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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar 
Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM) XV dapat diterbitkan. SNTTM XV dengan tema 
“Harmonisasi strategi pemerintah, industri, dan perguruan tinggi menghadapi persaingan 
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)” diselenggarakan di Aula Barat dan Timur Institut Teknologi 
Bandung pada 5-6 Oktober 2016, dengan penyelenggara Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, 
Institut Teknologi Bandung.  
 
SNTTM XV yang merupakan perhelatan tahunan terbesar Badan Kerjasama Seluruh Teknik Mesin 
(BKSTM) telah memberikan nuansa baru, karena untuk pertama kalinya, sesi poster diperkenalkan. 
Sesi poster ini sendiri diadakan dengan maksud memberikan waktu yang lebih panjang bagi 
pemakalah untuk berdiskusi lebih mendalam dengan peserta lainnya. Dalam penyelenggaraan kali 
ini, seluruh poster dipresentasikan dan dilombakan, dimana kemudian terpilih poster terbaik dan 
presenter poster terbaik. Diharapkan konsep poster ini dapat diteruskan pada SNTTM di masa 
mendatang. 
 
Penyelenggaraan kali ini telah berhasil menjaring 218 karya ilmiah yang berasal dari 64 institusi. 
Keseluruhan karya ilmiah yang terjaring, dapat dikomposisikan menurut bidang sebagai berikut: 
38,5% konversi energi; 2% pendidikan teknik mesin, 10% teknik produksi mesin; 16,5% material; dan 
33% perancangan dan mekanika terapan. Perlu diketahui bahwa setiap makalah yang terjaring telah 
melalui proses review yang cukup ketat guna meningkatkan kualitas prosiding SNTTM XV, sekaligus 
sebagai wadah pembelajaran mengenai pembuatan makalah dan proses review makalah yang baik. 
Beberapa karya ilmiah terpilih juga ditawarkan untuk diterbitkan dalam Jurnal Mesin, hal ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan level karya ilmiah teknik mesin ke tingkat yang lebih tinggi.  
 
 
Salam hangat, 
 
 
Satrio Wicaksono, S.T., M.Eng., PhD. 
Ketua Panitia Pelaksana 
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PROFIL PEMBICARA UTAMA 

Pada rangkaian acara SNTTM XV akan diselenggarakan Sesi Pembicara Utama, Hari Rabu 5 Oktober 

2016, pukul 09:00-12:00 WIB. Acara tersebut akan diselenggarakan di Aula Barat kampus Institut 

Teknologi Bandung. Tiga pembicara yang akan hadir dalam Sesi Pembicara Utama SNTTM XV 

mewakili bidang Pendidikan, Pemerintahan, dan Industri adalah 

Prof. Dr. Djoko Suharto 

Guru Besar Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung 

Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto adalah sosok yang familiar di dunia 

pendidikan Teknik Mesin di Indonesia. Profesor Teknik Mesin di 

bidang Fracture Mechanics lulusan Pennsylvania State University di 

Amerika Serikat ini, merupakan Guru Besar di Fakultas Teknik Mesin 

dan Dirgantara (FTMD) ITB. 

  

Ir. I Gusti Putu Suryawirawan 

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika, Kementrian Perindustrian RI 

Ir. I Gusti Putu Suryawirawan, adalah tokoh yang tidak asing lagi di 

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. Di Kemenperin, pria asli 

Surabaya ini pernah menjabat sebagai Direktur Industri Teknologi 

Informasi dan Elektronika (2001-2004), Direktur Industri Logam (2005-

2010), Direktur Industri Material Dasar Logam (2010-2011), serta 

Direktur Pegembangan Fasilitasi Industri Wilayah I (2011-2015). Atas 

prestasi dan pengabdiannya, beliau pernah meraih penghargaan 

Satyalanana Karya Satya pada Tahun 1998. Saat ini beliau merupakan 

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 

Elektronika Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. 

  

 Ir. Primo H. Wirasto, M.Eng 

Direktur Operasi PT KSB Indonesia 

Ir. Primo H. Wirasto, M.Eng, merupakan insinyur lulusan Jerman yang 

memiliki segudang pengalaman di dunia industri. Ilmu produksi dan 

kontrol yang diperolehnya selama di Technische Universität Berlin 

membuatnya menjadi ahli dalam bidang manajemen produksi dan 

industri. Beliau pernah bekerja untuk Siemens Indonesia dan menjadi 

peneliti di Siemens AG – Fraunhover Institute di Jerman dalam bidang 

otomasi selama 10 tahun. Sejak Tahun 2005, Ia bergabung dengan PT 

KSB Indonesia dan menjadi Direktur Operasi PT KSB Indonesia  
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TENTANG BKS-TM 

 

Badan Kerja Sama Teknik Mesin Indonesia (BKS-TM) adalah suatu organisasi yang dibentuk pada 
pertemuan ketua jurusan/program studi/departemen Teknik Mesin perguruan tinggi se-Indonesia 
pada tanggal 29 Mei 2002 di Jurusan Teknik Mesin ITS. Anggota dari BKS-TM adalah lembaga 
pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknik mesin atau yang sejenis. 
 
Tujuan pendirian BKS-TM adalah sebagai: 
1) Menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi 

teknik mesin dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
2) Meningkatkan interaksi perguruan tinggi anggota dengan lembaga lain. 
3) Meningkatkan sumber daya anggota dalam menjawab tantangan dan persaingan. 

 
Saat ini keanggotan BKS-TM sudah mencapai 30 program studi Teknik Mesin yang tersebar di 
berbagai wilayah Indonesia seperti ditunjukan pada gambar berikut: 

 
TENTANG SNTTM 

 

Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM) merupakan kegiatan tahunan yang 

diselenggarakan oleh BKS-TM sebagai sarana untuk berbagi riset dan teknologi terbaru serta berbagi 

pengalaman terhadap pemecahan permasalahan di bidang keilmuan teknik mesin dalam lingkup 

nasional. Konferensi ini juga memberi kesempatan kepada para akademisi, pihak industri, 

komunitas, maupun para penentu kebijakan untuk membahas aktivitas dan kolaborasi di masa 

depan. 

 

Setelah sebelumnya berhasil diadakan sebanyak empat belas pertemuan, SNTTM yang ke-XV akan 

diadakan di Institut Teknologi Bandung pada tanggal 5-7 Oktober 2016. 
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TENTANG BANDUNG 

 

Bandung merupakan kota 

metropolitan terbesar di Provinsi 

Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu 

kota provinsi tersebut. Kota ini 

terletak 140 km sebelah tenggara 

Jakarta dan merupakan kota 

terbesar ketiga di Indonesia 

setelah Jakarta dan Surabaya 

menurut jumlah penduduk. 

 

Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, diantaranya sebagai tempat berdirinya sebuah 

perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool te Bandoeng – TH Bandung, 

sekarang Institut Teknologi Bandung – ITB), lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, 

serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1995. KAA 

merupakan suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana 

Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya 

Asia Afrika. Selain itu pada tahun 1990 kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di 

dunia berdasarkan survei majalah Time. 

 

Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini karena pada zaman dahulu kota ini dinilai 

sangat cantik dengan banyak pohon dan bunga yang tumbuh di sana. Selain itu Bandung dulu 

disebut juga dengan Parijs van Java karena keindahannya. Selain itu kota Bandung juga dikenal 

sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini 

berangsur-angsur kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Pada tahun 2007, British Council 

menjadikan kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini kota Bandung 

merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. 
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Abstrak 
Penggunaan alat transportasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang amat pesat dengan 

meningkatnya konsumen baik mobil maupun sepeda motor sebagai penunjang transportasi manusia 

secara langsung yang mengakibatkan penggunaan  bahan bakar yang digunakan, Sistem pembakaran 

yang terjadi pada mesin sepeda motor  umumnya di lakukan pada ruang bakar terdiri dari bahan bakar, 

udara dan pemetik, dari hasil penelitian ini ditemukan secara keseluruhan penambahan gas hidrogen 

hasil elektrolisa air berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar serta terjadi kenaikan dan penurunan 

kadar emisi gas buang dari masing-masing putaran mesin.Gas hidrogendanoksigendihasilkan 

melaluiproseselektrolisa air. Adanya perbedaan konsumsi bahan bakar antara yang menggunakan 

penambahan gas HHO dengan yang tidak menggunaka gas HHO yang merupakan hasil dari 

penelitian ini dengan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak maksimum terjadi pada putaran 

mesin 3500 rpm yaitu sebesar 0,41%, dan untuk putaran 2000 rpm hanya hemat 0,01% dan putaran 

mesin3500 rpm bisa mengemat 0,07%, serta Kualitas emisi gas buang tidak terlalu berpengaruh, hal 

ini disebabkan dari produktifitas gas hasil elektrolisa air tidak terlalu besar hingga akhirnya tidak 

berdampak pada emisi gas buang. 

Kata kunci : Gas Brown /HHo, Putran/RPM, Emisi Gas Buang, Effesiensi 

 

Pendahuluan 
Kemajuan perkembangan teknologi dan 

mobilitas manusia yang semakin tinggi 

menuntut adanya dukungan teknologi 

transportasi dan komunikasi agar 

mempermudah manusia dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari. Tuntutan efisiensi waktu, 

tenaga dan biaya dalam mobilitas manusia 

sudah tidak bisa ditawar lagi. Hal ini 

mendorong berbagai macam inovasi dan 

teknologi transportasi dan komunikasi agar 

dapat diaplikasikan untuk memenuhi tuntutan 

tersebut. 
  Berbagai cara dilakukan untuk menghemat 

bahan bakar mulai dari yang sederhana sampai 

yang cukup ekstrim. Bahkan beragam alat 

untuk menghemat bahan bakarpun 

bermunculan di pasaran. Namun disamping 

harganya yang cukup mahal hasilnya juga 

kurang maksimal. Salah satu hal yang menarik 

perhatian adalah menghemat bahan bakar 

dengan menggunakan air. Ini disebabkan 

ketersediaan air yang cukup melimpah. Air 

bahkan menutupi hampir 70% permukaan 

bumi dan persediaannya mencapai 1,4 triliun 

km3 atau setara dengan 330 juta mil3  

(Sudirman, at all 2009). Sistem bahan bakar 

menggunakan air ini disebut juga sistem 

Brown gas (HHO) Sistem Brown gas 

dinamakan sesuai dengan penemunya yaitu  

Yull Brown yang berkebangsaan Australia, 

merupakan suatu sistem elektrolisis air yang  

ditambah dengan katalisator yang dapat 

menghasilkan hidrogen dan oksigen murni 

yang memiliki nilai kalor dan oktan yang 

tinggi. Penggunaan Gas HHO dapat 

meningkatkan optimalisasi penggunaan  

energi, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa 
penelitian yang  telah  dilakukan, antara lain  

penelitian  dari Verhelst dan Sierents (2001) 

yang telah membandingkan injeksi hidrogen 

pada mesin sparkignition dengan karburator 

dan mesin dengan sistem injeksi. Dari 

penelitiannya dihasilkan sebuah kesimpulan 

bahwa mesin fuelinjection dengan 

penambahan hidrogen mempunyai daya lebih 

besar dan resiko backfiring lebih kecil. 

  Pada penelitian yang lain disebutkan bahwa 

injeksi air kedalam saluran masuk suplai 
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campuran bahan bakar juga dapat menaikkan  

performa mesin. Seperti  yang telah dilakukan 

oleh LIPI pada tahun 2008, hasil yang 

diperoleh bahwa dengan injeksi air pada uji 

coba kendaraan 225cc spark ignition 

dihasilkan penurunan emisi gas CO dan 

HC.Selain itu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Chadwell dan Dingle (2008) didapatkan 

bahwa pada mesin disel, injeksi air dapat 

mengurangi emisi Nox sebesar 82%  dan  

torsinya   mengalami  peningkatan.  Pada  

penelitian Lanzafame (1999) disebutkan 

bahwa injeksi air pada mesin spark ignition 

dapat menghilangkan detonasi dan 

mengurangi Nox lebih dari50%, angka oktan 

naik lebih dari 50%, dan  meningkatkan kerja 

mesin antara 30%- 50%. Berdasarkan  

beberapa  penelitian  diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hidrogen dan uap air dapat 

meningkatkan performa mesin (pada motor 

bensin maupun motor diesel). Hal ini yang 

menyebabkan sistem Brown gas banyak 

digunakan dalam upaya efisiensi bahan  bakar 

pada  mesin. Akan  tetapi sistem Brown gas 

yang terdapat dipasaran saat ini masih belum 

bisa mengontrol uap air yang masuk ke dalam 

engine, belum memiliki desain yang 

maksimalis, belum mampu mengontrol level 

ketinggian larutan didalam generator Brown 

gas dan belum di uji performa.Penyusunan 

Makalah 

 

Dasar Teori 

 Aliran listrik tiada lain adalah aliran 

elektron. Oleh karena itu, muatan listrik yang 

terlibat dalam sel elektrokimia dapat 

ditentukan berdasarkan muatan elektron yang 

terlibat dalam reaksi redoks pada sel 

elektrokimia. Berdasarkan hasil penyelidikan 

Millikan (model tetes minyak), diketahui 

bahwa muatan elektron: e = 1,60218 × 10–19 C. 

Dalam sel elektrolisis, jumlah zat (massa) yang 

diendapkan atau yang melarut pada elektrode 

berbanding lurus dengan jumlah arus yang 

melewati elektrolit (Hukum I Faraday). Jika 

arus dialirkan ke dalam beberapa sel 

elektrolisis maka jumlah zat yang dihasilkan 

pada masing-masing elektrodanya sebanding 

dengan massa ekuivalen masing-masing zat 

tersebut (Hukum II Farady). 

 Elektrolisis artinya penguraian suatu zat 

akibat arus listrik. Zat yang terurai dapat 

berupa padatan, cairan, atau larutan. Arus 

listrik yang digunakan adalah arus searah 

(direct current = dc. Pada sel volta, anode (–) 

dan katode (+), sedangkan pada sel elektrolisis 

sebaliknya, anode (+) dan katode (–). Pada sel 

elektrolisis anode dihubungkan dengan kutub 

positif sumber energi listrik, sedangkan katode 

dihubungkan dengan kutub negatif. 

 Elektrolisa air merupakan kunci utama 

dalam mengubah air menjadi energi. Dalam 

proses elektrolisis digunakan sumber energi 

yang berfungsi untuk memecah molekul H2O 

menjadi unsur-unsur asalnya. Pada katoda, dua 

molekul air bereaksi dengan menangkap dua 

elektron, dan akan tereduksi menjadi gas H2 

dan OH–. Sedangkan pada anoda, dua molekul 

air terurai menjadi gas O2 dan melepaskan 4H+ 

serta mengalirkan elektron ke katoda. Ilustrasi 

tentang reaksi elektrolisis H2O. 

Persamaan kimia elektrolisa air adalah sebagai 

berikut: 

energi (listrik) + 2 H₂O → O₂ + 2 H₂     (2.1) 
Terjadi tekanan listrik pada elektroda negatif 

(katoda) untuk mendorong elektron ke dalam 

air dan pada anoda (elektroda positif) terjadi 

penyerapan elektron. Molekul air dekat katoda 

terbagi menjadi ion hidrogen positif (H+) dan 

ion hidroksida (OH⁻). 

(H₂O → H+ + OH⁻)   (2.2) 

H+ merupakan proton terbuka, bebas untuk 

menangkap elektron e- dari katoda, kemudian 

menjadi atom hidrogen biasa dan netral. 

(H+ + e⁻ →H)    (2.3) 
Atom hidrogen ini berkumpul dengan atom 

hidrogen lain dan membentuk molekul gas 

dalam bentuk gelembung dan kemudian naik 

ke permukaan. 

H + H → H₂   (2.4) 
Elektroda positif telah menyebabkan ion 

hidroksida (OH-) untuk bergerak ke anoda. 

Ketika mencapai anoda, anoda melepas 

kelebihan elektron yang diambil oleh 

hidroksida dari atom hidrogen sebelumnya, 

kemudian ion hidroksida bergabung dengan 

molekul hidroksida yang lain dan membentuk 

1 molekul oksigen dan 2 molekul air: 

4 OH⁻ → O₂ + 2 H₂O + 4e⁻ (2.5) 

  Elektroda merupakan konduktor yang 

digunakan untuk bersentuhan dengan bagian 
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atau media non-logam. Salah satu elektroda 

yang digunakan adalah Aluminium. 

Penggunaan aluminium (Al) sebagai elektroda 

dikarenakan Al merupakan logam aktif yang 

memiliki potensial elektroda lebih negatif dari 

pada air (E Al = -1,66 dan E H₂O = - 0,83) 
dengan demikian air yang akan bereaksi. 

 Elektrolit merupakan gabungan antara air 

dan katalis. Katalis merupakan suatu zat yang 

dapat mempercepat suatu laju reaksi, namun ia 

sendiri secara kimiawi, tidak berubah pada 

akhir reaksi. Katalis digunakan untuk 

mempercepat laju reaksi menghasilkan gas 

HHO pada proses elektrolisa. Katalis yang 

digunakan adalah kalium hidroksida (KOH). 

KOH sebanyak 1 sendok makan dilarutkan 

kedalam 125 mL air. 

Higrogenerator juga merupakan kombinasi 

gas hidrogen dan oksigen dalam bentuk gas 

dinamakan gas HHO. Unsur HHO dapat 

diperoleh melalui elektrolisa air, dimana 

partikel/molekul air akan terpisah menjadi 2 H 

untuk hidrogen dan 1 O untuk oksigen. 

Air adalah substansi kimia dengan rumus 

kimia H2O. Satu molekul air tersusun  atas  

dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen  

pada satu  atom oksigen. Air bersifat tidak 

berwarna, tidak berasa  dan tidak berbau pada 

kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa 

(1bar) dan temperatur 273,15 K (0°C). 

 

Kajian dan Hasil Perencanaa Sebelumnya 

 William Nicholson dan Johan Ritter   

(1800) Menemukan teknologi pemecahan 

molekul air menjadi gas HHO  dengan cara 

elektrolisis air. 

 Isaac de rivaz (1805) Menggunakan gas 

H2 dari hasil elektrolisis air sebagai bahan 

bakar mesin pembakaran internal. 

 Nicola Tesla (1856-1943) Adalah penemu 

mobil berbahan bakar air terbaik dunia yang 

secara sempurna merangkai alat tersebut. 

 Roni Setyawan (2011) Merancang GHHO 

6 Cell tersusun seri dan diuji pada mobil 

daihatsu Esspas 1300 cc dengan karakteristik 

Elektroda SS 316 dengan GHHO-A (100 x 80) 

mm dan GHHO-B (160 x 100) mm dengan 

larutan elektrolit berupa 30% kalium 

hidroksida (KOH) dalam larutan 70% Aquades 

sebagai Katalis. 

 

Tabel.1 Sifat-sifat air 

Nama lain Aqua, dihidrogen monoksida, 

hidrogen hidroksida 

Rumus molekul H₂O 

Mas molar 18.0153 g/mol 

Densitas dan 

fase 

0,998 g/cm³ (cairan pada 20°C) 

0,92 g/cm³ (padatan) 

Titik beku 0°C (273.15 K) (32°F) 

Titik didih 100°C (373.15 K) (212°F) 

Kalor jenis 4184J/(kg.K) (cairan pada 20°C) 

 

 
 Gambar 1. Ikatan kimia air 

  Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Air 

 

 
Gambar 2.Proses elektrolisa air 

Sumber:https://restukarmela.wordpress.com 

 

Elektrolisa merupakan proses kimia yang 

mengubah energi listrik menjadi energi kimia. 

Proses elektrolisa memisahkan molekul air 

menjadi gas hidrogen dan oksigen dengan cara 

mengalirkan arus listrik ke elektroda tempat 

larutan elektrolit (air+katalis) berada. Reaksi 

elektrolisa tergolong reaksi redoks tidak 

spontan, reaksi itu dapat berlangsung karena 

pengaruh energi listrik. Proses ini ditemukan 

oleh Faraday tahun 1820. Pergerakan elektron 
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pada proses elektolisa dapat terlihat pada 

gambar 

 

 
Gambar 3. Elektrolisa air 

Sumber : https://id.wikipedia.org 

 

Metodologi Penelitian 

 Pengujian dilakukan dalam dua kategori, 

yaitu : 

1. Pengujian konsumsi bahan bahan bakar 

dalam hal ini motor dalam keadaan diam 

(tidak dipakai jalan) 

2. Pengujian emisi hasil pembakaran 

Tahap-tahap pengujian yang dilakukan : 

1. Menguji kendaraan dalam kondisi standar 

dengan menggunakan bahan bakar 

premium tanpa menggunakan tambahan 

gas hidrogen sekaligus mengukur kadar 

emisi gas buangnya 

2. Menguji kendaraan dengan menggunakan 

tambahan gas HHO hasil elektrolisa 

sekaligus mengukur kadar emisi gas 

buangnya. 

 

 
Gambar 4. Skema pengujian tanpa gas 

hidrogen 

 

 

 

 
Gambar 5. Skema pemasangan generator gas 

brown 

 

Cara pengujian bahan bakar ialah : 

(1) Mengukur jumlah bahan bakar 

(2) Mencatat waktu habis bahan bakar 

menggunakan alat stopwatch 

(3) Mengulang sebanyak 3 kali setiap 

percobaan 

(4) Putaran Rpm yang telah di tentukan, 

yaitu 2000, 3000 dan 5000 Rpm. 

Pengujian emisi kendaraan ini dilakukan 

dengan menggunakan alat yaitu automotif 

emmision analizer. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Pada pengujian ini, dilakukan pengujian 

motor dalam keadaan diam, pengujian pertama 

dilakukan untuk kondisi motor standar tanpa 

penambahan gas hidrogen. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui konsumsi 

bahan bakar pada kondisi standar tanpa 

menggunakan gas hidrogen. Data konsumsi 

bahan bakar tersebut nantinya akan dijadikan 

acuan. Selanjutnya dilakukan perbandingan 

dan efisiensi. Untuk mengetahui fuel 

comsumption digunakan persamaan sebagai 

berikut :  

 FC = 
𝑉𝑓 𝑋 3600

𝑡 𝑋 1000
 (𝐿/ℎ ) 

 

 

Keterangan : 
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FC = fuel comsumption (
𝐿

ℎ
) 

Vf = volume konsumsi (mL) 

t = waktu konsumsi (s). 

 

Misalkan pada putaran 2000 rpm untuk 

volume premium 5 ml dengan rata-rata waktu 

yang dibutuhkan 60.24 (s) maka fuel 

comsuption nya adalah : 

 

FC = 
5 𝑋 3600

60.24 𝑋 1000
 (𝐿/ℎ )       = 0,298 = 

0,30 (𝐿/ℎ ) 
 

Dimana  

 Vf  = Volume konsumsi bahan bakar 

(mL) 

 T     = pengujian 10 kali 

 t (s) rata- rata = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 

+ t7+ t8 + t9 + t10) / 10 (s) 

 FC  = Fuel Compsumtion (L/h) 

 

Tabel 2. Analisa konsumsi bahan bakar motor 

standar tanpa penambahan gas hidrogen hasil 

elektrolisa air 

Rpm t (s) rata-

rata 

FC (L/h) 

2000 60.24 0,30 

3500 18.39 0,97 

5000 00.38 47,36 

 

 Berikut ini adalah data hasil pengujian 

konsumsi bahan bakar dengan penambahan 

gas hidrogen dari proses elektrolisa air. 

 

Tabel 3.Analisa konsumsi bahan bakar motor 

standar dengan penambahan gas hidrogen 

hasil elektrolisa air 

Rpm t (s) rata-

rata 

FC (L/h) 

2000 60.40 0,29 

3500 54.22 0,33 

5000 00.52 34,61 

 

 Untuk mempermudah proses analisa, data 

perbandingan konsumsi BBM pada motor 

bakar, tanpa dan dengan penambahan gas 

elektrolisa air, maka dibuat dalam bentuk 

grafik berikut ini. 

 

 
Grafik 1.Perbandingan konsumsi bahan bakar

   

 Dari grafik perbandingan terlihat, 

konsumsi bahan bakar memiliki 

kecenderungan yang berbeda untuk tiap rpm 

nya. Untuk mendapatkan tingkat penghematan 

BBM pada setiap rpm nya maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut : 

∆FC (L/h) = FC bensin murni – FC dengan 

injeksi HHO 

Penghematan BBM (%) = 
∆𝐹𝐶

𝐹𝐶 𝐵𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 𝑀𝑢𝑟𝑛𝑖
 x 

100 % 

Berikut adalah data hasil perhitungan 

penghematan BBM dalam bentuk tabel : 

Tabel 4.A.3 Perbandingan penghematan BBM 

Rpm FC 

tanpa 

(L/h) 

FC 

dengan 

(L/h) 

∆FC 

(L/h) 

Hemat 

(%) 

2000 0,30 0,29 0,01 0,03 

3500 0,97 0,33 0,64 0,65 

5000 47,36 34,61 12,75 0,26 

 

Untuk melihat tingkat penghematannya maka 

disajikan dalam bentuk grafik berikut ini : 

 

 
Gambar 2.Penghematan bahan bakar 
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 Dari grafik diatas terlihat bahwa 

penghematan terbesar terletak pada putaran 

sedang yaitu 0,65% dan untuk putaran rendah 

sebesar 0,03 % dan putran tinggi mengalami 

penurunan kembali sebesar 0,26 %. 

 

Kandungan Emisi Gas Buang Kendaraan 

  Pengujian dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan antara mesin motor standar dengan 

mesin motor yang menggunakan gas hidrogen 

hasil dari proses elektrolisa air. Berikut adalah 

tabel rata-rata emisi gas buang motor tanpa 

penambahan gas hasil elektrolisa dengan 3 

variable putaran mesin : 

 

Tabel 4.B.1. Hasil pengujian emisi gas buang 

tanpa penambahan gas hasil elektrolisa air 

rpm CO % HC% CO₂% 0₂% 

2000 0,23 35 1,2 18,29 

3500 0,39 32 0,8 18,77 

5000 1,33 51 0,7 17,84 

 

Tabel 4.B.2. Hasil pengujian emisi gas buang 

dengan penambahan gas hasil elektrolisa air 

Rpm CO % HC% CO₂% 0₂% 

2000 0,10 37 1,2 18,50 

3500 0,55 38 0,7 18,70 

5000 1,33 58 0,7 17,99 

 

1. Analisa emisi gas buang CO 

 Gas CO merupakan hasil pembakaran 

yang tidak sempurna. Gas CO yang dihasilkan 

pada gas buang mengindikasikan bahwa 

terjadi pembakaran yang tidak sempurna pada 

ruang bakar. Kandungan gas CO akan semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya 

putaran mesin. Hal tersebut terjadi karena 

semakin tinggi putaran mesin, maka mesin 

membutuhkan lebih banyak suplai bahan 

bakar. 

 

 
Grafik 3. perbandingan karbon monoksida 

CO 

 Pada grafik diatas terlihat bahwa kadar 

CO tertinggi yaitu 1,33 dan sama antara motor 

bakar yang menggunakan gas hidrogen dengan 

motor bakar yang tanpa penambahan gas 

hidrogen hasil dari elektrolisa air, dan nilai 

kadar CO terendah yaitu dihasilkan dari proses 

penambahan gas hidrogen dari hasil elektrolisa 

air, yaitu sebesar 0,1 %. 

2. Analisa emisi gas buang HC 

 Kandungan HC pada gas buang 

menunjukkan banyaknya bahan bakar yang 

belum terbakar pada pembakaran, semakin 

besar nilai HC maka semakin banyak bahan 

bakar yang belum terbakar, ini juga 

menunjukkan bahwa campuran AFR terlalu 

kaya (rich mixture) 

 

 
Grafik 4. Perbandingan hidro karbon  HC 
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tanpa penambahan gas elektrolisis berada 

pada kisaran 35- 51 ppm . Dengan 

penambahan gas elektrolisis nilai kadar HC 

tidak banyak megalami perubahan, dan 

bahkan mengalami peningkatan, pada grafik 

di atas jelas bahwa kadar HC untuk motor 

bakar yang menggunakan gas hidrogen hasil 

elektrolisa air lebih tinggi daripada yang tidak 

menggunakan gas hasil elektrolisa air.  

3. Analisa emisi gas buang CO₂ 

 Kandungan CO₂ yang dihasilkan pada gas 

buang mengindikasikan bahwa pembakaran 

cukup baik pada ruang bakar. Semakin tinggi 

kadar  pada gas buang mengindikasikan 

pembakaran yang terjadi pada ruang bakar 

semakin sempurna. 

 

 
Grafik 5. Perbandingan CO₂ 

 

  Dari grafik diatas bahwa penambahan 

gas hidrogen hasil elektrolisa air tidak begitu 

berpengaruh untuk meningkatkan kadar CO₂ 
bahkan mengalami penurunan untuk putaran 

mesin 3500 rpm. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya produktifitas gas hidrogen pada 

tabung reaktor. 

4. Analisa emisi gas buang O₂ 

 Kandungan gas O₂ yang semakin kecil 
pada gas buang menunjukkan bahwa 

pembakaran semakin baik. Hal ini disebabkan 

gas O₂ digunakan sebagai pereaksi pada reaksi 

pembakaran, sehingga O₂ bukanlah hasil dari 

pembakaran. Oleh karena itu, dengan 

kandungan gas O₂ yang semakin kecil pada 
gas buang, maka mengindikasikan bahwa 

pembakaran didalam ruang bakar semakin 

baik. 

 
Grafik 6. Perbandingan kandungan O₂ 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa 

pengaruh gas hidrogen hasil elektrolisa air 

terhadap kadar O₂ berpengaruh pada putaran 
3500 rpm yaitu sebesar 18,7. Sedangkan 

untuk putaran mesin 2000 dan 3000 rpm 

mengalami keningkatan. 

 

Kesimpulan 

1. Secara keseluruhan penambahan gas 

hidrogen hasil elektrolisa air berpengaruh 

terhadap konsumsi bahan bakar  

2. Terjadi perbedaan konsumsi bahan bakar 

antara yang menggunakan penambahan 

gas HHO dengan yang tidak menggunaka 

gas HHO.  

3. Pengurangan konsumsi bahan bakar 

minyak maksimum terjadi pada putaran 

mesin 3500 rpm yaitu sebesar 0,41%, dan 

untuk putaran 2000 rpm hanya hemat 

0,01% dan putaran mesin3500rpm bisa 

mengemat 0,07%. 

4. Terjadi kenaikan dan penurunan kadar 

emisi gas buang dari masing-masing 

putaran mesin walaupun tidak terlalu besar 

pengaruhnya, hal ini disebabkan dari 

produktifitas gas hasil elektrolisa air tidak 

terlalu besar hingga akhirnya tidak 

berdampak pada emisi gas buang. 

Rekomendasi yang di berikan berupa perlu 

memperhatikan campuran elektrolit, serta 

elektroda yang digunakan, dan ukur 

produktifitas gas menggunakan flow meter 
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Analisa Jarak Antara Dua Silinder Berpenampang Ellip  
Terhadap Tekanan Aliran Udara Pada Dindingnya 
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Abstrak 

Silinder berpenampang ellip mempunyai tahanan tekanan yang lebih kecil dibanding dengan Silinder 

bulat, karena itu perlu dipelajari pengaruh jarak antar Silinder ellip terhadap tekanan aliran yang 

menabraknya. Silinder ellip ini aplikasinya dapat dirancang untuk alat penukar kalor. Studi ini 

memberikan pengaruh jarak antar Silinder ellip satu baris yang mempunyai aspect ratio bergerak dari 

0,4 s.d. 1,0 terhadap tekanan aliran udara yang menabraknya. Luas dinding Silinder ellip adalah tetap 

untuk berbagai aspect ratio yang dipelajari dengan membuat panjang busur keliling ellip tetap. 

Penelitian dilakukan secara eksperimental di dalam sebuah wind tunnel dengan seksi uji 40 x 40 cm2 

dengan cara mengukur tekanan statis pada sekeliling dinding luar Silinder ellip dan kecepatan udara 

dengan jarak antar Silinder yang bervariasi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa profil koefisien 

tekanan berbeda satu sama lain untuk jarak Silinder yang berbeda. Tekanan menurun dengan cepat 

pada jarak yang kecil dan setelah itu akan melambat pada jarak yang lebih besar. Dari hasil ini juga 

terlihat tekanan semakin menurun dengan aspect ratio yang semakin kecil.  

 

Kata Kunci : Silinder ellip, koefisien tekanan, aspect ratio 

 

1. Pengantar 
Alat penukar kalor pada industri sebagian 

besar terdiri dari sekelompok Silinder 

berpenampang bulat seperti pada kondensor 

dan evaporator. Dalam perkembangannya, 

sudah mulai dipelajari kemungkinan 

menggunakan Silinder bentuk lain yang 

mempunyai pressure drop yang rendah namun 

dengan performansi termal yang lebih baik. 

Mousa dkk [1] telah mempelajari dua Silinder 

segitiga untuk mendapatkan kondisi yang baik 

dengan memvariasikan jarak longitudinal 

kedua Silinder tersebut. Silinder segiempat 

dengan aspect ratio (AR) yang bervariasi 

menunjukkan bahwa pressure drop naik 

seiring dengan naiknya AR [2]. Silinder 

segiempat sama sisi yang dipasang extended 

solid triangulaire pada daerah stagnasi yang 

telah dipelajari secara numerik oleh Prasenjit 

dkk [3] menghasilkan penurunan drag. 

Distribusi tekanan pada Silinder ellip yang 

dipasang didepan sebuah bidang lengkung dan 

dengan sudut serang yang berbeda diberikan 

secara eksperimental oleh Mahmoud dkk [4]. 

Tekanan berubah terhadap sudut serang dari 

Silinder dan tekanan minimum terjadi apabila 

sudut serang yang besar. Aliran menabrak 

sebuah ellip sangat berhubungan erat dengan 

drag dan lift, seperti yang telah diuraikan oleh 

Taeibi dkk [5].  Tahanan tekanan Silinder bulat 

dapat dikurangi secara signifikan dengan 

memasang sebuah Silinder ellip yang sebagian 

dipotong dan dipasang di depan aliran, seperti 

yang telah ditunjukkan dari hasil 

eksperimental oleh Wawan dkk [6]. Pengaruh 

diameter Silinder bulat terhadap gaya dorong 

(drag force) sangat signifkan dan gaya ini 

mempengaruhi gaya tahan Silinder terhadap 

aliran [7]. Tekanan pada Silinder ellip tunggal 

dengan aspect ratio ɛ ═ 0,25 telah diuraikan 

oleh Wawan dkk [8]. Tekanan turun secara 

cepat mulai dari titik stagnasi sampai pada 

jarak sekitar 15o dan setelah itu variasi 

tekanannya kurang berarti. Hal ini juga telah 

dilakukan oleh Afdhal dkk [9] dengan 

menggunakan software CFD yang menghitung 

tekanan pada dinding Silinder ellip dengan 

beberapa variasi aspect ratio. Mereka 

menunjukkan bahwa semakin kecil aspect 

ratio maka semakin kecil koefisien tahanan 

akibat tekanan. Untuk beberapa studi aliran 

disekitar Silinder ellip tunggal tentang tahanan 

akibat tekanan maupun gesekan telah 

diuraikan [10,11].  

9

mailto:dewipuspitasari@unsri.ac.id
mailto:kaprawi@unsri.ac.id


Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-002 

 

 

Silinder ellip yang disusun satu baris 

belum pernah diberikan oleh penulis terdahulu. 

Oleh karena itu pada studi ini diberikan 

pengaruh jarak antar Silinder ellip yang 

disusun satu baris terhadap tekanan pada 

permukaan dinding Silinder. Dengan demikian 

akan didapat kondisi jarak yang sangat 

berpengaruh. 

 

2. Metode 

Silinder ellip yang digunakan dan 

dipelajari mempunyai aspect ratio (ɛ ═ 2a/2b) 

0,4; 0,6;0,8 dan 1 yang disusun dalam satu 

baris seperti terlihat pada Gambar.1. Jarak 

antar Silinder tak berdimensi ditulis L* = L/2b. 

Adapun panjang sumbu ditunjukkan pada tabel 

1 berikut: 

 

Tabel 1. Ukuran Silinder  

ɛ 1,0 0,8 0,6 0,4 

2a (mm) 60 65,5 73,7 84,3 

2b (mm) 60 52,4 44,3 33,7 

 
Gambar 1. Susunan Silinder ellip satu baris 

 

Silinder ellip terbuat dari bahan Polyvinyl 

Chloride (PVC). Silinder 2 dipasang diantara 

Silinder 1 dan 3 yang sama ukurannya yang 

mana membentuk satu baris dan dipasang 

dalam seksi uji (5) dari wind tunnel 40 x 40 

cm2 (Gambar 2.). Pengukuran dilakukan pada 

dinding Silinder ellip (2) pada sudut θ bergerak 

dari 0o s.d 180o (Gambar 1) dan diameter 

lubang taping tekanan adalah 0,6 mm. 

 
Didalam wind tunnel dipasang penyeragam 

aliran udara masuk (1) dan fan (3) dipasang 

diujung belakang saluran udara sehingga udara 

dihisap oleh fan berpenggerak motor listrik (4) 

dan kemudian udara keluar. Udara dalam seksi 

uji diukur dengan current meter (kesalahan 

sekitar 1%) yang dipasang 15 cm di depan 

Silinder. Kecepatan udara dibuat konstan V∞ = 

10 m/s. Beda tekanan statis antara aliran di 

depan Silinder dan di permukaan Silinder 2 

diukur dengan digital differential manometer. 

Pengukuran tekanan hanya dari posisi 0o s.d 

180o pada dinding Silinder dengan alasan 

aliran dianggap simetris. Jarak antar 

Silinder,L, divariasikan dengan merubah 

posisi Silinder atas dan bawah saja.  

Setelah tekanan diukur, maka dihitung 

koefisien tekanan dengan persamaan (1) 

berikut: 

 

2.2/1 




V

pp
Cp


                       (1) 

Kemudian koefisien tahanan tekanan dihitung 

dengan persamaan (2) berikut : 





dCoseCosCC PDP
.1.

0

22

        (2) 

Dimana : 21 e  adalah eksentrisitas 

Dalam pengukuran, parameter yang diukur 

adalah beda tekanan, kecepatan udara dalam 

saluran, dan temperatur aliran udara yang 

mempengaruhi kerapatan udara dalam 

persamaan (1). 

 

3. Hasil dan pembahasan 

Dalam uraian berikut ini diberikan dua 

contoh distribusi koefisien tekanan pada 

Silinder ellip dengan aspect ratio ɛ ═ 0,8, 0,6 

dan 0,4 seperti terlihat pada Gambar 3, 4 dan 

5. Dari gambar tersebut terlihat nilai koefisien 
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tekanan lebih cepat turun bila semakin kecil 

aspect ratio pada daerah depan Silinder ellip 

dan pada bagian belakang Silinder, tekanan 

semakin kecil dengan semakin naik aspect 

rationya. Pengaruh jarak antar Silinder L* 

terlihat bahwa tekanan cenderung mendekati 

konstan di daerah dekat stagnasi untuk jarak 

yang sangat kecil dan pada bagian belakang 

tekanan minimum dibanding jarak yang lebih 

besar. Ketika jarak L* bertambah besar maka 

tekanan didepan lebih cepat turun dan 

dibelakang semakin naik.  

 

 
Gambar 3. Koefisien Tekanan untuk ɛ = 0.8 

 

 
Gambar 4. Koefisien Tekanan untuk ɛ = 0.6  

 

Koefisien drag tekanan total 

ditunjukkan pada Gambar 6 untuk aspect ratio 

mulai dari 0,4. Profil penurunan koefisien drag 

identik satu sama lain yang mana koefisien 

menurun secara cepat pada jarak yang kecil 

dan mulai melambat pada jarak yang semakin 

naik.  Jarak mulai L* > 1, pengaruhnya sudah 

kurang signifikan. Untuk aspect ratio ɛ = 0,4, 

pengaruh jarak sudah mulai kurang segnifikan 

mulai dari L* ≈ 1.0 dan untuk aspect ratio yang 

semakin naik maka L* semakin naik juga. Hal 

ini disebabkan oleh karena semakin besar tebal 

lapisan batas untuk aspect ratio yang semakin 

besar. Menjauhi daerah stagnasi, aliran 

diantara Silinder dipengaruhi oleh bentuk 

kedua dinding Silinder. Untuk ɛ yang kecil, 

perubahan terjadi dengan lambat oleh karena 

dinding Silinder ellip ini berubah secara 

lambat dalam arah aliran, akibatnya tekanan 

berubah juga secara lambat dan nilainya lebih 

kecil dari tekanang dinding Silinder berubah 

secara cepat ( untuk ɛ yang tinggi). Perubahan 

kecepatan aliran berhubungan dengan 

perubahan tekanannya. Hal ini dapat 

dinyatakan dengan fenomena energi yang 

konstan pada garis aliran yang sama. Semakin 

besar perubahan penampang aliran maka 

semakin besar pula perubahan kecepatan dan 

tekanannya dalam arah aliran. Hal ini terjadi 

pada ɛ yang besar, sehingga tekanan semakin 

turun dan begitu pula dengan tekanannya 

sehingga menimbulkan daerah vakum yang 

lebih besar dan kecepatan menjadi tidak 

beraturan (vortex). 

 

 
Gambar 5. Koefisien Tekanan untuk ɛ = 0.4  

 

 Didaerah dekat titik stagnasi (θ ≈ 0o), 

untuk jarak yang dekat, L kecil : semakin turun 

ɛ maka akan semakin cepat turun tekanan. Hal 

ini disebabkan oleh karena perubahan 

penampang pada daerah tersebut dimana 

semakin turun ɛ semakin cepat terjadi 

perubahannya, tidak seperti halnya untuk nilai 

ɛ yang tinggi. Fenomena tekanan ini 

berhubungan dengan kecepatan aliran diantara 

Silinder yang merupakan peroses perubahan 

energi aliran dari kecepatan menjadi tekanan. 

Untuk perubahan laluan aliran yang kecil maka 
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tekanan dan dan kecepatan terjadi perubahan 

yang kecil pula.  

 

 
Gambar 6. Koefisien tahanan akibat tekanan 

 

 Perubahan bentuk profil koefisien 

tekanan terhadap jarak antar Silinder untuk 

semua aspect ratio praktis sama akan tetapi 

nilainya yang berbeda. Turunnya nilai CDp  

dengan naiknya jarak, menunjukkan bahwa 

hambatan tekanan aliran semakin berkurang 

sehingga kehilangan energi aliran semakin 

turun. Pada L* ≈ 1, kelihatannya adalah batas 

yang optimal yaitu batas yang dapat dianggap 

pengaruhnya dapat diabaikan.  

 

4. Kesimpulan 

Dari uraian hasil dan pembahasan  maka 

dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

 Tekanan semakin cepat turun untuk aspect 
ratio yang semakin kecil. 

 Jarak sangat mempengaruhi koefisien drag 
tekanan untuk jarak antar Silinder yang 

kecil, dan jarak ini naik seiring dengan 

naiknya aspect ratio. 
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Analisis Komputasi Pengaruh Geometri Muka dan Kontrol Aktif Hisapan 
Terhadap Koefisien Hambatan Pada Reversed Ahmed Model 
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1,2Jurusan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea 

Makassar, Indonesia 
3Politeknik Saint Paul Sorong, Jl. R. A. Kartini No. 10 Sorong, Indonesia 
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Abstrak 
Disain bentuk kendaraan merupakan aspek yang sangat diperhatikan untuk mengoptimalkan engine 

power yang dihasilkan oleh kendaraan melalui proses pembakaran bahan bakar menjadi daya dorong, 

traksi dan stabilitas kendaraan pada saat bergerak dengan kecepatan tertentu.  Secara umum, 

kendaraan yang bergerak akan mengalami hambatan aerodinamika yang diakibatkan oleh aliran 

fluida yang bersentuhan secara langsung dengan bodi kendaraan. Hambatan aerodinamika yang besar 

disebabkan oleh adanya penurunan tekanan dan separasi aliran yang terjadi di bagian belakang 

kendaraan. Metode teknik kontrol aktif hisapan memberikan suatu prospek yang sangat baik untuk 

mengontrol terjadinya separasi aliran yang memberikan efek positif terhadap pengurangan hambatan 

aerodinamika pada kendaraan otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

geometri muka dan penggunaan kontrol aktif hisapan terhadap koefisien hambatan pada  reversed 

Ahmed model dengan variasi sudut kemiringan pada bagian depan (). Reversed Ahmed model 

merupakan model uji yang digunakan pada penelitian ini dengan variasi sudut kemiringan pada 

bagian depan () yaitu 25o, 30o, dan 35o. Penelitian dilakukan dengan pendekatan komputasi 
menggunakan model turbulensi k-epsilon standard. Kecepatan upstream dan suction yang digunakan 

adalah masing-masing 13.9 m/s dan 0.5 m/s. Hasil penelitian yang diperoleh mengindikasikan bahwa 

geometri muka dan penggunaan kontrol aktif hisapan pada reversed Ahmed model memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap koefisien hambatan. Pengurangan koefisien hambatan terbesar 

terjadi dengan sudut kemiringan pada bagian depan ()=25o yaitu 14.09%. 

