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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1.   Objek Penelitian 

Bengkel “Bintang” didirikan oleh bapak Agung Sudibjo yang 

beralamat di Jln.Sukodono – Gesi Km 2, tepatnya di dukuh Siwalan 

Kelurahan Gesi. Bengkel Bintang terletak dipinggir jalan utama yang 

strategis untuk membuka usaha. 

Bengkel “Bintang” sudah berdiri sekitar 8 tahun , Sampai saat ini 

bapak Agung Sudibjo selaku pemilik hanya mengerjakan sendiri tanpa 

bantuan mekanik. Ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat 

akan mesin pompa air listrik sehingga Bapak Agung Sudibjo sulit 

menemukan tenaga mekanik yang berpengalaman. Selain menerima service 

pompa air, “Bintang” service uga mnyediakan spart park yang diperlukan 

mesin pompa. 

4.2.   Mesin Pompa 

Mesin Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan 

suatu cairan atau fluida dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara 

menaikkan tekanan cairan tersebut. Kenaikan tekanan cairan tersebut 

digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan-

hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan 

ketinggian atau hambatan gesek..  
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Berikut adalah berbagai pompa-pompa yang banyak beredar di 

pasaran dan berbagai aspek kehidupan di masyarakat berdasarkan pada 

prinsip dan cara kerjanya: 

1. Jet Pump 

Jet pump sangat baik digunakan sebagai penyedia pasokan air yang 

sangat penting bagi kebutuhan harian rumah tangga. Jet pump 

sendiri dapat diklasifikasikan sebagai alat penyedot air yang sangat 

dalam yang ditunjang oleh motor listrik yang memiliki daya yang 

besar, baling-baling penyedot air, dan juga penyemprot air yang 

bertekanan tinggi. 

Prinsip kerja jet pump itu sendiri adalah pompa ini dapat mendorong 

atau mengangkat cairan dari tempat yang sangat dalam. Pompa ini 

memakai prinsip ejector, dimana dengan adanya perubahan tekanan 

dari nozzle yang disebabkan adanya aliran media yang dapat berupa 

cairan atau gas yang digunakan dalam mengangkat cairan ke atas 

2. Air lift pump 

Pompa ini memiliki cara kerja yang sangat bergantung kepada 

campuran antara cairan dan gas. Pompa ini biasanya digunakan 

dalam sumur yang dalam dan kotor dimana pasir dapat dengan cepat 

mengikis bagian mekanik. Pompa ini juga terkadang digunakan pada 

proses pengolahan limbah yang membutuhkan head yang rendah. 
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3. Pompa Sentrifugal 

adalah sebuah jenis pompa yang sangat laris digunakan dalam dunia 

industri. Pompa ini termasuk dalam jenis pompa kerja dinamis atau 

non positive displacement. Pompa sentrifugal sendiri memiliki 

prinsip kerja yang mengubah energy kinetis yang berawal dari 

kecepatan aliran sebuah fluida menjadi energy potensial atau energy 

dinamis. Fluida tersebut mengalir melalui impeller yang berputar di 

dalam casing pompa. 

4. Elevator Pump 

Pompa ini mengandalkan dua buah elemen utama, yakni motor drive 

yang befungsi sebagai penggerak utama yang berada di permukaan 

yang dapat menggerakkan rotor di lubang sumur dan pompa (rotor 

dan stator) yang berposisi di bawah lubang perforasi yang dapat 

digunakan untuk memastikan bahwa posisi pompa akan tetap  berada 

di level fluida sehingga tidak akan terjadi loss flow. Fluida akan 

terus mengalir ke dalam stator dan naik ke permukaan. 

5. Positive Displacement Pump (Pompa desak) 

Dalam pompa desak, isi dari ruangan yang terpisah dari bagian hisap 

dan bagian tekan akan mengalami perubahan yang kemudian 

dipisahkan dari bagian pompa. Perpindahan zat cair dalam pompa 

kreja desak ini didasarkan dari pembesaran saat kerja isap dan 

pengecilan pada saat kerja kempa untuk kemudian kembali masuk ke 

ruang dalam pompa. 
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6. Pompa elektromagnetik atau electromagnetic pump 

Electromagnetic pump memiliki cara kerja suatu kekuatan yang 

diberikan pada konduktor yang membawa arus dalam medan 

magnet. Pompa ini bergantung pada kerja langsung pada medan 

magnet tersebut. Dengan begitu, penggunaan dari jenis pompa 

inipun menjadi sangat terbatas hanya pada cairan metal saja. 

