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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pompa sangat besar manfaatnya dalam kehidupan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, maupun industri. Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan air, Salah satunya dengan memanfaatkan mesin pompa. Saat ini pompa telah dimanfaatkan diberbagai bidang, mulai dari sekala perumahan sampai industri. 
Dsini saya mengambil judul tentang kerusakan Poros pada  pompa. Poros  adalah suatu komponen dalam sebuah konstruksi mesin yang berfungsi sebagai penerus daya dari motor penggerak diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller di dalam volute casing (rumah spiral), maka zat cair yang ada di dalam sudu-sudu impeller ikut berputar.
Kasus yang  terjadi pada kerusakan poros pada pompa selama ini di karenakan:
	Pompa bekerja di luar dari beban kapasitasnya 
	Terjadinya kavitasi

Terjadinya unbalance 
Terjadi cacat pada bearing
	Dalam tugas akhir ini akan dilakukan review terhadap hasil sistem pemeliharaan khususnya kerusakan pada poros pompa mesin industri selama beberapa tahun terakhir. Studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sistem pemeliharaan pompa pada mesin industri.
Perumusan Masalah
	Bagaimana cara menanggulangi kerusakan pada komponen pompa agar produktifitas kerja pompa dan hasil produksi menjadi baik bahkan meningkat.

	 Batasan Masalah
Pembatasan masalah yang digunakan dalam sebuah pembahasan bertujuan agar dalam pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Batasan masalah tugas akhir ini dibatasi hanya analisis kerusakan pada poros, meningkatkan reliability pada pompa dan mengetahui cara-cara perawatan komponen pada pompa sentrifugal di industri.


Tujuan
Adapun beberapa tujuan yang melatar belakangi pembuatan tugas akhir ini :
Mencari akar penyebab kerusakan pada komponen pompa.
Meningkatkan  reliability pada pompa.
Mencari solusi dalam mengatasi seringnya terjadi kerusakan komponen pada pompa UGA 502.
 Mengetahui cara-cara perawatan pompa  sentrifugal vertikal UGA 502 A/B unit Urea di PT. Pupuk Kujang Cikampek.

Metodologi Penyusunan Tugas Akhir
Adapun metodologi dan sistematika penyusunan laporan tugas akhir ini akan dijelaskan sebagai berikut :
	Metodologi observasi yaitu melihat langsung kasus yang terjadi di lapangan pada kerusakan poros pompa, dan melihat langsung proses perbaikannya.

Metodologi diskusi dan praktek yaitu berdiskusi dengan para staff dan karyawan PT. PUPUK KUJANG maupun dengan pembimbing.
	Metodologi literature yaitu melengkapi data-data yang didapat dari sumber-sumber literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang kami kaji juga sumber-sumber lain yang berguna untuk melengkapi data-data dalam penyelesaian tugas akhir ini.
Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.
Bab II Teori dasar, pada bab ini dibahas tentang teori-teori yang mendukung dan berkaitan langsung dengan kerusakan poros pada pompa sentrifugal di industri.
Bab III Data analisa kegagalan, berisi tentang prosedur pelaksanaan analisis kegagalan, inventarisasi data kerusakan peralatan di pabrik urea, meganalisa penyebab kerusakan dari poros, rencana perbaikan, manfaat penerapan standarisasi, sampai perawatan siap untuk dilakukan proses analisis.
Bab IV kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dan saran.
Untuk melengkapi isi laporan dilampirkan beberapa lampiran dan daftar pustaka sebagai bahan acuan.




