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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

 Pompa air merupakan elemen yang berfungsi untuk menyerap sekaligus 

mendorong air yang terdapat pada sistem pendinginan sehingga dapat 

bersikulisasi pada mesin. Pada pipa hisap sebuah mesin pompa air, tusen klep 

berfungsi sebagai penahan aliran air yang telah berada pada pipa agar tidak 

kembali turun ke bawah. Sedangkan ketika mesin pompa bekerja menghisap air, 

maka klep akan terbawa aliran sehingga dapat terbuka dan bertumpu pada 

dudukannya sampai mesin berhenti menghisap kemudian klep menutup kembali 

dengan sempurna. Kebocoran pada tusen klep dapat mengakibatkan ruang 

impeller menjadi kosong dan memerlukan upaya pengisian secara manual 

(dipancing) agar lebih cepat mencapai titik vakum didalam ruang pipa hisapnya. 

Perkembangan valve tidak lepas dari sejarah perkembangan sistem 

pengaturan air pada jaman dulu, pada jaman kuno manusia sudah mulai mengenal 

bagaimana cara mengatur air baik dengan mengatur batu-batu maupun dari batang 

pohon yang ditata sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah rangkaian sistem 

pengatur aliran air pada jaman-nya. Sejarah membuktikan bahwa kota Roma 

adalah salah satu kota kuno yang sudah memiliki pengaturan tata irigasi yang rapi 

dan teratur, dimana sudah memakai perhitungan-perhitungan untuk 

mempertahankan level saluran irigasinya. Pada jaman itu valve dibuat dari 

perunggu (saat ini setingkat dengan ASTM B-67), bahan perunggu menjadi 

pilihan terbaik karena tidak mudah retak, anti korosif, bisa dilas dan digabung 

dengan pipa tembaga atau timah. Bagian – bagian dari valve tersebut adalah: bodi, 

plug, bottom dan bagian pengubah posisi plug. 
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Valve adalah alat yang mengatur dan mengarahkan atau mengontrol aliran liquid / 

cairan. Kegunaan valve adalah mengendalikan sebuah proses cairan, dalam posisi 

terbuka cairan akan mengalir dari sisi yang bertekanan tinggi menuju sisi lain 

yang bertekanan rendah. Banyak sekali macam Valve dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam dunia industri. Contoh dari valve adalah gate valve, globe 

valve, ball valve, butterfly valve, check valve dan safety valve. Pada penulisan ini 

penulis akan membahas mengenai salah satu contoh dari check valve berupa  foot 

valve/ tusen klep yang biasa digunakan pada pompa air rumahan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Foot Valve 

 Foot valve adalah jenis safety valve yang berfungsi untuk mengalirkan 

fluida secara searah dengan tujuan untuk menghindari terjadinya aliran balik 

(back flow). Pada pipa hisap sebuah mesin pompa air, tusen klep berfungsi 

sebagai penahan aliran air yang telah berada pada pipa agar tidak kembali turun ke 

bawah. Sedangkan ketika mesin pompa bekerja menghisap air, maka klep akan 

terbawa aliran sehingga dapat terbuka dan bertumpu pada dudukannya sampai 

mesin berhenti menghisap kemudian klep menutup kembali dengan sempurna. 

Kebocoran pada tusen klep dapat mengakibatkan ruang impeller menjadi kosong 

dan memerlukan upaya pengisian secara manual (dipancing) agar lebih cepat 

mencapai titik vakum didalam ruang pipa hisapnya.  
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Gambar 1.2 Foot Valve pada rangkaian 

Pada penulisan ini penulis akan membuat desain foot valve yang berada dipasaran 

seperti gambar 1.1 serta dengan menggunakan software solidworks profesional 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Pemodelan Foot Valve dengan Solidworks 
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I.2. Perumusan Masalah 

1. Menganalisa spesifikasi pegas ulir pada foot valve ukuran ½ inch yang ada 

dipasaran. 

I.3. Batasan Masalah 

1. Penulis tidak membahas mengenai jenis-jenis semua valve yang ada di 

pasaran maupun di industry terkecuali pegas ulir pada foot valve ukuran ½ 

inch. 

2. Penulis hanya membahas pegas ulir foot valve dipasaran dengan type 

berbahan plastic dengan ukuran ½ inch seperti pada gambar 1.1. 

I.4. Tujuan  

1. Memberikan informasi terhadap publik akan kelebihan dan kekurangan 

foot valve yang ada dipasaran. 

2. Memberikan hasil analisa spesifikasi pegas ulir pada foot valve ukuran ½ 

inch. 

1.5. Manfaat 

1. Sebagai bahan penunjang terhadap masalah yang dikemukakan diatas. 

2. Memberikan inovasi terhadap design pegas ulir pada foot valve ukuran ½ 

inch sebagai kemajuan teknologi di dalam dunia industri. 

3. Sebagai bahan masukan terhadap produsen pembuat foot valve. 

4. Memperdalam ilmu perancangan bangun terhadap suatu design yang 

berada dipasaran. 
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1.6. Sistem Penulisan 

Penulis skripsi ini diajukan dalam bentuk karya tulis yang terbagi manjadi 

lima bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan 

dan sistem penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini berisi tentang pembahasan teori dasar yang 

mencakup desain foot valve yang ada di pasaran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini memuat tentang langkah-langkah penelitian serta 

rumus-sumus yang digunakan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dijelaskan data dari hasil percobaan, perhitungan 

dan pengelolaan data yang telah diambil dari pengujian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan diperoleh kesimpulan secara keseluruhandari 

hasil yang didapat pada bab-bab sebelumnya serta saran yang 

diperoleh dalam penulisan ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Bagian akhir skripsi yang terdiri atas daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran.  
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