7. Hidraulic pump atau pompa hidrolik 

Jenis pompa hidrolik ini menggunakan energy kinetik dari cairan 

yang dipompakan pada sebuah kolom. Energi tersebut didorong 

dengan sebuah hantaman mendadak sehingga menjadi energy tekan.  

Meskipun lambat, sebenarnya pompa hidrolik terkenal akan 

flesibilitasnya, bentuknya yang sederhana dan hemat dalam biaya 

pembuatan sistemnya, mudah mengontrol over load pada pompa 

dengan relief valve, dan juga dapat melipat gandakan daya. 

Dari berbagai jenis pompa dan cara kerjanya yang disebutkan diatas, 

Jet Pump adalah jenis pompa yang sering digunakan masyarakat dikalangan 

menengah keatas, karena jenis pompa ini yang biasanya digunakan sebagai 

penyedia pasokan air bagi kebutuhan rumah tangga. Dengan alasan tersebut 

penulis memilih pompa jenis jet pump untuk dijadikan bahan penelitian 

dalam sistem pakar kerusakan pompa air listrik. 
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4.3.   Kerusakan Mesin Pompa Air 

Berikut permodelan yang penulis buat dari-data kerusakan, berupa 

kode K yang berarti data dari Kerusakan: 

Tabel 4.1. Tabel Kerusakan 

Kode 

Kerusakan 
Nama Kerusakan Solusi 

K01 
Rangkaian listrik 

terganggu 

 Motor penggerak macet 

 Periksa Kapasitor bila 

pecah/terbelah ganti yang baru  

 Apabila kumparan terbakar 

(tercium) harap bawa ke tenaga 

ahli (servis) 

K02 Ball Bearing 

 Mungkin ball bearing tidak 

berfungsi, coba ganti yang baru 

 Periksa apakah putaran 

terhambat kotoran atau krikil 

K03 Kapasitor Bermasalah 

 Periksa aliran listrik 

 Periksa Kapasitor bila 

pecah/terbelah ganti yang baru  

 Pastikan pompa hisap sampai 

pada permukaan air 

K04 Impeller Bermasalah 

 Periksa aliran listrik. 

 Periksa apakah putaran 

terhambat kotoran atau krikil 

 Bila Impelller (kipas hisap) aus 

ganti dengan yang baru. 

 Periksa Kapasitor bila 

pecah/terbelah ganti yang baru. 

K05 Kebocoran Pipa Hisap 

 Periksa Seal hisap bila rusak 

ganti 

 Ganti pipa hisap dengan yang 

baru 

K06 
Sumber air 

kurang/terlalu dalam 

 Pastikan pompa hisap sampai 

pada permukaan air atau 

menambah pipa hisap 

K07 Kebocoran kran 

 Ganti dan gunakan kran standar 

 Pastikan pompa hisap sampai 

pada permukaan air atau 

menambah pipa hisap 

K08 Kerusakan Seal As 
 Kemungkinan Seal aus, bila 

rusak ganti 

 Pastikan tidak ada pipa hisap 
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yang bocor 

K09 Foot Klep Bocor 

 Periksa apakah foot klep sampai 

ke sumber air 

 Apakah ad kotoran atau kerikil 

yang menyumbat 

 Ganti Foot klep bila mengalami 

kerusakan 

K10 Rotor Bermasalah 

 Ini terjadi karena Rotor berkarat, 

bersihkan rotor dengan kertas 

gosok 

 Apakah ada kotoran atau kerikil 

yang menghalangi putaran rotor. 

