1
′  telah diketahui, maka harus mencari hf1

′  dengan rumus : 

hf1
′  = f1

′  
L1 
D1

 (V1
′ )²

2𝑔𝑔
 

Permisalan pada pecabangan pipa kedua : 

hf1
′  = hf2

′   dan  f1
′  = f2

′  

Setelah rumus diatas maka lalu harus mencari V2
′  dengan rumus : 

hf2
′  = f2

′  
L2 
D2

 (V2
′ )²

2𝑔𝑔
 

Dari V2
′  yang didapat dari rumus diatas maka dapat mencari nilai R2

′  

dengan rumus : 

R2
′  = 

V2
′  .  D2
𝜈𝜈

 

Setelah R2
′  diketahui turbulen, maka untuk mengetahui Faktor gesekan 

pipa kedua nyata (f2 ) yang nantinya akan dicari di digram moody 

(gambar 2.10.) maka  harus mencari : 

𝜖𝜖
𝐷𝐷1�  

Apabila R2
′  diketahui termasuk aliran laminar maka menggunakan 

rumus : 

f2  = 
64
R2

′  

Setelah diketetahui Faktor gesekan pipa kedua nyata (f2 ) maka harus 

mencari kecepatan rata-rata aliran kedua nyata ( 𝑉𝑉2) dengan rumus : 
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hf2  = f 
L2 
D2

 (V2 )²
2𝑔𝑔

 

Setelah diketahui nilai kecepatan rata-rata aliran kedua nyata (𝑉𝑉2) maka 

dapat mencari nilai kapasitas aliran percabangan kedua aksen (Q2
′ ) 

dengan rumus : 

Q2
′  = 𝑉𝑉2 x 𝐴𝐴2 

Setelah mengansumsikan bahwa nilai Q1
′  adalah setengah dari kapasitas 

awal), dan telah mengetahui nilai Q2
′  maka dapat mengetahui nilai 

kapasitas nyata aliran percabangan pertama (Q1) dan nilai kapasitas 

nyata aliran percabangan kedua (Q2) dengan perbandingan : 

ΣQ′  = Q1
′  + Q2

′  

Maka :  Q1 = 
Q1

′  
ΣQ ′  x Q 

 Q2 = 
Q2

′  
ΣQ ′  x Q 

Selain menghitung kapasitas aliran untuk menghitung kerugian head 

maka juga harus mengetahui kecepatan rata-rata pada aliran tiap pipa, 

dengan rumus sebagai berikut : 

V =  
Q
𝐴𝐴
 atau V =  

Q
𝜋𝜋
4 𝐷𝐷

2 ..............................6

 

 

Dimana : V = Kecepatan rata-rata pada aliran tiap pipa (m⁄s) 

Q = Kapasistas aliran dalam pipa (m3/s) 

A = Luas pipa (m) 

D = Diameter (m) 

 

                                                             
6 Ibid, Hal 31 
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I. Head Kerugian Gesek Pada Pipa 

Untuk menghitung kerugian gesek di dalam pipa dapat di pakai 

rumus sebagai berikut : 

hf  =  
10,666.𝑄𝑄1,85

𝐶𝐶1,85 .𝐷𝐷4,85  x L ..............................7

Jenis Pipa 

 

Dimana : 

hf  : Kerugian head akibat gesekan didalam pipa (m) 

Q : Laju alir (m3/s) 

C : Koefisien, terlihat pada table 2.1 

D  : Diameter pipa (m) 

L  : Panjang pipa (m) 

Tabel 2.1. Kondisi pipa dan harga C 

C 

Pipa Besi cor baru 130 

Pipa besi cor tua 100 

Pipa baja baru 120 – 130 

Pipa baja tua 80 – 100 

Pipa galvanis 130 

Pipa dengan lapisan semen 140 

Sumber : Sularso, Pompa dan Kompresor 

II. Kerugian Head Pada Belokan 

Dalam aliran melalui jalur pipa, kerugian juga akan terjadi bila 

terdapat belokan (elbow). Kerugian head akibat belokan ini dapat 

dinyatakan dengan : 

hf = f   
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
..............................8

                                                             
7 Sularso, op.cit, Hal 31 
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Dimana : 

hf  : Kerugian Head (m) 

f  : factor friksi belokan 

V  : Kecepatan aliran (m/s) 

g  : Percepatan gravitasi  (9,81 m/s2) 

Harga f untuk setiap jenis belokan berbeda-beda. Hal ini 

didasarkan atas berapa derajat belokan tersebut dan kehalusan material, 

berikut adalah table untuk koefisien kerugian belokan pipa : 

Tabel 2.2. Koefisien kerugian belokan pipa 
θ ̊ 5 10 15 22,5 30 45 60 90 

f Halus 0,016 0,034 0,042 0,066 0,130 0,236 0,471 1,129 

Kasar 0,024 0,44 0,062 0,154 0,165 0,320 0,648 1,265 

Sumber : Sularso, Pompa dan Kompresor 

III. Kerugian Head pada pembesaran dan pengecilan pipa 

Kerugian head akibat pembesaran dan pengecilan pipa ini 

diakibatkan oleh pembesaran atau pengecilan diameter pipa secara 

mendadak.  