 

Kata kunci: geometri muka, kontrol aktif hisapan, koefisen hambatan, reversed Ahmed model 

 

Pendahuluan 
Disain bentuk mobil merupakan aspek yang 

sangat diperhatikan untuk mengoptimalkan 

engine power yang dihasilkan oleh mobil 

melalui proses pembakaran bahan bakar 

menjadi daya dorong, traksi dan stabilitas 

mobil pada saat bergerak dengan kecepatan 

tertentu.  Secara umum mobil yang bergerak 

akan mengalami hambatan aerodinamika yang 

diakibatkan oleh aliran fluida yang 

bersentuhan secara langsung dengan bodi 

mobil. Hambatan aerodinamika yang besar 

disebabkan oleh adanya penurunan tekanan 

dan separasi aliran yang terjadi di bagian 

belakang mobil. Separasi aliran yang terjadi 

pada lapisan batas kecepatan aliran fluida dan 

permukaan padat dari mobil akan membentuk 

aliran balik. Aliran fluida yang bergerak secara 

teratur akan terpecah pada saat terjadinya 

separasi aliran yang akan mengakibatkan 

penurunan tekanan aliran secara drastis yang 

akan menimbulkan hambatan aerodinamika 

(gaya drag). Pada penelitian-penelitian awal 

dalam bidang aerodinamika kendaraan, 

banyak menggunakan model kendaraan 

sederhana yang dapat menghasilkan fitur yang 

relevan pada aliran sekitar kendaraan nyata 

[1,2,3,4,5,6]. 

Berdasarkan ilmu dinamika fluida, metode 

untuk mengurangi hambatan aerodinamika 

pada kendaraan dapat dilakukan dengan cara 

mengontrol aliran fluida baik secara kontrol 

pasif ataupun kontrol aktif [7,8,9]. Metode 

teknik kontrol aktif yang umum dilakukan 

adalah metode blowing (hembusan) dan 

suction (hisapan) yang memberikan suatu 

prospek yang sangat baik untuk mengontrol 

terjadinya separasi aliran yang memberikan 

efek positif terhadap pengurangan hambatan 

aerodinamika pada kendaraan otomotif [10]. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalis pengaruh geometri muka 

dan kontrol aktif hisapan terhadap koefisien 

hambatan pada reversed Ahmed model dengan 

variasi sudut kemiringan pada bagian depan 

() dengan menggunakan pendekatan 
komputasi. 

 

Metodologi 

Gambar 1 menunjukkan model uji yang 

digunakan dalam penelitian ini. Model uji 

tersebut merupakan model sebuah mobil 

keluarga (van model) yang dinamakan juga 

sebagai reversed Ahmed model. Modifikasi 

dilakukan agar model yang digunakan dapat 

mencerminkan bentuk kendaraan keluarga 

yang sesungguhnya. Pada penelitian ini diuji 

reversed Ahmed model dengan variasi sudut 

kemiringan pada bagian depan, () masing-

masing 250, 300 dan 350 tanpa kontrol aktif 

aliran yang kemudian akan dibandingkan 

dengan reversed Ahmed model yang 

dilengkapi dengan kontrol aktif hisapan. 

Model uji reversed Ahmed model 

mempunyai rasio geometri 0.25 dari model 

original Ahmed body. Karena itu model uji 

tersebut memiliki dimensi panjang l=0.261 m, 

dan tinggi h=0.072 m lebar w=0.09725 m 

seperti yang terlihat pada Gambar 1.  

 

  

 
Gambar 1. Model uji reversed Ahmed model 

 

Pendekatan komputasi  pada penelitian ini 

menggunakan software CFD fluent 6.3 dengan 

model turbulensi k-epsilon standard dengan 

persamaan seperti yang tampak pada Pers. 1 

dan Pers. 2 [11]. 

a. Energi Kinetik 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) = 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] +  𝑃𝑘 + 𝑃𝑏 − 

𝜌𝜖 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘                        
(1)   

b. Laju Disipasi 

𝜕

𝜕𝑡
 (𝜌𝜖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 (𝜌𝜖𝑢𝑖) = [(𝜇 + 

𝜇𝑡

𝜎𝜖
)

𝜕𝜖

𝜕𝑥𝑗
] 

+ 𝐶1𝜖 
𝜖

𝑘
 (𝑃𝑘 + 𝐶3𝜖𝑃𝑏) − 𝐶2𝜖𝜌 

𝜖2

𝑘
+ 𝑆𝜖 (2)              

 

Hubungan koefisien drag dengan gaya drag 

yang terjadi pada bluff body ditampilkan pada 

Pers. 3. 

 

𝐶𝑑 = 
𝐹𝑑

1

2
𝜌𝑉∞

2 𝑆
                                            (3) 

 

Pada proses awal, geometri model uji 

didefenisikan dalam bentuk domain komputasi 

kemudian dibuat menjadi tampilan grid (mesh) 

seperti yang terlihat pada Gambar 2 

 

 
Gambar 2. Tampilan grid model uji 

 

Untuk kondisi batas, antara lain kecepatan 

upstream, U0 = 13.9 m/s, kecepatan kontrol 

aktif hisapan, Usc = 0.5 m/s, kerapatan udara 

1.225 kg/m3 dan viskositas 1.7894 x 10-5 kg/m-

s. Medan aliran diasumsikan sebagai aliran tak 

mampu mampat (incompresible flow) dengan 

kondisi steady state. 

 

Hasil dan Pembahasan 

a. Medan Kecepatan 

Gambar 3 memperlihatkan  separasi  aliran 

yang terjadi  pada  bagian belakang model  uji 

reversed Ahmed model dengan sudut 

kemiringan bagian depan () masing-masing 

31



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-005 

 

 

250, 300 dan 350.  Separasi aliran tersebut 

disebabkan oleh karena fluida yang mengalir 

tidak dapat lagi mengikuti bentuk permukaan 

model uji. Adanya separasi aliran 

mengakibatkan terjadinya aliran balik pada 

bagian belakang pada masing-masing model 

uji yang membentuk olakan (wake). 

Disamping itu, olakan (wake) juga disebabkan 

karena adanya vortex longitudinal yang terjadi  

pada  bagian  tepi  sisi  belakang  masing-

masing model uji.  Akibat adanya separasi 

aliran bagian tengah maka kecepatan   aliran  

pada  bagian  tersebut  akan  menurun apabila  

dibandingkan  dengan  kecepatan  aliran  

bagian  tepi model uji.  Hal ini menyebabkan  

fluida  pada  bagain  tepi  akan  mengalir  

menuju  bagian  tengah sehingga terbentuk  

vortex longitudinal.  

Gambar 4 menunjukkan fenomena yang 

sama pada masing-masing model uji dimana 

penambahan kontrol aktif hisapan 

menyebabkan berkurangnya  daerah  olakan 

(wake) dan vortex  yang  terbentuk pada bagian 

belakang model uji. Besarnya pengurangan  

daerah olakan (wake) pada bagian belakang 

masing-masing model uji berbeda-beda. 

Daerah olakan yang terlihat pada model uji 

=25o lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

model uji =30o dan =35o. Hal ini 

mengindikasikan bahwa efek pengurangan 

daerah olakan dengan adanya penambahan 

kontrol aktif hisapan lebih optimal pada model 

uji dengan sudut kemiringan bagian depan 

=25o. 
 

 
a) Model uji =25o 

 

b) Model uji =30o 

 
c) Model uji =30o 

 

Gambar 3. Pathline kecepatan tanpa kontrol 

aktif  aliran 

 

 
a) Model uji =25o 

 

 
b) Model uji =30o 

 

 
c) Model uji =35o 

Gambar 4. Pathline kecepatan dengan kontrol 

aktif hisapan 

 

b. Hambatan Aerodinamika 

Tabel 1 dan Gambar 3 memperlihatkan 

koefisien hambatan pada masing-masing 

model uji dengan sudut kemiringan pada 

bagian depan  =25o, =30o dan =35o yang 
diperoleh  dengan  pendekatan komputasi 
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dengan kecepatan upstream Uo=13,9 m/s dan 

kecepatan suction Usc=0.5 m/s. 

Tabel 1. Koefisien    hambatan (Cd)   dengan 

kecepatan upstream Uo=13,9 m/s 

dan kecepatan suction Usc=0.5 m/s 

Koefisien hambatan, Cd 

Tanpa kontrol aliran 

Dengan kontrol 

aktif hisapan,       

Usc = 0.5 m/s 

25o 30o 35o 25o 30o 35o 

1.81 1.70 1.78 1.56 1.58 1.54 

 

 
Gambar 5. Hubungan koefisien hambatan (Cd) 

terhadap sudut kemiringan 

bagian depan model uji () 
 

Dari Tabel 1 dan Gambar 3, terlihat bahwa 

untuk model uji tanpa kontrol aliran koefisien 

hambatan terkecil terjadi pada model uji 

dengan sudut kemiringan pada bagian depan, 

=30o sebesar 1.70. Sementara, untuk model 

uji dengan =25o dan =35o masing-masing 
1.81 dan 1.78. Dengan penambahan kontrol 

aktif hisapan pada masing-masing model uji 

dengan kecepatan 0.5 m/s, diperoleh informasi 

bahwa koefisien hambatan mengalami 

penurunan dimana koefisien hambatan terkecil 

terjadi pada model uji dengan sudut 

kemiringan pada bagian depan, =35o sebesar 

1.54. Sementara, untuk model uji dengan 

=25o dan =30o masing-masing 1.56 dan 
1.58.  

Tabel 2. Pengurangan hambatan dengan 

kontrol aktif hisapan 

 

Kecepatan 

upstream, 

Uo (m/s) 

Pengurangan hambatan, (%) 

Kecepatan kontrol aktif 

hisapan, Usc=0.5 m/s 

25o 30o 35o 

13.9 14.09 7.39 13.75 

 

Hasil pengurangan hambatan pada masing-

masing model uji dengan sudut kemiringan 

pada bagian depan  =25o, =30o dan =35o 

ditampilkan pada Tabel 2. Dari Tabel 2, 

diperoleh informasi bahwa pengurangan 

hambatan terbesar sebagai efek dari penerapan 

kontrol aktif hisapan terjadi pada pada model 

uji dengan =25o sebesar 14.09%. Semetara, 

untuk mdoel uji dengan =30o dan =35o 

masing-masing 7.39% dan dan 13.75%. Hal 

tersebut bersesuaian dengan hasil yang 

diperoleh dari medan kecepatan. Selain itu, 

penerapan kontrol aktif hisapan yang 

diletakkan di bagian atas dari jendela belakang 

(rear window) pada geometri mobil fastback 

yang disederhanakan juga telah dilakukan 

Roumeas et al. (2009), dimana mampu 

menghilangkan separasi dan memperoleh 

pengurangan drag aerodinamis sebesar 17% 

[8]. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini penulis dapat mengambil   

kesimpulan sebagi berikut: 

1. Variasi geometri muka dan penambahan 

kontrol aktif hisapan memberikan 

pengaruh yang signifikan  terhadap 

koefisien hambatan pada reversed Ahmed 

model.  

2. Pengurangan hambatan terbesar sebagai 

efek dari penerapan kontrol aktif hisapan 

terjadi pada model uji dengan sudut 

kemiringan pada bagian depan, =25o 
sebesar 14.09% 
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Abstrak 
Mesin pengering hybrid tipe konveyor otomatis merupakan invansi baru dalam pengembangan mesin 

pengering tipe konveyor di indonesia, saat ini mesin pengering dengan tipe yang sama masih 

mengandalkan energi fosil dalam pengoperasiannya. Negara maju seperti China pengembangan 

mesin pengering tipe konveyor otomatis ini sangat pesat sekali. Penelitian ini akan difokuskan pada 

perancangan dan pembuatan prototype mesin pengering hybrid tipe konveyor otomatis, simulasi 

dengan menggunakan perangkat lunak Autodesk, perhitungan elemen mesin  dan perpindahan panas 

akan dibuat sebagai dasar dalam pembuatan prototype ini. Parameter-parameter dalam disain, hasil 

experiment akan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan mesin pengering ini kedepan. 

Panjang konveyor dirancang 8000 mm dengan lebar 400 mm dan tinggi 950 mm, berdasarkan hasil 

perhitungan didapat daya motor sebesar 0,065 kW,lama perpindahan bahan terjadi selama 54,4 detik, 

berat material yang bergerak sebesar 34,6 kg/m dan kecepatan conveyor 0,147 m/s. Daya motor 

aktual yang digunakan adalah 750 W dengan lama waktu pengeringan 45,40 menit. 

 

Kata kunci : Konveyor otomatis, mesin pengering, hybrid,  simulasi, kecepatan konveyor 

 

Pendahuluan 
Pengeringan merupakan metode pengawetan 

dengan cara pengurangan kadar air dari bahan 

pangan sehingga daya simpan menjadi  lebih 

panjang. Perpanjangan masa simpan terjadi 

karena aktivitas mikroorganisme dan enzim 

menurun sebagai akibat dari air yang 

dibutuhkan untuk aktivitasnya tidak cukup [1]. 

Pengeringan juga dapat didefenisikan sebagai 

suatu operasi di mana terjadi penghantaran 

panas dan pemindahan massa. Panas 

dipindahkan ke air dalam produk dan air 

diuapkan kemudian uap air dikeluarkan [2] . 

Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar 

air pada level tertentu untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba dan serangga serta 

mengurangi volume bahan pangan sehingga 

mengefisienkan proses penyimpanan dan 

distribusi. Kombinasi suhu dan lama 

pemanasan selama proses pengeringan pada 

komoditi biji-bijian dilakukan untuk 

menghindari terjadinya kerusakan biji. Suhu 

udara, kelembaban relatif udara, aliran udara, 

kadar air awal bahan dan kadar akhir bahan 

merupakan faktor yang mempengaruhi waktu 

atau lama pegeringan [3].  

Mesin pengering tipe konveyor otomatis 

termasuk jenis pengeringan 

kontinyu/berkesinambungan (continuous 

drying), dimana pemasukan dan pengeluaran 

bahan berjalan terus menerus, ini sangat 

memudahkan petani/nelayan dalam 

pengoperasiannya dan hanya sedikit tenaga 

manusia yang dibutuhkan. 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai 

mesin konveyor otomatis ini dilakukan oleh 

Sandra, MP dkk. Penelitian ini bertujuan 

merancang, membangun baik perangkat keras 

maupun perangkat lunak, menguji alat 

pengering, sistem konveyor yang dapat bekerja 

secara kontinu. Metode yang dilakukan adalah 

kajian sifat fisik dan mekanik biji kakao, 

rancang bangun sistem mekanik, kajian sistem 

konveyor. Penelitian dilakukan di jurusan 

teknik Pertanian, Fateta Unand. [4]. 

Untung Santoso dkk melakukan penelitian 

tentang pembuatan mesin pengering otomatis 

dengan menggunakan konveyor untuk 

mengeringkan kacang tanah [5]. Mulyana 

Hadipernata dkk melalukan penelitian 

mengunakan konveyor otomatis untuk 

mengetahui pengaruh suhu pengeringan pada 

teknologi Far Infrared (FIR) terhadap mutu 

jamur merang kering (Volvariella volvaceae ) 

[6]. 
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Semua penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya rata-rata kapasitas produksinya 

masih kecil, hanya cocok digunakan untuk satu 

jenis produk saja dan sumber panas untuk 

pengeringannya berasal dari energi fosil 

seperti heater listrik, dalam penelitian ini akan 

dibuat prototype mesin pengering tipe 

konveyor otomatis yang mempunyai kapasitas 

produksi yang lebih besar, lebih multiguna dan 

tentunya mempunyai keandalan yang tinggi 

Metodologi 

Desain dari mesin pengering tipe konveyor 

otomatis berdasarkan kebutuhan dan data-data 

di bawah: 

 Material yang diangkut  =  Soun 

 Jarak pemindahan = 8 meter 

 Sistem conveyor =  wiremesh belt 

searah horizontal  

 Putaran motor (n1) =  1400 rpm 

 Rasio Gearbox  =  1 : 60 

 Output putaran motor (n2) = 1400 

rpm / 60 = 23,3 rpm 

 Lebar Belt (l)  =  190 mm 

 Diameter Pulley  =  120 mm 

 Massa jenis bahan soun (γ) =  900 

kg/m3 (asumsi) 

 Berat wiremesh belt (Wb) = 3 kg/m 

 Ketinggian Conveyor (H) = 700 mm = 
0,7 m 

 Flow rate aliran yang akan dialirkan 
dari burner ke dalam ruang oven 

melalui pipa udara panas sebesar 312 

m3/jam. 

 Temperatur yang dihasilkan oleh  

burner yang akan dialirkan ke dalam 

ruang oven melalui pipa udara panas 

sebesar 80ºC. 

Dari data yang ada didesain konveyor otomatis 

dengan ruang pengering serta dihitung 

Kecepatan konveyor, waktu perpindahan, 

kapasitas konveyor, berat material yang 

bergerak, daya motor teoritis dan dilakukan 

simulasi menggunakan perangkat lunak  

Autodesk CFD Motion untuk analisis struktur 

dan perpindahan panas. 

Hasil 

Desain mesin pengering tipe konveyor 

otomatis yang akan diteliti dapat dilihat pada 

gambar 2 di bawah, kelebihan dari mesin 

pengering ini adalah proses pengeringannya 

dapat berlangsung kontinyu dengan 

menggunakan pemanas dari energi matahari 

dan biomassa. Mesin pengering ini 

mempunyai ukuran panjang 8000 mm, lebar 

400 mm dan tinggi 950 mm. 

 

 
Gambar 1. Desain konveyor otomatis 

 

Hasil Perhitungan  teoritis Kinerja Mesin 

Pengering : 

 Kecepatan conveyor maksimum dari 
hasil perhitungan sebesar 0,147 m/s 

atau 8,82 m/min. Hal ini menunjukkan 

bahwa conveyor ini dapat melakukan 

pemindahan barang sejauh 0,147 meter 

dalam 1 detik atau sejauh 8,82 meter 

dalam 1 menit. 

 Waktu yang diperlukan oleh conveyor 
untuk melakukan pemindahan barang 

sejauh 8 meter adalah 54,4 detik. 

 Luas permukaan melintang bahan soun 

yang ditempatkan dalan loyang 

berukuran 30 cm x 30 cm dengan 

tumpukan soun setinggi 5 cm adalah 

0,015 m2. 

 Conveyor ini didesain untuk memiliki 
kapasitas angkut maksimal sebanyak 

18,3 ton/jam. 

 Berat material bergerak yang mampu 
dibawa oleh conveyor ini sebanyak 

34,6 kg/m. 

 Gaya tarik efektif belt yang terjadi 

sebesar 372 N. 

 Gaya tarik maksimum belt yang terjadi 
sebesar 521 N. 

 Gaya tarik kerja per satuan lebar belt 
yang terjadi sebesar 2,74 N/mm. 
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 Daya motor terpakai dalam desain ini 
sebesar 65 Watt. 

Kekuatan struktur mesin pengering tipe 

conveyor otomatis akan dihitung 

menggunakan Stress Analysis software 

Autodesk Inventor. Adapun data-data yang 

akan kita inputkan ke dalam software tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 Bahan soun yang akan ditempatkan 

pada loyang yang berukuran 30 cm x 

30 cm x 5 cm, dengan berat per loyang 

3,85 kg. 

 Jumlah maksimum loyang yang 
mampu ditampung conveyor sebanyak 

26 loyang dengan berat maksimum 100 

kg. 

Hasil pemodelan : 

 

 
Gambar 2.  Beban maksimum conveyor 

otomatis. 

 

Gambar 3. Von mises stress konveyor otomatis 

 

Gambar 4. Displacement konveyor otomatis 

 

 
Gambar 5. Safety factor konveyor otomatis 

 

Analisis dari hasil Perhitungan Kekuatan 

Struktur Mesin Pengering : 

 Dari data report di atas dapat diketahui 
bahwa tegangan (Von Mises Stress) yang 

terjadi pada conveyor sebesar 16,77 MPa. 

Nilai ini jauh lebih kecil dari nilai Yield 

Strength material sebesar 207 MPa. 

 Nilai displacement (deformasi) yang 

terjadi sebesar 0,1302 mm, dan safety 

factor sebesar 12,34 menunjukkan bahwa 

struktur mesin pengering tipe conveyor 

otomatis ini sangat aman karena 

deformasi yang terjadi di bawah 1 mm dan 

safety factor-nya lebih dari 1,5 yang 

menjadi nilai minimum yang disyaratkan 

untuk desain linear static analysis. Hal ini 

berarti bahwa struktur mesin pengering 

tipe conveyor otomatis ini bisa menahan 

beban yang lebih berat lagi. 

Suhu pengeringan pada mesin pengering tipe 

conveyor otomatis akan dihitung dengan 

menggunakan software Autodesk CFD 

Motion. Adapun data-data yang akan kita 
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inputkan ke dalam software tersebut adalah 

sebagai berikut : 

  Flow rate aliran yang akan dialirkan 
dari burner ke dalam ruang oven 

melalui pipa udara panas sebesar 

312 m3/jam.  

 Temperatur yang dihasilkan oleh 

burner yang akan dialirkan ke dalam 

ruang oven melalui pipa udara panas 

sebesar 80ºC. 

Hasil pemodelan : 

 

Gambar 6.  Mesh model 

 

Gambar 7. Distribusi panas dalam ruang 

pengering 

 

Dari analisis menggunakan software Autodesk 

CFD Motion, didapat data-data sebagai berikut 

: 

 Total mass flow in =  86,6268 g/s = 
0,087 kg/s 

 Total volume flow in =  86.666.700 

mm3/s = 0,087 m3/s 

 Inlet mach number =  0,0654021 

 Inlet reynolds number =  83.983,5 

 Total mass flow out =  122,592 g/s = 
0,122 kg/s 

 Total volume flow out =  4.818.690 
mm3/s = 4,82 x 10-3 m3/s 

 Outlet mach number =  (8,74602 x 

10-5) + (0,00482104) = 4,91 x 10-3 

 Outlet reynolds number =  (294,205) + 
(31.030,5) = 31.324,705 

 Specific heat / Panas jenis udara (cu) =  
1.004 J/kg.ºC 

 Heat transfer udara ke bahan =  628,4 
Watt 

 Temperatur udara masuk (Tin) =  

76,5927 ºC = 76,6 ºC 

 Temperatur udara keluar (Tout) =  
(38,4883 ºC + 73,9218 ºC + 41,1462 ºC)/3 

=  51,1854 ºC = 51,2 ºC 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dan teoritis 

maka dibuat mesin pengering tipe konveyor 

otomatis dengan ukuran panjang 8000mm, 

lebar 400mm dan tinggi 950mm, ukuran 

ruang pemanas panjang 6000 mm, lebar 400 

mm dan tinggi 400mm bahan dinding 

polycarbonat transparan, dengan 

menggunakan pemanas dari gas, daya motor 

penggerak 750 W, bahan konveyor wiremesh 

stainless  steel 304. 

 
Gambar 8. Mesin pengering konveyor 

otomatis. 

 

Pengujian untuk mendapatkan lama waktu 

pengeringan dengan cara mengatur kecepatan 

pada konveyor menggunakan inverter. 

Berikut tabel hasil pengujian  

Tabel 1. Hasil pengujian waktu pengeringan 

No Frekuensi       

(Hz) 

Putaran 

Motor 

(rpm) 

Waktu  

(Menit) 

1 6,8 204 3,55 

2 1,13 33,9 28 

3 0,83 24,9 45,40 
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Kesimpulan 

1. Mesin pengering hybrid tipe konveyor 

otomatis mempunyai panjang 8000 

mm, lebar 400 mm dan tinggi 950 mm 

, dengan panjang ruang pemanas 6000 

mm tinggi 400 mm serta lebar 400 mm 

yang dilengkapi tungku gas dan 

menggunakan polycarbonat transparan 

sebagai penutup. 

2. Hasil hitungan teoritis daya motor 

sebesar 0,065 kW, lama perpindahan 

bahan terjadi selama 54,4 detik, berat 

material yang bergerak sebesar 34,6 

kg/m dan kecepatan conveyor 0,147 

m/s 

3. Daya motor aktual yang di gunakan 

0,75 kW 3phase  , gear box dengan 

perbandingan reduksi 1:60 dan 

saproket dengan perbandingan 1:1.25. 

4. Waktu maksimal perpindahan bahan 

dalam ruang pengering 45,40 menit 

dengan kecepatan putar motor sebesar 

24.9 rpm. 
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Influence of Position and Space of Serpentine Tube in Enclosure to 
Natural Convection Heat Transfer Coefisien  

I Gusti Ketut Sukadana1), I Wayan Nata Septiadi1) 

1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana Bali-Indonesia 
Email: igksukadana@unud.ac.id, pengumpian_09@yahoo.com 

 
Abstract 

The serpentine tube type that placed in enclosure uses natural convected heat transfer concept. 

Serpentine tube as heat resources will be transferred a heat to the air, the air transfers to the enclosure 

walls. One wall is exposed to ambient air, the other wall is insulating.This research to analysis the 

influence of position and space between tube experimentally to natural convection heat transfer 

coefficient, five designs serpentine tube spaces 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 65 mm, and five 

position is measured from isothermal wall 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm. They all are tested 

in five mass flow rate variables 20 PPH, 40 PPH, 60 PPH, 80 PPH, 100PPH. The inlet fluid 

temperature is kept constant at 70 oC. The results, is empirical correlation of natural convection heat 

transfer coefficient a function of Raleygh Number, Position, and space between tube is: 

 

 

 

 

Keywords: Heat transfer coefficient, enclosure, serpentine tube, natural convection. 

 

Pendahuluan 

Perpindahan panas natural convection 

terjadi antara permukaan dengan fluida yang 

bergerak pada permukaannya. Pergerakan 

fluida disebabkan oleh gaya apung akibat 

perbedaan kerapatan fluida yang ditimbulkan 

oleh variasi temperatur aliran fluida. Aliran 

konveksi alamiah berupa aliran viscous 

laminer atau turbulen. Umumnya perpindahan 

panas konveksi alamiah terjadi pada kecepatan 

aliran fluida rendah. Perpindahan panas 

konveksi alamiah aliran laminer lebih banyak 

terjadi dalam kenyataan dibanding aliran 

laminer konveksi paksa. Angka Nuselt adalah 

parameter tak berdimensi yang merupakan 

perbandingan antara laju perpindahan panas 

konveksi dan laju perpindahan panas 

konduksi. Angka Nuselt semakin besar dengan 

sudut datang udara terhadap pembuluh 

semakin besar [3].  

Efisiensi perpindahan panas konveksi 

alamiah pada enclosure juga dipengaruhi oleh 

sudut kemiringan dari enclosure. Semakin 

besar sudut kemiringan semakin kecil 

koefisien perpindahan panas. Sudut 

penempatan enclosure secara langsung 

berpengaruh terhadap koefisien perpindahan 

panas [2]. Faktor lain juga yang berpengaruh 

terhadap performan perpindahan panas dalam 

enclosure adalah aspek rasio (A = H/L), 

dengan harga L minimum, L = H/Gr0,25  [1].  

Studi eksperimental ini akan mencari harga 

koefisien perpindahan panas dalam bentuk 

persamaan empiris, Nu = ((Ra, t)/(H, Pt/D)), 
sebagai pengaruh variasi posisi dan jarak 

antara pembuluh. 

Perpindahan panas konveksi bebas. 

Gaya apung yang menyebabkan aliran 

konveksi bebas adalah gaya badan. Konveksi 

alamiah umum terjadi dan paling sederhana 

terjadi pada permukaan vertikal yang terkena 

fluida lebih dingin atau lebih panas [1]. 

Lapisan batas hydrodinamik dan lapisan batas 

thermal digambarkan berimpit untuk 

memudahkan analisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lapisan batas pada bidang vertikal 

dipanaskan. 
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Persamaan pengendali untuk analisis plat 

panas posisi vertikal didinginkan di udara.  

Persamaan Kontinuitas:  

                                                                 (1) 

 

Persamaan momentum arah sumbu y: 

 

                                                                    (2)  

Persamaan syarat batas:  

 

                                                                    (3) 

Persamaan energi: 

 

                                                                  (4)     

Similarity consideration: 

 

                                                                 (5) 

 

Bilangan Prandtl merupakan 

perbandingan antara viscousitas suatu aliran 

dan difusifitas thermalnya: 

 

                                                       (6) 

 

Bilangan Reyleigh merupakan hasil 

perkalian antara bilangan Grashoff dan 

Prandtl, dinyatakan sebagai berikut: 

 

                                                                    (7) 

 

Bilangan tanpa dimensi yang lain adalah 

bilangan Nusselt dengan formulasi sebagai 

berikut:                              

 

                                                                    (8) 

       

 Kriteria bilangan Nuselt yaitu: Nu = 1 berarti 

laju perpindahan panas konveksi sama dengan 

laju perpindahan panas konduksi. Nu > 1 

berarti laju perpindahan panas konveksi lebih 

dominan. Nu < 1 berarti laju perpindahan 

panas konduksi dominan [3]. 

 

Perpindahan panas konveksi bebas pada 

enclosure 

        Penerapan konveksi bebas pada penukar 

panas jenis pembuluh yang ditempatkan secara 

tertutup didalam suatu ruangan. Untuk 

membuang panas dari pembuluh (coil) ke 

udara didalam enclosure dan dilanjutkan ke 

dinding-dinding enclosure. Untuk menjaga 

agar tidak terjadi interaksi lapisan batas 

dinding yang berdekatan maka aspek rasio 

enclosure yang digunakan adalah H/L = 12 [1]. 

Untuk fluida prandtl 0.5 sampai 2 mempunyai 

korelasi Nuselt sebagai berikut:  

Untuk Ra=2.103s/d 2.105 

                                                                                      

(10) 

 

 

Untuk Ra = 2.105 s/d 107 

 

                                                                 

           (11) 

Sehingga persamaan distribusi temperatur 

permukaan pembuluh adalah: 

 

                                                                                                 

                                 (12) 

Besarnya koefisien konveksi ke arah 

dinding enclosure berdasarkan pada luas 

dinding enclosure yaitu: 

                                                                                   

           (13) 

                

Metode Penelitian 

Untuk mengukur temperatur pada 

sejumlah titik digunakan thermokopel type K 

yang dihubungkan dengan data akuisisi yang 

telah dikalibrasi, selanjutnya dihubungkan ke 

unit komputer untuk membaca temperatur. 

Pengukuran semuanya dilakukan pada posisi 

garis tengah enclosure dan deretan pembuluh. 

Besarnya perubahan temperatur fluida kerja 

pada pembuluh diukur dengan menempatkan 

thermocoupel didalam fluida pada sisi masuk 

(Tf,in) dan sisi keluar (Tf,out). Karakteristik 

kedua fluida adalah: Minyak pemindah panas 

yang dipergunakan dalam penelitian ini jenis 

Thermia B-22 produksi Pertamina. Thermia B-

22 series adalah minyak lumas pemindah 

panas kualitas tinggi dengan ketahanan 

oksidasi sangat baik, dan bekerja pada 

temperatur bulk sampai 320 oC.
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Gambar 2. Sekematis pengujian. 

Dengan teorema Pi Buckingham didapat 

persamaan, khusus perpindahan konveksi 

alamiah bilangan Reynold diabaikan. 

      

           (14) 

 

Analisa Pengaruh jarak pembuluh 

terhadap bilangan Nuselt. 

Dari gambar 3 diperlihatkan bahwa untuk 

semua posisi, Harga Nuselt maksimum terjadi 

pada Pt/D = 5 dengan posisi perletakan Xt/H = 

0,05. Untuk type Pt/D  5, terjadi penurunan 
harga Nu dengan bertambahnya jarak antar 

pembuluh. Harga Nu optimal tercapai pada 

harga aspek rasio mendekati harga optimal 

yaitu L’/Xt = Gr0,25, hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap tahanan panas semakin 

kecil [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik pengaruh jarak antar 

pembuluh terhadap Nu pada mf = 0,0054 kg/s 

dan pada Xt/H = 0,0416. 

 

Semakin besar jarak antar pembuluh harga 

Nu mengalami peningkatan, panas yang 

ditransfer ke udara menyebabkan terjadinya 

efek aliran depan atau aliran belakang masing-

masing silinder yang mengurangi daerah 

uniform temperatur diantara kedua lapisan 

batas panas. 

Untuk Pt/D  5, semakin besar jarak antar 
pembuluh harga bilangan Nuselt memiliki 

kecenderungan meningkat. Dengan 

kemampuan mentrasfer panas semakin besar 

menyebabkan temperatur rata-rata permukaan 

pembuluh semakin besar, gradien temperatur 

antara pembuluh dan dinding semakin besar 

sehingga bilangan Raleygh juga bertambah 

besar. Dengan bertambah besarnya jarak antar 

pembuluh Pt/D  5 efek aliran belakang dan 

depan masing-masing silinder berkurang, 

daerah uniform temperatur yang terjadi 

semakin besar, sehingga tahannan thermal 

semakin besar dan koefisien konveksi 

menurun. 

 

Pengaruh posisi terhadap bilangan Nuselt 
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Gambar 4. Grafik hubungan posisi dengan Nu 

pada mf = 0,0054 kg/s dan pada Pt/D = 6,5. 

 

Gambar 4. menunjukan hubungan antara 

posisi deretan pembuluh terhadap bilangan 

Nuselt pada kondisi laju aliran massa 0,00252 

kg/s. Bahwa posisi perletakan pembuluh 

pengaruhnya kecil terhadap peningkatan 

bilangan Nuselt. Jarak perletakan pembuluh 

harus mendekati syarat L’/Xt = Gr0,25. Sehingga 

baik pembuluh maupun dinding sama-sama 

membentuk lapisan batas thermal dengan 

koefisien perpindahan panas besar. Secara 

optimal apabila lapisan batas thermal 

pembuluh dan dinding saling bertemu, 

sehingga tidak terjadi daerah uniform 

temperatur diantara kedua lapisan batas 

thermal [1]. 

Gambar 4. menunjukan pengaruh posisi 

deretan pembuluh terhadap Nu, pada kondisi 

jarak antar pembuluh Pt/D = 6,5, pada kondisi 

laju aliran masa yang sama. Posisi perletakan 

deretan pembuluh berpengaruh signifikan 

terhadap penurunan bilangan Nuselt. Pada 

posisi perletakan Xt/H = 0,0167 untuk semua 

laju aliran masa mempunyai harga Nuselt 

paling besar, karena daerah uniform 

temperatur antara lapisan batas thermal 

dinding dan pembuluh tidak terbentuk, 

bilangan Raleygh yang terjadi besar. 

Perubahan posisi perletaan deretan pembuluh 

didalam enclosure yang diperlakukan pada laju 

aliran masa tertentu memiliki penurunan harga 

bilangan Nu. 

 

Pengaruh laju aliran massa terhadap 

bilangan Nuselt. 

Gambar 5. menunjukan pengaruh laju 

aliran fluida terhadap bilangan Nuselt, pada 

posisi deretan pembuluh tetap Xt/H = 0,0416. 

Peningkatan laju aliran masa pada dasarnya 

memeperbesar induksi energi panas yang 

masuk, sehingga menyebabkan harga bilangan 

Raleygh membesar dan Nuselt juga meningkat 

[2]. Untuk Pt/D = 5 semua variabel laju aliran 

masa mempunyai harga bilangan Nuselt paling 

besar dibandingkan type yang lain. Karena 

panas yang di induksikan oleh masing-masing 

laju aliran masa membangkitkan tahanan 

thermal yang paling kecil. Dari kelima posisi 

perletakan memperlihatkan bahwa semakin 

besar laju aliran masa fluida harga Nu 

menunjukan peningkatan. Karena semakin 

besar laju aliran masa semakin besar induksi 

panas yang diberikan ke sistem. Sehingga rata 

rata temperatur permukaan pembuluh semakin 

meningkat, dan beda temperatur antara 

pembuluh dan dinding semakin besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik laju aliran masa dengan Nu 

pada Xt/H = 0,0416 dan pada Pt/D = 6 

 

Korelasi empiris koefisien perpindahan 

panas konveksi alamiah 
Studi eksperimental ini bertujuan mencari 

hubungan empiris dari variabel posisi, jarak 

antar pembuluh dan laju aliran massa fluida 

panas terhadap bilangan Nuselt. Dengan 

menggunakan methoda regresi diperoleh 

persamaan korelasi empiris bilangan Nuselt 

sebagai fungsi dari bilangan Reyleigh, variabel 

posisi dan variabel jarak antar pembuluh alat 

penukar panas menjadi. 

 

                                                                              

                                 (15) 
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Dari model persamaan korelasi tersebut 

didapatkan koefisien determinasi sebesar 95,6 

yang berarti bahwa keragaman data yang dapat 

diterangkan oleh model adalah sebesar 95,6 

berarti model yang diteliti sudah cukup baik.   

 

Respon posisi perletakan pembuluh dan 

Raleygh terhadap Nu. 

Peningkatan posisi perletakan deretan 

pembuluh mempengaruhi peningkatan  harga 

Nu sebesar –0.02 setiap satu satuan Xt/H. Dan 

peningkatan Raleygh meningkatkan Nu 

sebesar 0.406 untuk satu satuan Ra. Koefisien 

replikasi antara Xt/H dan Ra sebesar 2.9097 

terhadap peningkatan harga Nu. Dengan 

koefisien determinasi sebesar 89,9 persen.  

  

                                                                 (16) 

 

Jadi semua plot respon surface diatas 

menunjukan perubahan yang mendekati pola 

linieritas menggunakan sekala logaritmis 

dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. 

Sehingga model sudah memenuhi semua 

asumsi-asumsi yang dipergunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Respon surface Xt/x dan Ra 

terhadap Nu. 

 

 

 

Korelasi Empiris Koefisien Perpindahan 

Panas Konveksi Alamiah 
Studi eksperimental ini bertujuan mencari 

hubungan empiris dari variabel posisi, jarak 

antar pembuluh dan laju aliran massa fluida 

panas terhadap bilangan Nuselt. Dengan 

menggunakan methoda regresi akan diperoleh 

model yang menggambarkan hubungan 

variabel posisi, jarak antar pembuluh dan 

Bilangan Reyleigh terhadap Bilangan Nuselt 

sebagai berikut: 

                                                                  (17) 

Sehingga persamaan korelasi empiris 

Bilangan Nuselt sebagai fungsi dari Bilangan 

Reyleigh, variabel posisi tanpa dimensi dan 

variabel jarak antar pembuluh tanpa dimensi 

alat penukar panas menjadi. 
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Dari model persamaan korelasi tersebut 

didapatkan koefisien  determinasi sebesar 95,6 

yang berarti bahwa keragaman data yang dapat 

diterangkan oleh model adalah sebesar 95,6 

berarti model yang diteliti sudah cukup baik.    

 

Simpulan 

Semakin bertambah besar Pt/D harga Nu 

semakin menurun. Semakin besar posisi 

perletakan pembuluh menurunkan harga 

bilangan Nuselt. Semakin besar laju aliran 

masa harga Bilangan Nuselt semakin besar. 

Variabel yang paling dominan berpengaruh 

adalah Bilangan Raleygh dengan koefisien 

0,34, jarak antar pembuluh dominan kedua 

dengan koefisien pengaruh 0,175.  
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Abstrak 

Molekul air memiliki ikatan hidrogen membentuk sebuah kerangka yang memiliki rongga, dan 

rongga akan di tempati oleh molekul gas. Molekul air dan molekul gas ini dapat berikatan untuk 

membentuk hirdat. Hidrat merupakan kristal padat berbentuk es yang terdiri dari air dan gas yang 

terjadi karena tekanan tinggi dan temperatur rendah. Saat ini penelitian tentang hidrat difokuskan 

pada sistem penyimpanan dan transportasi gas alam. Sehingga karakteristik hidrat dianggap hal 

penting dalam industri manufaktur hidrat gas alam. Karakteristik tersebut meliputi laju pembentukan, 

stabilitas dan kapasitas penyimpanan hidrat. Karena tekanan sangat berpengaruh dalam penyimpanan 

hidrat ini, maka pengaruh variasi tekanan awal pemebentukan akan menetukan nilai karakteristik dari 

pembentukan dan penguraian gas hidrat yang terbentuk. Dalam penelitian ini gas yang akan diikatkan 

dengan air adalah gas campuran propana butanadengan prosentase 50% : 50%. Tekanan divariasikan 

sebesar 2, 3, dan 4 bar. Sedangkan karakteristik yang diamati adalah laju pembentukan, stabilitas dan 

kapasitas penyimpanan hidrat. Adapun air yang digunakan adalah air demin sebesar 50 cm3 dengan 

temperatur cooling bath laju pembentukan dan stabilitas sebesar 1 0C dan -5 0C. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin besar tekanan, maka karakteristik gas hidrat akan semakin meningkat. 

Laju pembentukan hidrat dinyatakan dalam bentuk tekanan yang ada pada hidrat serta banyaknya 

konsumsi gas hidrat propana butana yang dapat diserap oleh air. Konsumsi mol terbesar ada pada 

tekanan awal 4 bar sebesar 0.745654 mol pada tekanan hidrat 1.71959 bar. Selanjutnya, stabilitas 

hidrat dinyatakan dengan tekanan penguraian gas pada hidrat. Tekanan penguraian terbesar terjadi 

pada tekanan awal 2 bar pada 0.10916 bar. Tingkat stabilitas hidrat tertinggi terjadi pada tekanan 

awal 4 bar pada 1.62055 bar. Kapasitas penyimpanan hidrat terbesar juga ada pada tekanan awal 

pembentuka 4 bar sebesar 39.61727 V/V. 

 

Kata kunci : Gas hidrat, tekanan, laju pembentukan, stabilitas, kapasitas penyimpanan  

 

1. Pendahuluan 
Ketersediaan sumber daya alam 

sebagai sumber energi yang berasal dari bahan 

bakar fosil terutama minyak bumi semakin 

menipis. Untuk mengganti sumber energi 

tersebut, kini banyak negara yang 

menggunakan gas alam sebagai sumber energi. 

Saat ini gas telah mengalami era keemasaan, di 

Indonesia dimulai dengan diadakannya 

program konversi dari menggunakan minyak 

tanah diganti dengan  menggunakan Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, kebutuhan komersial 

hingga kebutuhan industri. Sumber energi 

yang berasal dari gas tentu saja memiliki 

berbagai permasalah, salah satunya dalam 

media penyimpanan dan transportasi gas. 

Media penyimpanan dan transportasi 

gas alam meliputi sistem pemipaan, LNG dan 

CNG. Saat ini banyak ilmuwan yang 

mempelajari tentang gas alam padat sebagai 

media baru untuk penyimpanan dan 

transportasi gas alam. Gas alam padat dikenal 

juga sebagai Natural Gas Hydrate. Hidrat gas 

alam merupakan kristal padat berbentuk es 

yang terdiri dari air dan gas yang terjadi pada 

tekanan tinggi dan temperatur rendah. Molekul 

air memiliki ikatan hidrogen membentuk 

sebuah kerangka yang memiliki rongga. Di 

dalam rongga antar molekul air terdapat 

molekul gas yang terjebak pada berbagai 

macam bentuk dan ukuran [1]. Hidrat 

membentuk kristal dalam  struktur yaitu 

struktur kubus I, struktur kubus II dan struktur 

heksagonal, tergantung pada sifat dan ukuran 

molekul gas. 