 

4.4.  Gejala Kerusakan Pompa 

Berikut permodelan yang penulis buat dari data gejala, berupa kode 

G yang berarti gejala: 

Tabel 4.2. Tabel Gejala 

Kode_Gejala Nama_Gejala 

G01 Pompa air tidak menyala saat listrik dinyalakan 

G02 Mesin cepat panas kemudian mati 

G03 Suara pompa kasar dan berisik 

G04 Daya hisap pompa tidak maksimal / kecil 

G05 Awal deras, beberapa menit kemudian mati 

G07 Pompa harus selalu dipancing dengan air 

G08 Air tidak naik walau pompa dihidupkan 

G09 Timbul bunyi berdecit dari pompa 

G10 Pompa berdengung tapi tidak berputar 

G11 Motor penggerak macet 

G12 Pompa bocor saat terisi air 

G13 Air pada radiator cepat habis 

G14 Pompa menyala walau kran terutup 
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4.5.  Data Training Hubungan Kerusakan Pompa Air 

Berikut permodelan data training yang berhasil penulis kumpulkan 

dari penelitian. 

Tabel 4.3. Tabel Hubungan Kerusakan 

 

Kode 

Gejala 

Kode Kerusakan 

K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 

G01 √         √ 

G02  √ √ √      √ 

G03  √  √       

G04   √ √ √ √  √  √ 

G05   √   √   √  

G06       √    

G07   √      √  

G08     √ √ √ √ √  

G09       √    

G10 √  √        

G11 √ √        √ 

G12     √      

G13     √  √ √   

G14     √      

 

1. Rangkaian Listrik Terganggu 

Kerusakan ini terjadi karena adanya rangkaian atau sambungan kabel 

yang rusak atau tidak tersambung dengan baik, sehingga mesin 

pompa tidak menyala dengan semestinya. 
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Tabel 4.4. Rangakaian Listrik Tergangngu 

Gejala Solusi 

1. Pompa tidak menyala saat 

listrik dinyalakan. 

2. Pompa berdengung tapi tidak 

berputar. 

3. Motor penggerak macet. 

 Motor penggerak macet 

 Periksa Kapasitor bila 

pecah/terbelah ganti yang 

baru  

 Apabila kumparan terbakar 

(tercium) harap bawa ke 

tenaga ahli (servis) 

 

2. Kerusakan Ball Bearing 

Ball bearing adalah jenis bearing yang paling umum, digunakan 

dibanyak aplikasi teknis, dari mesin hingga peralatan rumah tangga.  

Tabel 4.5. Kerusakan Ball Bearing 

Gejala Solusi 

1. Mesin cepat panas kemudian 

mati. 

2. Suara pompa kasar dan berisik 

3. Motor penggerak macet 

 Mungkin ball bearing tidak 

berfungsi, coba ganti yang 

baru 

 Periksa apakah putaran 

terhambat kotoran atau krikil 

 

3. Kapasitor Bermasalah 

Kapasitor, berfungsi untuk starting pertama saat pompa air di 

hidupkan, setelah pompa air berputar penuh aliran listrik ke 

kapasitor akan terputus dengan sendirinya, jika kapasitor terlalu lama 

dialiri listrik akan menyebabkan panas dan akan menyebabkan 

kerusakan.  

Tabel 4.6. Kapasitor Bermasalah 

Gejala Solusi 
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1. Mesin cepat panas kemudian 

mati. 

2. Daya hisap pompa tidak 

maksimal / kecil. 

3. Awal deras, beberapa menit 

kemudian mati. 

4. Pompa berdengung tapi tidak 

berputar. 

 Periksa aliran listrik 

 Periksa Kapasitor bila 

pecah/terbelah ganti yang 

baru  

 Pastikan pompa hisap sampai 

pada permukaan air 

 

 

4. Impeller Rusak 

Impeller 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.  

Tabel 4.7. Impeler Rusak 

Gejala Solusi 

1. Mesin cepat panas kemudian 

mati. 

2. Suara pompa kasar dan berisik. 

3. Daya hisap pompa tidak 

maksimal / kecil. 

 

 Periksa aliran listrik. 

 Periksa apakah putaran 

terhambat kotoran atau krikil 

 Bila Impelller (kipas hisap) 

aus ganti dengan yang baru. 

 Periksa Kapasitor bila 

pecah/terbelah ganti yang 

baru. 

 

5. Kebocoran Pipa Hisap 

Kerusakan umum akan sering terjadi pada pipa hisap. Ini terjadi 

karena pemasangan atau penyambungan yang tidak sempurna. 