Berikut adalah rumus untuk pembesaran diameter pipa secara 

mendadak :  

• hf = [ 1 − �𝐴𝐴1
𝐴𝐴2

 � ]2 . 𝑉𝑉1
2

2𝑔𝑔
.............................9

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
8 Sularso, op.cit, Hal 33 
9 Streeter & Wylie , Fluid Mechanics, 7, McGraw-Hill Kogashuka, Tokyo,1979, hal 135 
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Dimana  

hf  : Kerugian Head (m) 

𝐴𝐴1  : Luas penampang pipa pertama (m) 

𝐴𝐴2  : Luas penampang pipa pertama (m) 

𝑉𝑉2 : Kecepatan rata-rata aliran pada penampang besar (m/s) 

g  : Percepatan gravitasi  (9,81 m/s2) 

Sedangkan formula untuk penyempitan diameter secara mendadak 

adalah sebagai berikut : 

 

• hf = (1
𝐶𝐶
−  1)2 . 𝑉𝑉2

2

2 .𝑔𝑔
..............................10

Dimana  

hf  : Kerugian Head (m) 

C : Faktor kontraksi 

𝑉𝑉2 : Kecepatan rata-rata aliran pada penampang besar (m/s) 

g  : Percepatan gravitasi  (9,81 m/s2) 

 

• Nilai C diambil dari tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Faktor kontraksi (C)  

𝐴𝐴1 𝐴𝐴2⁄  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

C   0,624 0,632 0,643 0,659 0,681 0,712 0,755 0,813 0,892 1,00 

Sumber : Streeter & Wylie, Fluid Mechanics 

 

 

 

 

 

 
                                                             
10 Ibid, hal 244 
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IV. Kerugian Head pada percabangan 

formula untuk kerugian head akibat percabangan sebagai berikut : 

ℎ𝑓𝑓 1−3 = 𝑓𝑓 1   
𝑉𝑉1

2

2𝑔𝑔
..............................11

ℎ𝑓𝑓 1−2 = 𝑓𝑓 2  
𝑉𝑉1

2

2𝑔𝑔
..............................

 

12

𝑄𝑄2 𝑄𝑄1⁄  

 

Dimana :  

ℎ𝑓𝑓 1−3 : Kerugian head cabang 1 ke 3 (m) 

ℎ𝑓𝑓 1−2 : Kerugian head cabang 1 ke 2 (m) 

𝑉𝑉1         : Kecepatan di 1, sebelum percabangan (m/s) 

𝑓𝑓 1, 𝑓𝑓 2 : Koefisien kerugian  

Nilai koefisien kerugian percabangan  (𝑓𝑓 1, 𝑓𝑓 2) terdapat pada table 

2.4 sebagai berikut : 

Table 2.4 Koefisien kerugian percabangan  (𝑓𝑓 1, 𝑓𝑓 2)  

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

90 𝜃𝜃 ̊ 𝑓𝑓 1, 0,005 - 0,08 - 0,05 0,07 0,21 0,35 

𝑓𝑓 2, 0,96 0,88 0,089 0,96 1,10 1,29 

Sumber : Sularso, Pompa dan Kompresor 

V. Kerugian Head pada Katup 

Pada setiap katup yang terinstal pada sistem pelumasan turbin 

(AC Lube Oil Pump) memiliki kerugian head. Pada aliran dari AC 

Lube Oil Pump ini memiliki beberapa katup.  Berikut adalah rumus 

kerugian head akibat katup : 

Kerugian head pada katup: 

                                                             
11 Sularso, op.cit, Hal 37 
12 Sularso, op.cit, Hal 37 
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hf 1  = fv   
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
..............................13

Katup 

 

Dimana  

hf  : Kerugian Head (m) 

fv : Faktor kerugian katup (tabel 2.5) 

𝑉𝑉  : Kecepatan rata-rata aliran (m/s) 

g  : Percepatan gravitasi  (9,81 m/s2) 

Nilai koefisien (fv) katup terdapat pada tabel 2.5 sebagai berikut : 

Table 2.5 Koefisien kerugian katup  (𝑓𝑓𝑓𝑓)  

Koefisien (fv) 

Global valve 10 

Check valve 2,5 

Gate velve 0,19 

Standard tee (three-way valve) 1,8 

Sumber : Streeter & Wylie, Fluid Mechanics 

2.5.2 Daya Poros (Psh) 

Daya poros adalah daya yang digunakan untuk menjalankan 

pompa atau daya untuk memindahkan zat cair yang ditambahkan dengan 

daya untuk mengatasi friksi di dalam pompa. 

Sebelum menghitung daya poros hendaknya mencari nilai Daya 

Motor dengan rumus : 

P motor  =  √3  x V x I x cos φ.................. ............14

P motor   =  Daya motor (Kw) 

 

Dimana : 

V           =  Tegangan (volt) 

I             =  Arus (Amper) 

Cos φ     = Faktor Daya Motor 

                                                             
13 Sularso, op.cit, Hal 38 
14 Wlliam D. Stevenson Jr, 1984, 33 
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Dengan rumus sebagai berikut dapat menemukan Daya Poros 

pompa : 

Psh   = Motorη  . P motor..............................15

Motorη

 

Dimana :  

     =  Efisiensi motor (%) 

P motor       =  Daya motor (Kw) 

                                                             
15 Sularso, op.cit, Hal 53 