Penelitian tentang stabilitas hidrat [2] 

dan [3], yang memungkinkan hidrat untuk 
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tetap stabil pada tekanan atmosfer dan 

beberapa derajat di bawah titik es, para 

ilmuwan telah tertarik untuk mempelajari 

penyimpanan dan transportasi gas dalam 

bentuk hidrat. Penelitian ini dimulai pada awal 

1990-an oleh Gudmundsson dan kelompoknya 

di Universitas Norwegia Sains dan Teknologi. 

Tingkat kecepatan pembentukan hidrat 

gas alam telah dianggap hal yang penting, di 

mana tingkat pembentukan ini diterapankan 

pada industri hidrat gas alam untuk 

penyimpanan dan transportasi gas. Tidak 

hanya tingkat pembentukan hidrat, stabilitas 

hidrat yang terbentuk sangat penting untuk 

jarak dan waktu transportasi yang jauh dan 

lama. Serta kapasitas penyimpanan hidrat 

ketika hidrat mencapai suhu ruangan. 

Dalam penelitian ini akan membahas 

tentang laju pembentukan, stabilitas dan 

kapasitas penyimpanan hidrat gas propane 

butanadengan variasi tekanan. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh tekanan terhadap tingkat 

pembentukan hidrat dan kapasitas 

penyimpanan gas dalam hidrat kemudian 

diikuti dengan stabilitas berkepanjangan pada 

hidrat gas alam dengan volume air pada 

penelitian ini dianggap konstan. 

 

2. Metode Penelitian 

Gas yang digunakan untuk hidrat 

adalah campuran gas propana butana dalam 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) serta air 

demineraliser dengan tingkat resistivity 

100x10 4 Ω cm. 

2.1 Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian adalah 

tekanan sebesar 2 bar, 3 bar dan 4 bar. Variabel 

terikat adalah laju pembentukan, stabilitas dan 

kapasitas penyimpanan gas hidrat propana 

butana. Variabel kontrol adalah volume air 

demin sebesar 50 cm3, suhu cooling bath laju 

pembentukan dan stabilitas sebesar 1 0C dan -

5 0C. 

2.2 Alat Penelitian 

Peralatan penelitian yang digunakan 

ditunjukkan pada gambar 1. Alat ini terdiri dari 

crystallizer bertekanan tinggi dengan diameter 

rongga  4 cm, tinggi 12 cm, tebal 0.5 cm dan 

volume total 150 cm3. Crystallizer sebagai 

wadah pembentukan hidrat, cooling bath 

sebagai pengatur temperatur sistem, katup 

sebagai pengatur distribusi gas, thermocouple 

dan pressure digital sensor yang digunakan  

sebagai sensor temperatur dan sensor tekanan 

pada crystallizer. Motor listrik yang digunakan 

untuk memutar crystallizer yang berfungsi 

untuk mencampur gas dengan air sehingga 

terjadi hidrat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Instalasi Alat Penelitian 

 

Keterangan: 

1. Frame 

Gambar 1. Instalasi Alat Penelitian 

 
Adapun susunan instlasai alat 

penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagia 

berikut : 1. Frame; 2. Frame Crystallizer; 3. 

Motor listrik; 4. Pulley besar; 5. Pulley kecil; 

6. Rumah bearing; 7. Tutup Crystallizer; 8. 

Crystallizer; 9. Belt; 10. Inventer; 11. 

Thermocouple; 12. Data logger; 13. Pressure 

digital sensor 14. Cooling bath 

 

2.3 Prosedur Penelitian 

2.3.1 Pembentukan hidrat 

Crystallizer dibersihkan dengan air 

demineraliser. Memasukkan air demin ke 

dalam crystallizer sebesar 50 cm3 kemudian 

memvakumkan crystallizer. Gas propana 

butana di masukkan dengan tekanan 3 bar pada 

temperatur 300 K. Setelah sistem mencapai 

kesetimbangan pada temperatur dan tekanan 

awal, sistem didinginkan sampai suhu 

pembentukan hidrat (274 K) pada cooling 

bath. Crystallizer diputar dengan kecepatan 

200 rpm untuk memulai pembentukan hidrat. 

Pembentukan hidrat dilakukan selama 10 jam. 

Suhu dan tekanan dicatat selama proses 

pembentukan hidrat. Untuk mendapatkan 

jumlah gas yang dikonsumsi selama 

pembentukan hidrat, digunakan persamaan 

berikut: 

𝑛 =  
𝑃 𝑉

𝑍 𝑅 𝑇
  (1) 
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Di mana P, V dan T adalah tekanan gas, 

volume gas, dan suhu sistem. R adalah 

konstanta gas dan Z adalah faktor 

kompresibilitas. 

Ketika tekanan sistem mencapai titik 

kesetimbangan 3-fasa pada 274 K, 

pembentukan hidrat berhenti. Tekanan sistem 

menjadi konstan pada titik ekuilibrium, sistem 

tersebut telah mencapai konversi maksimum. 

 

2.3.2 Stabilitas hidrat 

Setelah pembentukan hidrat selesai, 

suhu pada cooling bath diturunkan menjadi 

268 K. Kemudian sistem didiamkan sampai 

titik keseimbangan. Setelah sistem mencapai 

titik kesetimbangan pada suhu 268 K katup 

distribusi gas dibuka dan gas sisa yang tidak 

menjadi hidrat di keluarkan dari crystallizer. 

Setelah proses pembuangan gas sisa yang tidak 

menjadi hidrat sistem dibiarkan pada suhu 268 

K selama 5 jam untuk melihat tekanan 

peguraian pada hidrat kemudian peningkatan 

tekanan penguraian dengan waktu penguraian 

dicatat. 

 

2.3.3 Kapasitas penyimpanan hidrat 

Setelah uji stabilitas pada suhu 268 K, 

crystallizer dibiarkan sampai mencapai suhu 

kamar, sehingga menyebabkan gas yang 

terperangkap dalam hidrat terlepas. Jumlah gas 

yang terlepas dari rongga hidrat dibandingkan 

dengan nilai konsumsi gas pada pembentukan 

hidrat yang dinyatakan dengan besaran 

tekanan. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Laju Pembentukan Hidrat  

 Gambar 2 menunjukkan hubungan 

antara tekanan dan temperatur terhadap waktu 

pembentukan hidrat propana butana. Tekanan 

gas hidrat menunjukkan tekanan gas yang 

tersimpan dalam hidrat yang diimbangi dengan 

temperatur saat laju pembentukan hidrat. 

Sedangkan waktu dibagi menjadi dua, waktu 

induksi yang menunjukkan waktu belum 

terjadi hidrat dan waktu pembentukan yang 

menunjukkan waktu mulai terbentuknya 

hidrat. 

Variasi tekanan 4 bar tingkat 

pembentukan hidrat meningkat dimulai dari 

menit ke 30 sampai menit ke 90, setelah itu 

pembentukan hidrat cenderung konstan. 

Variasi tekanan 3 bar memiliki tingkat 

pembentukan hidrat di bawah variasi tekanan 

4 bar, dan mengalami peningkatan tekanan 

sampai menit ke 510. Sementara variasi 

tekanan 2 bar tingkat pembentukan setelah 30 

menit lebih kecil dan mengalami peningkatan 

setelah menit ke 90. Selanjutnya tekanan 

cenderung konstan. Temperatur pembentukan 

hidrat untuk setiap variasi cenderung konstan 

yaitu ± 1 0C. 

 

 
 

Gambar 2. Grafik hubungan antara tekanan 

dan temperatur terhadap waktu pembentukan 

hidrat propana butana 

 

Variasi tekanan 2 bar, 3 bar dan 4 bar 

setelah proses pembentukan hidrat selama 10 

jam menghasilkan tekanan gas hidrat sebesar 

0.583021 bar dengan tekanan 1.154414 bar 

yang tidak menjadi hidrat pada variasi tekanan 

2 bar, 1.346189 bar dengan tekanan 1.560564 

bar tidak menjadi hidrat pada variasi tekanan 3 

bar dan 1.719585 bar dengan tekanan 

1.793117 bar tidak menjadi hidrat pada variasi 

tekanan 4 bar. 

Terlihat bahwa semakin besar variasi 

tekanan gas maka semakin meningkat laju 

pembentukan hidrat, serta waktu yang 

dibutuhkan untuk pembentukan semakin 

singkat. Hal ini dikarenakan pembentukan 

hidrat dipengaruhi oleh perpindahan massa 

molekul gas yang berdifusi yang semakin 

cepat akibat adanya tekanan tinggi, serta 

energi kinetik dari gerakan gas menuju 

permukaan hidrat yang semakin besar. Selain 

itu pembentukan hidrat terjadi karena adanya 

perpindahan panas dari sistem ke lingkungan 
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sehingga menyebabkan temperatur sistem 

berubah serta akibat putaran crystallizer yang 

menyebabkan sistem agitasi (kavitasi atau 

turbulensi). 

 

 
 

Gambar 3. Grafik hubungan antara konsumsi 

gas propana butana terhadap waktu 

 

Gambar 3 menunjukkan hubungan 

antara konsumsi gas propana butana dalam 

bentuk mol terhadap waktu. Tingkat konsumsi 

gas propana butana menunjukkan  tingkat laju 

pembentukan gas hidrat yang terjadi. 

Tingkat konsumsi gas semakin 

meningkat seiring bertambahnya waktu. 

Perbandingan  dari ketiga variasi tekanan yang 

telah ditentukan terlihat bahwa konsumsi gas 

terbesar adalah tekanan  4 bar, 3 bar 

selanjutnya 2 bar. Besar nilai konsumsi gas 

diperoleh dari besar tekanan pada hidrat. 

Tingkat konsumsi gas sebanding dengan 

tekanan gas dalam hidrat. Laju pembentukan 

gas hidrat akan meningkat dengan kenaikan 

tekanan yang diberikan. Karena adanya 

tekanan tinggi maka tingkat perpindahan 

massa dalam berdifusi dan energi kinetik dari 

gas akan semakin meningkat sehingga gas 

hidrat yang terbentuk akan semakin besar dan 

waktu pembentukan semakin singkat. 

Pembentukan hidrat dilakukan pada suhu 

sistem yang dijaga konstan sebesar 1 0C selama 

10 jam. 

Dari data yang diambil dengan variasi 

tekanan sebesar 2 bar setelah temperatur 

mencapai kesetimbangan pembentukan hidrat 

pada menit ke 30 konsumsi gas yang menjadi 

hidrat sebesar 0.055851 mol. Ketika mencapai 

menit ke 600 dengan temperatur tetap 

konsumsi gas sebesar 0.24252 mol. Variasi 

tekanan sebesar 3 bar pada menit ke 30 

konsumsi gas yang menjadi hidrat sebesar 

0.161882 mol. Ketika mencapai menit ke 600 

dengan temperatur tetap, konsumsi gas yang 

menjadi hidrat sebesar 0.578 mol. Variasi 

tekanan sebesar 4 bar pada menit ke 30 

konsumsi gas yang menjadi hidrat sebesar 

0.314418 mol. Ketika mencapai menit ke 600 

dengan temperatur tetap konsumsi gas yang 

menjadi hidrat sebesar 0.745654 mol. 

 Variasi tekanan sebesar 2 bar hanya 

bisa membentuk gas hidrat sebesar 0.24252 

mol karena dengan tekanan yang kecil akan 

menghasilkan tingkat agitasi, energi kinetik 

dan perpindahan massa yang lebih kecil. 

Sehingga untuk mendorong gas agar 

tercampur dengan air dan membentuk hidrat 

kurang maksimum. 

Agar proses pembentukan dan 

pertumbuhan hidrat lebih maksimum 

diperlukan tekanan tinggi, agar gas berdifusi 

lebih banyak berdifusi. Dengan adanya 

tekanan tinggi waktu pembentukan hidrat akan 

semakin cepat dan tingkat konsumsi gas untuk 

menjadi hidrat juga semakin besar. 

 

 
  

Gambar 4. Grafik hubungan antara gas 

propana butana dalam hidrat terhadap 

temperatur pembentukan hidrat 

  

 Gambar 4 menunjukkan hubungan 

antara gas propana butana dalam hidrat 

terhadap temperatur pembentukan hidrat. Gas 

propana butana menunjukkan besarnya gas 

yang menjadi hidrat dalam besaran mol, 

sementara temperatur menunjukkan pada 

temperatur berapa 0C hidrat akan terbentuk. 

 Hidrat akan terbentuk ketika 

temperatur pada sistem mencapai titik 
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kesetimbangan tiga fasa sesuai dengan 

diagram kesetimbangan pembentukan hidrat. 

Ketika temperatur dan tekanan sistem belum 

sampai pada titik kesetimbangan tiga fasa 

pembentukan hidrat maka hidrat tidak akan 

terbentuk. Untuk campuran gas propana 

butana pada variasi tekanan yang diberikan, 

ketika sistem berada pada temperatur di atas 5 
0C pembentukan hidrat tidak akan tejadi. 

Terlihat pada gambar 4.3 bahwa laju 

pembentukan gas hidrat propana butana terjadi 

ketika temperatur sistem mencapai 1 0C. 

Konsumsi gas dalam hidrat tertinggi ada pada 

variasi tekanan 4 bar sebesar 0.745654 mol dan 

dimulai pada menit ke 30 ketika temperatur 

pada sistem mencapai 0.659982 0C dengan gas 

yang menjadi hidrat sebesar 0.314418 bar. 

 

3.2 Stabilitas Hidrat  

 

 
Gambar 5. Grafik Hubungan antara Tekanan 

Disosiasi Gas Hidrat Propana Butana 

Terhadap Waktu 

 

Gambar 5 menunjukkan hubungan 

antara tekanan disosiasi gas hidrat propana 

butana terhadap waktu, tekanan disosiasi 

merupakan tekanan penguraian dari gas yang 

terjebak dalam hidrat. Sedangkan waktu 

merupakan waktu yang ditentukan untuk 

stabilitas dari hidrat. Tekanan penguraian 

menunjukkan tingkat stabilitas gas hidrat 

propana butana. Semakin besar tekanan 

penguraian maka semakin tidak stabil gas 

hidrat yang terbentuk. Stabilitas gas hidrat 

propana butana dilakukan selama 5 jam untuk 

setiap variasi dengan suhu sistem dijaga 

konstan sebesar ±-5 0C. 

 Tekanan penguraian terbesar terjadi 
pada variasi tekanan hidrat 2 bar, selanjunya 

variasi tekanan 3 bar dan 4 bar tekanan. Pada 

variasi tekanan 2 bar penguraian dimulai pada 

menit ke 20 hingga menit ke 60 dan 

selanjutnya tekanan penguraian konstan. Pada 

variasi tekanan 3 bar penguraian dimulai pada 

menit ke 30 dan terjadi peningkatan tekanan 

penguraian pada menit ke 60 sampai menit ke 

120 yang selanjutnya tekanan penguraiannya 

konstan. Sedangkan pada variasi tekanan 4 bar 

penguaraian terjadi pada menit ke 60 dan 

selanjutnya tekanan penguraian konstan 

sampai menit ke 300. 

Proses stabilitas hidrat dilakukan 

selama 5 jam dengan suhu ± -5 0C. Penentuan 

suhu tersebut sesuai dengan suhu 

kesetimbangan tiga fasa hidrat untuk stabilitas 

dari gas hidrat itu sendiri. Untuk 

kesetimbangan tiga fasa dengan suhu -5 0C, 

fasa kesetimbangan terdiri dari ice, hydrate 

dan vapor. Sebelum melakukan proses 

stabilitas gas hidrat, tekanan gas yang tidak 

menjadi hidrat dibuang terlebih dahulu. 

Setelah sistem mencapai kondisi 

kesetimbangan, tekanan gas yang tidak 

menjadi hidrat dibuang. Sehingga tekanan 

dalam tabung crystallizer 0 bar saat proses 

stabilitas berlangsung. Hal ini bermaksud 

untuk mengetahui seberapa besar tekanan 

penguraian yang terjadi pada hidrat. Pada 

variasi tekanan 2 bar besar tekanan 

penguraiannya sebesar 0.10916 bar, variasi 

tekanan 3 bar sebesar 0.1041 bar dan variasi 

tekanan 4 bar sebesar 0.09903 bar. 

 

 
 

Gambar 6. Grafik hubungan antara tekanan 

hidrat terhadap waktu stabilitas 

 

Gambar 6 menunjukkan hubungan 

antara tekanan hidrat dengan waktu stabilitas. 
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Tekanan hidrat merupakan tekanan gas yang 

masih terperangkap dalam hidrat selama 

proses stabilitas berlangsung dalam waktu 5 

jam. Bedanya dengan tekanan disosiasi 

menunjukkan tekanan gas yang mengurai dari 

hidrat dalam waktu 5 jam. 

 Tingkat stabilitas gas hidrat erat 

kaitannya dengan pembentukan gas hidrat 

dalam proses laju pembentukan hidrat. 

Semakin besar gas hidrat yang terbentuk maka 

stabilitas hidrat akan semakin besar. 

Pembentukan hidrat dipengaruhi oleh tekanan 

yang diberikan, semakin besar tekanan yang 

diberikan maka gas yang terbentuk untuk 

menjadi hidrat akan semakin besar sehingga 

stabilitas dari hidrat akan semakin besar. 

Dengan tekanan yang besar maka 

pertumbuhan hidrat akan semakin besar. 

Stabilitas juga dipengaruhi oleh laju 

pendinginan pada sistem cooling bath, 

semakin cepat laju pendinginan maka 

distribusi Kristal es semakin rata dan seragam 

sehingga luas bidang kontak semakin besar 

dan ikatan antar molekul kristal semakin kuat. 

Stabilitas juga dipengaruhi oleh lapisan es 

dalam hidrat yang melindungi gas propana 

butana.  

 Setelah 5 jam stabilitas hidrat, gas yang 

masih tersimpan dalam hidrat dan tidak 

mengalami penguraian terbesar ada pada 

variasi tekanan 4 bar yaitu 1.620555 bar. Dan 

variasi tekanan 2 bar memiliki nilai kestabilan 

yang rendah sebesar 0.473861 bar dengan 

tingkat penguraian yang tinggi. 

 

3.3 Kapasitas Penyimpanan Hidrat  

 Gambar 7 menunjukkan diagram 

kapasitas penyimpanan gas hidrat propana 

butana. Kapasitas penyimpanan gas hidrat 

propana butana merupakan perbandingan 

antara volume gas yang terdekomposisi dari 

stabilitas hidrat sampai suhu 27 0C dengan 

volume gas hidrat secara teoritis. Volume 

gas yang terdekomposisi diperoleh dari 

tekanan gas yang terdekomposisi sampai suhu 

mencapai 27 0C dengan sejumlah konsumsi 

mol gas yang menjadi hidrat. Sedangkan 

volume gas hidrat secara teoritis diperoleh dari 

15.5 % air (50 cm3) yang akan ditempati hidrat. 

15.5 % dari 50 gr air akan di tempati gas 

propana butana (7.75 gr). Dari 7.75 gr gas 

propana butana didapatkan gas yang dapat 

dikonsumsi sebesar 0.07598 mol dengan 

volume hidrat 0.07498 cm3. 

Kapasitas penyimpanan hidrat erat 

kaitannya dengan laju pembentukan hidrat 

serta stabilitas dari hidrat itu sendiri. Semakin 

besar tingkat laju pembentukan hidrat dan 

stabilitas, maka semakin besar pula kapasitas 

penyimpanan hidrat. 

 
Gambar 7. Grafik hubungan antara kapasitas 

penyimpanan gas hidrat propana butana 

terhadap tekanan awal pembentukan 

 

Dari perhitungan antara kapasitas 

penyimpanan hidrat secara aktual dan teoritis 

didapatkan bahwa dengan suhu dan volume air 

yang sama, kapasitas penyimpanan hidrat 

tertinggi terjadi pada variasi tekanan 4 bar 

sebesar 7.641733694 V/V, diikuti variasi 

tekanan 3 bar dan 2 bar sebesar 26.44074608 

V/V dan 39.61726779 V/V. 

 

4.  Kesimpulan 

 Hasil dari penelitian ini adalah: 

1. Semakin besar tekanan yang diberikan 

maka semakin besar dan semakin cepat 

tingkat pembentukan hidrat dan kapasitas 

penyimpanan hidrat serta akan diikuti 

dengan stabilitas hidrat dalam waktu yang 

lebih lama. 

2. Laju pembentukan gas hidrat propana 

butana akan semakin meningkat dengan 

meningkatnya tekanan yang diberikan. Laju 

pembentukan hidrat dapat dilihat dari 

tekanan pada hidrat dan sejumlah konsumsi 

mol gas untuk menjadi hidrat. Tingkat 

konsumsi gas tertinggi pada variasi tekanan 

4 bar sebesar 0.745654 mol dan tekanan 

hidrat tertinggi pada variasi tekanan 4 bar 

sebesar 1.71959 bar. 

59



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-010 

 

 

3. Tingkat stabilitas hidrat berbanding terbalik 

dengan tekanan penguraian pada hidrat, 

semakin besar tekanan penguraian hidrat 

maka tingkat stabilitas hidrat semakin 

rendah begitu juga sebaliknya. Tekanan 

penguraian tertinggi terjadi pada variasi 

tekanan 2 bar sebesar 0.10916 bar. Tingkat 

maksimum stabilitas hidrat terjadi pada 

variasi tekanan 4 bar sebesar 1.62055 bar. 

4. Kapasitas penyimpanan hidrat diperoleh 

dengan membandingkan volume gas yang 

terurai hingga suhu 27 0C dengan volume 

gas hidrat secara teoritis. Nilai kapasitas 

penyimpanan hidrat tertinggi ada pada 

variasi tekanan 4 bar sebesar 39.61727 V/V. 
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Abstrak 
Refrigeran hidrokarbon pada saat ini merupakan refrigeran alternatif yang tidak merusak ozon dan 

ramah lingkungan. Dalam penggunaannya, refrigerant hidrokarbon harus dicampur dengan zat 

inhibitor untuk mengurangi efek mampu nyalanya. Campuran LPG-CO2 merupakan salah satu 

refrigeran alternatif sebagai pengganti refrigeran yang digunakan pada instalasi AC mobil. Penelitian 

ini bertujuan untuk menginvestigasi unjuk kerja refrigerant LPG-CO2 ini pada AC mobil dalam 

berbagai variasi beban pendinginan dan variasi kandungan CO2 dalam refrigeran. Kandungan CO2 

dalam refrigerant campuran divariasikan dari 0% sampai 20%. Sedangkan beban pendinginan AC 

divariasikan dalam 1 – 3 kW. Hasil penelitian menunjukkan unjuk kerja AC mobil tertinggi 

ditunjukkan oleh refrigeran LPG tanpa campuran CO2. Penambahan kadar CO2 dalam refrigeran akan 

menurunkan koefisien prestasi dari AC mobil. Refrigeran LPG dengan kandungan CO2 20 % akan 

menurunkan angka koefisein prestasi lebih dari 35 % jika dibandingkan dengan refrigerant LPG saja. 

Disisi lain, unjuk kerja AC mobil menggunakan refrigeran LPG murni cenderung konstan pada beban 

pendinginan yang berbeda sedangkan refrigerant LPG- CO2 (5 % CO2) sedikit menurun dengan 

semakin bertambahnya beban pendinginan. 

 

Kata kunci : Refrigeran, LPG-CO2, koefisien prestasi, beban pendinginan  

 

Pendahuluan 
Sejak tahun 1930 an, CHCs 

(Chlorofluorocarbons) sudah digunakan 

sebagai refrigeran dalam system refrigerasi di 

segala bidang. Hal ini karena CFCs 

mempunyai karakteristik yang sangat bagus 

dan cocok sebagai refrigeran, misalnya murah, 

tidak mudah terbakar, stabil di segala 

perbedaan suhu dan mempunyai nilai prestasi 

yang paling besar dibandingkan dengan jenis 

refrigerant yang lain. Tetapi sejak adanya 

penemuan bahwa CFC adalah salah satu 

penyebab terhadap menipisnya lapisan ozone 

di atmosfir bumi dan penyebab terjadinya 

global warming, maka refireran ini kemudian 

melalui mulai dihindari. Bahkan produksinya 

mulai distop sejak amandemen Montreal 

Protocol 1989 [1] 

Perkembangan selanjutnya, refrigeran HFC 

(hydroflourocarabon) menjadi pengganti dari 

refrigeran CFC. Refrigeran HFC yang paling 

terkenal saat itu adalah R134a dan banyak 

digunakan dalam refrigerasi di bidang 

otomotif atau mobil. Sifat refrigerant ini 

hampir sama dengan R-12 seperti aman dan 

tidak mudah terbakar, tetapi R134a 

mempunyai efisiensi energy yang lebih rendah 

dari R-12 dan lebih mahal. Kelebihan dari 

R134a dibanding R-12 adalah R134a tidak 

menyebabkan menipisnya lapisan ozone dan 

hanya sedikit kontribusinya dalam masalah 

global warming. Penggunaan R134a sebagai 

refrigerant masih memiliki sedikit 

permasalahan karena R-134a mempunyai ratio 

kompresi yang cukup tinggi dan koefisien 

perpindahan panas yang kurang baik pada 

temperature yang rendah [2] 

Saat ini, permasalahan lingkungan 

menyebabkan perkembangan refrigerant 

beralih kepada refrigerant natural. Refrigeran 

jenis hidrokarbon harus diakui tidak 

mempunyai efek buruk terhadap kerusakan 

lingkungan dibandingkan dengan refrigeran 

sintetis [3]. Sisi kurang baik dari refrigerant 

hidrokarbon adalah mudah untuk terbakar 

sehingga penggunanya masih memerlukan 

perhatian, khususnya jika digunakan di bidang 

otomotif. Untuk mengurangi efek mudah 

terbakarnya, beberapa peneliti berusaha untuk 

mencampur hidrokarbon dengan bahan lain 

yang dapat menjadi inhibitor [4-6]. Akan tetapi 

efek samping dari pencampuran bahan ini 
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menyebabkan penurunan prestasi maupun 

berubahan karakteristik yang tidak bisa 

dihindari. Oleh karena itu penelitian tentang 

pengaruh inhibitor dalam refrigerant 

hidrokarbon masih menjadi topik yang sedang 

diteliti oleh banyak peneliti.  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

eksperimen tentang unjuk kerja campuran 

LPG-CO2 sebagai salah satu refrigeran 

alternatif sebagai pengganti refrigeran yang 

digunakan pada instalasi AC mobil. Unjuk 

kerja refrigerant LPG- CO2 ini pada AC mobil 

diuji dalam berbagai variasi beban 

pendinginan dan variasi kandungan CO2 dalam 

refrigerant. 

Metode Penelitian 

Instalasi penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 1 dibawah ini.  

 

 
Gambar 1 Instalasi penelitian 

 

Satu set air conditioner dari mobil 

digunakan sebagai instalasi penelitian. 

Termometer dan pressure gage dipasang pada 

sisi masuk dan keluar kompresor, serta sisi 

keluar kondensor yang digunakan untuk 

menghitung entalpi di titik-titk tersebut. Sisi 

keluar kondensor juga dipasang sebuah slight 

gas untuk mengamati fase refrigerant keluar 

kondensor. 

Simulasi beban pendinginan AC dilakukan 

dengan memasang sebuah saluran udara di sisi 

evaporator seperti terlihat pada gambar diatas. 

Kecepatan aliran udara diatur oleh sebuah 

blower sedangkan variasi beban pendinginan 

dan kelembaban udaranya disuplai dari sebuah 

boiler yang terhubung ke sisi masuk blower. 

Pada penelitian ini beban pendinginan 

divariasikan berdasarkan variasi beban boiler 

dari 1 kW ke 3 kW.    

 Pengujian koefisien prestasi AC mobil 

dilakukan pada beberapa variasi campuran 

LPG-CO2. Fraksi CO2 dalam refrigera 

campuran divariasikan dalam 0%, 5%, 10%, 

15% dan 20%.  

Hasil dan Pembahasan 

Gambar 2 menunjukkan pengaruh 

konsentrasi CO2 terhadap efek refrigerasi pada 

evaporator. Dari gambar tersebut terlihat 

bahwa efek refrigerasi cenderung turun seiring 

dengan bertambahnya konsentrasi CO2. 

Karakteristik CO2 yang mempunyai titik kritis 

pada temperatur yang rendah menyebabkan 

tekanan di evaporator meningkat dibandingkan 

dengan refrigerant LPG saja. Hal ini 

menyebabkan daerah evaporasi menjadi lebih 

sempit (beda entalpi di evaporator mengecil). 

Akibatnya efek refrigerasi menurun seiring 

dengan kenaikan prosentase CO2 dalam 

refrigerant.  

Pada laju aliran udara yang konstan 

melewati evaporator, refrigeran LPG tanpa 

campuran CO2 mempunyai efek refrigerasi 

sebesar 364 kJ/kg. Sedangkan pada 

konsentrasi CO2 20% mempunyai efek 

refrigerasi sebesar 247,234 kJ/kg. Terlihat 

bahwa penambahan CO2 dalam refrigeran 

LPG menurunkan efek refrigerasi hingga lebih 

dari 30 %.  

 

 
Gambar 2 Pengaruh konsentrasi CO2 dalam 

refrigerant terhadap efek refrigerasi 

 

Gambar 3 menunjukkan pengaruh 

konsentrasi CO2 terhadap kerja kompresi. Efek 
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CO2 terhadap kerja kompresi berbanding 

terbalik dengan efek CO2 terhadap efek 

refrigerasi. Terlihat pada gambar tersebut, 

kerja kompresi cenderung naik seiring dengan 

bertambahnya CO2 dalam campuran 

refrigerant. Hasil eksperimen menunjukkan 

bahwa Penambahan CO2 menyebabkan 

tekanan sisi masuk kompresi meningkat cukup 

tajam, begitu juga tekanan refrigeran keluar 

kompresor. Hal ini menyebabkan kerja 

kompresi pada campuran LPG- CO2 lebih 

tinggi dibandingkan dengan LPG murni. 

Mesin Pendingin dengan refrigeran LPG 

saja mempunyai kerja kompresi sebesar 61 

kJ/kg. Sedangkan pada refrigerant campuran 

dengan konsentrasi CO2 sebesar 20% 

mempunyai kerja kompresi sebesar 64,479 

kJ/kg.  

 

 
Gambar 3 Pengaruh konsentrasi CO2 dalam 

refrigerant terhadap kerja kompresi 

 

Gambar 4 memperlihatkan pengaruh 

presentase CO2 dalam refrigerant LPG- CO2 

terhadap koefisien prestasi mesin pendingin. 

Pada sistem mesin pendingin, koefisien 

prestasi merupakan ratio antara efek refrigerasi 

dengan kerja kompresi. Konsekuensi dari hasil 

penelitian diatas tentang efek refrigerasi dan 

kerja kompresi, maka dapat  disimpulkan 

bahwa koefisien prestasi semakin menurun 

seiring dengan penambahan prosentase CO2 

dala refrigerant campuran, seperi terlihat pada 

gambar 4.  

Jika dilihat lebih detail pada gambar 4, 

koefisien prestasi pada mesin pendingin 

dengan refrigeran LPG- CO2 dengan 

prosentase CO2 tertinggi (20 %), menunjukkan 

angka 3,834. Sedangkan koefisien prestasi 

untuk refrigerant LPG saja sebesar  5,967. 

Terlihat bahwa penambahan CO2 sebagai 

inhibitor pda refrigeran LPG mengakibatkan 

penurunan koefisien prestasi yang cukup 

signifikan sekitar 35 %.   

 

 
Gambar 4 Pengaruh konsentrasi CO2 dalam 

refrigerant terhadap koefisien prestasi 

 

 
Gambar 5 Pengaruh beban pendinginan 

terhadap koefisien prestasi 

 

Selain pengaruh konsentrasi CO2, penelitian 

ini juga melakukan investigasi pengaruh beban 

pendinginan terhadap koefisien prestasi AC 

mobil. Pada penelitian ini, konsentrasi CO2 

dalam refrigeran LPG- CO2 ditetapkan pada 

prosentase 5 %.  

Gambar 5 menunjukkan perbandingan 

koefisien prestasi antara refrigerant LPG 

murni dengan refrigerant campuran LPG- CO2 

dengan prosentase CO2 sebesar 5 %. Untuk 

refrigeran LPG saja, koefisien prestasi AC 

cenderung konstan pada beban pendinginan 

yang berbeda. Disisi lain, pada refrigerant 

campuran LPG- CO2 dengan prosentase CO2 

5%, semakin besar beban pendinginan 

menyebabkan koesifien prestasi AC cenderung 

semakin kecil.  
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Penurunan koefisien prestasi untuk AC 

mobil dengan refrigeran campuran LPG- CO2 

pada beban pendinginan yang semakin besar  

mungkin disebabkan karena efek perpindahan 

panas menyeluruh di komponen AC yang 

berubah karena beban pendinginan yang 

berbeda.  

 

Kesimpulan 

Penelitian ini menampilkan unjuk kerja AC 

mobil dengan refrigerant campuran LPG- CO2. 

Pengaruh prosentase CO2 dalam campuran 

refrigerant terhadap efek refrigerasi, kerja 

kompresi dan koefisien prestasi diamati dalam 

penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang 

bisa dijadikan kesimpulan adalah sebagai 

berikut. 

1. Semakin besar prosentase CO2 dalam 

refrigeran LPG- CO2 akan menurunkan 

efek refrigerasi dan menaikkan kerja 

kompresi. 

2. Koefisien prestasi AC mobil menurun 

seiring dengan semakin besarnya kadungan 

CO2. Kadungan 20 % CO2 akan 

menurunkan koefisien prestasi lebih dari 

35 % dibandingkan dengan refrigeran LPG 

saja. 

3. Koefisien prestasi AC mobil menggunakan 

refrigeran LPG murni cenderung konstan 

pada beban pendinginan yang berbeda 

sedangkan refrigerant LPG-CO2 (5 % CO2) 

sedikit menurun dengan semakin 

bertambahnya beban pendinginan. 
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ANALISA TERMAL PADA RUANG TRANSMISI DENGAN 
PERBANDINGAN SUHU HASIL EKSPERIMEN DAN SIMULASI 
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1, 2, 3Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Medan – 20155, 

Indonesia 

*Email: dtsurya123@gmail.com; nixon_randy@live.com 

Abstrak 

Transmisi adalah salah satu dari sistem pemindah tenaga dari mesin ke poros axle yang 

mengakibatkan roda dapat berputar dan mengerakkan mobil, transmisi berfungsi mendapatkan variasi 

momen dan kecepatan sesuai dengan kondisi jalan dan kondisi pembebanan sehingga diperoleh 

kesesuaian tenaga mesin dan beban kendaraan. Transmisi tidak selalu menghasilkan energi mekanik 

pada pemakaiannya, akan tetapi juga ada menghasilkan energi panas. Energi panas inilah yang harus 

ditekan mendekati nilai nol supaya tidak menyebabkan mesin mengalami kerusakan. Dari penelitian 

yang sebelumnya, didapatkan bahwa peneliti mencari efek temperatur pada casing gearbox, fluks 

panas dari casing gearbox, tegangan termal pada casing gearbox, dan panas pada roda gigi helical 

ketika diberi beban dan tanpa beban. Dalam kajian ini, akan dibahas tentang analisa termal pada ruang 

transmisi. Secara eksperimen, diukur kelembaban dan suhu lingkungan yang tidak dapat 

dikendalikan. Secara numerik, akan dicari total heatflux yang terjadi pada ruang transmisi. Hasil yang 

didapatkan eksperimen bahwa terjadi penurunan suhu sekitar 3oC setelah dilakukan perbaikan. 

Pertumbuhan suhu tersebut tidak mempengaruhi performansi mekanik gearbox, sedangkan secara 

numerik bahwa heatflux yang terjadi dalam ruang transmisi dipengaruhi oleh kontak antar roda gigi. 

Dimana heatflux tertinggi dialami oleh komponen bantalan.  

 

Kata Kunci: termal, ruang transmisi, termokopel, higrometer, total heatflux

.

Pendahuluan 

[1,2]Transmisi  merupakan salah  satu 

komponen yang penting pada mesin mobil. Pada 

pendahuluan ini akan lebih dijelaskan tentang 

peran dari transmisi. Peran kerja transmisi sangat 

penting karena pada bagian  inilah terdapat 

beberapa komponen penting misalnya gear yang 

digunakan untuk mengubah kecepatan dan 

kekuatan diantara poros input dan poros output, 

wadah fluida yang berfungsi untuk melumasi 

komponen-komponen yang berada didalam 

transmisi, poros untuk mentransfer daya, dan 

juga terdapat bantalan. 

Pada transmisi ini tidak selalu terjadi 

energi mekanik pada pergerakannya, namun juga 

menghasilkan energi panas pada sistem tersebut. 

Meskipun nilai yang dihasilkan energi panas 

kecil. Sehingga untuk mendapatkan panas yang 

terjadi dengan memberikan input putaran  

yang berbeda dapat digunakan metode FEA. 

Analisis FEA digunakan untuk mendapatkan 

total deformasi dan total heatflux yang terjadi  

dengan cara memberikan putaran pada static 

structural pada gear, kemudian akan dilanjutkan 

dengan analisis panas yang terjadi pada gear  dan 

casing dengan diberikan putaran yang berbeda. 

Tujuan dari menganalisis transmisi adalah untuk 

mengetahui perpindahan panas yang terjadi. 

Pawan Kumar dan M. Y. Patil Pawan 

Kumar, dan Prof. M. Y. Patil meneliti tentang 

suhu pada roda gigi ketika diberi beban dan 

tanpa diberi beban. Hasil penelitian adalah 

bahwa suhu pada roda gigi tanpa beban adalah 

sebesar 45,352 ⁰C, dan suhu roda gigi yang 

diberikan beban adalah sebesar 101,09 ⁰C. 

P. D. Patel, dan D. S. Shah meneliti tentang 

heatflux analisis, dan termal stress analisis. 

Hasil penelitian adalah mendapatkan tegangan 

ekuivalen maksimum pada bagian atas casing 

dan bagian bawah casing. Serta mendapatkan 

total deformasi maksimum pada casing 

transmisi tersebut. 

Model Analitik 

[3]Konveksi adalah proses transport energi 

dengan kerja gabungan dari konduksi panas, 

penyimpanan energi dan gerakan mencampur. 

Laju perpindahan panas dengan cara konveksi 

antara suatu permukaan dan suatu fluida dapat 

dihitung dengan persamaan 1: 

qc = hc. A. ∆T                                        (1) 
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Keterangan: 

qc  = laju perpindahan panas dengan cara 

konveksi. 

hc  = permukaan perpindahan panas atau 

koefisien perpindahan panas konveksi. 

A   = luas perpindahan panas. 

∆T  = perubahan suhu permukaan Ts dan suhu 

fluida T∞ dilokasi yang ditentukan. 

Radiasi adalah proses dengan mana panas 

mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke 

benda yang bersuhu rendah bila benda – benda 

itu terpisah di dalam ruang, bahkan bila terdapat 

ruang hampa diantara benda – benda tersebut. 

Jumlah energi yang meninggalkan suatu 

permukaan sebagai panas radiasi tergantung  

pada suhu mutlak dan sifat permukaan tersebut. 

Radiasi yang sempurna memancarkan energi 

radiasi dari permukaannya dengan laju 

perpindahan yang ditulis dengan persamaan 2: 

qr =  σ. A. (T1
4 − T2

4)                        (2) 
Keterangan: 

qr  = laju perpindahan panas radiasi 

𝜎  = konstanta Stefan – Boltzmann 

∆T  = perubahan suhu permukaan 1 dan 2 

Hubungan dasar untuk perpindahan panas 

dengan cara konduksi diusulkan oleh ilmuwan 

Perancis, J. B. J. Fourier, dalam tahun 1882. 

Hubungan ini menyatakan bahwa qk, laju aliran 

panas dengan cara konduksi dalam suatu bahan, 

sama dengan hasil kali dari 3 buah besaran 

berikut yang dapat dilihat pada persamaan 3: 

𝑞𝑘 = −𝑘. 𝐴.
𝑑𝑇

 𝑑𝑥
                                     (3) 

Keterangan: 

qk  = laju aliran panas. 

k  = konduktivitas termal. 

A  = luas penampang. 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
   = gradien suhu pada penampang tersebut, 

yaitu laju perubahan suhu T terhadap 

jarak dalam arah aliran panas x. 

Viskositas merupakan sifat yang paling utama 

dari sebuah bahan pelumas karena sifat ini secara 

garis besar menunjukkan kemampuan melumasi 

sesuatu . Hukum Newton tentang aliran viscous 

menyatakan bahwa tegangan geser di dalam 

fluida adalah berbanding lurus dengan perubahan 

kecepatan. Gambar 1 menunjukkan penjelasan 

dari definisi viskositas melalui Hukum Newton. 

 
Gambar 1. Definisi viskositas Hukum Newton 

Jadi viskositas menurut Hukum Newton dapat  

definisikan dengan persamaan 4 sebagai berikut: 

 

𝜏 = 𝜂 
𝑑𝑢

𝑑𝑦
=  𝜂 

𝑢

ℎ
                                   (4)                          

dimana: 

 τ = tegangan geser fluida (N/m2) 

𝜂 = viskositas dinamik (Poise, P) 

u = kecepatan relatif prmukaan (m/s) 

h = tebal lapisan pelumasan (m) 

Metode Eksperimen 

Penelitian ini dilandaskan secara eksperimental 

dimana pengambilan data menggunakan alat uji 

termokopel yang akan dilekatkan pada transmisi 

mobil saat studi eksperimental berlangsung. 

Parameter yang akan diujicobakan yaitu ketika 

transmisi tidak diberikan beban (non load), 

dimana pengukuran suhu dilakukan sebelum dan 

sesudah dilakukan perbaikan. Berikut akan 

dijelaskan bahan-bahan yang akan digunakan 

pada saat pengujian eksperimental thermal pada 

transmisi Daihatsu TAFT Daihatsu Hiline. 

Dalam pengujian ekperimental pada transmisi 

TAFT Daihatsu Hiline untuk mengetahui data 

thermal pada kondisi yang terjadi sebagai berikut 

: 

a) Termokopel 

Termokopel yang digunakan merupakan 

termokopel tipe K yang memiliki rentang (range) 

suhu -50oC sampai 1300oC . Pemilihan tipe K ini 

dikarenakan rentangan suhu daripada transmisi 

yang dikehendaki dan ketersediaan unit produk 

di pasar (market) yang ada. Dari hasil tinjauan 

terdapat dua jenis termokopel tipe K yang 

memiliki satu input dan dua input pengukuran 
yang dapat dilihat pada gambar 2. 

 

  
Gambar 2. Termokopel tipe K 
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b) Higrometer 

Higrometer diperlukan untuk mengukur tingkat 

kelembaban udara suatu tempat dimana tingkat 

kelembaban merupakan faktor yang tidak dapat 

dikendalikan dalam studi eksperimen ini. 

Penyebab utama terjadinya galat yang cukup 

besar dalam suatu percobaan termal adalah 

kelembaban dan suhu lingkungan yang tidak 

dapat dikendalikan higrometer dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Higrometer 

 

Penggambaran flow process pengambilan data 

eksperimental dapat dijelaskan pada Gambar 4 

sebagai Design of Experiment (DOE) 

 

 
Gambar 4. Design of Experiment (DOE) 

 

Percobaan dirangkai sesuai dengan DOE pada 2 

titik yang berbeda untuk menghindari data 

tunggal yang terjadi. 

 

Data Eksperimen Sebelum Perbaikan 

Data berikut didapatkan dari data aktual di lokasi 

Magister S-2 Teknik Mesin USU dengan  

pengambilan data suhu 2 titik, serta suhu 

lingkungan dan kelembaban. 

 
Tanggal : 5 April 2016 

Pukul : 09.45 

 
Tanggal : 6 April 2016 

Pukul : 20.30 

 
Tanggal : 4 April 2016 

Pukul : 11.30 

 

Data Eksperimen Setelah Perbaikan 

Data berikut didapatkan dari data aktual di lokasi 

Magister S-2 Teknik Mesin USU dengan  

pengambilan data suhu 2 titik, serta suhu 

lingkungan dan kelembaban. 
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Tanggal : 7 Mei 2016 

Pukul : 21.00 

Tanggal : 7 Mei 2016 

Pukul : 22.10 

 
Tanggal : 12 Mei 2016 

Pukul : 10.30 

 

Model CAD 

Proses desain CAD transmisi dilakukan 

dengan menggambarkan model CAD kemudian 

diimport untuk dianalisis. Gambar model CAD 

dapaat dilihat pada gambar 5 dan 6. 