Tabel 4.8. Kebocoran Pipa Hisap 

Gejala Solusi 
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1. Daya hisap tidak maksimal / 

kecil 

2. Air tidak naik walau pompa 

dihidupkan. 

3. Pompa bocor saat terisi air 

4. Air pada radiator cepat habis. 
5. Pompa menyala walau kran 

tertutup. 

 Periksa Seal hisap bila rusak 

ganti 

 Ganti pipa hisap dengan 

yang baru 

 

 

6. Sumber Air Kurang/Terlalu Dalam 

Sumber air merupakan hal penting dalam pemasangan mesin pompa 

karna tanpa sumber yang layak maka pompa air tidak dapat bekerja. 

Tabel 4.9. Sumber Air terlalu Dalam 

Gejala Solusi 

1. Daya hisap pompa tidak 

maksimal / kecil 

2. Awal deras, beberapa menit 

kemudian mati. 

3. Air tidak naik walau pompa 

dihidupkan. 

 Pastikan pompa hisap sampai 

pada permukaan air atau 

menambah pipa hisap 
 

 

 

7. Kebocoran Kran 

Kebocoran kran menjadi satu permasalahan yang sering terjadi pada 

mesin pompa karena pemasangan yang tidak sesuai sehingga air 

yang mengalir akan mengalami kebocoran pada kran. 

Tabel 4.10. Kebocoran Kran 

Gejala Solusi 

1. Pompa harus selalu dipancing 

dengan air. 

2. Air tidak naik walau pompa 

dihidupkan. 

3. Timbul bunyi berdencit dari 

pompa. 

4. Air pada radiator cepat habis. 

 Ganti dan gunakan kran 

standar 

 Pastikan pompa hisap sampai 

pada permukaan air atau 

menambah pipa hisap 
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8. Seal As Rusak 

Suatu part/bagian dalam sebuah konstruksi alat/mesin yang berfungsi 

untuk sebagai penghalang/pengeblok keluar/masuknya cairan, baik 

itu fluida proses maupun pelumas.  

Tabel 4.11. Seal As Rusak 

Gejala Solusi 

1. Daya hisap pompa tidak 

maksimal / kecil 

2. Air tidak naik walau pompa 

dihidupkan. 

3. Air pada radiator cepat habis 

 Kemungkinan Seal aus, bila 

rusak ganti 

 Pastikan tidak ada pipa hisap 

yang bocor 

 

 

9. Kebocoran Foot Kleep 

Foot klep ini dipasang pada pompa air dibawah sumur pada ujung 

bawah pralon hisap. Selain menyaring air, alat ini juga berfungsi 

untuk menahan air agar tidak kembali lagi ke bawah. Tanpa alat ini 

kita akan kerepotan untuk selalu memancing airnya agar mesin 

pompa bisa berjalan.  

Tabel 4.12. Foot Kleep Bocor 

Gejala Solusi 

1. Awal deras, beberapa menit 

kemudian mati. 

2. Motor pompa harus dipancing 

dengan putaran tangan. 

3. Air tidak naik walau pompa 

dihidupkan. 

 Periksa apakah foot klep 

sampai ke sumber air 

 Apakah ad kotoran atau 

kerikil yang menyumbat 

 Ganti Foot klep bila 

mengalami kerusakan. 
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10. Kerusakan Rotor Pompa 

Ketika mesin aktif, rotor pun berputar bersama dengan baling-baling. 

Gerakan baling-baling dibatas oleh cincin kam dan mengalirkan 

fluida dari lubang hisap (yang besar) ke lubang tekan (yang kecil).  

Tabel 4.13. Kerusakan Pompa Rotor 

Gejala Solusi 

1. Pompa tidak menyala saat 

listrik dinyalakan. 

2. Mesin cepat panas kemudian 

mati. 

3. Daya hisap pompa tidak 

maksimal / kecil. 

4. Motor penggerak macet. 

 Ini terjadi karena Rotor 

berkarat, bersihkan rotor 

dengan kertas gosok 

 Apakah ada kotoran atau 

kerikil yang menghalangi 

putaran rotor. 

 

 

 

 


