
 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakangMasalah 

  Kompresoradalahalatmekanik yang 

berfungsiuntukmeningkatkantekananfluidayang  mampumemampatkan gas 

atauudara. Dalamkeseharian, 

kitaseringmemanfaatkanudaramampatbaiksecaralangsungatautidaklangsung. 

Alat uji kompresor yang sebelumnya mempunyai beberapa 

beberapa kekurangan yaitu waktu pengujian yang terlampau singkat  dengan 

waktu 20 menituntuksekalipengisianpenuh, pada panel kontrol masih 

terdapat instrumentasi yang bermasalah, serta mesin kompresor dan motor 

listrik yang cenderung cepat panas saat pengujian. 

Kekurangan alat uji kompresor sebelumnya telah terbukti pada 

praktikum konversi energi semester V tahun 2012 dengan kita melakukan 

pemeriksaan dan melakukan pengujian alat secara langsung, serta dengan 

membandingkan hasil pengujian kelompok 1 dengan kelompok yang lain 

yang hasilnya cenderung pada waktu yang singkat untuk kompresor 

mencapai tekanan maksimalnya yaitu 6 bar gauge. 

Modifikasikompresortorakinidigunakanuntukmenyempurnakandari

alat ujisebelumnya. Dengan melihat kekurangan diatas bisa diambil 
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beberapa kesimpulan untuk mengatasi masalah di atas antara lain dengan 

menambah kapasitas tangki kompresor, mengurangi / menurunkan putaran. 

1.2 PerumusanMasalah 

Model pengujiankompresortoraksatutingkat yang 

telahdibuatsebelumnyamempunyaibeberapakelemahan.Kelemahan model 

pengujiantersebutdiantaranyaadalahkerusakanpadabeberapakomponen-

komponenpengukuran, kurangnyakapasitastangki yang 

digunakansehinggahanyadalamwaktusekitar 20 

menittangkitersebuttelahterisipenuholehudara, danjugatimbunyagetaran-

getaran yang 

cukupbesarpadasaatkompresortersebutdihidupkansehinggamenimbulkankes

ulitandalampembacaankomponenpengukuran. 

Kendala lain saat melakukan proses kerja modifikasi membuat 

pengerjaan menjadi lama. Kendala dalam pengerjaan modifikasi yang 

dimaksud adalah pemasangan part yang salah sehingga harus mengulangi  

kembali pemasangan part sampai benar dan hal ini bisa terjadi berulang kali, 

kerjasama tim yang tidak solid sehingga waktu pengerjaan modifikasi 

menjadi lebih lama, terjadi kebocoran saat simulasi pengujian dan hal ini 

harus segera diatasi dan diperbaiki kembali. 

Dalam pengerjaan modifikasi terlebih dahulu harus meredesain 

gambar alat uji karena dengan kapasitas tangki lebih besar maka desain 

rangka harus diperbesar pula. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap 

semua komponen terhadap fungsinya. Setelah proses perakitan selesai maka 
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perlu dilakukan uji kelayakan atau rekalkulasi terhadap target kerja yang 

hendak dicapai.Untuk itu dalam modifikasi alat uji selain melakukan proses 

kerja modifikasi, perlu dilakukan simulasi untuk penelitian sampai 

menghasilkan kinerja alat yang sesuai. 

1.3 Tujuan 

Tujuandarirancangbangundanmodifikasitugasakhiriniadalahsebagai

berikut  : 

1. Menghasilkan rancangan struktur kerja alat uji kompresor yang 

lebih mudah. 

2. Menghasilkan kinerja alat uji kompresor yang lebih baik. 

3. Mendapatkan target uji kelayakan yang sesuai dengan diharapkan 

dibanding alat sebelumnya. 

 

1.4 Manfaat 

Tujuanmodifikasiiniadalahuntukmencapaihasil yang positif, 

makamanfaat yang akandiperolehantara lain:  

1. Mahasiswamampumenganalisadanmelakukankajianterhadaphasilperco

baanberdasarkandarikapasitaskompresor, efisiensi volumetric 

kompresor, efisiensi total kompresordandayakompresor yang 

dihasilkan. 
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2. Praktikum uji alat kompresor menjadi lebih valid diandingkan alat uji 

alat sebelum dimodifikasi. 

 

 

 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam modifikasi dan perancangan 

serta pembuatan ala tini adalah : 

1. StudiPustaka 

Studipustakamerupakanlangkah yang 

dilakukansetelahmenentukanpokokpermasalahan. 

Metodeinidigunakanuntukmemperolehteori-

teoridasardanprosedurperancangandanmodifikasiyang 

berkaitandenganmateri yang ditulisdalamlaporanini. 

2. SurveiLapangan 

Surveilapangandilakukanuntukmemperoleh data-data yang 

diperlukandalammemodifikasialatujikompresortoraksatutingkat. Data-

data ini bias berupa data tentangkompresor, rangkaian, dan material-

material darimasing-masingkomponen yang diperlukan. 
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Melakukansurveiterhadapbarang yang digunakandanbiaya yang 

diperlukan. 

3. PembuatandanModifikasiAlatPenguji 

Padalangkahinidilakukanmodifikasidanpenyusunankomponenuntu

kpembuataninstalasipengujian yang 

telahdirencanakansebelumnyadanjugamelakukanperbaikanterhadapko

mponen-komponennya. 

4. Pengujian 

Padalangkahinidilakukanpengujianalatolehdosenpembimbinguntuk

mengetahukemampuandarialattersebut. 

 

1.6 SistematikaPenulisanLaporan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisitentanglatarbelakang, maksuddantujuan, 

perumusanmasalah, metodologidansistematikapenulisan. 

BAB II  DASAR TEORI 

Berisitentangdasarteorikompresor, 

dasarperhitunganpadaalat yang akandimodifikasidanalat 

yang akandidesain. 

BAB III  METODE PERANCANGAN DAN PENGUJIAN ALAT 
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Berisitentang existing equipment, evaluasiperlatandan 

instrument, redisainstrukturdanjugaujikelayakan. 

BAB IV  SIMULASI PENELITIAN 

Berisitentangvariabel, pengambilan 

datadanpengolahandanpembahasan 

datadarimodifikasirangkaiankompresortoraksatutingkat. 

BAB V  PENUTUP 

   Berisitentangkesimpulandan saran. 