 
Gambar 5. Model CAD transmisi 

 
Gambar 6. Model CAD transmisi 

 

Metode Simulasi 

 Pada bagian ini model CAD yang sudah 

dibuat diberikan mesh dengan ukuran elemen 10 

mm yang dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Proses mesh 

 

 Selanjutnya dikembangkan dengan 

menggunakan steady state termal dengan 

memberikan kondisi pembebanan yang dapat 

dilhat pada gambar 8. 

 
Gambar 8. Kondisi pembebanan 
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Hasil Simulasi Sebelum Perbaikan 

 Setelah selesai dilakukan penggambaran 

CAD, proses selanjutnya adalah menganalisa 

desain CAD dengan metode FEA untuk 

mendapatkan hasil. Pada bagian ini akan 

dianalisa total heatflux dimana keadaan 

kendaraan belum diperbaiki yang dapat dilihat 

pada gambar 9, 10, dan 11. 

 
Gambar 9. Total heatflux gigi 2 

 
Gambar 10. Total heatflux gigi 5 

 
Gambar 11. Total heatflux gigi R 

 

Hasil Simulasi Setelah Perbaikan 

 Berikut ini akan ditampilkan hasil analisa 

heatflux dimana kendaraan sudah diganti oli dan 

barang yang rusak berupa bantalan. Yang dapat 

dilihat pada gambar 12, 13, dan 14. 

 
Gambar 12. Total heatflux gigi 2 

 
Gambar 13. Total heatflux gigi 5 

 
Gambar 14. Total heatflux gigi R 

 

Perbandingan Total Heatflux Hasil Simulasi 

Sebelum dan Setelah Perbaikan 

 Dibawah ini akan ditampilkan grafik total 

heatflux maksimum yang terjadi pada gigi n, 1, 

2, 3, 4, 5 dan R dan total heatflux pada ruang 

transmisi dimana keadaan kendaraan sebelum  

diperbaikan dan setelah diperbaikan. Yang dapat 

dilihat pada gambar 15. 
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Gambar 15. Perbandingan total heatflux  

 

sebelum perbaikan dan setelah perbaikan 

Dari grafik dapat diketahui bahwa kendaraan 

setelah diperbaikan mengalami penurunan suhu. 

Misalkan pada saat belum diperbaikan suhunya 

dapat mencapai 70℃ dan setelah diperbaikan 

hanya mencapai 60℃. 
Hasil total heatflux  akan diubah ke bentuk suhu 

dengan menggunakan rumus empiris sehingga 

dapat dilakukan perbandingan suhu antara hasil 

eksperimen dengan hasil simulasi. 

 

Hasil Perbandingan Suhu Eksperimen dan 

Simulasi 

 Berikut akan dibandingkan grafik suhu 

antara hasil dari eksperimen dengan hasil dari 

simulasi sebelum perbaikan yang dapat dilihat 

pada gambar 16, 17, dan 18 sebagai berikut: 

 

 
Gambar 16. Grafik perbandingan suhu ke-1 

 
Gambar 17. Grafik perbandingan suhu ke-2 

 

 
Gambar 18. Grafik perbandingan suhu ke-3 

 

 Grafik diatas merupakan grafik dari suhu 

vs waktu yang terjadi pada transmisi yang belum 

perbaikan. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa 

suhu yang diukur secara eksperimen nilainya 

tidak tetap tetapi pada hasilnya tetap mengalami 

penaikan suhu. Pada simulasi, suhunya naik 

secara terus - menerus. Hal ini terjadi karena 

pada bagian eksperimen terjadi kelonggaran 

dalam hal pemasangan sensor termokopel karena 

sensor termokopel tidak dapat melekat dengan 

erat diakibatkan adanya kotoran oli yang 

menempel disekitar ruang luar transmisi. Dari 

gambar 11, 12, dan 13 belum dapat dibuat 

kesimpulan karena suhu pada eksperimen tidak 

tentu. 

 Karena pada bagian sebelum perbaikan 

belum dapat ditarik kesimpulan. Maka 

dilanjutkan penelitian dengan keadaan mesin 

setelah perbaikan. Berikut ini akan ditampilkan 

gambar grafik perbandingan eksperimen dengan 

simulasi setelah terjadi perbaikan. Yang dapat 

dilihat pada gambar 19, 20 dan 21: 
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Gambar 19. Grafik perbandingan suhu ke-4 

 

 
Gambar 20. Grafik perbandingan suhu ke-5 

 

 
Gambar 21. Grafik perbandingan suhu ke-6 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa suhu yang 

diukur secara eksperimen sudah naik tidak 

seperti pada saat sebelum perbaikan. Dan  pada 

hasil simulasi, suhunya naik. Jadi pada gambar 

19, 20, dan 21 dapat disimpulkan bahwa semakin 

lama suatu mesin beroperasi maka suhu mesin 

tersebut akan semakin tinggi. 

 

 

Persen Ralat  

Berikut ini akan dihitung persen ralat antara 

eksperimen dengan simulasi. Persen ralat yang 

dihasilkan dari grafik perbandingan suhu ke - 4: 

% ralat(t=39) = 
eksperimen − simulasi

hasil simulasi
. 100% 

% ralat =  
61 − 58

58
. 100% 

% ralat =  5,17 % 

% ralat(t=41) = 
eksperimen − simulasi

hasil simulasi
. 100% 

% ralat =  
66 − 63

63
. 100% 

% ralat =  4,76 % 

Persen ralat yang dihasilkan dari grafik 

perbandingan suhu ke - 5 adalah: 

% ralat(t=40) = 
eksperimen − simulasi

hasil simulasi
. 100% 

% ralat =  
62 − 59

59
. 100% 

% ralat =  5,08 % 

% ralat(t=43) = 
eksperimen − simulasi

hasil simulasi
. 100% 

% ralat =  
68 − 65

65
. 100% 

% ralat =  4,61 % 

Persen ralat yang dihasilkan dari grafik 

perbandingan suhu ke - 5 yaitu sebesar: 

% ralat(t=39) = 
eksperimen − simulasi

hasil simulasi
. 100% 

% ralat =  
67 − 58

58
. 100% 

% ralat =  15,5 % 

% ralat(t=40) = 
eksperimen − simulasi

hasil simulasi
. 100% 

% ralat =  
70 − 62

62
. 100% 

% ralat =  12,9 % 

 

Kesimpulan 

Secara eksperimen, metode dua titik tepat untuk 

mendapatkan karakteristik grafik kenaikan suhu 

pada transmisi sehingga memudahkan proses 

analisa. Prediksi kerusakan yang terjadi, sebagai 

parameter ketepatan menganalisa dan penarikan 

kesimpulan dimana hasil kerusakan aktual hanya 

berhubungan dengan pelumasan yang sudah 

melewati umur pemakaian (lifetime). 

Secara simulasi, didapatkan nilai total heatflux 

maksimum sebelum perbaikan sebesar 2,648 

W/mm2K, setelah perbaikan nilai total heatflux 

maksimum sebesar 2,1572 W/mm2K. Dari total 

heatflux ini, peneliti mendapatkan nilai suhu 
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sehingga dapat diketahui terjadi penurunan suhu 

setelah dilakukan perbaikan. 

Grafik eksperimen dan simulasi serupa dimana 

menunjukkan metode simulasi cukup tepat dalam 

melihat pertumbuhan panas dalam transmisi. 
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ANALISIS COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) DAN 
OPTIMALISASI UNTUK REDESAIN PROSES AKHIR PENGERINGAN 

KOPRA DI USAHA KOPERASI BERSAMA KOPRA PUTIH SONIA 
KABUPATEN PRINGSEWU 

A.Yudi Eka Risano, A. Su’udi, dan Eko Nurdianto 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Lampung 
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Abstrak 

Kopra merupakan daging buah kelapa yang dikeringkan untuk proses pembuatan minyak kelapa 

maupun bahan baku kosmetik. Proses akhir pengeringan kopra di Usaha Koperasi Bersama Kopra 

Putih Sonia Kabupaten Pringsewu adalah proses setelah pelepasan daging buah kelapa dari 

tempurungnya lalu menurunkan kadar air buah kelapa tersebut dari kadar 35% menjadi 7%. 

Dikarenakan alat pengering kopra yang ada saat ini pembuatannya tanpa memperhitungkan proses 

perpindahan panas yang terjadi maka proses pengeringan membutuhkan waktu yang cukup lama 

yaitu selama 48 jam, untuk itu dilakukan redesain dari alatnya agar mengoptimalkan waktu 

pengeringan kopra tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah merancang ulang dan 

menganalisis model yang sesuai dari alat pengering tersebut menggunakan simulasi komputer 

melalui software Computational Fluid Dynamics (CFD) yang bisa digunakan untuk evaluasi 

dalam berbagai model desain mekanik, thermal, maupun model aliran fluida. Berdasarkan 

simulasi dan optimalisasi pemodelan didapatkan desain yang sesuai agar sebaran suhu didalam 

ruangan alat pengering merata dengan dimensi alat pengering 540 cm x 180 cm x 180 cm, panjang 

pipa 134,4 m, diameter pipa 2,54 cm, dimensi rak 230 cm x 170 cm, jumlah rak 10 buah, material 

dinding adalah seng dilapisi asbes sebagai isolator, dan material pipa adalah tembaga. Kapasitas 

total alat pengering adalah sebesar 1357 buah. Suhu rata-rata pengeringan dari alat pengering 

adalah sebesar 74,41˚C. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali proses pengeringan kopra pada 

proses akhir adalah selama ± 10 jam.  

 

Kata kunci: alat pengering kopra, proses akhir pengeringan kopra, waktu pengeringan, sebaran 

suhu, software Computational Fluid Dynamics (CFD) 

 

Pendahuluan 

Kopra adalah daging buah kelapa 

yang dikeringkan. Kopra merupakan salah 

satu produk turunan kelapa yang sangat 

penting, karena merupakan bahan baku 

pembuatan minyak kelapa dan turunannya. 

Untuk membuat kopra yang baik diperlukan 

kelapa yang telah berumur sekitar 300 hari 

dan memiliki berat sekitar 3-4 kg [4].  

Proses pembuatan kopra di Usaha 

Koperasi Bersama Kopra Putih Sonia, 

Kabupaten Pringsewu sudah tidak lagi 

dilakukan secara tradisional yang 

menggunakan panas matahari sebagai media 

pengeringnya, tetapi sudah menggunakan 

alat pengering kopra dengan model seperti 

oven sebagai alat untuk mengeringkan dan 

menurunkan kadar air buah kelapa itu sendiri 

untuk menjadikannya kopra.  

Alat pengering yang dimiliki tersebut 

terbagi dalam dua proses, dimana proses 

pertama adalah proses menurunkan kadar air 

buah kelapa tersebut dari kadar air sebesar 

57% menjadi sebesar 35%, kemudian 

dilanjutkan proses yang terakhir dengan 

pelepasan daging buah kelapa dari 

tempurungnya lalu menurunkan kadar air 

buah kelapa tersebut dari kadar 35% menjadi 

sebesar 7%. Akan tetapi karena pembuatan 

alat pengering kopra yang dilakukan 
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pengusaha kopra di Usaha Koperasi Bersama 

Kopra Putih Sonia, Kabupaten Pringsewu ini 

tanpa menggunakan perhitungan dan 

perancangan yang baik, maka dalam proses 

akhir pengeringan buah kelapa menjadi 

kopra dibutuhkan waktu yang cukup lama 

yaitu sekitar 48 jam. Hal ini disebabkan 

karena kecilnya suhu yang digunakan untuk 

proses akhir pengeringan kopra tersebut yang 

hanya menggunakan suhu dengan kisaran 

45°C - 60°C serta tidak tersebar meratanya 

suhu dalam alat pengeringan kopra tersebut. 

Dalam hal ini dibutuhkan analisis dan 

perancangan yang tepat untuk perhitungan 

serta model yang sesuai dari proses akhir alat 

pengering kopra itu sendiri agar alat 

pengering kopra tersebut dapat lebih optimal 

dalam proses pengeringan buah kelapa 

menjadi kopra. Salah satu alat analisis 

dengan metode simulasi komputer adalah 

melalui software Solidwork Flow Simulation 

yang bisa digunakan untuk evaluasi dalam 

berbagai model desain mekanik, thermal, 

maupun model aliran fluida. Maka dari itu 

dengan memanfaatkan tool yang ada dan 

untuk meningkatkan ketelitian dalam desain 

alat pengering kopra maka penulis akan 

menganalisis dan merancang alat pengering 

kopra untuk proses akhir pengeringan kopra 

yang lebih optimal dalam prosesnya di Usaha 

Koperasi Bersama Kopra Putih Sonia 

Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan 

software Computational Fluid Dynamics 

(CFD). 

 

Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini akan dilakukan 

perhitungan dan analisis proses akhir 

pengeringan pada alat pengering kopra yang 

terdapat di Usaha Koperasi Bersama Kopra 

Putih Sonia Kabupaten Pringsewu Provinsi 

Lampung.  

Perhitungan dan analisis ini 

dilakukan setelah proses pencungkilan 

daging buah kelapa dari tempurungnya 

dimana kadar air telah menurun dari 35% 

menjadi 7% dan dilanjutkan proses 

pengeringan didalam alat selama 48 jam.  

Setelah didapatkan hasil 

perhitungannya lalu membuat rancangan alat 

pengering kopra ini dengan software 

Computational Fluid Dynamics (CFD) yaitu 

mengggunakan software Solidwork Flow 

Simulation untuk mendapatkan simulasi dari 

perpindahan panas dan distribusi temperatur 

dari aliran panas yang terjadi didalam alat 

pengering tersebut agar didapat sebuah 

rancangan alat pengering kopra yang lebih 

optimal dalam proses pengeringannya.  

Lebih jauh, langkah-langkah yang 

akan dilakukan peneliti guna memenuhi 

tujuan penelitian dan penyelesaian rumusan 

masalah di atas seperti terlihat pada Gambar 

1 berikut: 

 

 

 
 A 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Teknis  

Berikut ini adalah data teknis dari alat 

pengering kopra yang terdapat di Usaha 

Koperasi Bersama Kopra Putih Sonia 

Kabupaten Pringsewu untuk proses 

pengeringan kopra: 

1. Spesifikasi Alat Pengering 

Panjang Alat Pengering : 270 cm 

Lebar Alat Pengering : 180 cm 

Tinggi Alat Pengering : 180 cm 

Jumlah Rak   : 5 buah  

Ukuran Rak : 230 cm x 170 cm 

Material Dinding  : Seng  

Panjang Pipa  : 3 m 

Diameter Pipa  : 85,1 cm 

Material Rak  : Kawat Jaring 

Kapasitas Total Alat   : 1357 buah   

2. Data Kopra 

     Kelapa yang akan dibuat menjadi 

kopra terlebih dahulu dibelah menjadi dua 

bagian dan airnya dipisahkan sebelum 

dimasukkan ke ruang pengeringan. Setelah 

proses awal pengeringan selesai maka buah 

kelapa tersebut akan dicungkil dari 

tempurungnya untuk masuk proses akhir 

pengeringan dengan kadar air dari kelapa 

tersebut adalah sebesar 35%.  

Berikut adalah data rata-rata kopra 

sebagai berikut :  

     Diameter Penampang Kopra   : 12 cm  

     Berat Kopra (Kadar Air 35%) : 0,4 kg    

     Berat Kopra (Kadar Air 7%)   : 0,26 kg  

 

B. Analisis Sebaran Suhu Dalam Ruang 

Pengering Untuk Redesain Alat 

Pengering Kopra 

Untuk membuat redesain dari alat 

pengering kopra sebelumnya dilakukan 

pengukuran dan analisis pada alat pengering 

tersebut. Pengukuran langsung yang 

dilakukan di Usaha Koperasi Bersama Kopra 

Putih Sonia Kabupaten Pringsewu 

menggunakan termokopel dalam ruang 

pengering adalah sebagai berikut:  

A 
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Tabel 1. Titik Pengukuran Suhu Ruangan 

Alat Pengering 

Nomor Temperatur 

(˚C) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

53,1 

52,1 

50,5 

45 

54.8 

60.6 

 

 
Gambar 2. Titik Pengukuran Suhu Pada Alat 

Pengering Sebelum Diredesain 

 

Dari data diatas didapat nilai rata-rata 

temperatur dari dalam ruang pengering 

adalah sebesar 52,68˚C sehingga dapat 

disimpulkan bahwa desain alat pengering 

yang dimiliki Usaha Koperasi Bersama 

Kopra Putih Sonia Kabupaten Pringsewu 

kurang baik untuk proses pengeringan kopra 

dikarenakan sebaran suhu yang kurang 

merata dan juga suhu yang dibutuhkan untuk 

proses pengeringan kopra menjadi kopra 

putih dirasa kurang panas karena tidak 

sampai 60˚C. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

redesain alat pengering dan simulasi CFD 

agar mempermudah mendapatkan 

pandangan sebaran suhu dalam ruang 

pengering tersebut dalam proses pembuatan 

rancangan alatnya. 

 

C.  Redesain Alat Pengering 

Dalam perencanaan redesain alat 

pengering yang dilakukan adalah bagaimana 

membuat udara panas yang terdapat didalam 

alat pengering tersebut tersebar dengan 

merata secara alami tanpa menggunakan 

bantuan alat lain. Maka dari itu penelitian ini 

hanya akan menambahkan pipa didalam 

ruang alat pengering tersebut dengan 

merubah dalam bentuk sebelumnya, yang 

hanya menggunakan pipa dari drum 

berbentuk seperti gambar 2. sebagai media 

penghantar panasnya, menjadi pipa yang 

terdapat didalam alat pengering seperti 

gambar 4. dengan menggunakan pipa 

tembaga. Untuk material dari dinding 

rancangan redesain alat pengering masih 

tetap menggunakan material seng tetapi akan 

dilapisi dengan material asbes sebagai 

isolatornya agar panas yang ada tetap terjaga 

didalam ruang pengering. Untuk ukuran 

dimensi alat pengering proses akhir kopra 

dibuat menjadi lebih besar yaitu dua kali lipat 

dari besar awal agar kapasitas nya pun 

menjadi dua kali lipat dari sebelumnya, 

sehingga proses nya menjadi berlangsung 

secara kontinu dari proses awal menuju 

proses akhir pengeringan kopra. Untuk bahan 

dari rak kopra pun masih tetap sama dengan 

bahan sebelumnya yaitu menggunakan kawat 

yang berbentuk jaring-jaring akan tetapi 

karena ukuran dimensi dibuat menjadi dua 

kali lipat, sehingga untuk jumlah rak nya pun 

bertambah menjadi 10 buah rak dari 

sebelumnya hanya terdapat 5 rak. 

Tahap awal dari simulasi CFD adalah 

membuat gambar CAD seperti gambar 3.7 

yang menunjukkan gambar CAD alat 

rancangan pengeringan pertama. Parameter 

yang dimasukkan dalam input simulasi CFD 

tersaji pada Tabel 4.3 dan  langkah langkah 

simulasi CFD terdapat pada Lampiran D.  

Hasil simulasi CFD rancangan 

pertama pada Gambar 3. memberikan 

gambaran sebaran suhu pada ruang 

pengering masih tidak merata. Oleh karena 

itu, alat pengering perlu dimodifikasi untuk 

mendapatkan rancangan alat pengering yang 

memiliki sebaran suhu tersebar merata 

didalam ruang pengeringannya. 
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Tabel 2. Parameter input simulasi CFD  

Parameter          Nilai 

Temperatur Masuk Pipa 

Debit Udara Masuk 

Kecepatan Udara Masuk 

Ruangan 

Temperatur Awal Alat 

Pengering 

Temperatur Lingkungan 

Tekanan Udara 

        170˚C  

        0,052 

𝑚3/s  

        0,1 m/s  

        30˚C 

        30˚C 

        1 atm  

 

 
Gambar 3. Hasil Simulasi CFD Rancangan 

Pertama 

 

D. Modifikasi Rancangan Alat Pengering 

 Tujuan dari modifikasi ini adalah 

untuk menyeragamkan sebaran suhu dalam 

ruang pengering. Bentuk modifikasi adalah 

dengan merubah bentuk pipa yang terdapat 

didalam ruang pengering tersebut, yang 

bertujuan agar suhu dalam ruang pengering 

yang terdapat dibawah menjadi seragam 

panasnya dengan suhu bagian atas ruangan 

pengering. Gambar 4. menunjukkan 

perbedaan bentuk pipa di dalam ruang 

pengering sebelum dan sesudah modifikasi. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4 (a) Ruang Pengering Sebelum 

Modifikasi dan (b) Sesudah Modifikasi 

  

Setelah disain rancangan alat pengering 

diubah, simulasi CFD dilakukan lagi. 

Gambar 4.4 dibawah menunjukkan hasil 

simulasi setelah modifikasi. Dari hasil 

simulasi CFD, sebaran suhu pada ruang 

pengering lebih merata dibandingkan 

sebelum modifikasi. Suhu rata- rata didalam 

ruang pengering setelah modifikasi adalah 

40˚-50˚C. Maka syarat pertama telah 

terpenuhi yaitu pemerataan sebaran suhu 

didalam ruang pengering baik dibawah 

maupun diatas. Akan tetapi, suhu di dalam 

ruang pengering setelah dimodifikasi kurang 

memenuhi untuk proses pengeringan kopra 

karena yang dibutuhkan adalah temperatur 

kisaran 65-90˚C. Hal ini disebabkan karena 

temperatur udara panas yang masuk ke dalam 

pipa kurang panas yaitu hanya sebesar 170˚C 

hasil dari proses awal pengeringan kopra. 

 

 
 Gambar 5. Hasil Simulasi CFD Setelah 

Modifikasi 

 

E.  Optimalisasi Suhu Ruang Pengering 

65˚C - 90˚C 

 Tujuan optimalisasi ini adalah agar 

suhu udara dalam ruang pengering 

mempunyai kisaran suhu 65˚C - 90˚C. 
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Metode yang dilakukan adalah dengan 

membuat pipa langsung dari ruang 

pembakaran menuju alat pengering proses 

akhir kopra sehingga temperatur yang masuk 

ke dalam pipa pada alat pengering bertambah 

suhunya. Dimana temperatur pembuangan 

dari alat pengering proses awal adalah 170˚C 

dan ditambah temperatur didalam pipa 

langsung dari ruang pembakaran sebesar 

235˚C.  

 Dengan demikian diharapkan suhu 

dalam ruang pengering akan naik seiring 

bertambahnya temperatur yang masuk 

kedalam pipa tersebut. Setelah dilakukan 

simulasi CFD maka didapat hasil sebagai 

gambar yang ditunjukkan pada gambar 4.5 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 6. Hasil Simulasi CFD Setelah 

di Optimalisasi 

 

 Setelah hasil simulasi CFD yang di 

optimalisasi berhasil yaitu suhu yang 

terdapat didalam ruangan pengering baik 

yang diatas maupun dibawah telah 

memenuhi standar pengeringan kopra yang 

diinginkan yaitu kisaran suhu 65˚C - 90˚C 

maka selanjutnya yang akan dilakukan 

adalah menganalisa suhu yang terdapat 

dimasing tiap tingkatan rak, dimana terdapat 

10 rak dengan dibagi menjadi 5 tingkatan rak 

nya. 

1. Analisa Rak Tingkat Pertama 

 Setelah dilakukan simulasi CFD pada 

alat pengering sehingga diperoleh hasil 

sebaran suhu pada rak tingkat pertama 

(paling bawah) seperti terlihat pada gambar 

7. dibawah ini. 

 

 
Gambar 7. Hasil Simulasi CFD Pada Rak 

Tingkat Pertama 

 

 Dari gambar 7. diatas dapat dilihat 

sebaran suhu yang terdapat pada rak tingkat 

pertama merata dengan warna dominan 

adalah hijau, dan pada rak tingkat pertama ini 

pengambilan titik parameter terdapat 9 titik 

pengambilan yang diambil pada setiap ujung-

ujung rak maupun dari tengah rak itu sendiri. 

Pada rak tingkat pertama ini suhu rata-rata 

yang didapat adalah 67,64˚C dengan 

toleransi perbedaan suhu yang terdapat 

adalah 4,51˚C. 

 

2. Analisa Rak Tingkat Kedua 

 Setelah dilakukan simulasi CFD pada 

alat pengering sehingga diperoleh hasil 

sebaran suhu pada rak tingkat kedua seperti 

terlihat pada gambar 8 dibawah ini. 

 

 
Gambar 8. Hasil Simulasi CFD Pada Rak 

Tingkat Kedua 

 

 Dari gambar 8. diatas dapat dilihat 

sebaran suhu yang terdapat pada rak tingkat 

kedua merata dengan warna dominan adalah 

hijau agak kekuning-kuningan, dan pada rak 

tingkat kedua ini pengambilan titik parameter 

terdapat 9 titik pengambilan yang diambil 

pada setiap ujung-ujung rak maupun dari 

tengah rak itu sendiri. Pada rak tingkat kedua 

ini suhu rata-rata yang didapat adalah 
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73,89˚C dengan toleransi perbedaan suhu 

yang terdapat adalah 6,11˚C. 

 

3. Analisa Rak Tingkat Ketiga 

 Setelah dilakukan simulasi CFD pada 

alat pengering sehingga diperoleh hasil 

sebaran suhu pada rak tingkat ketiga seperti 

terlihat pada gambar 9 dibawah ini. 

 

 
Gambar 9. Hasil Simulasi CFD Pada Rak 

Tingkat Ketiga 

 

 Dari gambar 9. diatas dapat dilihat 

sebaran suhu yang terdapat pada rak tingkat 

ketiga merata dengan warna dominan adalah 

hijau dan kuning, dan pada rak tingkat kedua 

ini pengambilan titik parameter terdapat 9 

titik pengambilan yang diambil pada setiap 

ujung-ujung rak maupun dari tengah rak itu 

sendiri. Pada rak tingkat kedua ini suhu rata-

rata yang didapat adalah 74,05˚C dengan 

toleransi perbedaan suhu yang terdapat 

adalah 5,64˚C. 

 

4. Analisa Rak Tingkat Keempat 

  Setelah dilakukan simulasi CFD pada 

alat pengering sehingga diperoleh hasil 

sebaran suhu pada rak tingkat keempat 

seperti terlihat pada gambar 10 dibawah ini. 

 
Gambar 10. Hasil Simulasi CFD Pada Rak 

Tingkat Keempat 

 

 Dari gambar 10. diatas dapat dilihat 

sebaran suhu yang terdapat pada rak tingkat 

keempat merata dengan warna dominan 

adalah kuning dan masih terdapat sedikit 

warna hijau, dan pada rak tingkat keempat ini 

pengambilan titik parameter terdapat 9 titik 

pengambilan yang diambil pada setiap ujung-

ujung rak maupun dari tengah rak itu sendiri. 

Pada rak tingkat kedua ini suhu rata-rata yang 

didapat adalah 77,55˚C dengan toleransi 

perbedaan suhu yang terdapat adalah 4,86˚C. 

 

5. Analisa Rak Tingkat Kelima 

 Setelah dilakukan simulasi CFD pada 

alat pengering sehingga diperoleh hasil 

sebaran suhu pada rak tingkat kelima seperti 

terlihat pada gambar 11 dibawah ini. 

 

 
Gambar 11. Hasil Simulasi CFD Pada Rak 

Tingkat Kelima 

 

 Dari gambar 11. diatas dapat dilihat 

sebaran suhu yang terdapat pada rak tingkat 

lima merata dengan warna dominan adalah 

kuning agak kemerah-merahan, dan pada rak 

tingkat kelima ini pengambilan titik 

parameter terdapat 9 titik pengambilan yang 

diambil pada setiap ujung-ujung rak maupun 

dari tengah rak itu sendiri. Pada rak tingkat 

kedua ini suhu rata-rata yang didapat adalah 

79,38˚C dengan toleransi perbedaan suhu 

yang terdapat adalah 5,84˚C. 

 Dari semua rak yang terdapat didalam 

alat pengering semua suhunya tersebar cukup 

merata dengan suhu rata-rata didalam alat 

pengering adalah 74,41˚C , yang 

membedakan hanya perbedaan besarnya 

suhu yang terdapat pada tiap tingkatan 

raknya, dimulai dari rak pertama yang 

terletak paling bawah lebih kecil suhunya 

dibandingkan rak kedua, rak yang kedua 
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suhunya lebih kecil dibandingkan rak yang 

ketiga,  dan begitu juga seterusnya hingga rak 

kelima yang paling atas adalah yang paling 

panas suhunya. Hal ini disebabkan karena 

temperatur yang terapat didalam ruang 

pengering akan bergerak mengalir kearah 

atas karena lubang masuknya udara terdapat 

dibawah tepatnya di lubang bawah pintu dari 

alat tersebut, sehingga udara akan masuk dan 

bergerak keatas menuju lubang udara keluar 

yang terdapat dibagian atas alat pengering 

tersebut.  

 

F. Perhitungan Kalor Yang Dibutuhkan 

Dalam Proses Pengeringan Kopra 

1. Energi Pemanasan Kopra (𝑸𝒉) 

   𝑄ℎ  = 𝑊𝑘𝑏 × 𝐶𝑝𝑘𝑜𝑝𝑟𝑎 × (𝑇𝑑 − 𝑇𝑎) 

          = 542,8 kg x 1,88 kJ/kgoC x (74,41 oC 

– 30 oC) 

          = 45.318,80 kJ 

2. Energi Pemanasan Air Kopra (𝑸𝒘) 

    𝑄𝑤 = 𝑊𝑖 × 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟 × (𝑇𝑑 − 𝑇𝑎) 

          = 237,47 kg x 4,18 kJ/kgoC x 

(74,41oC– 30 oC) 

          = 44.082,45 kJ       

3.  Energi Penguapan Air Kopra (𝑸𝒍) 

     𝑄𝑙 = 𝑊𝑟  × ℎ𝑓𝑔                      

          = 189,98 kg x 2322,06 kJ/kg 

          = 441.144,95 Kj 

4. Laju Aliran Konveksi Di Dalam Ruang  

Pengering (𝑄𝑘𝑣) 

       𝑄𝑘𝑣= h.A.(𝑇𝑤 −  𝑇∞) 

             = 10,53 W/𝑚2. oC x 10,72 𝑚2 x 

(202,5 oC –  

               74,41 oC) 

             = 14.459,004 W 

             = 52.052,414 kJ/jam 

  Untuk mencari waktu proses selama 

pengeringan kopra dapat dihitung melalui 

persamaan sebagai berikut: 

Waktu Pengeringan = 
𝑄ℎ+𝑄𝑤+ 𝑄𝑙

𝑄𝑘𝑣
 

                  = 
45.318,80 kJ + 44.082,45 kJ + 441.144,95 kJ 

52.052,414 kJ/jam
   

                  = 10,19 jam ( 10 jam  11 menit) 

  Waktu yang dibutuhkan untuk 

pengeringan kopra proses akhir di Usaha 

Koperasi Bersama Kopra Putih Sonia 

Kabupaten Pringsewu sebelum alat 

diredesain adalah 48 jam, akan tetapi setelah 

setelah diredesain dan dioptimalisasi 

menggunakan simulasi software CFD 

dengan ukuran dan kapasitas yang telah 

diubah menjadi sebesar 2 kali lipat hanya 

membutuhkan waktu sebesar ± 10 jam. 

Dalam hal ini tentu akan menghemat waktu 

dan biaya produksi dari proses pengeringan 

kopra tersebut.  

  Untuk 1 siklus pengeringan 

membutuhkan waktu selama 10,19 jam, 

maka kalor yang dibutuhkan untuk 1 siklus 

pengeringan adalah  

                  𝑄𝑘𝑣 = 52.052,414 kJ/jam x 10,19 

jam 

                         = 530.414,098 kJ 

5. Energi Yang Hilang Dari Dinding 

Ruang  Pengering (𝑄𝑙𝑤) 

     𝑄𝑙𝑤 = U x A x ∆𝑇𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 

            = 51,3 W/𝑚2·˚C x 19,49 𝑚2 x (36,64  
oC –  

               35,5 oC) 

            = 1.139,81 W 

            = 4.103,31 kJ/jam 

 

  Untuk 1 siklus pengeringan 

membutuhkan waktu selama 10,19 jam, 

maka kalor yang dibutuhkan untuk 1 siklus 

pengeringan adalah 

                𝑄𝑙𝑤 = 4.103,31 kJ/jam x 10,19 jam 

                       = 41.812,728 kJ 

6.  Total Kalor Yang Dibutuhkan Untuk 

Proses Pengeringan 

     𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄ℎ + 𝑄𝑤 + 𝑄𝑙 + 𝑄𝑘𝑣 + 𝑄𝑙𝑤 
                = 45.318,80 kJ + 44.082,45 kJ +  

                   441.144,95 kJ + 530.414,097 kJ 

                + 41.812,728 kJ 

                = 1.102.773,025 kJ 

7. Kebutuhan Bahan Bakar 

Untuk mengetahui kebutuhan bahan bakar 

kayu bakar untuk satu kali proses 

pengeringan dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut:  

Kebutuhan Bahan Bakar = 
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐿𝐻𝑉𝑘𝑏
 

                                        = 
1.102.773,025  kJ

17000  kJ/kg 
 

                                        = 64,869 kg 
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 Dengan asumsi tungku pembakaran 

yang digunakan adalah tungku tradisional 

menggunakan dinding dari dari beton semen 

dengan efisiensi sebesar 20 % [15], maka 

didapatkan total kayu bakar yang harus 

disediakan untuk proses akhir pengeringan 

kopra adalah sebesar  

Total Kayu Bakar = 
Kebutuhan Bahan Bakar

ƞ𝑡𝑢𝑛𝑔𝑘𝑢 
 

                             = 
64,869 kg

0,2
 

                             = 324,345 kg 

 Jadi, total kebutuhan kayu bakar 

untuk sekali proses pengeringan kopra pada 

proses akhir adalah sebesar 324,345 kg.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan simulasi yang telah 

dilakukan maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain : 

1. Dari hasil simulasi CFD telah didapat 

desain yang sesuai agar sebaran suhu 

didalam ruangan alat pengering merata 

dengan dimensi alat pengering 540 cm x 

180 cm x 180 cm, panjang pipa 134,4 m, 

diameter pipa 2,54 cm, dimensi rak 230 

cm x 170 cm, jumlah rak 10 buah ( 5 

tingkat), material dinding adalah seng 

dilapisi asbes, material pipa adalah 

tembaga, dan kapasitas total alat 

pengering adalah 1357 buah. 

2. Dari hasil simulasi CFD telah didapat 

temperatur dari alat pengering kopra 

dengan suhu rata-rata pengeringan sebesar 

74,41˚C. 

3. Temperatur yang tertinggi terdapat di 

bagian atas yaitu pada rak tingkat kelima 

dengan suhu rata-rata 79,38˚C, dan yang 

terendah terdapat pada rak paling bawah 

yaitu rak tingkat pertama dengan suhu 

rata-rata 67,64˚C hal ini terjadi karena 

udara panas yang terdapat dibagian dalam 

ruangan pengering bergerak alami keatas 

dan menuju keluar dari alat pengering 

tersebut. 

4. Kalor yang dibutuhkan untuk proses 

pengeringan kopra pada proses akhir ini 

adalah sebesar 1.102.773,025 kJ. 

5. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali 

proses pengeringan kopra pada proses 

akhir adalah selama ±  10 jam dengan 

kebutuhan kayu bakar sebesar 324,345 kg. 
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Abstrak 
Dalam hal transportasi fluida menggunakan pipa, penurunan koefisien gesek adalah aspek yang 

penting karena berkaitan dengan penghematan energi. Transportasi fluida tidak hanya menggunakan 

pipa bulat namun pipa lain seperti pipa persegi juga digunakan, khususnya untuk sistem ducting. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan perbedaan Drag reduction yang dihasilkan 

oleh Agar dengan ketebalan lapisan 1mm dan 3mm pada sisi dasar pipa. Pipa persegi dengan diameter 

hidrolis yang sama tanpa lapisan Agar digunakan sebagai pembanding. Selain itu juga mempelajari 

karakteristik aliran dalam pipa persegi dengan melakukan penambahan lapisan Agar-Agar dengan 

variasi konsentrasi Cw 2% dan Cw 5%. Fluida kerjanya adalah air. Penelitian dilakukan di aliran 

laminar dan transisi, pengambilan data menggunakan pressure transducer pada dua titik pengukuran. 

Hasilnya menunjukkan semakin tebal lapisan Agar, maka semakin besar Drag reduction didapatkan 

dengan ketebalan lapisan Agar 3mm adalah 28% untuk Re sekitar 2055. Semakin besar konsentrasi 

campuran Agar semakin besar Drag reduction dengan nilai pengurangan terbesar untuk konsentrasi 

lapisan Agar Cw 5% adalah 27% untuk Re sekitar 3900. Penambahan lapisan Agar menyebabkan 

delay rezim aliran untuk transisi dan turbulen. Drag reduction dan delay rezim aliran terjadi karena 

adanya kecepatan slip pada fluida yang kontak langsung dengan lapisan Agar. 

 

Kata kunci : drag reduction, pipa persegi, tebal Agar, konsentrasi agar, slip  

 

Pendahuluan 
Sejak Toms [1] meneliti drag reduction 

dengan penambahan polimer, banyak 

penelitian tentang senyawa drag reduction 

dalam bermacam-macam kondisi dilakukan. 

Diantaranya surfaktan telah diteliti secara 

intensif dikarenakan keefektifannya dan 

rendahnya degradasi mekanis. Namun, 

kebanyakan surfaktan adalah bahan kimia 

sintetis sehingga menimbulkan pencemaran 

lingkungan. Walaupun biopolimer tidak 

menimbulkan masalah pencemaran, namun, 

memiliki kekurangan dalam hal terjadinya 

degradasi mekanis yang cepat. Penggunaan 

fiber dari Nata de coco dapat mengurangi 

kehilangan tekanan dalam aliran turbulen [2]. 

Fiber [2,3]  seperti asbestos, nylon, memiliki 

ketahanan terhadap degradasi mekanis, 

namun, memiliki kekurangan dalam hal beban 

terhadap lingkungan, sementara pulp, yang 

merupakan fiber dari tumbuhan memerlukan 

konsentrasi tinggi untuk mencapai efek drag 

reduction. 

Hagen-Pouiseuille menyatakan hasil yang 

cukup komprehensif mengenai aliran dalam 

pipa bulat. Disisi lain seperti sistem pemanas 

dan pendingin, pembangkit daya, penggunaan 

pipa persegi adalah hal yang umum. Hasil 

eksperimental mengenai pipa persegi telah 

dilakukan [4,5]. Formulasi teoritis mengenai 

aliran dalam saluran berpenampang  persegi 

diusulkan oleh Cornish [6] dan hasil yang 

menarik ditunjukkan dalam daerah Reynolds 

number kritis. Penelitian ini memfokuskan 

pada pengaruh penambahan lapisan Agar pada 

pipa persegi dengan ukuran diameter hidrolis 

(Dh) pipa 20mm, rasio panjang dan lebar (e) 

adalah 1. Dengan variasi ketebalan 1mm dan 

3mm dan juga pengaruh konsentrasi massa 

larutan (Cw) Agar dengan variasi 2% dan 5%. 

Rentang pengujian aliran adalah pada daerah 

laminar sampai permulaan turbulen. 
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Set-Up Eksperimental 

Tabel 1. Spesifikasi Pipa Persegi Uji 

Pipa 

Persegi 

Uji 

Di 

(mm) 

Do 

(mm) 

Dh 

(mm) 

Tebal 

Agar 

(mm) 

I 20x20 30x30 20 - 

II 

 

III 

20x19 

 

20x17 

30x30 

 

30x30 

19.5 

 

18.4 

1 

 

3 

 

Tabel 1. menunjukkan spesifikasi pipa 

persegi uji. Pipa kaca digunakan dalam 

pengujian dengan perbandingan panjang dan 

lebar (e) adalah 1. Diameter hidrolis (Dh) 

adalah 20mm tanpa penambahan lapisan agar 

dan berkurang dengan perbandingan yang 

kecil ketika ditambahkan lapisan Agar. 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Set-up Eksperimental 

 

Gambar 1 menunjukkan set-up 

eksperimental peralatan uji. Air dari tangki 2 

mengalir secara grafitasi dengan ketinggian 

1000mm. Flowmeter digunakan untuk 

mengukur debit aliran. Pengaturan debit aliran 

dilakukan dengan mengatur katup-katup yang 

ada. Jarak pengukuran dari inlet adalah 

600mm dengan memastikan aliran telah 

memasuki aliran berkembang sepenuhnya. 

Jarak pengukuran antara manometer adalah 

1000mm, kemudian air dialirkan ke tangki 1 

untuk kemudian dipompa menuju tangki 2. 

Pengujian dilakukan dengan tiga pipa persegi 

berbeda, pipa tanpa lapisan Agar, dengan 

lapisan Agar 1mm, dan dengan lapisan Agar 

3mm. Pengujian dilakukan untuk rentang 

aliran laminar sampai memasuki permulaan 

aliran turbulen. 

 

Rheologi Model 

Shear stress (τ), sebanding terhadap gradien 

kecepatan, shear rate (γ), dideskripsikan 

sebagai model Newtonian : 

 

               (1) 

 

Dimana µ, adalah viskositas dinamik. 

Viskositas Newtonian tergantung pada 

temperatur dan tekanan dan tidak tergantung 

pada shear rate. Viskositas didefinisikan 

sebagai rasio shear stress terhadap shear rate. 

Hubungan antara shear stress dan shear rate 

dideskripsikan dengan mengukur gradien 

penurunan tekanan dan laju aliran volumetrik 

dalam pipa persegi sebagai berikut : 

 

8

4

h

h

D P u

L D



                         (2) 

 

Dimana, Dh adalah diameter hidrolik pipa 

dengan lapisan Agar, ∆P adalah gradien 

tekanan, L adalah panjang pengukuran 

pengujian, dan u adalah kecepatan rata-rata. 

Koefisien gesek f, dideskripsikan 

menggunakan persamaan: 

 

84



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-014 

 

 

2

2

PDh

L u
f




               (3) 

 

Dimana, f adalah koefisien gesek, dan ρ 

adalah massa jenis fluida. Definisi Reynolds 

number dalam pipa persegi adalah : 

 

Re huD


               (4) 

 

Faktor koefisien dalam pipa persegi 

dinyatakan dengan persamaan Cornish [6]: 
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         (5) 

 

Drag reduction dalam pipa diperoleh 

dengan persamaan : 

 

100%
coatingf f

DR
f


               (6) 

 

DR adalah pengurangan hambatan, fcoating 

adalah faktor gesek dengan lapisan Agar. 

Konsentrasi larutan, Cw ditentukan 

berdasarkan rasio massa tepung Agar terhadap 

air untuk membuat jelly yang didefinisikan 

dengan : 

 

 % 100%n
w

n w

M
C

M M
 


          (7) 

 

Mn dan Mw menyatakan massa serbuk 

Agar dan massa air. 

 

Hasil dan Diskusi 

Karakteristik aliran air dalam pipa persegi 

dengan nilai koefisien e (perbandingan 

panjang dan lebar) = 1 dipelajari dengan 

memvariasikan ketebalan lapisan Agar 1mm 

dan 3mm pada konsentrasi massa larutan Agar 

5%, dan juga mempelajari pengaruh 

konsentrasi larutan Agar dengan variasi 2% 

dan 5% dengan ketebalan 1mm. 

 

 
Gambar 2. Hubungan shear rate dan shear 

stress aliran dalam pipa 

 

Gambar 2 menggambarkan hubungan 

antara gradien kecepatan (shear rate) dan 

shear stress. Gradien kecepatan berbanding 

lurus dengan shear stress untuk fluida 

Newtonian dan mempunyai hubungan linear. 

Berdasarkan grafik diketahui bahwa pipa 

dengan lapisan Agar mempunyai shear stress 

yang lebih rendah pada shear rate yang sama 

dibanding pipa tanpa lapisan Agar. Pada 

kecepatan yang sama, shear stress di lapisan 

Agar yang tebal lebih rendah dibanding lapisan 

yang tipis. Kecenderungan penurunan nilai 

shear stress dengan adanya lapisan Agar dan 

semakin menebalnya lapisan terjadi karena 

penurunan tekanan semakin kecil yang 

disebabkan terjadinya kecepatan slip pada 

fluida kontak langsung dengan lapisan Agar. 

