
 
 

Halaman 1 dari 2 
“The science of today is the technology of tomorrow.” — Edward Teller 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TIDAR 

FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK MESIN 
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 

Telp. (0293) 364113  Fax. (0293) 362438  

Laman : www.untidar.ac.id  Surel : teknik@untidar.ac.id 
 

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TA 2019/2020 

 

Mata Kuliah : Pompa dan Kompresor 

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2020 

Waktu : 120 menit 

Sifat  : Individu dan (On Line-Take Home) 

Semester : VI 

Dosen : Ikhwan Taufik, S.Pd., M.Eng. 

 

Petunjuk Mengerjakan Soal: 

Bacalah semua soal sampai selesai terlebih dahulu, 

kemudian kerjakanlah dari yang paling mudah menurut Anda! 

1. Jelaskan fungsi manometer dalam sistem pompa dan kompresor! (Bobot 5%) 

2. Perhatikan ilustrasi di bawah ini! 

     

Jelaskan kedua gambar di atas! (Bobot 10%) 

3. Sebut dan jelaskan kelebihan dan kekurangn gear pump dibanding screw pump! 

Padahal keduanya sama-sama jenis rotary pump. (Bobot 10%) 

4. Perhatikan ilustrasi di bawah ini! 

 

Jelaskan prinsip kerja pada ilustrasi internal gear pump di atas! Tentukan pula arah 

aliran fluidanya (Gear berputar Clockwise)! (Bobot 15%) 

5. Jelaskan prinsip kerja pompa sentrifugal! (Bobot 5%) 

Ujung A 

Ujung B 
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6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Jelaskan gambar skematik sistem pompa sederhana di atas khususnya terkait analisis 

kapasitas, tekanan isap, tinggi isap daya pompa! (Bobot 15%) 

7. Jelaskan fungsi pompa sentrifugal dalam bidang industri dan penggunaannya dalam 

bidang industri! (Bobot 10%) 

8. Jelaskan fungsi impeler beserta klasifikasinya pada pompa sentrifugal! (Bobot 5%) 

9. Misalnya ada sebuah Centrifugal pump  yang memiliki 8 buah sudu (blade) dengan 

sudut β2 = 85°. Sementara itu, kecepatan tangensial ujung impeler dan kecepatan 

radial keluar keluar impeler masing-masing diasumsikan sebesar 14,4 m/s dan 1,89 

m/s. Hitunglah faktor slip menggunakan persamaan Stanitz! (Bobot 15%) 

10. Jelaskan pertimbangan-pertimbangan dalam memilih pompa khususnya dalam 

penerapannya di masyarakat! (Bobot 10%) 

 PERHATIAN!! 

 Mahasiswa mengirimkan jawaban soal dengan cara ditulis tangan yang rapi (tidak 

diketik) lalu diubah menjadi format *.pdf (bisa di-scan atau difoto). Lalu dikirimkan 

ke elita sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. 

 NAMA FILE: UTS_PdanK_KelasA/B/C_NamaMahasiswa_NPM 

 Pastikan jaringan internet Anda lancar dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan 
seperti arahan di grup WhatsApp sebelumnya, sehingga tidak ada alasan teknis lagi! 

 Pastikan pula scanner atau kamera mempunyai resolusi bagus sehingga bisa terbaca 

dengan jelas! 