 

 
Gambar 3. Hubungan Reynolds number dan 

koefisien gesek untuk keseluruhan pipa uji 

dengan variasi tebal lapisan Agar 
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Hubungan antara koefisien gesek dan 

Reynolds number antara air, pipa dengan 

lapisan Agar 1mm, dan pipa dengan lapisan 

Agar 3mm dijelaskan pada gambar 3. 

penambahan lapisan Agar menyebabkan Drag 

reduction, hal ini terjadi karena pengaruh slip 

pada lapisan Agar. Dengan penambahan 

lapisan Agar, diameter hidrolis menjadi lebih 

kecil, Drag reduction semakin besar. 

 

 
Gambar 4. Hubungan Reynolds number dan 

koefisien gesek untuk keseluruhan pipa uji 

dengan variasi konsentrasi larutan 

 

Gambar 4 memperlihatkan bahwa 

penambahan lapisan Agar dapat menyebabkan 

penurunan koefisien gesek. Selain itu efek dari 

penambahan lapisan Agar-Agar adalah adanya 

delay pada aliran laminar. Adanya delay ini 

menyebabkan Reynolds number semakin besar 

ketika memasuki aliran transisi. Hal ini 

menyebabkan koefisien gesekan pada 

Reynolds number tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan koefisien gesek pada 

pipa persegi tanpa lapisan Agar yang sudah 

memasuki fase transisi. Selain itu, efek dari 

penambahan lapisan Agar adalah fase transisi 

yang lebih besar dibandingkan dengan tanpa 

Agar. Terlihat pada gambar 3 dan 4 bahwa fase 

transisi pada pipa dengan penambahan lapisan 

Agar lebih tinggi pada Reynolds number 

tertentu. Data menunjukkan pipa dengan 

penambahan lapisan Agar memasuki fase 

turbulen pada Reynolds number yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pipa tanpa lapisan 

Agar. Pada konsentrasi gel Agar yang lebih 

tinggi, data-data menunjukkan efek yang lebih 

besar dibandingkan dengan konsentrasi Agar 

yang lebih rendah.  Hal ini menjelaskan bahwa 

dengan adanya penambahan lapisan Agar 

dapat mengurangi hambatan pada pipa 

tersebut. Selain itu, adanya pengurangan 

hambatan terjadi karena adanya pengaruh slip 

pada permukaan lapisan Agar pada dinding 

pipa persegi. 

 

 
Gambar 5. Hubungan penurunan tekanan dan 

debit aliran untuk keseluruhan pipa uji 

 

Hubungan antara penurunan tekanan dan 

debit aliran antara air, pipa dengan lapisan 

Agar 1mm, dan pipa dengan lapisan Agar 3mm 

dapat dijelaskan dengan gambar 5. Kerugian 

jatuh tekanan meningkat sesuai dengan 

kenaikan debit. Namun dengan semakin 

tebalnya lapisan Agar, kerugian tekanan tidak 

sebesar saat pipa tidak diberi lapisan Agar 

sama sekali. Dalam hal ini lapisan Agar 

menurunkan kerugian jatuh tekanan dalam 

pipa persegi. 
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Gambar 6. Hubungan Reynolds number dan 

Drag reduction dengan variasi tebal lapisan 

Agar 

 

Berdasarkan gambar 6 Reynolds number 

dan Drag reduction bersifat fluktuatif. Pada 

Reynolds number sekitar 2000 Drag reduction 

mencapai puncaknya dan mengalami 

penurunan mulai kisaran 4000. Namun dapat 

dilihat bahwa semakin tebal lapisan Agar, 

semakin besar Drag reduction yang terjadi. 

 

 
Gambar 7. Hubungan antara Reynolds number 

dan Drag reduction dengan variasi konsentrasi 

larutan 

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa Reynolds 

number dengan Drag reduction bersifat 

fluktuatif namun cenderung meningkat pada 

Reynolds number yang tinggi atau pada bagian 

aliran fase transisi.  

Grafik memperlihatkan bahwa pada kisaran 

Reynolds number Re 500-1900 terjadi 

pengurangan hambatan sekitar 4%-8% pada 

lapisan Agar dengan Cw 2% sementara 

pengurangan hambatan sekitar 2%-6% pada 

lapisan Agar dengan Cw 5%. Hasil 

pengurangan hambatan pada kedua pipa uji 

dengan konsentrasi gel Agar berbeda tersebut 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada 

aliran laminar namun untuk konsentrasi Cw 

2% memiliki Drag reduction yang lebih tinggi. 

Pada kisaran Reynolds number Re≳1900 
terjadi pengurangan hambatan sekitar 8%-14% 

pada lapisan Agar dengan Cw 2% sementara 

pengurangan hambatan sekitar 19%-27% pada 

lapisan Agar dengan Cw 5%. Hasil 

pengurangan hambatan pada kedua pipa uji 

memiliki perbedaan pada aliran transisi. 

Lapisan Agar dengan konsentrasi Cw 5% 

memiliki nilai Drag reduction yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan konsentrasi Cw 

2% pada Re 3938. 

 

 
Gambar 8. Kecepatan slip pada kontak fluida 

dengan lapisan agar 

 

Fenomena pengurangan hambatan ini 

terjadi karena timbulnya kecepatan slip pada 

kontak fluida dengan lapisan agar ditunjukkan 

pada gambar 8, yang menyebabkan profil 

aliran fluida pada dinding menjadi tidak nol 

atau memiliki kecepatan slip. Lapisan agar ini 

bersifat sebagai permukaan hidrofobik yang 

pada mulanya terinspirasi oleh lapisan sifat 

water repellent pada daun teratai.  

 

Kesimpulan 

Drag reduction yang diperoleh dengan 

penambahan lapisan Agar 1mm adalah 9% dan 

15% untuk penambahan lapisan Agar 3mm 

Reynolds number sekitar 900-1000. Drag 

reduction bervariasi pada setiap kenaikan 

Reynolds number, Drag reduction terbesar 

untuk ketebalan lapisan Agar 1mm adalah 21% 

untuk Re sekitar 3300 dan Drag reduction 

terbesar untuk ketebalan lapisan Agar 3mm 

adalah 28% untuk Re sekitar 2055. 

Penambahan lapisan Agar yang semakin tebal 

menyebabkan Drag reduction semakin besar. 

Perbedaan nilai Drag reduction terjadi pada 

setiap pipa uji dan nilainya semakin menurun 

dengan adanya lapisan agar terutama pada 

konsentrasi agar Cw 5%. 

Drag reduction bervariasi pada setiap 

kenaikan Reynolds number, Drag reduction 

terbesar untuk konsentrasi lapisan Agar Cw 

2% adalah 14% dengan Re sekitar 1900, dan 
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Drag reduction terbesar untuk konsentrasi 

lapisan Agar Cw 5% adalah 27% dengan Re 

sekitar 3900. 

Penambahan lapisan Agar, selain 

menyebabkan Drag reduction juga 

menyebabkan delay saat masuk ke aliran 

transisi dan turbulen. 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang karakteristik perilaku pembakaran co-firing cangkang kelapa 

sawit dan batubara peringkat rendah didalam reaktor Drop Tube Furnace (DTF) dengan 

menggunakan pendekatan analisis simulasi numerik dan divalidasi secara eksperimental. 

Pemodelan dilakukan dengan software Computational Fluid Dynamic (CFD) dimana co-firing 

campuran batubara dan cangkang merupakan reaksi kimia yang kompleks yang 

mempertimbangkan fase gas & solid dengan efek turbulensi disepanjang reaktor tungku. Pada 

simulasi numerik mempertimbangkan dua langkah mekanisme reaksi untuk pembakaran 

homogeneous (volatile matter) dan heterogenous (char), turbulensi, radiasi perpindahan panas. 

Reaksi pembakaran tersebut dapat diamati melalui evolusi gas produk pembakaran CO, O2 dan 

CO2. Validasi analisis numerik dilakukan secara eksperimental di dalam DTF menggunakan 

batubara dan distribusi konsentrasi gas produk pembakaran diamati sepanjang tungku DTF. 

Simulasi numerik dilakukan terhadap 4 sampel masing-masing sampel batubara, co-firing dengan 

cangkang 10%, 25%, dan 50% berdasarkan fraksi massa (wt%). Hasil analisis menunjukkan 

semakin besar fraksi massa cangkang berpengaruh terhadap reaktivitas pembakaran yang 

berkaitan dengan temperatur pembakaran serta gas yang dihasilkan. 

 

Kata Kunci : Co-firing, Cangkang, Batubara, DTF, CFD, temperatur, CO2, CO 

1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

mendorong terhadap kenaikan permintaan 

kebutuhan listrik sekitar 7% per tahun atau 

setara 6 GW. Kondisi saat ini hampir 60% 

ketersediaan listrik disuplai oleh pembangkit 

listrik berbahan bakar batubara [1]. Di sisi 

lain potensi cadangan batubara Indonesia 

didominasi batubara peringkat rendah (low 

rank coal) yang secara tipikal memiliki 

kandungan moisture yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan beberapa permasalahan dalam 

pemanfaatannya [2], terutama selama proses 

pembakaran, isu lingkungan terkait dengan 

jumlah produksi gas rumah kaca (GHG). 

Kondisi geografis Indonesia sangat 

mendukung kekayaan potensi sumber daya 

dari biomassa seperti tanaman perkebunan 

kelapa sawit (Elaeis Guineensis). Laju 

pertumbuhan perkebunan kelapa sawit terus 

meningkat sebesar 7.67% per tahun selama 

dekade terakhir dan total produksi minyak 

sawit juga tumbuh sebesar 11.09% per tahun 

[3]. Peningkatan produksi minyak sawit 

berdampak terhadap peningkatan limbah 

sawit antara lain : tandan kosong atau empty 

fruit bunch (EFB), cangkang atau palm 

kernel shell (PKS) serta serat atau fiber. 

Dibandingkan dengan limbah biomassa yang 

lain, cangkang (PKS) memiliki beberapa 

kelebihan yaitu rendah moisture content, 

memiliki nilai kalor yang tinggi dan rendah 

ash content. Rendemen cangkang didalam 

Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit 

adalah sekitar 5-7%, sehingga bila dihitung 

total potensinya setara 6.65 juta ton per tahun 

atau setara 770 MWe. 

Saat ini pemanfaatan limbah biomassa 

sebagai bahan bakar alternatif untuk 

substitusi bahan bakar fosil mendapat 

perhatian khusus. Menurut beberapa 

penelitian mengatakan bahwa co-firing 
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limbah biomassa dengan boiler batubara 

eksisting merupakan teknologi yang layak 

diaplikasikan, tidak hanya peningkatan 

pemanfaatan energi terbarukan tetapi juga 

signifikan dalam penurunan emisi CO2. Co-

firing dengan limbah biomassa telah berhasil 

dilakukan lebih dari 200 pembangkit didunia 

dengan variasi jenis biomassa dan variasi 

skala (pilot maupun komersial). Karakteristik 

analisis biomassa menjadi dasar desain untuk 

pertimbangan kondisi operasi untuk boiler 

[4]. 

Beberapa peneliti telah menginvestigasi 

perilaku pembakaran co-firing dengan 

biomassa dengan menggunakan CFD dengan 

sampel biomassa kayu pinus (pinewood) [5], 

ilalang (switchgrass) [6], limbah zaitun 

(olive) [7], cangkang (palm kernel shell) [8]. 

Selain itu pemodelan CFD juga digunakan 

untuk menginvestigasi pembakaran oxy-fuel 

batubara dalam DTF [9]. CFD merupakan 

tools yang efektif untuk menghitung aliran 

fluida, perpindahan panas & massa, reaksi 

kimia dan interaksi antara fluida serta mampu 

digunakan untuk memprediksi  perilaku 

pembakaran termasuk co-firing. Pada studi 

ini difokuskan  pada penelitian perilaku 

pembakaran co-firing dalam reaktor DTF 

skala lab melalui simulasi numerik CFD 

terhadap 4 kasus sampel yaitu batubara, co-

firing cangkang 10%, 25%, 50% serta 

dilakukan validasi analisis numerik secara 

eksperimental di dalam reaktor DTF 

menggunakan batubara.  

 

2. Modeling CFD 

Dalam studi ini pemodelan simulasi 

numerik menggunakan software komersial 

CFD ANSYS Design Modeler dan Fluent 

versi 16.2 (ANSYS Inc.) yang telah banyak 

digunakan untuk menentukan problem 

solving terkait aliran fluida selama proses 

pembakaran. Pemodelan tungku DTF 

dianalisis dalam 3D model dimana pada 

proses numerik memperhitungkan  governing 

equation (massa, momentum, enthalpy, 

temperatur), turbulensi, radiasi perpindahan 

panas, reaksi diantara fase partikel dan fase 

gas. CFD code mampu menyelesaikan 

transport equation melalui pendekatan 

Eularian-Lagrangian sebagai dasar untuk 

menghitung partikel trajektori didalam 

lingkungan fluida gas. Selain itu juga 

melibatkan model turbulen dan radiasi heat 

transfer dalam aliran dinamis serta proses 

devolatilisasi melalui global kinetik 

Arrhenius sebagai korelasi laju penurunan 

partikel bahan bakar terhadap temperatur. 

 

 
Gambar 1. Pemodelan DTF 

 

Proses meshing terhadap model reaktor 

DTFdiasumsikan sebagai unstructured 

tetrahedral mesh dengan jumlah node 15884 

and elemen 74400cell. 

Asumsi dalam pemodelan mencakup : 

1) Viscous model menggunakan k-epsilon, 

standard model, standard wall functions.  

 C1-epsilon 1.44 

 C2-epsilon 1.92  

 TKE Prandtl number 1 

 energy Prandtl number 0.85 

 PDF Schmidt number 0.85 
2) Radiation model menggunakan P1 radiasi 

3) Species model dipilihNon-Premixed 

Combustiondengan hubungan 

kesetimbangan, input unsur bahan bakar 

(C,H,O,N,S, volatile matter, fixed carbon, 

moisture) dengan mempertimbangkan 

masing-masing bahan bakar(batubara dan 

cangkang), proses reaksi pembakaran 

melibatkan kalkulasi  thermal NOx dan 

SO2. 

4) Boundary condition 

 Inlet mass flowrate bahan bakar 
sebesar 1.38e-05 kg/s (normal to 

boundary), temperatur 300 K 
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 Inlet mass flowrate udara sebesar 

1.6e-04 kg/s (normal to boundary), 

temperatur 300 K 

 Wall furnace disetting pada kondisi 
isothermal 1300 K, wall roughness 

0.5, internal emissivity 1 

 Wall probe diasumsikan kondisi 
isothermal 300 K 

 

Jumlah udara diseting tetap untuk seluruh 

variasi co-firing dengan cangkang (PKS) 

sedangkan jumlah bahan bakar yang 

diumpankan juga diatur tetap untuk seluruh 

variasi co-firing. 

 

3. Eksperimental & Material 

3.1. Drop Tube Furnace (DTF) 

Konfigurasi skema DTF ditunjukkan pada 

gambar 2 yaitu berupa tungku vertikal drop 

tube skala lab kapasitas 1 kWth, tinggi 1.5 m 

dan diameter dalam 0.07 m.Tungku DTF 

dipanaskan secara elektrik dengan media 

kumparan heater yang terbagi menjadi 3 zone 

heater untuk menjamin tercapai kondisi 

isothermal disepanjang tungku. 

Pengumpanan batubara dikontrol oleh motor 

screw feeder yang dilengkapi dengan 

vibrator. Partikel batubara diinjeksikan 

melalui bagian tengah probe injektor (cooling 

probe) yang didinginkan dengan media air 

pendingin. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjamin tidak terjadi pembakaran awal 

bahan bakar sebelum keluar dari mulut 

injektor. Proses pembakaran berlangsung 

dalam furnace dengan arah draft pembakaran 

kearah bawah. Suplai udara pembakaran 

terdiri udara primer dengan  laju alir 

volumetrik sebesar 3 lpm (liter per menit) dan 

udara sekunder sebesar 4 lpm. Sedangkan 

suplai umpan partikel bahan bakar berkisar 

0.045kg/jam diinjeksikan kedalam  tungku 

DTF  melalui cooling probe atas bersamaan 

dengan udara primer. Evolusi gas hasil reaksi 

pembakaran diambil sampel gas buang 

melalui cooling sampling probe bawah yang 

terhubung dengan gas analyser untuk 

dianalisis konsentrasinya (O2, CO2, CO). 

 
Gambar 2. Skema eksperimental DTF [8] 

 

3.2. Analisis Sampel Batubara & 

Cangkang 

Tabel 1. Hasil analisis proxymate, ultimate, nilai kalor 

Component 
Batubara Cangkang (PKS) 

As-received Air Dry Basis As-received Air Dry Basis 

Proximate analysis     

FC 24.93 40.23 20.80 24.35 

VM 25.76 41.57 57.05 66.77 

Moisture 48.76 17.30 17.86 3.86 

Ash 0.56 0.90 4.29 5.02 

Ultimate analysis    
 

C 35.30 56.98 37.02 43.77 

H 2.29  3.69  4.95 5.85 

O 11.23 18.13 35.79 42.32 

N 1.75  2.83  0.75 0.89 

S 0.11 0.17  0.00 0.00 

CV (Kcal/kg) 3307 5337 3573 4225 
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Sampel batubara peringkat rendah berasal 

dari Kalimantan dan  sampel tersebut 

mewakili peringkat batubara rendah, 

sedangkan sampel cangkang diperoleh dari 

limbah perkebunan kelapa sawit di Sumatra. 

Kedua sampel baik batubara maupun 

cangkang dipreparasi   hingga ukurannya 

seragam 75 micron atau 200 mesh. Setelah 

ukuran sampel dipreparasi selanjutnya 

dilakukan analisis kimia mencakup analisis 

proximate, ultimate dan nilai kalor. 

3. Metode Penelitian 

Tahapan metode penelitian diawali 

dengan preparasi sampel uji batubara dan 

cangkang (PKS) kemudian dianalisis kimia 

(proksimate, ultimate dan nilai kalor). Data 

analisis kimia tersebut menjadi acuan dalam 

penentuan kebutuhan stoikiometri 

perbandingan jumlah udara dan bahan bakar, 

selain itu juga menjadi masukan karakteristik 

bahan bakar dalam CFD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Metodologi penelitian  

Selanjutnya proses pemodelan DTF dengan 

menggunakan sofware ANSYS FLUENT 

16.2 dan analisis numerik terhadap variasi 

co-firing pembakaran. Secara eksperimental 

juga dilakukan uji pembakaran didalam DTF 

hanya dengan sampel batubara saja. Dari 

hasil uji eksperimen diperoleh parameter 

distribusi temperatur  serta data evolusi 

komposisi gas O2, CO2 dan CO. Data-data 

parameter tersebut digunakan sebagai 

validasi bagi hasil analisis simulasi numerik 

CFD. 

4. Diskusi &Hasil  

4.1. Distribusi Temperatur 

 

 
Gambar 4. Profil distribusi temperatur DTF 

 

Pada gambar 4 menunjukkan hubungan 

antara distribusi temperatur terhadap 

ketinggian tungku DTF pada seluruh kondisi 

campuran co-firing. Dari analisis tersebut 

terlihat bahwa distribusi temperatur 

cenderung meningkat sesuai dengan 

penambahan fraksi massa cangkang (PKS). 

Co-firing dengan penambahan  cangkang 

(PKS) (3.573 kcal/kg, a.r.) yang memiliki 

nilai kalor lebih tinggi terhadap batubara 

(3.307 kcal/kg,a.r.) mengakibatkan kenaikan 

temperatur gas pembakaran terutama pada 

jarak 10-40 cm dari mulut injektor. 

Perbandingan profil distribusi temperatur 

pada hasil simulasi CFD terlihat pada gambar 

5. 
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4.2. Komposisi Gas CO2 dan CO 

Gambar 6 menunjukkan distribusi fraksi 

massa CO2 disepanjang tungku DTF. CO2 

dihasilkan selama proses pembakaran dan 

menjadi unsur utama didalam gas buang. 

Semakin besar fraksi massa cangkang (PKS) 

pada co-firing maka akan mempercepat 

proses pembakaran sehingga pembentukan 

CO2 akan semakin cepat.  Setelah proses 

devolatilisasi lengkap, char biomassa mulai 

proses oksidasi dengan berinteraksi dengan 

O2 membentuk CO2.  

 Gambar 7 menunjukkan perbandingan 

hasil simulasi fraksi massa CO2. Sedangkan 

grafik profil distribusi konsentrasi CO 

selama pembakaran terhadap jarak dari 

injektor bahan bakar DTF ditunjukkan pada 

gambar 8. Pembentukan gas CO dapat terjadi 

akibat parsial oksidasi O2 dan reaksi 

gasifikasi gas CO2 dengan karbon dari 

volatile matter dan char. Gas CO yang 

terbentuk akan secara cepat teroksidasi 

dengan O2 menjadi CO2. Secara umum 

konsentrasi CO yang terbentuk cenderung 

lebih tinggi pada jarak 10-40 cm dari injektor 

atau ruang furnace bagian atas, kemudian 

cenderung turun di sepanjang furnace. Hal 

tersebut terlihat pada gambar 9 tentang 

perbandingan hasil simulasi fraksi massa CO. 

Senyawa CO terbentuk  oleh karena reaksi 

oksidasi komponen volatile matter dan 

sebagian permukaan karbon/char. Komposisi 

cangkang (PKS) yang didominasi volatile 

matter memiliki kecenderungan untuk 

menghasilkan CO yang lebih tinggi. Semakin 

tinggi penambahan fraksi massa cangkang 

(PKS) dalam co-firing maka akan 

meningkatkan konsentrasi CO pada 

permulaan pembakaran. Konsentrasi tersebut 

perlahan lahan turun didalam furnace DTF 

oleh karena CO bereaksi dengan sebagian O2 

membentuk CO2.   

 

 
Gambar 6. Profil konsentrasi CO2 hasil 

eksperimen dan simulasi DTF 
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Gambar 7. Hasil simulasi fraksi massa 

CO2 , (a) batubara, (b) 10% cangkang 

(PKS), (c) 25% cangkang(PKS), (d) 50% 

cangkang(PKS) 

 
                                (a)  (b)  (c)   (d) 

Gambar 5. Profil distribusi temperatur  

DTF hasil simulasi (a) batubara, (b) 10% 

cangkang (PKS), (c) 25% cangkang 

(PKS), (d) 50% cangkang (PKS) 
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Gambar 8. Profil konsentrasi CO hasil 

eksperimen dan simulasi DTF 

 

Hasil komposisi gas O2 dan CO2 dalam 

tungku DTF terhadap pembakaran batubara 

menunjukkan pola pembakaran pada awal 

permulaan memiliki kecenderungan 

konsentrasi O2 lebih besar dan CO2 lebih 

kecil, selanjutnya sambil bereaksi 

disepanjang furnace kondisi konsentrasi 

kemudian berubah sebaliknya. Hal ini 

merupakan proses  reaksi antara oksigen 

dengan partikel batubara  mulai dari fase 

penyalaan diikuti fase propagasi sampai fase 

oksidasi char pembakaran secara 

menyeluruh. Senyawa O2 dalam DTF lebih 

cepat bereaksi dengan partikel batubara oleh 

karena dipengaruhi beberapa faktor antara 

lain kondisi temperatur lingkungan relatif 

tinggi dan merata, serta jumlah laju alir 

massa batubara relatif kecil. 

 

5. Kesimpulan 

Dari hasil simulasi pemodelan dan 

eksperimen pembakaran didalam DTF dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar 

penambahan cangkang dalam pembakaran 

co-firing batubara didalam tungku DTF maka 

secara umum distribusi temperatur 

mengalami kenaikan akibat nilai kalor 

cangkang lebih besar dari batubara. 

Penambahan campuran cangkang (10%, 25% 

hingga 50%) yang memiliki kandungan 

volatile matter lebih tinggi dapat 

meningkatkan reaktivitas pembakaran  yang 

ditunjukkan dengan pembentukan gas CO 

cenderung lebih tinggi dari batubara 100%.  
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Kinerja Kincir Angin Sumbu Vertikal dengan Model Sudu 
Bengkok 90o
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Abstrak. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang kincir angin sumbu vertikal yang dapat 

memanfaatkan energi angin secara maksimal. Penelitian ini dilakukan dengan 

merancang dan menguji kincir angin sumbu vertikal tipe sudu bengkok 90° yang terdiri 

dari 2,3 dan 4 sudu dengan kecepatan angin yang berbeda untuk setiap jenis kincir yaitu 

dari 1,6 m/s sampai 4,2 m/s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kincir Angin sumbu 

vertikal tipe sudu 90° mampu memanpaatkan energi angin menjadi energi listrik 

dengan koefisien power maksimal yaitu untuk 2 sudu Cp = 0,28 pada kecepatan angin 

3,4 m/s. Untuk kincir angin 3 sudu Cp =  0,40 pada kecepatan angin 2,2 m/s. Dan Untuk 

kincir angin 4 sudu Cp = 0,25 pada kecepatan angin 2,4 m/s. Ketiga kincir tersebut 

mengalami penurunan koefisien power seiring dengan bertambahnya kecepatan angin 

sampai pada kecepatan angin 4,2 m/s. Hasil pengujian dan analisis perhitungan 

menunjukkan bahwa kincir angin dengan sudu 3 mempunyai unjuk kerja yang tinggi 

dibandingkan dengan kincir dengan 2 sudu dan 4 sudu hal ini karena posisi sudu yang 

tidak simetris menjadikan gaya hambat negatif relatif kecil dan jarak antara sudu yang 

satu dengan lainnya terhadap poros sudu kincir mempunyai kerenggangan yang 

menjadikan aliran dapat mengalir dan menerpa sudu lainnya dan ini akan meningkatkan 

gaya momen pada sudu sehingga aliran turbulensi yang terdapat pada kincir angin 3 

sudu  relatif kecil. 

 

Kata kunci: Kincir Angin , Tipe sudu bengkok 90° , Jumlah Sudu , CP (koefisien 

power) 

 

I. Latar Belakang 

Manusia telah menggunakan energi angin 

selama 5.500 tahun lamanya dan seiring 

perkembangan zaman, energi angin terus 

digali potensinya. Saat ini, potensi energi 

angin banyak menyita perhatian peneliti 

yaitu dengan wujud nyata pemanfaatan 
energi  di era pemanasan global berupa 

turbin dan kincir angin. 

Potensi energi angin di Indonesia 

berdasarkan data BMKG yaitu  rata-rata 

kecepatan angin di Indonesia  10,28 m/s  

(Sumber: www.bmkg.go.id).  Oleh 

karena itu diperlukan sistem konversi 

energi angin (SKEA) yang sesuai dengan 

profil kecepatan angin di Indonesia. 

Untuk memanfaatkan Energi angin 

tersebut digunakan kincir angin yang saat 

ini banyak digunakan untuk 

membangkitkan tenaga listrik. Kincir  

angin ini pada awalnya dibuat untuk 

mengakomodasi kebutuhan para petani 

dalam melakukan penggilingan padi, 
keperluan irigasi, dan lain-lain. Prinsip 

dasar kerja dari kincir angin untuk 

pembangkitan listrik adalah mengubah 

energi mekanik dari angin menjadi energi 

putar pada kincir, lalu putaran kincir 

digunakan untuk memutar generator yang 

akan menghasilkan listrik. 

Salah satu jenis kincir angin adalah kincir 

Angin Sumbu Vertikal memiliki poros 
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atau sumbu rotor utama yang disusun 

tegak lurus. Kelebihan utama susunan ini 

adalah kincir tidak harus diarahkan ke 

angin untuk menghasilkan energi listrik. 

Kelebihan ini sangat berguna di tempat-

tempat yang arah anginnya sangat 

bervariasi. Kincir angin sumbu vertikal 

mampu memanfaatkan angin dari 

berbagai arah serta memiliki 

kemampuanself-starting yang bagus, 

sehingga hanya membutuhkan angin 

dengan kecepatan rendah untuk dapat 

memutar rotor dari turbin angin ini. 

Selain itu, torsi yang dihasilkan kincir 

angin jenis sumbu vertikal relative tinggi. 

Penelitian ini difokuskan pada kincir 

angin  sumbu vertikal karena kincir angin 

ini dapat bekerja dengan baik dengan 

profil kecepatan angin di Indonesia yang 

rendah dan fluktuatif. Efisiensi kincir 

angin sumbu vertikal memang cukup 

rendah apabila dibandingkan dengan 

kincir angin lainnya, namun jenis VAWT 

ini memiliki beberapa keunggulan antara 

lain pabrikasi yang sederhana, dapat 

menerima angin dari segala arah dan 

tidak memerlukan komponen 

perlindungan terhadap kecepatan putar 

tinggi (overspeed rotation). Selain itu 

juga memiliki starting torsi yang baik dan 

kemampuan self-start yang baik untuk 

kecepatan angin yang rendah sehingga 

memiliki performansi yang baik untuk 

pembangkitan skala kecil. 

Untuk mendapatkan efisiensi yang baik, 

telah dilakukan beberapa jenis modifikasi 

yang diantaranya adalah penambahan fin, 

modifikasi pada geometri dan bentuk 

profil sudu, penambahan jumlah stage, 

penggunaan valve, dan lain sebagainya . 

Dalam penelitian ini digunakan kincir 

angin sumbu vertikal dengan 

pengembangan bentuk sudu menjadi tipe 

sudu bengkok 90°. 

 

II. Metodologi Penelitian 

2. 1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksperimen, yaitu 

dengan melakukan pengamatan atau 

pengukuran terhadap variabel yang 

ditentukan untuk mengetahui 

kemampuan kerja kincir angin sumbu 

vertical tipe sudu bengkok 90 ° dengan 

memvariasikan jumlah sudu yaitu 2, 3 

dan 4.  

2.2 Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Mesin-Mesin Fliuda 

Universitas Hasanuddin Makassar pada 

april-mei 2016 dengan perancangan 

kincir angin sumbu vertical tipe sudu 

bengkok 90° yang dikerjakan di bengkel 

Gowa. 

2.3 Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat tiga 

macam variabel yaitu variabel bebas, 

terikat dan variabel kontrol. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variasi 

perlakuan yang diberikan pada kincir 

angin dimana pada penelitian ini adalah 

variabel bebasnya adalah variasi 

kecepatan angin dari 1,6 m/s sampai 4,2 

m/s dan variasi jumlah sudu yaitu 2, 3 ,4. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel 

hasil, untuk penelitian ini variabel 

terikatnya adalah: 

 Daya Poros dari kincir angin sumbu 

vertical tipe sudu 90° 

 Torsi Yang dihasilkan kincir angin 
sumbu vertical tipe sudu 90° 

 Efisiensi yang di dapatkan  

 

2.4.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan pengukuran kecepatan 

angin menggunakan Anemometer 

dimana kecepatan angin di ukur dari 

blower untuk setiap percobaan dari 1,6 

m/s sampai 4,2 m/s, Tachometer yang 

digunakan untuk mengukur putaran poros 

tiap menit (rpm) untuk setiap percobaan 

dengan kecepatan angin yang berbeda, 

dan pengukuran daya keluaran generator 

dengan menggunakan multimeter dimana 
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yang terukur adalah arus dan teganagan 

DC. 

2.5. Alat dan Bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Anemometer, 

Tachometer, blower (kipas angin), 

timbangan, mesin bor, bor tangan, 

pemotong plat, gergaji, gurinda tangan, 

kikir, obeng, tang, amplas, dan alat 

perkakas bengkel lainnya yang 

dibutuhkan.  

Adapun bahan-bahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

tripleks ukuran 0,5 mm, lem kayu, 

bearing diameter dalam 10 mm, poros 

diameter 10 mm ,rangka/dudukan dan 

dempul. 

2.6 Prosedur Kerja 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

penelitian yang akan digunakan 

b. Menyusun /membuat rangkaian 

kincir angin savonius sudu lengkung 

c. Menyiapakan variasi sudu 

lengkung 2, 3 dan 4. 

d. Menyusun rangkaian kincir angin 

savonius tipe lengkung dengan variasi 

sudu 2, 3 dan 4. 

e. Perancanagan kincir angin 

savonius tipe lengkung dengan variasi 

sudu 2,3 dan 4. 

f.  

 
Gambar 2.1. Model Kincir Angin sumbu 

vertical  tipe  sudu bengkok  90° dengan  

2, 3 dan 4 sudu 

 

 
Gambar 2.2. Kincir Angin sumbu vertical  

tipe  sudu  90°  2 sudu 

  
Gambar 2.3.  Kincir Angin sumbu 

vertical  tipe  sudu  90° 3 sudu 

 

  
Gambar 2.4.  Kincir Angin sumbu 

vertical  tipe  sudu  90° 4 sudu 

 

 

 
Gambar 2.5. Pengaruh aspek rasio (h / R) = 2,8 pada 

kinerja VAWT 
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Gambar 2.6. Dimensi Model Kincir Angin 

sumbu vertical tipe sudu 90° dengan 2, 3 dan 

4 sudu. 

 

100 cm
70 cm

50 cm

 

Gambar 2.7. Dimensi Rangka dan poros 

Kincir Angin Savonius kelengkungan 90° 

 

Kecepatan Angin (m/s)

1
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3

4

5

6
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Gambar 2.8.  Desain penelitian 

 

Keterangan: 

1. Kipas angin 

2. Anemometer 

3. Kincir Angin kelengkungan 90° 

4. Tachometer 

5. Generator DC 

6. Multimeter 

 
Gambar 2.9. Rangkaian penelitian 

 

2.7. Tahap Percobaan 
a. Menghidupkan blower (kipas 

angin) 

b. Mengatur kecepatan angin pada 

blower (kipas angin)  

c. Pengukuran putaran poros kincir 

angin dengan digital tachometer, 

penangkap Sensor tachometer dipasang 

pada poros kincir angin tepatnya di 

bawah puli dan mencatat hasilnya.  

d. Pengkuran kecepatan angin 

menggunakan anemometer langsung 

dipegang oleh penguji yang mengambil 

posisi berdekatan perangkat alat uji tetapi 

tidak menghalangi aliran angin ke sudu 

kincir angin dan mencatat hasilnya 

e. Pengkuran tegangan dan arus 

keluaran generator DC dengan 

menggunakan multimeter 

f. Melakukan pengujian untuk 

setiapa sudu yang berbeda yaitu 2, 3 dan 

4 sudu. 

 

2.8. Teknik Pengolahan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dilakukan 

dengan model penyajian seperti dalam  
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bentuk tabel dan grafik, dimana data 

dihitung menggunakan rumus. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

 

 
Gambar 3.1. Grafik hubungan antara 

Kecepatan angin terhadap Koefisien 

Daya 

  

Dari gambar 3.1. dapat kita lihat 

hubungan antara kecepatan angin 

terhadap koefisien power, dimana 

semakin meningkatnya kecepatan angin 

maka kenaikan BHP semakin besar. Hal 

ini dikarenakan koefisien power 

merupakan perbandingan antara BHP 

dengan daya angin. Hal ini sesuai dengan 

persamaan berikut yaitu Cp = 
 BHP

PAngin
 . 

Pada gambar 3.1 Dapat kita lihat 

bahwa pada kincir dengan 3 sudu 

mempunyai nilai koefisien power yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kincir 2 

sudu dan 4 sudu. Untuk kincir angin 2 

sudu koefisien power optimum diperoleh 

adalah 0,28 pada kecepatan angin 3,4 m/s 

dan kemudian mengalami penurunan 

seiring dengan bertambahnya kecepatan 

angin sampai pada kecepatan angin 4,2 

m/s.  

Untuk kincir angin 3 sudu koefisien 

power optimum yang diperoleh adalah 

0,40 pada kecepatan angin 2,2 m/s dan 

kemudian mengalami penurunan seiring 

dengan bertambahnya kecepatan angin 

sampai pada kecepatan angin 4,2 m/s. 

Dan Untuk kincir angin 4 sudu koefisien 

power optimum yang diperoleh adalah 

0,25 pada kecepatan angin 2,4 m/s dan 

kemudian mengalami penurunan seiring 

dengan bertambahnya kecepatan angin 

sampai pada kecepatan angin 4,2 m/s. 

Terjadinya penurunan koefisien 

energy dikarenakan, kenaikan daya poros 

yang tidak sebanding dengan daya angin 

yang semakin besar. semakin tinggi 

kecepatan angin maka losses yang terjadi 

juga akan semakin besar yang 

mengakibatkan nilai koefisien power 

yang dihasilkan juga semakin menurun. 

 

 
Gambar 3.2. Hubungan kecepatan angin 

dan Putaran Kincir angin  

 

Dari Gambar 3.2. ditunjukkan 

bahwa kincir angin tipe sudu 90° dengan  

jumlah sudu 3, memiliki nilai Rpm yang 

lebih baik,  dibandingkan dengan kincir 

angin dengan jumlah sudu 2 dan 4. Hal ini 

di sebapkan karena pada kincir angin 

dengan jumlah sudu ganjil besarnya 

tumbukan angin terhadap returning blade 

lebih kecil sehingga menghasilkan torsi 

negative yang lebih kecil yang 

menyebapkan kincir dapat berputar 

secara maksimal. Pada kincir sudu genap 

kincir angin dengan 2 sudu memiliki 

nialai rpm yang lebih baik dari 4 sudu . 

Hal ini di sebapkan karena jumlah sudu 

juga berpengaruh terhadap massa kincir 

dimana kincir dengan 4 sudu memiliki 

massa yang lebih besar sehingga nilai 

rpm nya lebih rendah dari pada kincir 

dengan 2 sudu. 
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Gambar 3.3.. Hubungan Daya Input 

(Kinetik Angin) dengan Daya Generator 

 

Dari Gambar 3.3. dapat diamati, 

bahwa kincir angin kelengkungan 90° 

dengan 3 sudu mampu mengekstraksi 

daya angin menjadi daya generator 

(output) lebih baik dibandingkan dengan 

kincir angin 2 dan 4 sudu. Hal ini 

dikarenakan kincir angin 3 sudu memiliki 

nilai rpm yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kincir 2 sudu dan 4 sudu. Dimana 

daya yang dapat di capai kincir angin 

kelengkungan 90° pada kecepatan 4,2 m/s 

(daya angin 2,99 watt) adalah untuk 2 

sudu daya keluaran generator = 0,537 

Watt dengan, untuk 3 sudu daya keluran 

generator = 0,774 watt dan untuk 4 sudu 

daya keluaran generator = 0,395 watt. 

 
Gambar 3.4. Grafik hubungan tip speed 

ratio dengan Cp 

Dari Gambar 3.4.  Dari hasil analisis 

data menunjukkan bahwa kincir angin 

dengan 3 sudu memiliki nilai koefisien 

power yang jauh lebih baik di bandingkan 

dengan kincir angin 2 sudu dan 4 sudu. 

Hal ini dikarenakan kincir angin 3 sudu 

mamapu menagkap daya angin dengan 

baik hal ini disebapkan karena tumbukan 

angin terhadap returning blade jauh lebih 

kecil sehingga menghasilkan torsi 

negative yang jauh lebih kecil yang 

menyebapkan kincir 3 sudu dapat 

berputar secara maksimal dan 

menghasilkan daya output yang lebih 

besar di banding dengan kincir angin 2 

sudu dan 4 sudu.  

Dimana untuk 2 sudu koefisien 

power tertinggi = 0,28 pada keceptan 

angin 3,4 m/s , untuk 3 sudu koefisien 

power tertinggi = 0,40 pada kecepatan 2,2 

m/s dan untuk 4 sudu koefisien power 

tertinggi = 0,25 pada kecepatan 2,4 m/s.  

 

 
Gambar 3.5. Grafik hubungan kecepatan 

Angin dan tip speed ratio 

 

Pada Gambar 3.5. nilai TSR 

memiliki trend yang sama dengan Rpm. 

Karena, TSR dalam hal ini memberikan 

arti perbandingan kecepatan output 

(rotor) dengan kecepatan input (angin) 

atau dengan kata lain TSR sebanding 

dengan Rpm. Semakin mendatarnya 

grafik nilai TSR pada kecepatan angin 

besar, disebabkan karena karakteristik 
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savonius yang kurang mampu 

mengkonversi angin dengan kecepatan 

angin tinggi. Berdasarkan grafik dan data 

hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

TSR dari kincir angin 3 sudu jauh lebih 

baik di bandingkan dengan kincir angin 2 

sudu dan 4 sudu. Dimana untuk 2 sudu 

TSR tertinggi = 0,1 , untuk 3 sudu TSR 

tertinggi = 0,11 dan untuk 4 sudu TSR 

tertinggi 0,8. 

 

 
Gambar 3.6. Grafik Hubungan tip speed 

ratio dengan Cp pada kincir angin sumbu 

vertikal tipe sudu 90° dua sudu 

 

 
Gambar 3.7. Grafik Perbandingan 

Hubungan tip speed ratio dengan Cp pada 

kincir angin sumbu vertikal tipe sudu 90° 

dua sudu , Kincir angin savonius dan 

kincir angin Amerika Multiblade 

 

Dari gambar 3.6 dan 3.7 dapat di 

simpulkan bahwa nilai koefisien power 

untuk kincir angin savonius jauh lebih 

baik dibandingakn dengan kincir angin  

sumbu vertikal tipe sudu 90° dua sudu 

dan kincir angin American 

Multiblade.Kincir angin  sumbu vertikal 

tipe sudu 90° dua sudu nilai koefisien 

powernya lebih baik dari kincir angin 

American Multiblade. Tetapi nilai TSR 

kincir angin  sumbu vertikal tipe sudu 90° 

paling rendah dari kincir angin  savonius 

dan kincir angin American Multiblade. 

 

 
Gambar 3.8. Grafik Hubungan tip speed 

ratio dengan Cp pada kincir angin sumbu 

vertikal tipe sudu 90° tiga sudu 

 

 
Gambar 3.9. Perbandingan Hubungan tip 

speed ratio dengan Cp pada kincir angin 

sumbu vertikal tipe sudu 90° tiga sudu, 

Kincir angin savonius dan kincir angin 

Amerika Multiblade 

 

Dari gambar 3.8. dan 3.9. dapat di 

simpulkan bahwa nilai koefisien power 

untuk kincir angin sumbu vertikal tipe 

sudu 90° tiga sudu jauh lebih baik 

dibandingakn dengan kincir angin 
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savonius dan kincir angin American 

Multiblade.Tetapi nilai TSR kincir angin 

sumbu vertikal tipe sudu 90° tiga sudu 

paling rendah dari kincir angin savonius 

dan kincir angin American Multiblade. 

 

 
Gambar 3.10. Grafik Hubungan tip speed 

ratio dengan Cp pada kincir angin sumbu 

vertikal tipe sudu 90° empat sudu 

 

 
Gambar 3.11. Perbandingan Hubungan 

tip speed ratio dengan Cp pada kincir 

angin sumbu vertikal tipe sudu 90° empat 

sudu empat sudu, Kincir angin savonius 

dan kincir angin Amerika Multiblade 

 

Dari gambar 3.11. dapat di 

simpulkan bahwa nilai koefisien power 

untuk kincir angin savonius jauh lebih 

baik dibandingakn dengan kincir angin 

sumbu vertikal tipe sudu 90° empat sudu 

dan kincir angin American 

Multiblade.Kincir angin sumbu vertikal 

tipe sudu 90° nilai koefisien powernya 

lebih baik dari kincir angin American 

Multiblade. Tetapi nilai TSR kincir angin 

sumbu vertikal tipe sudu 90° paling 

rendah dari kincir angin savonius dan 

kincir angin American Multiblade 

Kesimpulan 

1. Rancangan kincir angin sumbu 

vertikal tipe sudu 90° tiga sudu memiliki 

nilai koefisien power yang lebih baik 

dibandingkan dengan kincir angin 

savonius dan kincir angin American 

multiblade dn dapat digunakan pada 

kecepatan angin mulai dari 1m/s. 

2. Desain dari kincir angin sumbu 

vertikal tipe sudu 90° dengan 

perbandingan aspek rasio (h / R) = 2,8 

mampu mencapai koefisien power yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kincir 

angin savonius dan kincir amerikan 

multiblade dimana kincir angin sumbu 

vertikal tipe sudu 90° tiga sudu mampu 

mencapai koefisien power sekitar 0,4 

diatas kincir angin savonius yang 

memiliki koefisien power sekitar 0,3. 

3. Kincir Angin sumbu vertikal tipe sudu 

90° mampu memanpaatkan energi angin 

menjadi energi listrik dengan 

kemampuan maksimal yaitu untuk 2 sudu 

kemampuan maksimal nya yaitu 28% 

pada keceptan angin 3,4 m/s , untuk 3 

sudu kemampuan maksimal nya yaitu 

40% pada kecepatan 2,2 m/s dan untuk 4 

sudu kemampuan maksimal nya yaitu 25 

% pada kecepatan ngin  2,4 m/s  dengan 

demikian bahwa  3 sudu memiliki  kinerja 

yang jauh lebih baik di bandingkan 

dengan kincir angin 2 sudu dan 4 sudu. 

4.  
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PENGARUH  KETINGGIAN  PERMUKAAN  BAHAN BAKAR  
DI DALAM MANGKOK KARBURATOR PADA UNJUK KERJA 

MOTOR BENSIN 
(Effect of the Fuel Level in Carburator Fuel Bowl on Gasoline 

Engine Performance) 
Janu Pardadi ,  

Dept Teknik Mesin dan Industri, FT-UGM 

 

Abstract 

In Gaolines Engine, carburator use for regulate the mixing of gasoline and air (except 

engine with injection system). The fuel level  in carburator fuel bowl will influence the 

engine performance. In this research, we will try to find the minimum fuel level in 

carburator fuel bowl (which still give enough a good engine performance). The fuel 

level in the carburator bowl can find through the glass wall of the fuel bowl itself. The 

research start with the default level from manufacturer and then decreasing with 1 mm. 

In this research use NISSAN engine, 1597 cc, 4 cylinders with 80 PS at 5200 rpm.From 

the data, its shown that the trend of the economizing of fuel start at level – 5 mm from 

the default and maximum at level -7 mm. From the experience, the engine will difficult 

to start in the morning at this condition (minimum level of the fuel level in carburator 

bowl). This condition will different for another engine with different specification. 

 

Pendahuluan 

Ketinggian permukaan bahan bakar 

di dalam mangkok karburator (pada 

motor bensin yang menggunakan 

karburator) akan mempengaruhi jumlah 

bahan bakar yang mampu terhisap 

masukke dalam ruang bakar motor 

bensin, sehingga hal ini akan 

mempengaruhi pula unjuk kerja motor 

bensin tersebut. 

Jumlah bahan bakar yang terhisap 

masuk ke dalam ruang bakar seharusnya 

sesuai/tepat dengan rancangan mesin itu 

sendiri. Apabila bahan bakar yang masuk 

terlalu banyak, maka bahan bakar 

tersebut akan sulit terbakar seluruhnya 

sehingga akan terjadi pemborosan bahan 
bakar. Sebaliknya bila bahan bakar yang 

msuk terlalu sedikit, maka daya yang 

dihasilkan juga akan nerkurang dan hal 

ini akan mengurangi kenyamanan 

pemakaian motor bensin itu sendiri.  

Tinjauan Pustaka 

Untuk kerja sebuah motor bensin 

akan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

dan kondisi. Salah satu faktor yang sangat 

menentukan adalah perbandingan 

campuran udara-bahan bakar, karena hal 

ini sangat menentukan kesempurnaan 

pembakaran bahan bakar di samping cara/ 

kondisi pencampuran udara-bahan bakar 

itu sendiri. 

Cara/kondisi pencampuran udara-

bahan bakar untuk motor bensin sebagian 

besar ditentukan/diatur oleh karburator 

(kecuali untuk mesin yang sudah 

menggunakan sistem injeksi untuk bahan 

bakarnya). Di dalam karburator tersebut 

bisa diatur jumlah bahan bakar yang 

masuk ke dalam mesin sesuai dengan 

yang diperlukan.  

Campuran udara-bahan bakar ini 

juga akan mempengaruhi daya 

maksimum dari mesin , seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 1 (Mathur 

M.L., 1980). 
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Gambar 1 Pengaruh perbandingan udara-

bahan bakar terhadap unjuk kerja motor 

bensin 

 

Dari gambar 1 terlihat bahwa 

perbandingan udara - bahan bakar yang 

terlalu kaya atau terlalu miskin akan 

menghasilkan daya mesin yang lebih 

rendah. Untuk itu kita harus mencari 

perbandingan udara-bahan bakar yang 

tepat yang memhasilkan daya yang 

maksimum. 

Salah satu cara untuk mengubah 

perbandingan udara-bahan bakar tersebut 

adalah dengan mengatur jumlah bhan 

bakar yang masuk ke karburator. Pada 

mesin yang menggunakan karburator, hal 

tersebut bisa dilakukan dengan mengatur 

ketinggian permukaan bahan bakar yang 

ada di dalam mangkok karburator. 

Dengan mengatur ketinggian permukaan 

bahan bakar tersebut, maka bahan bakiar 

yang mampu terhisap ke dalam mesin 

diharapkan juga akan bisa diatur. 

 

Landasan Teori 

Pada karburator, keluarnya bahan 

bakar dari mangkok karburator masuk ke 

dalam mesin karena ada perbedaan 

tekanan antara ujung nozzle dan 

permukaan bahan bakar di dalam 

mangkok (seperti pada gambar 2) 

 

 
Gambar 2  Skema Karburator Sederhana 

 

Dengan menganggap bahwa bahan 

bakar cair yang digunakan adalah 

incompressible, maka kita bisa meng-

gunakan persamaan Bernouilli’s untuk 

menghitung jumlah bahan bakar yang 

terhisap melalui ujung saluran bahan 

bakar (Ballaney, 1980)  : 

)(2 fafcfff xpgCAm       

(1) 

Af  = luas ujung saluran bahan bakar   

Cf  = koefisien pengeluaran (discharge) 

gc  = gaya gravitasi 

f   = berat jenis bahan bakar 

pa= perbedaan tekanan di dalam mangkok 

dengan tekanan di ventury 

x    = perbedaan tinggi permukaan bhn bkr 

dengan ujung saluran bhn bkr. 

 

Dengan mengetahui perbedaan 

antara tekanan di dalam mangkok 

karburator dengan tekanan di dalam 

ventury dan jumlah bahan bakar yang 

terhisap setiap detik, maka bisa dihitung 

ketinggian (perbedaan tinggi) ujung 

saluran bahan bakar dari permukaan 

bahan bakar di dalam mangkok 

karburator. Selanjutnya ketinggian 

permukaan bahan bakr di dalam mangkok 

106



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-017 

 

 

karburator bisa diatur untuko 

mendapatkan jumlah bahan bakar yang 

tepat yang terhisap ke dalam mesin 

(ruang bakar). 

Torsi yang dihasilkan dihitung 

dengan rumus 

WxLT     (kg/m)  (2) 

dengan   

W = beban pengimbang dinamis (kg) 

L  = lengan pengimbang (=0,358 m) 

Daya yang dihasilkan dohitung 

dengan rumus 

7560

2

x

WLN
P D
   (3) 

dengan 

ND = putaran mesin, rpm 

Konversi ke standard JIS 

273

273749 




wa PP
k      (4) 

dimana 

Pa  =   tekanan udara salama percobaan 

(mmHg) 

Pw =    x Ps  

   =   kelembaban relatif (mmHg) 

Ps  = tekanan uap air jenuh pada suhu ruang 

(mmHg). 

Torsi dan Daya (standard JIS) yang 

dihasilkan mesin dihitung dengan rumus 

 TkTo .     (kg-m)  (5) 

 PkPo .     (PS)  (6) 

Aliran udara masuk kemesin dihitung 

dengan rumus 

)(.2
4

1

2

zas PPgdG 


     (7) 

w
sa

Na

PP





 






273

273

760
 (8) 

dimana 

Gs =  berat udara masuk ke mesin (kg/det) 

 = koefisien aliran, untuk nozzle yang 

digunakan = 0,822 

d  = diameter dalam nozzle (m) 

g  = gravitasi = 9,8 m/det2  

a = berat spesifik udara basah pada suhu 
ruangan, tekanan absolut Pa mmHg dan 

kelembaban relatif  (kg/m3) 

P1 – Pz = perbedaan tekanan pada nozzle 

N = berat spesifik udara kering pada suhu 0o C, 

tekanan udara absolut 760 mmHg 

Pa =  tekanan atmosfir selama percobaan 

(mmHg) 

  = kelembaban relatif (mmHg) 

w =  berat spesifik uap pada suhu ruangan 

Ps = tekanan uap air jenuh pada suhu ruangan 

 

Konsumsi bahan bakar dihitung dengan 

)
1000

3600()( x
t

bF     (lt/jam)     (9) 

dengan 

b  = jumlah bahan bakar yang digunakan (=50 

cc) 

t  = waktu yang digunakan untuk 

menghabiskan bahan bakar (b) 

 

Konsumsi bahan bakar spesifik dihitung 

dengan 

1000.).( 
oP

Fg    (gr/PS/jam) (10) 

dimana 

  = berat jenis bahan bakar (0,7 gr/cc) 

Perbandingan udara-bahan bakar (AFR) 

dihitung dengan 

 )./()3600.( FGR s  

 (11) 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Ketinggian permukaan bahan bakar 

di dalam mangkok karburator diatur 

dengan cara mengatur katub penutup 

saluran masuk bahan bakar ke dalam 

mangkok tersebut. Pada setiap posisi 

ketinggian permukaan bahan bakar, unjuk 

kerja mesin diamati (termasuk pemakaian 

bahan bakarnya). Ketinggian permukaan 

bahan bakar standar pabrik dianggap 

sebagai ketinggian 0 (standard). 

Pengamatan dilakukan pada putran 

mesin 2000 rpm dengan pembukaan 

throttle :  10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 

60%, dan 70%. Dilakukan untuk 

ketinggian 0, -1 mm, -2 mm, -3 mm, -5 

mm, -7 mm, dan -8 mm. 

Untuk konsumsi bahan bakar 

diamati waktu yang diperlukan untuk 

menghabiskan 50 cc bahan bakar. 
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Hasil Penelitian 

Hasil pengamatan dan perhitungan-perhitungan adalah sebagai berikut 

Tabel 1  Daya yang dihasilkan 
Ketinggian 

permk.Bhn.Bkr  

Daya (PS) pada % Pembukaan throttle  

10 20 30 40 50 60 70 

0  mm 5,5 14 23,5 25 26,5 27,5 29,5 

-1 mm 12 16 22 26,5 27 28 28,5 

-2 mm 13 16 20,5 24,5 27 28,5 29 

-3 mm 5 16 23 25,5 27,5 30 30 

-5 mm 4 23,5 25,5 27 28,5 29 30 

-7 mm 15 23,5 27,5 30 32,5 32,5 32,5 

-8 mm 7 16,5 22 26 27 29 29 

Tabel 2  Konsumsi Bahan Bakar (Ltr/jam) 
Ketinggian 

permk.Bhn.Bkr  

Konsumsi Bhn.Bkr.  pada % Pembukaan throttle  

10 20 30 40 50 60 70 

0  mm 2,7 4,55 6 7,38 8,07 8,41 8,41 

-1 mm 2,98 4,8 6,26 7,58 8,33 8,62 8,83 

-2 mm 2,83 4,68 6,14 7,62 8,25 8,41 8,59 

-3 mm 2,86 4,5 6,12 7,78 8,58 8,7 8,57 

-5 mm 2,64 4,59 6,17 7,52 8,10 8,57 8,61 

-7 mm 2,75 4,62 6,05 7,45 7,5 7,87 7,96 

-8 mm 2,79 4,61 6 7,44 8 8,11 8,33 

Tabel 3  Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (gr/PS/jam) - SFC 
Ketinggi-an 

Permk. 

Bhn.Bkr  

Konsumsi Bhn.Bkr. Spesifik pada % Pembukaan throttle  

10 20 30 40 50 60 70 

0  mm 342,1 227,9 178,8 206,6 213,3 214,2 199,7 

-1 mm 173,9 210,4 199,3 200,4 216,1 215,6 217 

-2 mm 152,4 205,2 209,9 218 214,2 206,7 207,4 

-3 mm 400,2 196,9 186,4 213,7 218,6 203 200,1 

-5 mm 462,1 136,9 169,4 195,2 199,1 207 201 

-7 mm 128,5 137,9 154 174 161,6 169,7 171,5 

-8 mm 279,6 195,9 191 200,3 207,5 196 201,2 

 

Tabel 4   Perbandingan Udara - 

Bahan Bakar (AFR) 
Ketinggi-an 

Permk. 

Bhn.Bkr  

Perbandingan Udara-Bhn.Bkr (AFR)  pada % Pembukaan throttle  

10 20 30 40 50 60 70 

0  mm 12,62 12,71 12,64 11,87 11,82 12,2 12,2 

-1 mm 10,7 11,48 11,38 11,89 12,09 12,26 11,97 

-2 mm 13,92 11,89 12,83 12,3 12,32 12,68 12,7 

-3 mm 10,55 14,21 13,48 12,25 11,64 12 12,68 

-5 mm 12,3 12,24 12,89 12,58 12,67 12,56 12,5 

-7 mm 11,71 12,07 13,06 12,24 13,59 13,58 13,19 

-8 mm 10,61 12,02 12,11 11,27 11,12 11,84 11,8 

Untuk lebih memudahkan, data hasil perhitungan tersebut ditampilkan dalam 

bentuk grafik. 
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Gambar  3  Daya Mesin yang dihasilkan dengan variasi Pembukaan throttle dan 

Ketinggian Permukaan Bahan.Bakar 

 

 
Gambar  4  Konsumsi Bahan Bakar dengan variasi Pembukaan throttle dan 

Ketinggian Permukaan Bahan.Bakar 
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Gambar  5  Konsumsi Bahan Bakar Spesifik dengan variasi Pembukaan throttle 

dan Ketinggian Permukaan Bahan.Bakar 

 

 
Gambar  6  Perbandingan Udara – Bahan Bakar (AFR) dengan variasi 

Pembukaan throttle dan Ketinggian Permukaan Bahan.Bakar 

 

Unjuk kerja mesin bisa terlihat pada 

konsumsi bahan bakar spesifik, makin 

kecil/rendah makin efisien/baik. Hal ini 

karena dari konsumsi bahan bakar 

spesifik akan terlihat efisiensi 

pembakaran bahan bakar yang 

menghasilkan daya terpakai. 
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 Dari hasil pengamatan dan 

perhitung-an di atas, maka terlihat bahwa 

pengurangan ketinggian permukaan 

bahan bakar -1 mm sampai -3 mm belum 

menunjukkan kecenderungan penurunan 

konsumsi bahan bakar spesifik yang jelas. 

Kecenderungan tersebut baru mulai 

terlihat pada pengurangan ketinggian -5 

mm dan mencapai puncaknya pada 

penurunan -7 mm. Pada penurunan -8 mm 

terlihat konsumsi bahan bakar spesifik 

mulai menaik lagi. 

 

Kesimpulan 

1. Untuk mesin Nissan 1597 cc ini 

ketinggian permukaan bahan bakar di 

dalam mangkok karburator yang 

optimum adalah -7 mm (dihitung dari 

ketinggian permukaan standard 

pabrik), yang akan menghasilkan 

daya lebih besar dengan konsumsi 

bahan bakar yang lebih hemat. 

2. Ketinggian permukaan bahan bakar 

standard pabrik biasanya memang 

dibuat lebih besar dari yang optimum 

karena berdasarkan pengalaman 

ketinggian optimum tersebut akan 

memberikan sedikit ketidak-

nyamanan bagi pengguna yang 

berupa kesulitan penghidupan mesin 

pada saat pagi hari/dingin (lama tidak 

dinyalakan) dan kurangnya daya 

mesin saat mesin belum mencapai 

suhu kerja yang dirancang. Untuk 

pengguna yang ingin memanfaatkan 

ketinggian optimum ini harus mau 

dan mampu mengatasi ketidak-

nyamanan tersebut. 

3. Untuk mesin-mesin jenis/merk lain, 

ketinggian permukaan bahan bakar 

dalam mangkok karburator yang 

optimum ini masih harus 

dicari/dicoba. 
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Abstrak 
Pengawetan makanan adalah suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu metode yang paling mudah adalah dengan menjemur. Namun demikian, metode menjemur 

umumnya dilakukan dibawah sinar matahari langsung, dimana waktu penjemuran amat tergantung 

kepada intensitas sinar matahari dan kelembaban udara. Terlebih lagi, bahan jemur dapat terpapar 

langsung kepada lingkungan dan dihinggapi bakteri yang dapat merusak kualitas bahan jemur. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu metode pengeringan yang efektif yang tidak hanya murah tetapi sekaligus 

dapat melindungi bahan dari lingkungan terbuka. Dalam penelitian ini, suatu alat pengering sederhana 

didesain untuk mengeringkan ikan dengan tenaga kombinasi antara surya, biomassa, dan gas LPG. 

Alat pengering terdiri dari ruang pengering yang dilengkapi dengan kolektor surya. Ruang pengering 

diletakkan di atas tungku pemanas, dimana panas dapat dihasilkan dari pembakaran biomassa ataupun 

dari kompor LPG. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeringan dengan menggunakan panas 

LPG dapat mengurangi waktu pengering hingga 45%. Kualitas ikan kering yang dihasilkan juga lebih 

baik karena tidak terpapar dengan udara luar secara langsung pada saat proses pengeringan.  

 

Kata kunci: Pengering tenaga kombinasi, surya, LPG, biomass  

 

Pendahuluan 
Indonesia merupakan Negara maritime 

dengan produk perikanan yang melimpah. 

Kuhusus pada musim-musim tertentu, 

produksi ikan lebih banyak daripada waktu 

yang lain, sehingga seringkali sebagian besar 

ikan-ikan tidak terserap di pasar dan menjadi 

busuk percuma. Ditambah dengan minimnya 

industri pengawetan ikan, potensi kerugian 

yang menjadi lebih besar. Untuk mengatasi hal 

tersebut, diperlukan suatu metode pengawetan 

yang efektif dan murah agar terjangkau oleh 

nelayan yang umumnya memiliki kekuatan 

ekonomi yang relative rendah.  

Terdapat beberapa cara untuk pengawetan 

ikan diantaranya pengeringan, penyimpanan 

dalam lemari pendingin, dan pengasapan. 

Metode pengeringan adalah yang paling 

banyak dilakukan oleh nelayan di Negara 

berkembang karena mudah dan murah.  

Pada umumnya, proses pengeringan akan 

mengurangi kadar air dalam ikan dari 60 – 

80% menjadi 20-25% yang dicapai dalam 

waktu 4 sampai 5 hari pada proses pengeringan 

biasa dengan menggunakan sinar matahari [1]. 

Pengeringan diperlukan untuk mengurangi 

aktifitas bakteri dan enzym dalam ikan. Hal ini 

dapat dicapai bila jumlah kadar air dapat 

dikurangi sehingga 20-25% [2].  

Dewasa ini, proses pengeringan dengan 

menggunakan energi surya semakin banyak 

dilakukan. Hal ini disebabkan sistem ini dapat 

menghemat waktu pengeringan sehinga 65% 

dibanding pengeringan tradisional [3]. Proses 

pengeringan ini juga dapat meningkatkan 

kualitas jual ikan kering.  

Pengering surya untuk ikan dapat berupa 

ruang kaca yang memanfaatkan efek rumah 

kaca dan dapat juma memanfaatkan kolektor 

surya yang dihubungkan dengan ruang 

pengering [2]. Kendala yang dihadapi oleh 

sistem pengering tenaga surya adalah 

rendahnya suru pada ruang pengering. Pada 

suatu sistem pengering yang diintegrasikan 
dengan kolektor panas, suhu maksimal yang 

diperoleh pada ruang pengering hanya dapat 

mencapai 54oC pada musim hujan [1]. 

Sedangkan suhu ideal yang diharapkan adalah 

60-70oC untuk mendapatkan performa 

pengeringan yang ideal.  

Untuk mencapai suhu yang diharapkan 

tersebut, ruang pengering dengan kolektor 

panas saja tidaklah mencukupi, sehingga perlu 

dipasang alat pemanas lainnya untuk 

meningkatkan suhu ruang pengering. Salah 

satu caya yang dapat dipakai adalah dengan 

menambahkan pemanas lainnya seperti 
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pembakaran biomassa atau panas dari 

pembakaran gas LPG. 

Dalam makalah ini, suatu alat pengering 

dibuat untuk menghasilkan produk ikan 

kering. Sumber panas dari pengering ini 

berasal dari kolektor surya dan tungku 

biomassa atau kompor gas LPG. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui unjuk kerja dari sistem pengering 
dimana parameter utama yang dievaluasi 

adalah waktu pengeringan. Dari hasil unjuk 

kerja diperoleh informasi yang berguna untuk 

pengembangan alat pengering selanjutnya 

untuk mencapai hasil yang lebih optimal.  

Metodologi 

Ruang pengering yang dibangun berukuran 

100 cm x 100 cm x 1300 cm (panjang x lebar 

x tinggi). Ruang pengering dilengkapi dengan 

ruang bakar di bagian bawah dan diletakkan 

diatas tungku beton. Kolektor panas berukuran 

200 cm x 90 cm x 20 cm (panjang x lebar x 

tinggi) disambungkan ke bagian sisi ruang 

pengering. Skema diagram alat pengering 

diberikan pada Gambar 1. 

Ruang pengering dilengkapi dengan 5 rak 

pengering yang disusun dengan ketinggian 20 

cm dari atas ke bawah. Dalam pengujian 

kinerja, dilakukan proses pengeringan 

terhadap ikan basah dengan berat tertentu 

dengan menggunakan sumber kalor dari 

masing masing yaitu kolektor surya, 

pembakaran biomassa, dan pembakaran gas 

LPG.  

Berat ikan basah yang digunakan adalah 

300 gr. Ikan dengan sejumlah berat tersebut 

dikeringkan sampai beratnya turun menjadi 

sekitar 180 gr, sehingga kadar air dalam ikan 

tersebut menjadi sekitar 40%. 

Termometer air raksa dipasang pada ruang 

pengering untuk mengukur suhu dalam 

ruangan pengering. Termometer juga dipasang 

pada celah masuk kolektor surya untuk 

mengukur temperatur masuk udara dari 

kolektor surya. Selain daripada itu, alat ukur 

kelembaban juga dipasang di dalam ruang 

pengering untuk mengukur kelembaban 

selama proses pengeringan berlangsung. 

 
Gambar 1 Skema diagram pengering yang 

diteliti 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2 Kondisi fisik ikan yang 

dikeringkan dengan menggunakan alat 

pengering dalam penelitian ini (a), dan 

dengan matahari langsung di tembat 

terbuka(b) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kualitas fisik ikan kering yang diperoleh 

dengan menggunakan alat pengering ini 

ditunjukkan pada Gambar 2 dan dibandingkan 

dengan hasil ikan kering yang diperoleh 

menggunakan metode pengeringan biasa. Pada 

Gambar 2(a) terlihat bahwa dari segi fisik 

warna ikan kering yang dihasilkan lebih lebih 

baik daripada warna ikan kering pada Gambar 

2(b). Ikan kering pada Gambar 2(a) diproduksi 
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dengan alat pengering pada Gambar 1 

sedangkan ikan kering pada Gambar 2(b) 

diproduksi dengan metode pengeringan biasa 

dengan menggunakan sinar matahari.  

Dari tiga jenis sumber panas yang diuji, 

waktu pengeringan yang paling singkat 

diperoleh pada pengeringan dengan 

menggunakan kayu bakar.   

Waktu pengeringan diberikan pada Gambar 

3. Pada gambar tersebut terlihat bahwa waktu 

pengeringan yang paling singkat diperoleh 

dengan menggunakan pengeringan kayu 

bakar, yaitu 6 jam. Sedangkan waktu 

pengeringan dengan penggunakan bahan bakar 

LPG dan panas dari kolektor surya masing-

masing adalah 9 dan 11 jam. Disini, ikan 

dianggap kering setelah beratnya berkurang 

sebesar 60%. Dengan berat awal 300 gr, 

pengeringan dianggap selesai pada saat berat 

ikan telah mencapai 180 gr. 

 

 
Gambar 3 Perbandingan waktu pengeringan 

pada berbagai kondisi sumber panas. 

 

Pengeringan dengan menggunakan kolektor 

surya dilakukan mulai pukul 9:00 WIB sampai 

dengan pukul 17:00 WIB pada keadaan hari 

cerah dengan intensitas matahari maksimum 

1229 W/m2. Pada pengeringan dengan 

menggunakan kolektor surya, pengeringan 

yang tidak selesai pada hari pada pukul 17:00 

WIB dilanjutkan pada hari berikutnya.   

Sedangkan pada pengeringan dengan 

menggunakan kayu bakar dan gas dilakukan 

mulai pukul 9:00 WIB sampai dengan selesai.   

Kelembaban dalam ruang pengering pada 

saat pengeringan diberikan pada Gambar 4. 

Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa 

kelembaban yang paling rendah dicapai pada 

proses pengeringan dengan menggunakan 

kayu bakar, yaitu 20%RH, pada jam ke 5 

pengeringan. Sedangkan menggunakan gas 

LPG atau kolektor surya, kelembaban minimal 

yang dapat dicapai adalah 22% setelah lebih 

dari 9 jam pengeringan.  

 

 
Gambar 4 Kelembaban dalam ruang 

pengering pada berbagai kondisi sumber 

panas 

 

 
Fig. 5 Temperatur dalam ruang pengering 

pada berbagai kondisi sumber panas 

 

Adapun suhu ruang pengering ditunjukkan 

pada Gambar 4. Suhu tertinggi diperoleh 

dengan pengeringan menggunakan kayu 

bakar, yang mencapai 80 oC pada jam ke-6 

waktu pengeringan. Sedangkan pada proses 

pengeringan dengan menggunakan kolektor 

surya dan gas LPG, suhu maksimum yang 

dapat dicapai masing-masing adalah 55 oC 

untuk gas LPG dan 50 oC pada kolektor surya. 

Pengukuran yang ditunjukkan pada Gambar 

3 adalah terhadap berat 300 gr ikan. Sedangkan 

pada satu kali pengeringan, terdapat total 

sebanyak 1.8 kg ikan. Untuk menghitung 

jumlah energi yang diperlukan pada setiap 
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proses pengeringan (Qpengeringan), dapat 

menggunakan Persamaan 1 [4], dengan Q1 

adalah energi yang dibutuhkan untuk 

menaikkan suhu bahan ke suhu pengeringan 

dan dan Lh adalah panas laten untuk 

memindahkan uap air. Hasil perhitungan 

diberikan pada Tabel 1. Dalam hal ini, jumlah 

uap air yang harus dipindahkan setiap 1 kg 

untuk mencapai kadar uap air yang diinginkan 

adalah 0.689 kg sedangkan panas spesifik ikan 

dan kandungan air awal masing-masing adalah 

2,51 kJ/kg oC-1 dan 78,7 % [5]. 

 

Qpengeringan = Q1 . Lh                       (1) 

 

 

Tabel 1 Energi Pengeringan per 1 kg 
 Kayu 

Bakar 
Gas 
LPG 

Kolektor 
Surya 

Suhu maks 82 55 50 

Suhu rata2 penge 
ringan, oC 

45 50 70 

Kalor laten pada 
pengeringan rerata 
[6], kJ/kg 

2436 2443 2569 

Q1, kJ 32 43 86 

Lh, kJ 1678 1683 1701 

Qpengeringan 1710 1726 1787 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa energy 

pengeringan yang paling sedikit diberikan 

melalui pengeringan dengan menggunakan 

kayu bakar dikarenakan suhu pengeringan 

yang paling tinggi diantara ketiga jenis proses 

yang dilakukan. Sedangkan efisiensi 

pengeringan, h, dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 2 [4] dengan T1 

sebagai suhu masuk ruang pengering, T2 

adalah suhu keluar dari ruang pengering, dan 

Ta adalah suhu lingkungan, dalam hal ini 30o 

C. Dari perhitungan diperoleh nilai efiesiensi 

untuk proses pengeringan kayu bakar, gas 

LPG, dan kolektor surya masing-masing 

adalah  45%, 61%, dan 39%. 

 

h = (T1 – T2)/( T1 – Ta)                  (2) 

 

Dalam pengeringan ini, konsumsi kayu 

bakar yang digunakan adalah 20 kg dan 3 kg 

gas LPG. Dalam proses pengeringan tersebut, 

masih belum dapat dilakukan pengontrolan 

laju pembakaran, khususnya terhadap 

pembakaran kayu bakar. Dalam penelitian 

kedepan, pengontrolan diperlukan untuk 

mendapatkan efisiensi pengeringan yang lebih 

baik. 

 

Kesimpulan 

Suatu alat pengering sederhana untuk 

pengawetan ikan telah dibuat dan diuji 

performanya. Dari hasil diperoleh bahwa 

pengeringan yang paling efektif diberikan 

pada pengeringan dengan menggunakan kayu 

bakar dengan waktu pengeringan 6 jam dengan 

energi pengeringan yang diperlukan adalah 

1710 kJ. Waktu ini 45% lebih cepat daripada 

menggunakan bahan bakar gas.  
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Abstrak 

Mesin plastic injection dalam prosesnya terdapat bagian yang harus dijaga 

temperaturnya, yaitu pada mold dan oil hydraulic screw. Untuk menjaga temperatur 

tersebut digunakannya water chiller dengan media pendingin air yang disirkulasikan. 

Penelitian ini membahas mengenai analisa beban pendingin terhadap kinerja water 

chiller meliputi total siklus pendinginan, aliran refrigerasi, efek refrigerasi, kerja 

kompresor, COP dan effisiensi kerja. Metode yang digunakan adalah metode 

eksperimental dengan adanya beban pendingin dari mesin plastic injection. 

Pengambilan data langsung dilakukan pada water chiller. Data dianalisa secara teoritis 

dan aktual berdasarkan data eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa beban 

pendingin mengakibatkan: (1) kenaikan siklus pendinginan dari 11 kali menjadi 22 kali, 

(2) kenaikan kerja kompresor dari 5,214 HP menjadi 5,31 HP dan kenaikan efek 

refrigerasi dari 171,601 kJ/kg menjadi 171,831 kJ, (3) penurunan COP 5,631 menjadi 

5,375 dan penurunan effisiensi kerja dari 86,206% menjadi 86,056%. 

 

Kata Kunci: Mesin plastic injection, sistem refrigerasi, water chiller 

Pendahuluan 

Seiring perkembangan teknologi 

khususnya di dunia industri, mulai 

banyak menitikberatkan pada produk 

berbasis plastik dengan berbagai tipe. 

Dalam proses pembuatan produk 

tersebut menggunakan mesin plastic 

injection, dimana prinsip kerjanya 

adalah melelehkan bijih-bijih plastik 

dengan temperatur tinggi di dalam 

barrel yang kemudian akan 

diinjeksikan ke dalam mold untuk 

menghasilkan produknya. [1] 

Di dalam mesin plastic injection ini 

terdapat bagian yang perlu dijaga 

temperaturnya yaitu pada oil hydraulic 

barrel dan mold, karena apabila 

temperatur pada oil hydraulic barrel 

tidak terjaga maka umur pakai dari 

barrel akan semakin pendek dan 

apabila temperatur dari mold tidak 

terjaga maka produk yang dihasilkan 

akan mengalami deformasi.[2] Media 

yang digunakan untuk menjaga 

temperatur dari oil hydraulic barrel dan 

mold adalah dengan air yang 

didinginkan oleh water chiller pada 

temperatur tertentu. Dengan begitu 

beban pendinginan adalah jumlah panas 

yang dipindahkan oleh sistem water 

chiller setiap waktu. Beban pendingin 

terdiri atas panas yang berasal dari oil 

hydraulic barrel dan mold. Beban 

pendingin ini secara langsung akan 

berdampak pada kinerja water chiller 

oleh karena terkait dengan perubahan 

kondisi khususnya temperatur 

refrigeran pada setiap titik di dalam 

suatu sistem water chiller. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan analisa beban pendingin 

terhadap unjuk kerja sistem water 

chiller pada mesin plastic injection, 

meliputi efek refrigerasi, aliran 
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refrigerasi, daya kompresi, koefisien 

prestasi (COP), total siklus pendinginan 

dan efisiensi dalam mesin water chiller. 

Sehingga diharapkan penggunaan 

mesin water chiller dapat lebih efektif 

dan efisien. 

 

Metode Penelitian 

Water chiller adalah salah satu jenis 

alat pendingin air. Komponen utama 

water chiller yang dibuat sebagai alat 

pengujian terdiri dari kompresor, 

kondensor, pipa kapiler, evaporator, 

dan pompa air. Untuk mempermudah 

pengujian, instlasi ini dilengkapi alat 

ukur seperti thermal imager, thermostat 

water, pressure gauge yang dipasang 

pada titik-titik pengukuran. Adapun 

instalasi water chiller hanya 

disesuaikan untuk aplikasi alat 

pengujian yaitu dihubungkan dengan 

mesin plastic injection. [3,4] 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Mesin Plastic Injection. Dalam 

proses injeksi mesin plastic injection 

type HC terdapat 2 beban pendingin 

terhadap water chiller, yaitu pada oil 

hydraulic barrel dan mold. Kedua 

beban tersebut yang akan menjadi 

beban pendinginan dalam penelitian ini. 

Berikut adalah rincian mesin plastic 

injection type HC: 

 

 
Gambar 1. Mesin Plastic Injection 

Type HC 

 

Water Chiller Type FC. Water 

chiller type FC ini digunakan untuk 

menjaga temperatur dari oil hydraulic 

barrel dan mold agar tidak over heat 

ketika dilakukan proses produksi 

dengan kapasitas yang tinggi. Berikut 

adalah rincian water chiller type FC: 

 

 
Gambar 2. Water Chiller Type FC 

 

Instalasi Penelitian. Sebelum 

melakukan penelitian lebih lanjut, maka 

dibuat instalasi alat dan alat ukur 

terlebih dahulu agar didapat analisa 

yang lebih mendalam. Berikut instalasi 

alat dan alat ukur dalam penelitian: [5] 
 

 
Gambar 3. Instalasi Penelitian 

 

Perhitungan Unjuk Kerja Sistem 

Refrigerasi (COP) Sebelum 

Mendapat Beban Pendingin dari 

Mesin Plastic Injection. Dengan 

menggunakan software [6] maka akan 

didapat sifat-sifat yang dibutuhkan 

dalam perhitungan unjuk kerja sistem 
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refrigerasi (COP) pada water chiller 

sebelum mendapat beban pendingin 

dari mesin plastic injection. Berikut 

adalah sifat-sifat sistem refrigerasinya: 

Tabel 1. Sifat-Sifat Sistem Refrigerasi 

Sebelum Mendapat Beban Pendingin 

dari Mesin Plastic Injection 

 
 

 
Berdasarkan data tabel 1, maka 

selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan data perhitungan. Dalam 

perhitungan kali ini diambil salah satu 

contoh saja, yaitu pada pengujian ke- 1. 

Berikut adalah pegolahan data 

perhitungan sesuai dengan studi 

literatur yang ada: [7,8] 

1. Menghitung koefisien kinerja 

carnot (COPmax) 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑒 + 273

𝑇𝑐 − 𝑇𝑒
 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =
−2.55 + 273

38.28 − (−2.55)
= 6.624 

2. Menghitung efek refrigerasi 

(qe) 

𝑞𝑒 = ℎ1 − ℎ4 

𝑞𝑒 = [408.700 − 237.035] [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
]

=  171.665 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

3. Menghitung aliran refrigerasi 

(m) 

 

𝑚 =
𝑄𝑒

𝑞𝑒
 

𝑚 =
1338 [

𝑘𝐽
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

]

171.665 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]

= 7.794 [
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
] 

4. Menghitung kerja kompresor 

(P) 

𝑃 = 𝑚 (ℎ2 − ℎ1) 

𝑃 = 7.794 [
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
] (438.778

− 408.700) [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

𝑃 = 234.435 [
𝑘𝐽

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
] 

Dalam HP, kerja kompresor = 

234.435 [
𝑘𝐽

60𝑠
] : 0.746 𝑊= 5.24 HP 

5. Menghitung koefisien kinerja 

water chiller (COP) 

𝐶𝑂𝑃 =
ℎ1 − ℎ4

ℎ2 − ℎ1
 

𝐶𝑂𝑃

=
(408.700 − 237.035) [

𝑘𝐽
𝑘𝑔

]

(438.778 − 408.700) [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]

= 5.71 
6. Menghitung efisiensi kerja 

water chiller (η) 

𝜂 =  
𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑥100% 

𝜂 =  
5.71

6.624
𝑥100% = 86.162% 

Dengan cara pengolahan data 

perhitungan yang sama, maka 

didapatkan hasil perhitungan untuk 

pengujian yang lainnya pada tabel 2. 

Te 

(˚C)

P 

(Bar)

Tout 

(˚C)
Tc (˚C)

P 

(Bar)

Tout 

(˚C)

1 -2.55 4.57 3.45 38.28 14.69 30.31 11

2 -2.45 4.58 3.36 38.18 14.66 30.29 11

3 -2.55 4.57 3.45 38.28 14.69 30.31 11

4 -2.45 4.58 3.36 38.18 14.66 30.29 11

5 -2.36 4.60 3.27 38.08 14.62 30.27 11

6 -2.45 4.58 3.36 38.18 14.66 30.29 11

7 -2.45 4.58 3.36 38.18 14.66 30.29 11

Rata-rata

Total Siklus 

Pendinginan

Evaporator KondensorPengujian 

Ke-

1 1338 0.052739 408.700 438.778 237.035 237.035

2 1338 0.052523 408.611 438.506 237.022 237.022

3 1338 0.052739 408.700 438.778 237.035 237.035

4 1338 0.052523 408.611 438.506 237.022 237.022

5 1338 0.052325 408.519 438.238 236.996 236.996

6 1338 0.052523 408.611 438.506 237.022 237.022

7 1338 0.052523 408.611 438.506 237.022 237.022

Pengujian 

Ke-

h1 

[kJ/kg]

Vol. Jenis 

Uap Jenuh 

[m
3
/kg]

Kapasitas 

Refrigerasi 

(Qe) 

[kJ/menit]

h2  

[kJ/kg]

h3 

[kJ/kg]

h4 

[kJ/kg]
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Unjuk 

Kerja Sistem Refrigerasi (COP) 

Sebelum Mendapat Beban Pendingin 

dari Mesin Plastic Injection 

 
 

Perhitungan Unjuk Kerja Sistem 

Refrigerasi (COP) Sesudah 

Mendapat Beban Pendingin dari 

Mesin Plastic Injection. Dengan 

menggunakan software maka akan 

didapat sifat-sifat yang dibutuhkan 

dalam perhitungan unjuk kerja sistem 

refrigerasi (COP) pada water chiller 

sesudah mendapat beban pendingin dari 

mesin plastic injection. Berikut adalah 

sifat-sifat sistem refrigerasinya: 

Berdasarkan data tabel 3, maka 

selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan data perhitungan. Dalam 

perhitungan kali ini diambil salah satu 

contoh saja, yaitu pada pengujian ke- 1. 

Berikut adalah pegolahan data 

perhitungan sesuai dengan studi 

literatur yang ada: 

 

Tabel 3. Sifat-Sifat Sistem Refrigerasi 

Sesudah Mendapat Beban Pendingin 

dari Mesin Plastic Injection 

 
 

 

 
 

1. Menghitung koefisien kinerja carnot 

(COPmax) 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑒 + 273

𝑇𝑐 − 𝑇𝑒
 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =
−2.73 + 273

38.49 − (−2.73)
= 6.558 

2. Menghitung efek refrigerasi (qe) 

𝑞𝑒 = ℎ1 − ℎ4 

𝑞𝑒 = [408.884 − 237.099] [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
]

=  171.785 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

3. Menghitung aliran refrigerasi (m) 

𝑚 =
𝑄𝑒

𝑞𝑒
 

𝑚 =
1338 [

𝑘𝐽
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

]

171.785 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]
= 7.789 [

𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
] 

4. Menghitung kerja kompresor (P) 

𝑃 = 𝑚 (ℎ2 − ℎ1) 

𝑃 = 7.789 [
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
] (439.320

− 408.884) [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

𝑃 = 237.0601 [
𝑘𝐽

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
] 

Dalam HP, kerja kompresor = 

237.0601 [
𝑘𝐽

60𝑠
] : 0.746 𝑊= 5.298 HP 

5. Menghitung koefisien kinerja water 
chiller (COP) 

𝐶𝑂𝑃 =
ℎ1 − ℎ4

ℎ2 − ℎ1
 

1 6.624 171.665 7.794 5.240 5.71 86.162

2 6.657 171.589 7.798 5.210 5.74 86.215

3 6.624 171.665 7.794 5.240 5.71 86.162

4 6.657 171.589 7.798 5.210 5.74 86.215

5 6.691 171.523 7.801 5.181 5.77 86.254

6 6.657 171.589 7.798 5.210 5.74 86.215

7 6.657 171.589 7.798 5.210 5.74 86.215

Pengujian 

Ke-

Effisiensi 

Kerja 

η=COP/

COPmax

Efek 

Refrigerasi 

qe=(h1 -  h4) 

[kJ/kg]

COP           

(h1-h4)/(h2-

h1)

Aliran 

Refrigerasi 

m=(Qe/qe) 

[kg/menit]

Kerja 

Kompresor 

P=m(h2-h1) 

[HP]

COP Carnot 

COPmax= 

Te+273/Tc-Te

Te 

(˚C)

P 

(Bar)

Tout 

(˚C)

Tc 

(˚C)

P 

(Bar)

Tout 

(˚C)

1 -2.73 4.54 3.64 38.49 14.56 30.35 22

2 -2.82 4.53 3.73 38.59 14.56 30.36 22

3 -2.73 4.54 3.64 38.49 14.56 30.35 22

4 -2.73 4.54 3.77 38.49 14.56 30.35 22

5 -2.77 4.53 3.68 38.54 14.56 30.35 22

6 -2.82 4.53 3.73 38.59 14.56 30.36 22

7 -2.77 4.53 3.68 38.54 14.56 30.35 22

Evaporator KondensorPengujian 

Ke-

Rata-rata

Total Siklus 

Pendinginan

1338 0.05314 408.884 439.320 237.099 237.099

1338 0.053344 408.984 439.597 237.124 237.124

1338 0.05314 408.884 439.320 237.099 237.099

1338 0.053177 408.984 439.441 237.099 237.099

1338 0.053232 408.933 439.452 237.111 237.111

1338 0.053344 408.984 439.597 237.124 237.124

1338 0.053232 408.933 439.452 237.111 237.111

h3 

[kJ/kg]

h4 

[kJ/kg]

Kapasitas 

Pendinginan 

(Qe) [kJ/menit]

Vol. Jenis 

Uap Jenuh 

[m
3
/kg]

h1 

[kJ/kg]

h2  

[kJ/kg]
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𝐶𝑂𝑃 =
(408.884 − 237.099) [

𝑘𝐽
𝑘𝑔

]

(439.320 − 408.884) [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]

= 5.64 
6. Menghitung efisiensi kerja water 

chiller (η) 

𝜂 =  
𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑥100% 

𝜂 =  
5.64

6.558
𝑥100% = 86.067% 

Dengan cara pengolahan data 

perhitungan yang sama, maka 

didapatkan hasil perhitungan untuk 

pengujian yang lainnya pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Unjuk Kerja 

Sistem Refrigerasi (COP) Sesudah 

Mendapat Beban Pendingin dari Mesin 

Plastic Injection 

 
 

Hasil dan Analisa. Berdasarkan 

hasil perhitungan pada tabel 2 dan 4, 

maka selanjutnya data tersebut 

dibandingkan agar bisa dianalisa beban 

pendingin terhadap unjuk kerja water 

chiller pada mesin plastic injection. 

Analisa tersebut meliputi: total siklus 

pendinginan, efek refrigerasi, aliran 

refrigerasi, kerja kompresor, COP dan 

effisiensi kerja yang ditampilkan dalam 
bentuk grafik antara sebelum dan 

sesudah mendapat beban pendingin dari 

mesin plastic injection. Berikut adalah 

hasil dan analisanya: 

Berdasarkan tabel 5, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisa data 

dengan menggunakan grafik. Hal yang 

pertama dibahas adalah grafik 

hubungan antara beban pendingin dari 

mesin plastic injection terhadap total 

siklus pendinginan yang terjadi pada 

water chiller. 

 

Tabel 5. Rata-rata Hasil Perhitungan 

Unjuk Kerja Sistem Refrigerasi (COP) 

 
 

 
Gambar 4. Grafik Hubungan Total 

Siklus Pendinginan terhadap Beban 

Pendingin Mesin Plastic Injection 

 

Dari gambar 4 di atas terlihat total 

siklus pendinginan sesudah 

mendapatkan beban pendingin dari 

mesin plastic injection berupa kapasitas 

produksi 400 pcs naik menjadi 22 kali 

siklus pendinginan, yang sebelumnya 

hanya 11 kali. Hal ini terjadi karena air 

yang disirkulasikan ke mold dan oil 

hydraulic screw menjadi cepat naik 

temperaturnya pada saat mesin plastic 

injection beroperasi, selain itu juga 

pengaruh dari temperatur udara sekitar 

water chiller. Sehingga air yang masuk 

ke dalam water chiller menambah 

temperatur air di dalam bak 

penampungan air di evaporator yang 

mengharuskan siklus refrigerasi bekerja 

semakin tinggi, ketika temperatur air 

mencapai 28°C maka water chiller 

bekerja dengan siklus refrigerasi secara 

tertutup dalam waktu tertentu sampai 

temperatur air mencapai 24°C 

1 6.558 171.785 7.789 5.298 5.64 86.067

2 6.525 171.860 7.785 5.327 5.61 86.034

3 6.558 171.785 7.789 5.298 5.64 86.067

4 6.558 171.885 7.784 5.299 5.64 86.058

5 6.542 171.822 7.787 5.312 5.63 86.066

6 6.525 171.860 7.785 5.327 5.61 86.034

7 6.542 171.822 7.787 5.312 5.63 86.066

COP 

Carnot 

COPmax= 

Te+273/

Tc-Te

Effisiensi Kerja 

η=COP/COPmax

COP           

(h1-h4)/(h2-

h1)

Efek Refrigerasi 

qe=(h1 -  h4) 

[kJ/kg]

Aliran 

Refrigerasi 

m=(Qe/qe) 

[kJ/menit]

Kerja 

Kompresor 

P=m(h2-h1) 

[HP]

Pengujian 

Ke-

Sebelum Sesudah

Total Siklus Pendinginan (kali) 11 22

Efek refrigerasi (kJ/kg) 171.601 171.831

Aliran Refrigerasi (kg/menit) 7.797 7.787

Kerja Kompresor (HP) 5.214 5.31

COP 5.735 5.631

Effisiensi Kerja (%) 86.206 86.056

Rata-rata hasil perhitungan
Parameter Pengujian
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kemudian sistem refrigerasi berhenti. 

Dalam proses pendinginan air di dalam 

bak penampungan air, terdapat 

evaporator yang berfungsi untuk 

menyerap kalor dari temperatur air 

28°C mencapai 24°C. Pada gambar 5 

menjelaskan efek refrigerasi dan aliran 

refrigerasi yang terjadi pada evaporator. 

 

 
Gambar 5. Grafik Hubungan Beban 

Pendingin Mesin Plastic Injection 

terhadap Efek Refrigerasi dan Aliran 

Refrigerasi  
 

Berdasarkan gambar 5 di atas 

menjelaskan hubungan beban 

pendingin mesin plastic injection 

terhadap efek refrigerasi dan aliran 

refrigerasi. Hubungan efek refrigerasi 

dan aliran refrigerasi ini membentuk 

kapasitas refrigerasi water chiller yaitu 

sebesar 1338 kJ/menit. Dengan begitu 

apabila efek refrigerasi yang terjadi 

besar maka aliran refrigerasinya 

menjadi kecil, dan sebaliknya. Pada 

gambar 4 terlihat bahwa efek refrigerasi 

water chiller sesudah mendapat beban 

pendingin dari mesin plastic injection 

naik sebesar 171,831 kJ/kg yang 

sebelumnya 171,601 kJ/kg, dan 

sebaliknya aliran refrigerasi menjadi 

turun menjadi 7,787 kg/menit yang 

sebelumnya 7,797 kg/menit. Hal ini 

terjadi karena waktu penyerapan kalor 

air di bak penampungan air yang 

dilakukan oleh evaporator hingga 

mencapai temperatur air 24°C semakin 

lama, sehingga dibutuhkan efek 

refrigerasi yang tinggi dan aliran 

refrigerasi yang lambat, agar kerja 

evaporator semakin merata dalam 

menyerap kalor air di bak penampungan 

air water chiller. Dengan timbulnya 

efek refrigerasi yang semakin tinggi, 

maka akan berpengaruh terhadap kerja 

kompresor dari water chiller, analisa 

lebih dalam dapat dilihat pada gambar 

6.  

 

 
Gambar 6. Grafik Hubungan Beban 

Pendingin Mesin Plastic Injection 

terhadap Efek Refrigerasi dan Kerja 

Kompresor 
 

Dari gambar 6 di atas menjelaskan 

hubungan antara beban pendingin 

mesin plastic injection terhadap efek 

refrigerasi dan kerja kompresor. 

Terlihat bahwa terjadi kenaikan efek 

refrigerasi sebesar 171,831 kJ/kg yang 

sebelumnya 171,601 kJ/kg dan kerja 

kompresor sebesar 5,31 HP yang 

sebelumnya 5,214 HP. Dari mulai 

sebelum mendapat beban pendingin 

mesin plastic injection sampai sesudah 

mendapat beban pendingin mesin 

plastic injection. Hal ini terjadi karena 

pada saat water chiller mendapat beban 

pendingin dari mesin plastic injection, 

evaporator bekerja semakin tinggi 

dalam menyerap kalor air di bak 

penampungan sampai mencapai 

temperature 24°C, dengan demikian 
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maka diperlukan kerja kompresor yang 

semakin tinggi pula untuk memberikan 

asupan refrigeran ke dalam evaporator 

agar efek refrigerasi naik. Dengan 

adanya kenaikan kerja kompresor maka 

selanjutnya akan berpengaruh pada 

unjuk kerja (COP) water chiller. 

Gambar 7 akan menjelaskan analisa 

lebih lanjut mengenai COP dan 

effisiensi kerja. 

 

 
Gambar 7. Grafik Hubungan Beban 

Pendingin Plastic Injection terhadap 

Unjuk Kerja (COP) dan Effisiensi Kerja 

Water Chiller 
 

Dari gambar 7 di atas menjelaskan 

hubungan beban pendingin mesin 

plastic injection terhadap unjuk kerja 

(COP) dan effisiensi kerja water chiller. 

Terlihat bahwa COP mengalami 

penurunan menjadi 5,631 yang 

sebelumnya 5,375, seiring dengan 

penurunan COP maka effisiensi kerja 

water chiller pun turun menjadi 

86,056% yang sebelumnya 86,206%. 

Penurunan COP dan effisiensi kerja 

water chiller ini disebabkan karena 

adanya kenaikan kerja kompresor saat 

mendapat beban pendingin mesin 

plastic injection. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan 

analisa, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik kerja dari water 

chiller adalah pada saat temperatur air 

di bak penampungan air mencapai 

28°C, maka siklus refrigerasi water 

chiller bekerja untuk menurunkan 

temperatur air sampai 24°C sesuai 

pengaturan thermostat. Semakin tinggi 

beban pendingin maka semakin tinggi 

kerja siklus refrigerasi water chiller 

yaitu sebanyak 22 kali siklus 

refrigerasi yang sebelumnya 11 kali 

siklus refrigerasi. 

2. Terjadi kenaikan kerja 

kompresor sebesar 5,31 HP yang 

sebelumnya 5,214 HP dan terjadinya 

kenaikan efek refrigerasi sebesar 

171,831 kJ/kg yang sebelumnya 

171,601 kJ/kg. Hal ini disebabkan oleh 

adanya beban pendingin dari mesin 

plastic injection. 

3. Terjadi penurunan COP dari 

5,631 menjadi 5,375 dan terjadi 

penurunan effisiensi kerja dari 

86,206% menjadi 86,056%. Hal ini 

disebabkan oleh adanya kenaikan kerja 

kompresor saat mendapat beban 

pendingin dari mesin plastic injection. 
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Abstrak 

Kajian ini menjelaskan tentang perpindahan panas konduksi ajeg pada pelat baja segiempat dengan 

profil ¼ silinder pada salah satu sudutnya disertai dengan pemanasan pada temperatur tetap dan 

diisolasi pada sisi lainnya. Perpindahan panas konduksi yang digunakan dinyatakan dalam persamaan 

Laplace. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi temperatur dan aliran panas pada benda 

uji. Distribusi temperatur diperoleh dengan menggunakan metode beda hingga, dan penyelesaiannya 

dilakukan dengan pemrograman matlab. Hasilnya berupa 34 data distribusi temperatur pada nodal-

nodal yang dapat digunakan untuk membuat garis isotermal dan garis adiabatis sehingga faktor 

bentuk perpindahan panas dapat ditentukan, dan aliran panas selama proses pemanasan diperoleh 

sebesar 6.17 Watt. 

 

Kata kunci: perpindahan panas, konduksi, ajeg, metode beda hingga. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan ilmu dan teknologi saat 

ini, dibutuhkan suatu solusi yang tepat dari 

permasalahan yang ada, terutama dalam 

bidang industri. Persoalan yang timbul adalah 

bagaimana membawanya ke dalam bentuk 

matematika sehingga nantinya dapat 

diselesaikan menggunakan metode 

matematika dengan memperhatikan syarat 

batasnya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak 

dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan 

perpindahan panas, terutama dalam bidang 

industri.  

Perpindahan panas konduksi banyak ditemui 

dalam aplikasi-aplikasi peralatan keteknikan 

antara lain; pada kemasan-kemasan 

elektronika, pengecoran logam, pemrosesan 

makanan dan lain-lain. Kemasan elektronika 

memiliki sederetan fin untuk menjaga 

keamanan alat agar tetap berada dibawah 

temperatur tertentu, pada pengecoran untuk 

menentukan distribusi temperatur sewaktu 

pembekuan guna mengetahui tegangan termal 

sedang pada pemrosesan makanan untuk 

menentukan kecepatan ban konveyor pada saat 

pengeluaran bahan makanan dari ruang 

pendingin [1]. 

Banyak persoalan dalam bidang rekayasa dan 

teknik khususnya persoalan tentang 

perpindahan panas dengan bentuk model 

matematikanya adalah diferensial parsial. 

Salah satu persoalan dalam perpindahan panas 

adalah bagaimana distribusi temperatur pada 

suatu benda. Untuk menyelesaikannya dapat 

dilakukan dengan berbagai metode seperti 

analitik, eksperimen maupun dengan 

komputasi. Salah satu pendekatan dalam 

menyelesaikan persoalan perpindahan panas 

adalah melalui analisis numerik. Pendekatan 

ini didasarkan pada teknik beda hingga yang 

sesuai untuk penyelesaian menggunakan 

komputer dengan kecepatan tinggi. Dalam 

menerapkan metode numerik terlebih dahulu 

persamaan perpindahan panas dirumuskan 

dengan persamaan diferensial, tujuannya 

untuk menentukan persamaan diferensial 

dengan syarat-syarat batasnya. Hal tersebut 

dilakukan dengan mengganti daerah yang 

kontinyu dengan pola titik-titik yang diskrit 

dengan menggunakan pendekatan beda hingga 

antara titik-titik tersebut. Metode ini dapat 

digunakan untuk memprediksi suhu dan 

tingkat panas dalam medium dan batas-

batasannya secara akurat dengan bantuan 

komputer [2]. 

Penelitian ini termasuk dalam dasar ilmu dari 

teori perpindahan panas konduksi. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui distribusi 

temperatur dan panas yang mengalir pada 

suatu benda. Untuk mengetahui panas yang 

mengalir pada suatu benda itu tidak mudah, 

oleh karena itu digunakan metode analisis 
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grafis untuk menentukan faktor bentuk dari 

benda tersebut. Menurut Himran, pada pelat 

baja bujur sangkar yang dipanaskan pada 

temperatur tetap dan diisolasi pada sisi 

lainnya, distribusi temperaturnya 

menunjukkan perbedaan yang sangat kecil 

antara hasil eksperimental dan hasil komputasi 

secara numerik [1]. 

 

METODE PENELITIAN 
Kajian ini merupakan analisis numerik dengan 

menggunakan metode beda hingga untuk 

mengetahui distribusi temperatur dan analisis 

grafis untuk mengetahui besar aliran panas. 

Kajian perpindahan panas konduksi ini 

dilakukan pada kondisi ajeg pada suatu pelat 

baja dengan pemanasan pada temperatur tetap 

pada suatu sisi dan disolasi pada sisi lainnya.  

 

Bentuk fisik benda uji. Kajian ini 

menjelaskan persoalan perpindahan panas 

konduksi yang diterapkan pada suatu pelat baja 

yang berukuran 150 x 150 mm2 dan tebal 5mm. 

Pemanasan pada temperatur tetap masing-

masing 70 oC dan 40 oC dilaksanakan pada sisi 

pelat AB dan DE. Sisi AFE dan BCD diisolasi 

menggunakan glasswool dan asbes. Distribusi 

temperatur dalam pelat diukur pada beberapa 

titik nodal seperti terlihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Bentuk fisik benda uji 

 

Tinjauan teoritis. Konduksi terbagi dua, yaitu 

konduksi ajeg dan konduksi transien. 

Berdasarkan hukum Fourier, konduksi ajeg 

adalah bentuk konduksi yang terjadi ketika 

perbedaan temperatur yang terjadi pada 

konduksi berlangsung spontan [2]. Dalam 

kesetimbangan, distribusi spasial temperatur 

pada benda terkonduksi tidak berubah-ubah 

lagi. Pada konduksi ajeg, jumlah panas yang 

memasuki suatu bagian sama dengan jumlah 

panas yang keluar. Sedangkan konduksi 

transien muncul ketika temperatur objek 

berubah sebagai fungsi waktu. Analisis pada 

sistem transien lebih kompleks dan sering 

dipakai untuk aplikasi dari analisis numerik 

oleh komputer [3]. 

Perpindahan panas konduksi pada pelat baja, 

dinyatakan dalam persamaan differensial 

parsial 2 dimensi, tanpa cetusan panas, tanpa 

konveksi pada batas pelat, koordinat kartesian, 

keadaan ajeg dinyatakan dalam persamaan 

Laplace sebagai berikut [4]  

 
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 + 
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2 = 0                                        (1) 

                                                                                                                                                   

Kondisi Batas:      

𝑇 = 70 𝐶𝑜 , y = (7.5, 15);  t > 0 

𝑇 = 40 𝐶𝑜 , x  = 15, y = (0, 7.5);  t > 0 

   
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 0, 𝑥 = 0, 𝑦 = (0, 7.5); 𝑥 = 15,  
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                           𝑦 = (7.5, 15);  𝑡 > 0 
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 0, 𝑥 = (0, 15), 𝑦 = 0; 𝑥 = (0, 15), 

                           𝑦 = 15;  𝑡 > 0      
                                                                (2) 

                                                                                                  

Kondisi awal: 

𝑇 =  𝑇𝑎;  𝑡 =  0                                  (3)                                                                                                     
 

Analisis Numerik. Karena kondisi batas 

persoalan kompleks dan disertai kondisi awal, 

maka penyelesaian dilakukan secara numerik, 

yakni menggunakan metode beda hingga 

(finite difference method). 

Metode beda hingga untuk menyelesaikan 

persamaan differensial, didasarkan pada 

penggantian persamaan diferensial ke dalam N  

buah persamaan aljabar yang menyatakan nilai 

temperatur pada N titik dalam medium. Oleh 

karena itu, medium perpindahan panas harus 

dibagi dalam N kisi-kisi yang berjarak sama. 

Untuk perpindahan panas 2 dimensi, sistem 

kartesian, pembagian dilakukan sebanyak M 

buah pada sumbu x (berjarak ∆x) dan N buah 

pada sumbu y (berjarak ∆y). Sebaiknya 

diambil ∆x = ∆y. Perpotongan antara garis-

garis kisi menyatakan titik nodal yang 

mewakili nilai temperatur pada titik tersebut, 

lihat gambar 1. Jumlah nodal pada setiap 

pembagian ∆x adalah M+1 buah, pada 

pembagian ∆y adalah N+1 buah dan jumlah 

keseluruhan nde (M+1) x (N+1), Penomoran 

nodal 0, 1, 2, 3, … pada setiap sumbu masing-

masing untuk sumbu x m-1, m, m+1 … dan 

sumbu y n-1, n, n+1. [2]  

Berdasarkan kesetimbangan energi pada 

elemen, tanpa perpindahan panas konveksi 

pada batas benda, persamaan beda hingga pada 

nodal di bagian tengah (interior nodal), di 

bagian batas, di bagian sudut benda [2], 

dinyatakan sebagai berikut: 

1. Interior Node, berlaku untuk titik 

nodal 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 24 dan 29. 

 

m,n

m,n+1

m+1,n

m,n-1

m-1,n

Δy

Δx  
Gambar 2. Interior 

 
𝑇𝑚,𝑛+1 + 𝑇𝑚,𝑛−1 + 𝑇𝑚+1,𝑛 + 𝑇𝑚−1,𝑛 − 4𝑇𝑚,𝑛  =  0                        

         (4a) 

 

2. Node pada permukaan samping yang 

diisolasi, berlaku untuk titik nodal 2, 3, 7, 12, 

18, 25 dan 30 

 

m,n

m,n+1

m,n-1

m+1,n

Δy

Δx
 

Gambar 3. Sisi samping yang diisolasi 

 

𝑇𝑚,𝑛+1 + 𝑇𝑚,𝑛−1 + 2𝑇𝑚+1,𝑛 − 4𝑇𝑚,𝑛 = 0  

                                  (4b) 

3. Node pada sudut yang diisolasi, 

berlaku untuk titik nodal 1 dan 34 

 

m,n
m-1,n

m,n-1
 

Gambar 4. Sudut benda yang diisolasi 

 

2𝑇𝑚−1,𝑛 + 2𝑇𝑚,𝑛−1 − 4𝑇𝑚,𝑛 = 0   

                                             (4c) 

 

Berdasarkan gambar 5 dapat diketahui panjang 

garis pada pertemuan titik-titik nodal yang 

berada pada daerah lekukan. 
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a

c

e

g

bdfh x  
Gambar 5. Nodal pada daerah lekukan 

 

 Untuk masing-masing titik pertemuan dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan 

teorema phytagoras. Selanjutnya, untuk nodal 

di daerah lekukan dapat digunakan persamaan 

berikut : 

4. Untuk titik nodal 22 digunakan 

persamaan, 

Ts1

Ts2

a

Δx

Δy

m,n+1

m-1,n m,n

b

 
Gambar 6. Nodal pada daerah lekukan 

 
3

4
(𝑇𝑚,𝑛+1 + 𝑇𝑚−1,𝑛)  + 3𝑇𝑠  −

9

2
𝑇𝑚,𝑛  = 0         

      (4d) 

5. Untuk titik nodal 13 dan 32 digunakan 

persamaan, 

 
Gambar 7. Nodal pada daerah lekukan 

 
3

4
𝑇𝑚,𝑛+1 + 

1

2
 𝑇𝑚−1,𝑛 + 𝑇𝑠 − 

9

4
 𝑇𝑚,𝑛 = 0   

 (4f) 

6. Untuk titik nodal 14 dan 28 digunakan 

persamaan, 

 
Gambar 8. Nodal pada daerah lekukan 

𝑇𝑚−1,𝑛 + (𝑇𝑚,𝑛+1 + 𝑇𝑚,𝑛−1) (
1

2
+ 𝑎)  +

 𝑇𝑠
∆𝑥

2𝑎
− 𝑇𝑚,𝑛 (2 (

1

2
+ 𝑎) +

∆𝑥

2𝑎
+ 1) = 0   

                                                        (4g) 

Berdasarkan atas aturan penulisan, persamaan 

temperatur beda hingga pada nodal interior, 

nodal di permukaan, nodal di sudut dan nodal 

di lekukan benda, maka persamaan temperatur 

disetiap nodal pada gambar 1 dinyatakan 

sebagai berikut, 

1. 2T2 + 2T7 – 4T1 = 0 

2. T1 + T3 + 2T8 – 4T2 = 0 

3. T2 + 2T9 – 4T3 = -70 

4. T4 = 70 

5. T5 = 70 

6. T6 = 70 

7. T1 + T13 + 2T8 – 4T7 = 0 

8. T2 + T7 + T9 + T14 – 4T8 = 0 

9. T3 + T8 + T10 + T15 – 4T9 = 0 

10. T4 + T9 + T11 + T16 – 4T10 = 0 

T9 + T11 + T16 – 4T10 = -70 

11. Ts + T10 + T12 + T17 – 4T11 = 0 

T10 + T12 + T17 – 4T11 = -70 

12. T6 + T18 + 2T11 – 4T12 = 0 

T18 + 2T11 – 4T12 = -70 

13. 0.5T7 + 0.75T14 + T19 – 2.25T13 = 0 

0.5T7 + 0.75T14 – 2.25T13 = -40 

14. T8 + 1.55T15 + 1.55T13 + 1.43T20 – 

5.53T14 = 40 

T8 + 1.55T15 + 1.55T13 – 5.53T14 = -57.2  

15. T9 + T14 + T16 + T22 – 4T15 = 0 

16. T10 + T15 + T17 + T23 – 4T16 = 0 

17. T11 + T16 + T18 + T24 – 4T17 = 0 

18. T12 + T25 + 2T17 – 4T18 = 0 

19. T19 = 40 

20. T20 = 40 

21. T21 = 40 

22. 0.75T23 + 0.75T15 + 3Ts – 4.5T22 = 0 

0.75T23 + 0.75T15 – 4.5T22 = -120 
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23. T16 + T22 + T24 + T28 – 4T23 = 0 

24. T17 + T23 + T25 + T29 – 4T24 = 0 

25. T18 + T30 +2T24 – 4T25 = 0 

26. T26 = 40 

27. T27 = 40 

28. T29 + 1.55T32 + 1.55T23 + 1.43T27 – 

5.53T28 = 0 

T29 + 1.55T32 + 1.55T23 – 5.53T28 = -57.2 

29. T24 + T28 + T30 + T33 – 4T29 = 0 

30. T25 + T34 + 2T29 – 4T30 = 0 

31. T31 = 40 

32. 0.5T33 + 0.75T28 + T31 – 2.25T32 = 0 

0.5T33 + 0.75T28 – 2.25T32 = -40 

33. T32 + T34 + 2T29 – 4T33 = 0 

34. 2T30 + 2T33 – 4T34 = 0 

 

Terlihat bahwa terdapat tiga puluh empat 

persamaan pada 34 buah nodal. Penyelesaian 

persamaan di atas dilakukan dengan 

menggunakan invers matriks. 

Invers Matriks. Dengan notasi matriks, ke 34 

persamaan dinyatakan sebagai berikut: 
[𝐴] [𝑇] =  [𝐶]                (5) 

     

Dimana, 

 

[𝐴] = [

𝑎11   𝑎12    … ..   𝑎1𝑛

 𝑎21   𝑎22   … ..   𝑎2𝑛

… ..   … ..   … ..   … . .
𝑎𝑛1   𝑎𝑛2   … ..   𝑎𝑛𝑛

]  ;     

      

[𝐶] = [

𝐶1

 𝐶2

… .
𝐶𝑛

]        ;      [𝑇] = [

𝑇1

 𝑇2

… .
𝑇𝑛

] 

Jawaban persamaan matriks seperti di atas 

dapat dinyatakan sebagai persamaan matriks 

berikut ini, 

 
[𝑇] =  [𝐴]−1[𝐶]           (6a) 

 

Dimana [A]-1 adalah invers matriks [A] dan 

dinyatakan sebagai berikut, 

 

 

     [𝐴]−1 = [

𝑏11   𝑏12    … ..   𝑏1𝑛

 𝑏21   𝑏22   … . .   𝑏2𝑛

… ..   … ..   … ..   … . .
𝑏𝑛1   𝑏𝑛2   … ..   𝑏𝑛𝑛

]                                                 

                                                              (6b)

   

 

 

Atas dasar persamaan 5, maka untuk 
mengetahui termperatur pada 34 titik nodal 

ditulis dalam bentuk matrik berordo 25  25 

sebagai berikut, 
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                         (7) 

Uraian di atas memperlihatkan bahwa 

semakin banyak jumlah nodal maka makin 

rumit pula penyelesaian dan makin 

banyak waktu yang diperlukan. Untuk 

alasan tersebut metode iterasi merupakan 

solusi yang efisien. Iterasi Gauss-Seidel 

mungkin yang paling banyak digunakan, 

untuk itu diperlukan bantuan komputer dalam 

penyelesaiannya. Dengan menggunakan 

program Matlab, maka dapat diperoleh 

sejumlah data distribusi temperatur. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk memperoleh nilai temperatur T1 s/d T34 

pada persamaan matriks (7) diselesaikan 
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berdasarkan aturan pada persamaan (6a dan 

6b) dengan menggunakan pemrograman 

matlab seperti terlihat pada lampiran. Bila 

nilai-nilai temperatur dinyatakan pada tiap 

nodal seperti pada gambar 1, maka selanjutnya 

dapat dibuat garis isotermal dan garis adiabatis 

yang diusahakan saling tegak lurus.

 

70oC

62.4 55.9 48.1

61.8 55.1 47.1

52.7 47.4 42.7

57.3 53.8 48.6 42.7 40.0

40.0

49.7 40.0
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70.0 51.1

50.2 46.0

Garis adiabatis 

Garis isotermal 

40oC

 
Gambar  9. Garis isotermal dan adiabatis dari pelat uji 

 

Analisis grafis. Aliran panas yang mengalir 

pada pelat berdasarkan metode analisis grafis 

adalah 𝑞 =  𝑆 𝑘 ∆𝑇, [2] 

dimana : 

S = faktor bentuk  

𝑆 =
M  t

N
       

    =  
jumlah aliran panas

jumlah pengurangan temperatur
 

    =
3.4  5.10-3   

5
=  0.0034 

k = konduktifitas termal baja = 60.5 W/mK,  

t = tebal pelat = 5 mm = 5 x 10-3m,  

∆T = 70 oC – 40 oC = 30 oC,  

maka,  

𝑞 =  0.0034   60.5   30 =  6.17 𝑊 
 

Distribusi temperatur pada tiap titik nodal telah 

diperoleh berdasarkan hasil analisis 

keseimbangan energi dengan menerapkan 

syarat batasnya. Selanjutnya panas yang 

mengalir pada pelat yang berukuran 15  15 

cm2 ini sebesar 6.17 Watt. Besarnya panas 

yang mengalir pada suatu benda dipengaruhi 

oleh faktor bentuknya. Sehingga, analisis 

grafik dalam hal ini sangat bermanfaat dalam 

menentukan besar faktor bentuk suatu benda. 

Pada gambar 9, terlihat bahwa aliran panas 

mengalir dari kiri atas ke kanan bawah. Garis-

garis isotermal adalah garis yang digambarkan 

berdasarkan temperatur yang sama dan garis 

adiabatis adalah garis yang dibuat tegak lurus 

terhadap garis isotermal. Penggambaran garis-

garis ini, makin mendekati dengan bentuk 

bujur sangkar, makin baik keakuratannya. 

 

KESIMPULAN 

Perpindahan panas konduksi dua dimensi 

kondisi ajeg pada pelat baja dengan pemanasan 

pada temperatur tetap dan diisolasi pada sisi 

lainnya, adalah perpindahan panas konduksi 

yang dinyatakan dalam persamaan Laplace. 

Distribusi temperatur yang telah diperoleh 

digunakan untuk membuat garis isotermal dan 

garis adiabatis untuk mendapatkan faktor 

bentuk suatu benda. Dan aliran panas yang 

mengalir selama proses pemanasan diperoleh 

sebesar 6.17 Watt. 
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KARAKTERISTIK SYNGAS BERBAHAN UMPAN KOTORAN KUDA 
DENGAN VARIASI LAJU ALIRAN OKSIGEN SEBAGAI AGENT GAS 
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Abstrak 

Syngas merupakan salah satu produk dari teknologi hijau yang sekarang sedang dikembangkan. Hal 

ini dikarenakan gas yang dihasilkan dari proses dekomposisi termal dari biomassa padat melalui 

pemberian sejumlah panas dengan suplay oksigen terbatas untuk menghasilkan synthesis gases atau 

gas mampu bakar yang terdiri dari unsur gas CO, H2, CO2, CH4 dan H2O. Gasifier yang digunakan 

pada penelitian ini memiliki diameter reaktor 600 mm dan tinggi reaktor 1500 mm. Penelitian 

dilaksanakan dengan melakukan pengujian karakterisasi proses gasifikasi pada updraft gasifier 

berbahan umpan kotoran kuda dengan menggunakan metode dekomposisi termal dimana media agent 

gas yang digunakan berupa oksigen murni, dengan memperhitungkan variasi laju aliran agent gas (10, 

15, 20 dan 30 lt/menit). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semakin besar laju 

aliran agent gas (oksigen) maka kadar gas CO semakin turun dengan rata-rata penurunan sebesar 

6.4%,  akan tetapi penurunan gas CO diikuti dengan kenaikan kadar gas metan (CH4) yakni rata-rata 

kenaikan sebesar 8.78 % sedangkan gas CO2 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 14.6%. Sedangkan 

nilai kalor terjadi penurunan seiring dengan semakin besar laju aliran agent gas yakni rata-rata terjadi 

penurunan sebesar 15.3 %. 

Kata kunci: Gasifikasi, kotoran kuda, oksigen, updraft, nilai kalor 

 

Pendahuluan 

Kotoran kuda (feses) memiliki bentuk 

dan ukuran yang beragam serta ukuran butiran 

yang halus. Selain itu kotoran kuda juga 

memiliki kadar air tinggi. Sebagai umpan 

gasifikasi, jika digunakan secara langsung, 

maka kotoran kuda akan sulit diproses dan 

dapat mengganggu kinerja gasifikasi. Oleh 

sebab itu, pengolahan awal terhadap kotoran 

kuda perlu dilakukan. Pengolahan awal 

tersebut berupa pengurangan kadar air pada 

kotoran kuda (feses).  

Gasifikasi adalah suatu proses konversi 

senyawa yang mengandung karbon untuk 

mengubah material baik cair maupun padat 

menjadi bahan bakar gas mampu bakar (CO, 

H2, CO2, CH4 dan H2O) melalui proses 

pembakaran dengan suplai udara terbatas yaitu 

antara 20% hingga 40% udara stoikiometri. 

Reaktor tempat terjadinya proses gasifikasi 

disebut gasifier. Selama proses gasifikasi akan 

terbentuk daerah proses yang dinamakan 

menurut distribusi suhu dalam reaktor gasifier. 

Daerah–daerah tersebut adalah: Pengeringan, 

Pirolisa, Reduksi dan Pembakaran. Masing-

masing daerah terjadi pada rentang suhu antara 

25oC hingga 150oC, 150oC hingga 600oC, 

600oC hingga 900oC, dan 800oC hingga 

1400oC. Gas hasil dari proses gasifikasi disebut 

producer gas atau syngas. 

Didalam ulasan hasil riset (review) 

terhadap teknologi kontemporer gasifikasi 

termal yang ditulis oleh [1], diperlihatkan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing 

reaktor serta jenis pereaksi yang biasa 

digunakan untuk proses gasifikasi. Disamping 

keuntungan-keuntungan yang tersedia, 

ternyata proses gasifikasi termal biomassa 

masih mempunyai tantangan-tantangan dalam 

hal pembentukan tar dan char yang berlebihan 

serta nilai kalor syngas yang rendah jika 

kondisi operasi tidak sesuai dengan 

karakteristik biomassa yang diproses. 

Dari [2] tentang simulasi numerik 

gasifikasi - uap biomassa (tandan kosong 

kelapa sawit) dengan menggunakan model 

keseimbangan termodinamika, terlihat bahwa 

produksi hidrogen bertambah dengan kenaikan 
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suhu. Pada suhu-suhu rendah, produksi 

hidrogen rendah dan meningkat seiring dengan 

kenaikan suhu hingga mencapai suatu puncak 

dan kemudian produksi hidrogen menurun 

lagi.  

Komposisi syngas bervariasi 

tergantung dengan bahan baku biomassa, 

namun rata-rata dapat menghasilkan syngas 

dengan kadar H2 sebesar 18-20%, CO sebesar 

18-20%,  CH4 sebesar 2-3%, CO2 sebesar 12%, 

H2O sebesar 2.5% dan sisanya N2, dengan nilai 

kalor gas sekitar 4.7 – 5 MJ/m3 [3]. 

Gasifikasi yang selama ini kita kenal 

adalah gasifikasi dengan umpan batubara dan 

limbah pertanian, akan tetapi gasifikasi dengan 

umpan limbah peternakan khususnya feses 

kotoran kuda (biomassa) belum pernah 

dilakukan, padahal kotoran kuda memiliki 

potensi yang besar untuk dikembangkan 

sebagai bahan baku gasifikasi. Pada penelitian 

ini akan dikembangkan penggunaan kotoran 

kuda sebagai bahan umpan pada proses 

gasifikasi dengan pertimbangan ukuran butiran 

yang halus, kandungan karbohidrat, lemak dan 

serat kasar yang cukup tinggi sehingga dapat 

meningkatkan produksi carbon yang secara 

tidak langsung akan meningkatkan produksi 

gas metana dan carbon monoksida.  

Kotoran kuda memiliki kadar karbon 

cukup tinggi sehingga berpotensi untuk 

dijadikan bahan bakar. Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk mengolah kotoran kuda 

menjadi bahan bakar adalah gasifikasi. Dengan 

teknik gasifikasi, kotoran kuda diharapkan 

dapat menjadi sumber bahan bakar yang 

potensial (syngas) untuk mengatasi krisis 

energi, namun selama ini pembuatan syngas 

melalui teknik gasifikasi dari limbah 

peternakan (feses) belum dicoba dan diteliti, 

oleh karena itu penelitian untuk memanfaatkan 

kotoran ternak kuda (feses) sebagai bahan 

alternatif sumber energi baru yang terbarukan 

dan ramah lingkungan perlu segera dilakukan 

secara menyeluruh hingga penerapannya.  

Kotoran kuda (feses) memiliki bentuk 

dan ukuran yang beragam serta ukuran butiran 

yang halus. Selain itu kotoran kuda juga 

memiliki kadar air tinggi. Sebagai umpan 

gasifikasi, jika digunakan secara langsung, 

maka kotoran kuda akan sulit diproses dan 

dapat mengganggu kinerja gasifikasi. Oleh 

sebab itu, pengolahan awal terhadap kotoran 

kuda perlu dilakukan. Pengolahan awal 

tersebut berupa pengurangan kadar air pada 

kotoran kuda (feses). Sedangkan rasio produksi 

limbah kotoran kuda (feses) mencapai 5.5 

ton/tahun/kepala dengan koefisien konversi 

energi 14.9 Gjoule/ton [4]. 

Hasil penelitian sebelumnya untuk 

agent gas nya udara, didapatkan bahwa 

semakin besar laju aliran agent gas maka kadar 

gas CO semakin naik dengan rata-rata 

kenaikan sebesar 15%,  akan tetapi kenaikkan 

gas CO diikuti dengan penurunan kadar gas 

metan (CH4) yakni rata-rata penurunan sebesar 

13%. Sedangkan nilai kalor terjadi kanaikkan 

seiring dengan semakin besar laju aliran agent 

gas yakni rata-rata terjadi kenaikkan sebesar 

22,67%. [5]. 

Metodologi 

Metode penelitian yang digunakan 

untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 

melakukan dua tahap percobaan : tahap 

pertama adalah menganalisa karakterisasi 

biomassa kotoran kuda (feses),  sedangkan 

tahap kedua adalah melakukan pengujian 

terhadap potensi kotoran kuda sebagai bahan 

umpan pada reaktor gasifikasi dengan metode 

dekomposisi thermal dengan media agent gas 

berupa oksigen murni,  

a. Variabel Penelitian  

Pada penelitian ini, variabel – variabel yang 

dipilih antara lain:  

Variabel tetap  

 Komposisi syngas yang terdiri dari 

campuran gas – gas CO, CO2, CH4 

 Reaktor gasifikasi jenis updraft 

 agent gas: oksigen murni 

Variabel Berubah  

 laju aliran agent gas: 10 lt/menit; 15 

lt/menit; 20 lt/menit; 30 lt/menit 

b. Alat dan bahan 

1. Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rangkaian alat gasifier 

dan Gas Analyser (ULTRA 4/5 GAS 

ANALYZER TYPE IM2400, dengan 

ketelitian 0,01 dalam % volume) sedangkan 

untuk data NKA menggunakan metode 

analysis. 

2. Bahan : kotoran kuda 
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3. Alat pengujian 

Gasifier yang digunakan pada penelitian ini 

memiliki diameter reaktor 600 mm, dan tinggi 

reaktor 1500 mm. 

c. Prosedur Pengujian 

Bahan utama yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah kotoran ternak (kuda), 

kotoran kuda memiliki kadar air tinggi. 

Sebagai umpan gasifikasi, jika digunakan 

secara langsung, maka kotoran kuda akan sulit 

diproses dan dapat mengganggu kinerja 

gasifikasi. Oleh sebab itu, pengolahan awal 

terhadap kotoran kuda perlu dilakukan. 

Pengolahan awal tersebut berupa pengurangan 

kadar air pada kotoran kuda (feses) melalui 

proses pengeringan terlebih dahulu.  

Penelitian dilanjutkan dengan proses 

pembuatan syngas dengan bahan umpan 

kotoran kuda, dalam hal ini digunakan reaktor 

gasifikasi jenis updraft dan menggunakan 

metode dekomposisi thermal dengan media 

agent gas berupa oksigen murni serta dialirkan 

menggunakan sebuah kompresor. Laju alir 

agent gas divariasikan masing–masing 10, 15, 

20 dan 30 lt/menit. Komposisi gas selanjutnya 

dideteksi menggunakan gas analyser, 

pengujian dilakukan di Laboratorium energi 

baru dan terbarukan Universitas mataram, 

yang selanjutnya akan diteliti pengaruh laju 

aliran oksigen murni terhadap komposisi gas, 

dan nilai kalor gas yang keluar dari gasifier.  

d. Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan setelah dan 

mengacu pada data hasil percobaan, dengan 

cara membandingkan kandungan gas CO, CO2, 

CH4 yang dihasilkan pada proses gasifikasi 

dengan umpan kotoran kuda dengan berbagai 

variasi laju aliran agent gas, mengetahui 

hubungan laju aliran agent gas terhadap 

komposisi gas, dan  nilai kalor gas yang keluar 

dari gasifier. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa selama proses gasifikasi 

reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi 

endotermis (diperlukan panas dari luar selama 

proses berlangsung), sedangkan suhu yang 

terjadi pada reaktor gasifikasi dengan agent gas 

oksigen murni semakin tinggi seiring dengan 

semakin besar laju aliran oksigen murni yang 

masuk ke dalam gasifier. Akibat dari suhu 

yang sangat tinggi akan mengakibatkan terjadi 

proses pembakaran biomassa (kotoran kuda) di 

dalam gasifier semakin sempurna sehingga gas 

CO2 yang dihasilkan semakin banyak. 

Bilamana panas yang dihasilkan pada proses 

oksidasi semakin tinggi akan memberi 

pengaruh pada proses pirolisis berjalan dengan 

baik sehingga carbon yang terbentuk semakin 

besar.  Sedangkan pada proses reduksi gas CO2 

dan carbon akan diuraikan menjadi gas carbon 

monoksida.  

Akibat dari suhu yang masih sangat 

tinggi maka akan terjadi proses reaksi reduksi 

karbonmonoksida oleh kukus yang 

menghasilkan peningkatan perbandingan 

hidrogen terhadap karbonmonoksida pada gas 

produser, sehingga kadar gas CO2 yang 

terkandung pada syngas akan semakin besar 

dengan rata-rata kenaikan sebesar 14.6% 

(gambar 3). Karena sebagian besar gas CO 

yang dihasilkan pada proses oksidasi sudah 

diuraikan menjadi gas CO2 pada proses reaksi 

reduksi karbonmonoksida oleh kukus, maka 

hanya sebagian kecil gas CO yang ikut keluar 

bersamaan dengan syntesis gas (syngas) yang 

dihasilkan pada proses gasifikasi seiring 

dengan bertambahnya laju aliran agent gas 

dengan rata-rata penurunan sebesar 6.4 % 

(gambar 1).  

 
 

Selanjutnya pada proses methanation 

merupakan reaksi pembentukan gas metan 

dimana gas H2 akan bereaksi dengan carbon 

akan membentuk gas CH4, akibat tingginya gas 

H2 yang terbentuk pada proses reaksi reduksi 

karbonmonoksida oleh kukus maka gas CH4 

yang tebentuk akan semakin besar seiring 

dengan bertambahnya laju aliran agent gas 

dengan rata-rata kanikkan sebesar 8.78 %  

(gambar 2). 

Gambar 1. Hubungan Laju Alir Agent 

Gas Terhadap Kadar Gas CO 
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Pada gambar 4 menunjukkan bahwa 

nilai kalor mengalami penurunan seiring 

dengan semakin besar laju aliran agent gas 

yakni rata-rata terjadi penurunan sebesar 15.28 

%, hal ini diakibatkan oleh kadar gas CO yang 

dihasilkan semakin kecil seiring bertambnya 

laju aliaran agen gas, dimana nilai kalor gas 

CO sangat tinggi yakni berkisar 12696 KJ/m3 

jauh diatas nilai kalor gas metan yang hanya 

berkisar 10768 KJ/m3. 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil 

dari hasil penelitian ini adalah bahwasanya 

proses gasifikasi tidak hanya dapat dilakukan 

dengan bahan umpan limbah pertanian dan 

batubara saja melainkan untuk limbah padat 

peternakan bisa juga dilakukan dengan hasil 

yang sungguh luar biasa. 

Pengaruh laju aliran agent gas berupa 

oksigen murni membawa dampak pada 

produksi gas CO yang semakin menurun 

seiring dengan bertambahnya laju aliran agent 

gas, demikian halnya dengan nilai kalor yang 

dihasilkan akan semakin turun. 
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Gambar 2. Hubungan Laju Alir Agent 
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Gambar 3. Hubungan Laju Alir Agent 

Gas Terhadap Kadar Gas CO2 

Gambar 4. Hubungan Laju Alir Agent 

Gas Terhadap Nilai Kalor Atas 
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Abstrak 
Sebuah rancangan model numerik dan analisis potensi energi kinetik untuk mempelajari arus laut 

sebagai pembangkit listrik tenaga arus laut di selat Bangka Sulawesi Utara telah diteliti. Kekurangan 

pasokan energi listrik di Indonesia menuntut solusi melalui pengadaan pembangunan pembangkit 

listrik energi terbarukan di Indonesia yang salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga arus laut 

(PLTAL). Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan potensi energi kinetik sebagai penggerak 

mula turbin melalui studi arus laut dengan pendekatan sebuah model numerik. Metode yang 

digunakan adalah mula-mula mengadakan studi pustaka awal termasuk pencarian peta selat Bangka 

dan sekitarnya (lokasi penelitian) dan survey pendahuluan di lokasi penelitian, pengambilan data-

data (pasang surut air laut, temperatur air laut dan udara di atas permukaannya, kecepatan angin di 

atas permukaan air laut), kemudian pembuatan bathymetry selat Bangka dan sekitarnya berdasarkan 

peta, terakhir perancangan sebuah model numerik dalam bentuk program numerik arus laut di selat 

Bangka dengan pengembangan metode beda hingga semi-implisit untuk air dangkal dua dan tiga 

dimensi. Hasilnya adalah kecepatan arus laut maksimum hasil rancangan model numerik pada debit 

konstan 0,3 Sv saat arus surut dan pasang masing-masing adalah 2,7 m/s dan 3,16 m/s. Potensi energi 

kinetik maksimum pada debit konstan 0,3 Sv saat arus surut dan pasang masing-masing adalah 10 

kW/m2 dan 16 kW/m2. Implementasi rancangan model numerik dilakukan pada kegiatan penelitian 

berikut untuk menganalisis potensi energi listrik untuk PLTAL dengan data pengukuran langsung 

dari kecepatan arus laut di selat Bangka Sulawesi Utara. 

Kata kunci : Model numerik, energi kinetik, arus laut, selat Bangka 

 

Pendahuluan 
Letak geografis selat Bangka yaitu dari dari 

125°04'40"E sampai 125°11'18"E dan 

1°41'25"N sampai 1°44'03"N yang dikelilingi 

oleh pulau-pulau seperti Talise, Kinabuhutan, 

Gangga, Tindila, Lehaga, dan Sulawesi. Pada 

bagian timur selat terdapat laut Maluku dan 

lautan Pacifik, sedangkan pada bagian barat 

terdapat laut Sulawesi (lihat Gambar 1).  

Kekurangan pasokan listrik di daerah 

perdesaan sangat mungkin terjadi karena jauh 

dari perkotaan dan jaringan listrik, namun 

tidak menutup kemungkinan daerah perkotaan 

juga mengalami hal yang sama. Pada 

kenyataannya banyak kota dan kecamatan 

yang mengandalkan PLTD dan hanya 

beroperasi malam hari saja dari jam 6-12 

malam dan manakala minyak susah 

didapatkan, mengakibatkan terjadi 

pemadaman listrik secara bergilir bahkan 

mungkin meluas. 

Pemerintah Indonesia melalui Presiden dan 

Wakil Presiden serius mendorong peningkatan 

infrastruktur kelistrikan di Indonesia [1]. Hal 

itu dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2016 tentang 

percepatan pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan. Sebelumnya Presiden telah 

meresmikan program 35 ribu MW untuk 

Indonesia.  Kementerian Koordinator 

(Kemenko) Bidang Perekonomian 

mengadakan sosialisasi mengenai tindak lanjut 

Perpres no. 4 tahun 2016.  Sosialisasi itu pada 

dasarnya dimaksudkan untuk memberikan 

wawasan kepada instansi, sekaligus 

menindaklanjuti pelaksanaan upaya 

percepatan pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan dengan mengutamakan 
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penggunaan Energi Baru dan Terbarukan 

(EBT) dalam rangka mendukung upaya 

penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk itu, 

Pemerintah Pusat menugaskan PLN dengan 

memberikan dukungan berupa penjamin, 

percepatan perizinan dan non perizinan, 

penyediaan energi primer, tata ruang, 

penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan 

dan permasalahan, serta penyelesaian masalah 

hukum yang dihadapi dalam keseluruhan 

Proyek 35.000 MW. Keberadaan Perpres No. 

4/2016, diharapkan pembangunan mega 

proyek yang ditargetkan selesai pada 2019 

dapat terealisasi sesuai rencana. Proyek 

Pembangunan Kelistrikan 35.000 MW bernilai 

sebesar 72.942 juta USD yang mana sebesar 40 

persen (29, 2 juta USD) merupakan komponen 

produksi dalam negeri. Semua itu dilakukan 

untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di 

Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. 

Lokasi ideal untuk Pembangkit Listrik 

Tenaga Arus Laut (PLTAL) mempunyai 

kecepatan arus dua arah (arus pasang surut) 

minimum adalah 2 m/s pada kedalaman laut 

tidak kurang dari 15 m dan tidak lebih dari 40 

atau 50 m [2]. Pembangunannya itu harus 

dekat pantai agar energi dapat disalurkan 

dengan biaya murah. Daerahnya cukup luas 

untuk pemasangan lebih dari satu turbin dan 

bukan pada daerah transportasi laut dan 

penangkapan ikan. 

Simulasi numerik untuk mengetahui 

potensi daya listrik di beberapa daerah di 

Indonesia telah dilakukan oleh Laboratorium 

Hidrodinamika Indonesia BPPT dan The 

Society of Naval Architects of Japan [3]. Juga, 

telah dilakukan oleh Rompas dan Manongko 

yang menghasilkan distribusi kecepatan arus 

laut dan energi kinetik di Selat Bunaken 

Sulawesi Utara [4] dan di Teluk Manado 

Sulawesi Utara [5].  

Tujuan Penelitian. Kajian model numerik 

arus laut di selat Bangka Sulawesi Utara 

bertujuan untuk mendapatkan potensi energi 

kinetik sebagai penggerak mula turbin melalui 

studi arus laut dengan pendekatan sebuah 

model numerik. Hasil yang diharapkan adalah 

distribusi energi kinetik dari hasil analisis 

distribusi kecepatan arus laut melalui 

pemodelan numerik. 

Hasil itu dapat dikaji melalui pemodelan 

numerik yang secara teori dapat menentukan 

distribusi kecepatan arus di suatu daerah yang 

airnya dangkal [6, 7, 8,  9, 10]. 
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dimana u (x,y,z,t), v (x,y,z,t) dan w (x,y,z,t) 

adalah masing-masing komponen kecepatan 

dalam arah x,y horizontal, dan z vertikal, t 

adalah waktu, η(x,y,t) adalah elevasi 

permukaan air, g is percepatan gravitasi, corf  

adalah parameter Coriolis. effν  adalah sebuah 

difusi efektif. 

Parameter Coriolis. Parameter Coriolis 

diasumsikan konstan dan persamaannya 

adalah [11]: 

fcor=2ωsin(φ)  (5) 
 

dimana ω adalah kecepatan sudut dari bumi (ω 

= 7.29212 x 10-5 s-1) dan φ adalah latitut. 

Pengaruh gaya Coriolis di dalam persamaan 

Navier-Stokes diatur melalui bilangan Rossby: 

lf

u
R

cor

ref
0   (6) 

 

where u ref and l adalah masing-masing 

kecepatan referensi dan panjang dari aliran. Itu 

penting hanya jika 1R 0   [12]. 

Difusi efektif. Difusi efektif adalah jumlah 

dari viskositas kinematik turbulen (νt) dan 

viskositas kinematik molekuler (νm). 

Viskositas kinematik turbulen digunakan 

formulasi kedalaman yang dirata-ratakan dari 

Stansby [10] yaitu: 
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Kondisi-kondisi batas. Sejauh ini daerah 

teluk Manado bentuknya lebih kompleks untuk 

aliran permukaan bebas. Itu  dibatasi:  

1. Kondisi-kondisi batas pada permukaan 

dan dasar laut. 

Pada permukaan laut, persamaan yang 

digunakan adalah [8]: 

 

x,10,x10,udaraDt WWρC
z

u
ν 



 (8) 

y,10,y10,udaraDt WWρC
z

v
ν 



 (9) 

 

dimana 3

10D )100.067W(0.75C  adalah 

sebuah koefisien gesek dari formula Garratt 

(1977) yang merupakan fungsi dari kecepatan 

angin.  ρudara = 1.178 kg/m3 (pada 27 C dan 1 

bar) dan kecepatan angin 10 m di atas 

permukaan laut pada arah x dan y adalah W10,x 

dan W10,y. 

Pada dasar laut, persamaan tegangan dasar laut 

bisa dihubungkan kepada hukun turbulen 

dinding dasar laut, sebuah koefisien gesek 

yang diasosiasikan dengan sebuah formula 

Chezy. Persamaan itu menjadi [12]: 
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dimana Cz adalah koefisien Chezy. 

2. Kondisi-kondisi batas pada dinding dan 

saluran keluar sistem. 

Pada dinding, tegangan sama dengan nol, 

sehingga kecepatan-kecepatan dalam semua 

arah pada dinding sama dengan nol. 

Pada saluran keluar sistem, ada dua metode 

yang digunakan yaitu metode von Neumann 

[16] dan pengembangan kondisi batas 

Adaptatif [17]. Persamaan-persamaan itu 

adalah: 

Metode pertama, 
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Metode kedua, 

 

jika  0C x   maka; 
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jika  0C x   maka; 

 

 

i

c

τt
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dimana Cφx dan Cφy kecepatan-kecepatan fase 

pada arah x dan y ke batas di dalam koordinat 

kartesius local. φ adalah variabel yang menjadi 

perlakuan untuk kondisi batas yang ditentukan. 

c  adalah sebuah perkiraan klimatologi atau 

observasi dari   pada batas di saluran keluar. 

oτ dan iτ adalah skala waktu relaksasi pada 

kondisi masuk dan keluar sistem. 

Model Numerik. Persamaan-persamaan 

model numerik untuk menghitung kecepatan-

kecepatan dalam arah x, y, dan z diturunkan 

dari persamaan-persamaan model matematika. 

Penyelesaian numerik tiga dimensi digunakan 

metode beda hingga semi implisit [6, 7, 13]. 

Ada tiga langkah dalam penyelesaian model 

numerik dari persamaan-persamaan model 

matematika Pers. 1, Pers. 2, Pers. 3, dan Pers. 

4 yaitu sebagai berikut: 

1. Langkah adveksi.  

Langkah adveksi menggunakan diskretisasi 

Eulerian-Lagrangian dari hubungan konveksi 

dan viskos. Persamaannya adalah sebagai 

berikut [7]: 
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db,kja,i

C 


  (15) 

]n
nkm,jl,i

qCn
nkm,jl,i

q)C[(1





  

]})1[( ,1,1,,1

n

nkmjli

n

nkmjli qCCqp    

])1)[(1{( 1,1,1,,

n

nkmjli

n

nkmjli qCCqpr  

]})1[( 1,1,11,,1

n

nkmjli

n

nkmjli qCCqp    

dengan kondisi stabilnya adalah: 
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jika µ=0, maka kondisi menjadi tidak stabil. 

2. Langkah difusi.  

Sebuah diskretisasi semi implisit umum dari 

Pers. 1 dan Pers. 2 bisa ditulis ke dalam bentuk 

matriks vector [7]: 
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dimana A, U, V, G, dan ΔZ adalah vector-

vektor yang dituangkan dalam bentuk matriks.  

Pers. 17 dan Pers. 8 adalah sistem tridiagonal 

linier yang mana di kopel ke elevasi 

permukaan laut 
1nη 
 dan waktu 1nt  . 

3. Langkah tekanan kontuinitas. Persamaan 

yang digunakan adalah pengembangan dari 

Pers. 4, Pers. 17, dan Pers. 18 menjadi 

persamaan baru [7]: 
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Untuk mendapatkan kecepatan w  dalam arah 

z (arah ke dasar laut) dikembangkan dari Pers. 

3 menjadi: 
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dimana k=m,m+1,...,M, dan 01

2/1,, 



n

mjiw

artinya tidak ada aliran melintasi daerah ke  

dasar  laut. 

Metode. Metode yang dipakai adalah mula-

mula studi pustaka, pengambilan data input 

berupa: peta lokasi numerik melalui 

penelusuran website google earth, peta selat 

Bangka dan sekitarnya beserta nilai-nilai 

kedalaman laut normal, hasil-hasil prediksi 

arus pasang-surut yang terjadi di selat Bangka 

dan sekitarnya [15]. Langkah-langkah dalam 

kalkulasi numerik dapat dilihat pada Gambar 

2. 

Data set. Kalkulasi numerik 3D untuk 

pemodelan digunakan program fortran 90. 

Kalkulasi terdiri dari dua kondisi yaitu pada 

kondisi aliran air pasang dan surut. Data-data 

awal yang dimasukkan adalah Δt = 1 s, g = 9,81 

m/s2, Cz = 48, W10 = 1 m/s2, iterasi maksimum 

Tmax = 720000, densitas udara 1,178 kg/m3, ρair 

= 1024  kg/m3, dx, dy, dan dz masing-masing 

60 m, 60 m, dan 20 m, ω = 7.29212 x 10-5 s-1 

dengan sudut 1,45o, oτ = 2 hari dan iτ = 1 hari, 

debit air laut saat masuk adalah 300x103 m3/s 

(0,3 Sv). 

Pembuatan grid. Grid dibuat dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: pertama-

tama peta lokasi numerik dalam bentuk 

bathymetry dibuat format DXF kemudian di 

import ke program Argus ONE. Pembuatan 

grid membutuhkan langkah-langkah 

pengerjaan sampai pada tahap ekspor grid 

dalam bentuk format EXP yang dipakai 

sebagai data-data grid dalam kalkulasi yang 

berisi seperti jumlah grid arah x dan y, indeks 

0 untuk daratan dan 1 untuk lautan, dan 

terakhir data kedalaman laut hasil interpolasi 

yang dihitung dari program Argus ONE. 

Hasilnya adalah grid untuk arah x, y, dan z 

masing-masing adalah 174, 318, dan 4. 

Maksimum kedalaman laut adalah 69 m.  

Pembuatan indeks. Indeks dibuat dengan 

memberi penomoran yaitu 99, 88, dan 77. 

Kegunaannya adalah sebagai tanda dalam 

perhitungan kecepatan arus arah x dan y. Jika 

dz = 0 maka diberi 99 sedangkan jika dz ≠ 0 

maka diberi tanda 1. Juga, penomoran 99 

diberi tanda bahwa tidak ada kecepatan-

kecepatan air arah x, y, dan z. Penomoran 88 

dipakai sebagai tanda untuk kecepatan-
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kecepatan air dan elevasi permukaan air pada 

daerah masuk dan keluar sistem. Terakhir 

penomoran 77 dipakai sebagai tanda pada 

perhitungan kecepatan-kecepatan arah x dan y 

dalam langkah adveksi dan dalam perhitungan 

elevasi permukaan laut. 

 
Gambar 1. Selat Bangka Sulawesi Utara 

 

Kondisi awal. Data-data kondisi awal yang 

dimasukkan ada dua kondisi yaitu pertama, 

saat kalkulasi baru dan kedua, saat sudah 

pernah kalkulasi dan akan dilanjutkan lagi. 

Pada kondisi pertama, semua kecepatan air 

sama dengan nol baik lama maupun baru, 

elevasi permukaan laut juga sama dengan nol 

baik , dan viskositas-viskositas turbulen arah x 

dan y sama dengan viskositas kinematik 

molekuler. Pada kondisi kedua, hanya data-

data lama hasil kalkulasi sebelumnya seperti 

kecepatan-kecepatan air dan elevasi 

permukaan laut yang menjadi kondisi awal. 

Cetak hasil kalkulasi. Sementara kalkulasi 

dilakukan maka data-data direkam dan dicetak 

dan ketika iterasi mencapai maksimum (Tmax) 

maka kalkulasi selesai. Data-data hasil 

kalkulasi kemudian disimulasikan dengan 

menggunakan program Tecplot 360. 

 
Gambar 2. Diagram alir kalkulasi numerik 

 

Validasi hasil penelitian. Validasi data 

hasil penelitian dilakukan dengan cara 

membandingkan kecepatan-kecepatan arus 

laut hasil kalkulasi numerik dan hasil observasi 

di sekitar muara sungai Singkil (pada 1 m di 

bawah permukaan laut). Data-data observasi 
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diukur bersamaan dengan pengukuran 

kecepatan arus sungai masuk ke laut. Juga, 

diobservasi fenomena aliran di lokasi tersebut. 

Jika hasil kalkulasi numerik mendekati hasil 

observasi maka hasil kalkulasi numerik dapat 

diterima. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil kalkulasi numerik dapat dilihat pada 

Gambar 3, 4, dan 5 dalam bentuk simulasi 

distribusi kecepatan arus dan energi kinetik 

pada kondisi arus surut dan arus pasang di selat 

Bangka Sulawesi Utara.  

 

 
Gambar 3. Simulasi distribusi kecepatan arus 

laut pada 20 m kolom air laut dan debit 0,3 Sv 

saat arus surut (atas) dan pasang (bawah) 

 

Gambar 3 menunjukkan simulasi distribusi 

kecepatan arus laut pada 20 m kolom air laut 

dan debit 0,3 Sv saat arus surut dan pasang. 

Saat arus surut, maksimum kecepatan arus 

berada di bagian barat yaitu saat arus masuk 

selat Bangka. Hal itu terjadi karena ada titik-

titik daerah yang mana kedalaman lautnya di 

bawah 10 m yang dilewati arus. Di bagian 

tengah selat juga masih besar kecepatan 

arusnya yaitu pada tii-titik daerah yang 

kedalamannya dibawah 25 m. Saat arus 

pasang, keadaannya sama dengan saat arus 

surut tetapi bedanya saat arus surut yang mana 

arus mengalir dari arah barat ke timur 

sedangkan saat arus pasang yang mana arah 

arusnya dari arah timur ke barat. Begitu pula 

distribusi kecepatan arus saat arus surut adalah 

0,00-2,70 m/s sedangkan saat arus pasang 

sebesar 0,00-3,16 m/s. Perbedaan itu terjadi 

karena saat arus pasang, ada titik daerah di 

bagian barat selat dekat pulau Gangga yang 

mana kecepatan arusnya adalah 3,16 m/s dan 

itu disebabkan karena ada ketambahan arus 

dari bagian utara selat mengalir keluar ke arah 

barat selat serta kedalamannya sekitar 5-6 m. 

 

 
Gambar 4. Simulasi distribusi energi kinetik 

arus laut per satuan luas pada 20 m kolom air 

laut dan debit 0,3 Sv saat arus surut 

 

Gambar 4 dan 5 menunjukkan simulasi 

distribusi energi kinetik arus laut per satuan 

luas pada 20 m kolom air laut dan debit 0,3 Sv 

saat arus surut dan pasang yang terletak di 

bagian tengah selat Bangka. Fenomena 

distribusinya sama dengan distribusi kecepatan 

arus. Hal itu disebabkan karena energi kinetik 

per satuan luas pada 20 m kolom air laut 

Pulau 

Bangka 
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berbanding lurus dengan kecepatan arus laut. 

Distribusi energi kinetik arus laut per satuan 

luas pada 20 m kolom air laut saat arus surut 

dan pasang besarnya masing-masing adalah 

0,00-10,00 kW/m2 (Gambar 4) dan 0,00-16,00 

kW/m2 (Gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Simulasi distribusi energi kinetik 

arus laut per satuan luas pada 20 m kolom air 

laut dan debit 0,3 Sv saat arus pasang 

 

Hasil Gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa 

energi kinetik yang tersedia di selat Bangka 

Sulawesi Utara merupakan suatu potensi 

energi listrik untuk pembangunan PLTAL. 

Implementasi rancangan model numerik akan 

dilakukan pada kegiatan penelitian berikut 

untuk menganalisis potensi energi listrik untuk 

PLTAL dengan data pengukuran langsung dari 

kecepatan arus laut di selat Bangka Sulawesi 

Utara. Jika pemerintah ingin membangun 

PLTAL dengan kapasitas 300 MW dan rata-

rata potensi diambil 10 kW/m2, maka luas 

daerah yang dibutuhkan untuk pembangunan 

adalah hanya sebesar 30.000 m2 yang sama 

dengan 300 m X 100 m, sedangkan luas daerah 

selat Bangka yang berpotensi untuk instalasi 

PLTAL adalah sekitar 16 km2 atau 4.000 m X 

4.000 m. Terciptanya pembangunan PLTAL 

sangat tergantung dari kita semua yaitu 

masyarakat Indonesia lebih khusus masyarakat 

Sulawesi Utara untuk menyadari bahwa kita 

sangat membutuhkan pasokan energi listrik ke 

depan. Lebih dari itu masyarakat sangat 

mengharapkan kebijakan pemerintah 

Indonesia untuk lebih cerdik melihat potensi 

energi listrik yang berada di selat Bangka 

Sulawesi Utara melalui hasil kajian ini sebagai 

target pembangunan PLTAL di masa yang 

akan datang. 

 

Kesimpulan 

Kajian model numerik arus laut dan analisis 

potensi energi kinetik untuk PLTAL di selat 

Bangka Sulawesi Utara dapat disimpulkan 

bahwa model numerik arus laut dirancang dari 

model matematika dari persamaan air dangkal 

atau the shallow water equations pada tekanan 

hidrostatika dengan versi 3D yang kemudian 

disederhanakan dengan menggunakan 

dekomposisi persamaan Navier-Stokes rata-

rata dari Reynolds. Distribusi energi kinetik 

arus laut per satuan luas pada 20 m kolom air 

laut saat arus surut dan pasang besarnya 

masing-masing adalah 0,00-10,00 kW/m2 dan 

0,00-16,00 kW/m2. Energi kinetik yang 

tersedia di selat Bangka Sulawesi Utara itu 

merupakan suatu potensi energi listrik untuk 

pembangunan PLTAL. 
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Abstrak 
Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta mengalami peningkatan pada tiap moda transportasi, 

dengan total prosentase peningkatan di atas 10%. Jumlah peningkatan terbesar yang terjadi yaitu pada 

moda transportasi sepeda motor dengan prosentase sebesar 13,11%. Peningkatan ini tidak berjalan 

lurus dengan jumlah cadangan minyak bumi di Indonesia yang terus menurun. Maka dari itu 

dibutuhkan bahan bakar alternatif. Tujuan penelitian ini adalah merancang mekanisme sederhana 

pemasukan campuran bioethanol hidrat dan bensin ke dalam ruang bakar dengan perbandingan 

terkontrol untuk mengetahui fuel consumption motor otto hasil pencampuran tersebut pada berbagai 

rasio (E0, E5, E10, dan E15). Dikarenakan bioethanol hidrat tidak dapat bercampur secara homogen, 

maka dicari solusi yang tepat dengan mencampur bahan bakar setelah pengabutan, menggunakan fuel 

mixer berupa dua buah karburator, masing–masing untuk bioethanol dan bensin. Dari studi ini 

didapatkan hasil pencampuran perbandingan bioethanol hidrat dengan bensin dapat diatur secara 

terkontrol melalui bukaan valve pada jalur masuk bahan bakar bioethanol hidrat. Adapun fuel 

consumption campuran ini nilainya lebih tinggi dari pada fuel consumption bensin saja. 

Kata kunci : bioethanol, fuel mixer, fuel consumption 

 

Pendahuluan 

Pada tahun 2013, penggunaan bahan bakar 

minyak di Indonesia telah mencapai nilai 

hampir 46,1%. Dibandingkan dengan 

persentase sumber kebutuhan energi lain, 

penggunaan bahan bakar minyak merupakan 

yang paling besar, diikuti dengan penggunaan 

batu bara sejumlah 20,7%, bahan bakar gas 

14,5%, listrik 13,3% dan LPG sebesar 5,5% 

[1]. Penggunaan terbanyak dari bahan bakar 

minyak ini yaitu pada transportasi terutama 

pada kendaraan bermotor. Sekitar 65% (45,9 

juta KL) yang digunakan untuk kendaraan 

bermotor kemudian penggunaan lain oleh PLN 

sebesar 16% (11,5 juta KL), sektor industri 

10%, dan sisanya untuk komersil serta rumah 

tangga [2]. Hal ini menjadikan sektor 

transportasi menjadi salah  satu faktor utama 

yang harus diperhatikan dalam meregulasi 

penggunaan bahan bakar minyak di negeri ini. 

Kemudian hal tersebut juga didukung oleh data 

penduduk yang menggunakan kendaraan 

pribadi di Indonesia dapat mencapai 71% [3].  

Kemudian fakta mengenai bahan bakar 

minyak bumi yang menjadi energi yang paling 

banyak digunakan terlihat dari data 

penyediaan energi nasional berikut ini :  

 
Gambar 1. Data Penyediaan Energi Nasional 

 

Hal tersebut menjadi sangat jelas bahwa bahan 

bakar minyak di Indonesia terus menerus 

dikuras hingga berakibat pada cadangan 

minyak bumi akan habis dan sektor 

transportasi akan mati tanpa energi berbahan 

bakar fosil ini. Untuk menanggulangi itu 

banyak ditemukanya energi – energi alternatif 

terbarukan, ramah lingkungan dan bersumber 

dari alam sehingga mengurangi penggunaan 

minyak bumi. Salah satu energi alternatif yang 
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saat ini sedang banyak dicoba dan 

dimanfaatkan yaitu energi biomassa. Energi 

biomassa ini merupakan energi yang berasal 

dari bahan – bahan organik dan alam seperti 

tanaman perkebunan, pertanian, hutan, 

peternakan ataupun sampah. Sumber dari 

energi biomassa inilah yang menjadikan 

pertimbangan bahwa energi biomassa ini dapat 

meregulasi penggunaan minyak bumi selama 

ini. Sehingga minyak bumi tidak terus terkuras 

dan dapat tergantikan dengan biomassa. Energi 

biomasssa ini dapat digunakan dalam 

menghasilkan panas, membuat bahan bakar, 

dan membangkitkan listrik. Salah satu hasil 

dari teknologi pemanfaatan energi biomassa 

untuk menjadi bahan bakar yaitu bioethanol.  

Untuk penelitian kali ini, penulis 

melakukan inovasi pencampuran bioethanol 

hidrat dan bensin langsung ke ruang bakar. 

Dikarenakan bioethanol hidrat tidak dapat 

bercampur secara homogen, maka dicari solusi 

yang tepat untuk pencampuran tersebut. 

Penulis mencampur bahan bakar setelah 

pengkabutan dengan menggunakan alat fuel 

mixer berupa dua buah karburator (Suzuki 

Thunder 125 cc th. 2007) di mana masing – 

masing untuk bioethanol dan bensin. Penulis 

membuat pencampuran dengan pengaturan 

perbandingan bioethanol yang diatur yaitu 5% 

(E5),  10% (E10), dan 15% (E15) dari total 

volume campuran dengan bensin. Penganturan 

ini dilakukan dengan penambahan gate valve 

pada jalur karburator etanol. Permasalahan 

yang terjadi yaitu bagaimana mengatur bukaan 

valve agar perbandingan etanol yang masuk 

sesuai dengan yang diharapkan secara konstan 

pada berbagai macam putaran yang fluktuatif. 

Kemudian menguji dan menganalisis 

bagaimana performa mesin dari segi Fuel 

Consumption, Wheel Power, Wheel Torque 

serta emisi gas buang dari hasil perbandingan 

bioethanol yang dipenuhi. 

Metodologi 

Pada problem statement penelitian 

sebelumnya yang didapatkan bahwa 

bioethanol 96% tidak dapat tercampur secara 

homogen, dan apabila dalam keadaan yang 

tidak tercampur homogen dimasukkan ke 

ruang bakar, bahan bakar akan masuk tidak 

secara bersamaan. Atas pertimbangan hal 

tersebut, ditentukan metode yang paling 

mungkin untuk pencampuran ini yaitu 

dicampur pada fase vapour atau saat setelah 

pengkabutan. Metode ini menggunakan alat 

karburator seperti pada umumnya. Namun, 

untuk alat fuel mixer di sini yang membedakan 

yaitu alat fuel mixer menggunakan dua 

karburator. Satu karburator digunakan untuk 

mengabutkan bensin dan karburator lain untuk 

mengabutkan bioethanol 96%. Masing – 

masing throttle valve pada karburator 

dijadikan satu sumber ke throttle gas atau 

dengan menggunakan kabel throttle bercabang 

dua. Ujung venturi outlet ke ruang bakar, 

didisain menajdi satu ke satu manifold ruang 

bakar. Hasil dari masing – masing pengabutan 

yaitu pada fase vapour, keduanya akan 

tercampur menjadi satu di saluran setelah 

venturi outlet dan masuk ke ruang bakar secara 

bersamaan.   

Untuk memenuhi tujuan mendapatkan 

perbandingan volume pencampuran 

bioethanol hidrat 96% yaitu E5h, E10h, dan 

E15h, maka digunakan gate valve pada saluran 

venturi outlet pada karburator bioethanol 

untuk mengatur besar hisapan yang terjadi 

sehingga banyak bioethanol yang terkabut bisa 

disesuaikan. Selanjutnya dilakukan analisa 

terhadap dimensi dari komponen utama 

(karburator) pada motor uji untuk 

mendapatkan dimensi komponen lain dari fuel 

mixer yang sesuai untuk dibuat. 

 

Gambar 2. Desain Fuel Mixer 

 

Karburator yang digunakan untuk kedua 

senyawa bensin dan bioethanol merupakan dua 

karburator bertipe sama agar kemampuan 

pengkabutan antara keduanya sama, sehingga 

yang nanti menjadi pengatur adalah valve nya. 
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Gambar 3. Karburator Mikuni PE28 (diameter 

venturi Ø 50 mm) 

 

Valve yang digunakan merupakan tipe gate 

atau gate valve. Digunakan untuk mengatur 

luas area saluran ke ruang bakar dan 

mengurangi atau meningkatkan laju aliran 

yang masuk ke ruang bakar. Besar kecilnya 

laju aliran ini akan mempengaruhi laju aliran 

vapour bioethanol  ke dalam ruang bakar. 

 

 
Gambar 4. Gate valve (D ¾ inci atau 0.01905 

m sesuai dengan saluran manifold) 

 

Saluran pipa manifold terletak diantara 

venturi outlet karburator bensin dan valve. 

Berbentuk T dimana bagian tengah akan 

terhubung langsung ke ruang bakar. Fungsinya 

sebagai tempat bersatunya vapour yang telah 

terkabutkan antara bioethanol dan bensin. 

 

 
Gambar 5. Pipa manifold (PVC, D in 2.7 cm, 

D out 3.3 cm) 

 

Pengukuran kecepatan aliran dilakukan 

dengan menggunakan alat Anemometer. 

Anemometer ini dapat digunakan dan secara 

langsung dapat membaca kecepatan aliran 

yang melalui vane nya. 

 

 
Gambar 6. Anemometer 

 

Kalibrasi valve dilakukan dimana 

kondisinya dibuat seperti kondisi ketika valve 

terpasang dalam alat fuel mixer dan terpasang 

pada motor uji. Kondisi sebenarnya valve 

dipasang pada saluran venturi outlet karburator 

bioethanol. Jika motor uji menyala maka akan 

terjadi hisapan dari ruang bakar yang 

mengakibatkan adanya aliran yang mengalir 

dari udara luar (inlet karburator) ke dalam 

ruang bakar melalui valve.  

Kalibrasi valve dilakukan untuk data 

sebagai berikut: 

- Kecepatan aliran setelah valve Ve 

(menunjukkan kecepatan vapour 

bioethanol yang mengalir ke ruang 

bakar) 

- Pressure drop antara valve ΔPv 

(menunjukkan perbedaan tekanan 

titik setelah venturi outlet dengan 

saluran ke ruang bakar) 

- Pressure drop antara atmosfer dengan 

setelah sumber ΔPatm 

    Untuk pengujian fuel consumption hanya 

menggunakan gelas ukur pengganti tangki 

bahan bakar dan menggunakan stopwacth, 

untuk mengukur laju konsumsi dari tiap jenis 

bahan bakar. Pengukuran dilakukan selama 20 

menit, dan  setiap 2 menit dilihat penurunan 

volume bahan bakar di masing-masing gelas 

ukur dan dilakukan pada putaran mesin yang 

berbeda yaitu pada 1.800 rpm, 3.600 rpm, dan 
5.400 rpm. 
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Hasil dan Diskusi 

Pengambilan data kalibrasi, pertama 

sekali ditentukan dahulu data awal untuk 

nantinya dijadikan bahan perhitungan hasil 

kalibrasi. Data tersebut yaitu : 

- Data kecepatan sumber dari hairdryer 

atau udara (Vin): 16.68 m/s 

( kecepatan udara yang masuk ke 

karburator akibat hisapan ruang 

bakar) 

- Luas area saluran A (diameter pipa, d 

= 0.01905 m) : 0.00028m2 

Penggunaan pipa 43.7 cm di dalam 

instalasi di atas dikarenakan, dalam 

pengukuran aliran dalam pipa maka 

pengukuran harus dilakukan apabila keadaan 

aliran sudah fully developed. Hal ini karena 

profil kecepatan aliran lebih mudah 

digambarkan dan lebih akurat apabila diukur 

dalam keadaan fully developed. Pengukuran 

saat fully developed juga dapat meminimalisir 

error yang terjadi pada nilai kecepatan 

sebenarnya [4]. Untuk mengetahui dimana 

letak aliran sudah mencapai fully developed 

maka sesuai dengan bilangan Reynold fluida 

yang mengalir. Fluida yang mengalir yaitu 

udara dengan densitasnya sebesar 1.2 kg/m3 

dan memiliki viskositas sebesar 0.000018 

kg/m.s. Bilangan Reynoldnya yaitu sebesar 

ρVD/µ = 20266. Aliran ini termasuk turbulen 

sehingga untuk menentukan panjang fully 

developednya yaitu dengan rumus [le= 

Dx4.4(Re)1/6)] dan dihasilakn nilai sebesar 

0.437 m = 43.7 cm. Di jarak pipa tersebut 

nantinya akan dilakukan pengukuran 

kecepatan aliran. 

Kemudian asumsi awal untuk data 

kalibrasi yang akan digunakan untuk 

perhitungan yaitu sebagai berikut: 

- Asumsi Vin = V ( ke venturi 

karburator bensin) = Vb (vapour 

bensin) 

- Asumsi debit vapour bensin yang 

masuk Q = A x Vin = 0.00467 m3/s 

Maka untuk mendapatkan perbandingan 

volume bioethanol sebesar 5%, 10% dan 15% 

dari total volume campuran bioethanol dan 

bensin, diperlukan data kecepatan aliran 

vapour bioethanol yang tepat yaitu: 

- E5h = 5% bioethanol hidrat 95% 

bensin 

5/95 = Qe /Qb  

1/19 =  (A x Ve)/(A x Vb) 

Ve = Vb/19 

Ve = 0.88 m/s 

- E10h = 10% bioethanol hidrat 90% 

bensin 

10/90 = Qe /Qb 

1/9 =  (A x Ve)/(A x Vb) 

Ve = Vb/9 

Ve = 1.85 m/s 

- E15h = 15% bioethanol hidrat 85% 

bensin 

15/85 = Qe /Qb 

1/5.67 =  (A x Ve)/(A x Vb) 

Ve = Vb/5.67 

Ve = 2.94 m/s 

Pengambilan data kalibrasi dilakukan 

dengan sumber gas dialirkan dari hairdryer 

kemudian mulai melihat nilai kecepatan dan 

pressure drop di tiap bukaan. Kalibrasi 

dilakukan dari bukaan 0o hingga bukaan 450o. 

Tabel 1. Data kalibrasi 
 

Dari tabel hasil data kalibrasi di atas dapat 

dilihat bahwa kecepatan yang sesuai untuk 

mendapatkan perbandingan bioethanol hidrat 

E5h, E10h, dan E15h yaitu pada bukaan 180o, 

240o, dan 310o. Bukaan ini yang nanti akan 

dijadikan kontrol saat pengambilan data uji 

sebenarnya. 

 

Bukaan 

valve 

(o) 

ΔHv 

(mm) 

ΔH.atm 

(mm) 

V 

(m/s) 

ΔP 

(Pa)u 

ΔP 

(Pa)v 

180 98 98 0.84 1.1537 49394 

190 95 94 0.93 1.1183 47882 

200 94 94 1.19 1.1066 47378 

210 95 95 1.23 1.1183 47882 

220 95 94 1.4 1.1183 47882 

230 94 92 1.52 1.1066 47378 

240 93 91 1.73 1.0948 46874 

250 93 90 1.91 1.0948 46874 

260 93 89 2.07 1.0948 46874 

270 93 90 2.35 1.0948 46874 

280 93 89 2.48 1.0948 46874 

290 93 88 2.79 1.0948 46874 

300 93 88 2.81 1.0948 46874 

310 93 88 2.92 1.0948 46874 
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Gambar 7. Fuel Consumption 

 

Dari grafik di atas, fuel consumption tertinggi 

dihasilkan pada campuran bioethanol hidrat – 

bensin pada perbandingan E15h dan E10h, 

kemudian diikuti oleh E5h. Untuk campuran 

bioethanol anhidrat – bensin menghasilkan 

fuel consumption yang tinggi juga namun tidak 

melebih bioethanol hidrat. Semua campuran 

menghasilkan fuel consumption lebih tinggi 

dari bensin namun tetap yang tertinggi yaitu 

bioethanol hidrat dengan bensin. Ini 

disebabkan nilai kalor dari campuran 

bioethanol hidrat yang lebih rendah dengan 

adanya kandungan air. Maka untuk 

menghasilkan output yang sama dengan bensin 

dibutuhkan bioethanol lebih banyak agar 

setara dengan nilai kalor bensin. Kemudian, 

AFR stokiometri dari bioethanol hidrat yang 

lebih rendah juga berpengaruh sehingga 

dengan jumlah udara yang masuk sama, 

banyaknya massa bioethanol hidrat yang 

masuk ke ruang bakar dan terbakar 

terakumulasi lebih banyak. Hal ini akan 

berdampak pada fuel consumption campuran 

bioethanol hidrat yang lebih boros. 

 
Gambar 8. Fuel Mixer 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

 Mekanisme alat fuel mixer dapat 
befungsi untuk mencampur bahan 

bakar bioethanol hidrat dengan bensin 

langsung ke ruang bakar. 

 Pencampuran perbandingan 
bioethanol hidrat dengan bensin dapat 

diatur secara terkontrol melalui 

bukaan valve pada jalur masuk bahan 

bakar bioethanol hidrat. 

 Untuk fuel consumption campuran 
bioethanol hidrat dengan bensin, 

nilainya lebih tinggi dari pada fuel 

consumption dari bensin saja. 

 Dan bila dibandingkan dengan 

campuran bioethanol anhidrat bensin, 

fuel consumption  dari campuran 

bioethanol hidrat bensin menunjukan 

nilai yang lebih tinggi. 
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Abstract 
Today, the fossil energy is still the main source for energy consumption. But excessive usage of fossil 

fuel has negative effects for the environment. Because of those reasons the scientists and engineers 

are looking for new resources that make less negative impact to the environment. In this research, the 

design process of tidal turbine is done theoretically with sea current velocity of 1.3 m/s. After the 

design result is considered satisfying, the next process is three dimensional modelling. After that, the 

model is simulated in computational fluid dynamics software by varying the flow velocity, the turbine 

rotational speed, and the pitch angle. From the calculation process, it is obtained that the diameter is 

13.6 m, airfoil profile is NACA 4412, and angle of attack is 5o. The simulation result showed the 

torque at the design point is 79 kN.m, power is 83 kW, and the efficiency is 50,3%. From the pressure 

contour it was known that the lowest pressure happened in the turbine is 163083 Pa. So it could be 

concluded that the cavitation did not happen. In the simulation of variation of flow velocity, the power 

increased along with the increase of velocity, but the maximum efficiency was achieved at the design 

point. In the simulation of variation of turbine rotational speed, the maximum torque was obtained at 

the design point, but the maximum power was achieved at the rotational speed of 12 rpm. In the 

simulation of variation of pitch angle the power increased along with the increasing of change in pitch 

angle. 

 

Key words: tidal turbine, flow velocity, turbine rotational speed, pitch angle 

 

Introduction 
One of the parameters of economic 

development of a country is the demand of 

electricity. The bigger the economy of a 

country then the bigger its need for electricity. 

Indonesia is the 16th largest economy in the 

world and it needs electricity power as much 

as 228554.91 GWh in 2014, but the 

electrification ratio is only 74%. In 2014, the 

source from fossil fuel to fulfill the electricity 

demand is 89.5% [1]. This is ironic given that 

Indonesia is an archipelago country that has 

vast alternative energy sources, but they are 

not properly harvested. 

Indonesia has coastline length of 54716 km. 

This is the second longest coastline in the 

world. The tidal energy potential in Indonesia 

is 4,8 GW [2]. The tidal turbine is also suitable 

for remote area application near the coastline. 

Objectives 

1. Obtain the dimensions from the design 

process of tidal turbine. 

2. Obtain power and efficiency at the design 

point using numerical simulation. 

3. Obtain power and efficiency in variation of 

operational point of flow velocity, rotational 

speed and pitch angle using numerical 

simulation. 

Scope of Work 

1. The design process is only done in hub and 

blade. The other components such as nacelle, 

pole, and mechanical and electrical power 

transmission system are not designed. 

2. Analysis is only done in torque, power, 

efficiency, and pressure contour of the blade. 

3. Numerical simulation is done with varying 

the flow velocity, rotational speed, and pitch 

angle. The simulation is done in steady state 

condition using ANSYS Fluent.  

 

Data used in design process: 

Flow velocity (𝑈∞) = 1.3 m/s 

Tip speed ratio (𝜆) = 5.5 

Rotational speed (Ω) = 1.047 rad/s 
Number of blades (N) = 3 

The following formula is used to calculate 

diameter. 
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𝐷 =
2 𝜆 𝑈∞ 

Ω
=

2 ×  5.5 × 1.3 

1.047
= 13.6𝑚 

Based on references, the airfoil profiles 

commonly used in tidal and wind turbine are 

NACA 0012, NACA 4412, and NACA 63212. 

In order to get better performance, it is needed 

to select airfoil with the highest Cl/Cd. By 

using QBlade software, the Cl/Cd at various 

angle of attack can be obtained. The simulation 

result shown in Figure 2. NACA 4412 is 

selected because it has higher Cl/Cd than other 

profiles.  

 

Design Calculation 

3D modelling

Meshing

Boundary 
condition

Simulation

C

Is it close to 
calculation

Yes

Selesai

B

No

Assume axial flow 
induction factor to 

be 1/3

Calculate chord 
length and twist 

angle

Calculate drag and 
lift forces

Calculate torque

Calculate efficienct

A

C

Yes

Is it close to 
59%

B
No

Choose airfoil 
profile

Start

Find tidal 
velocity data

Choose a velocity 
as design point

Determine the 
number of blades

Calculate diameter 
and discretize the 

blade

A

B
Determine the 

rotational velocity 
and tip speed ratio

 
Figure 1 Design flowchart 

 

 
Figure 2 Cl/Cd versus angle of attack 

 

The following formula is used to calculate the 

fluid relative angle with respect to the blade 

section. 

𝜙 = tan−1
Ω𝑟(1 + 𝑎′)

𝑈∞(1 − 𝑎)
 

The twist angle of each blade section can be 

calculated with the following formula. 

𝑡𝑤𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝜙 + 𝛼 
The following formula is used to calculate 

chord length of each section. 

 𝑐 =
8𝜆𝜇2𝑎′𝜋𝑅

𝑁𝐶𝑙√(1 − 𝑎)2 + (𝜆𝜇(1 + 𝑎′))2
 

The calculation result is shown in Table 1.  

 

Table 1 Blade geometry calculation 

Segment 

Twist 
angle 

Chord 
length 

t 
(deg) 

(m) 

Root - - 

Section 1 71,5 1,313 

Section 2 75,0 1,127 

Section 3 77,7 0,980 

Section 4 80,1 0,847 

Section 5 82,0 0,743 

Section 6 83,4 0,661 

Section 7 84,6 0,595 

Section 8 85,6 0,540 

Section 9 86,4 0,495 

Section 10 87,1 0,456 

Section 11 87,6 0,427 

Section 12 88,0 0,402 

Section 13 88,1 0,394 

 

After determining the blade geometry, the 

forces, torque, and power can be calculated 

with following formulas. 

 
Figure 3 Blade section 
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𝑑𝐿 =
1

2
𝜌𝑊2𝑐 cos 𝛼 𝐶𝑙𝑑𝑟 

𝑑𝐷 =
1

2
𝜌𝑊2𝑐 sin 𝛼 𝐶𝑑𝑑𝑟 

𝑑𝑇 = (𝑑𝐿 cos 𝜙 − 𝑑𝐷 sin𝜙)𝑟 
The result is shown in  

Table 2. 

 

Table 2 Torque calculation 

Section Torsi (N.m) 

Section 1 401,0 
Section 2 1102,3 

Section 3 1324,7 
Section 4 1840,6 
Section 5 2132,7 
Section 6 2420,6 
Section 7 2705,3 

Section 8 2987,1 
Section 9 3266,2 

Section 10 3542,8 
Section 11 3237,7 
Section 12 3437,8 
Section 13 1167,8 

Total torque: 

𝑇𝑡𝑜𝑡 = ∑𝑇𝑖 =  29.566 N.m

13

𝑖=1

 

Power generated: 

𝑃 = 𝑁 × Ω × 𝑇𝑡𝑜𝑡 

𝑃 = 3 × 1,047 × 29.566 

P = 92886 Watt 
Power coefficient or efficiency: 

𝐶𝑝 =
𝑃

1
2𝜌𝐴𝑑𝑈∞

3
=

92.886

164.098
= 56,6% 

Betz efficiency: 

𝜂𝐵𝑒𝑡𝑧 =
𝐶𝑝

0,5925
= 95,5% 

The 3D modelling is done in Inventor 

Autodesk using loft process from sketches. 

 

 
Figure 4 3D modelling 

 

Result and Analysis 

From the simulation result, the torque at the 

design point is 79 kN.m and the power is 83.3 

kW. But from the calculation process the 

power is 92 kW. The result obtained from the 

simulation process is more close to the 

physical representation because in theoretical 

calculation there are many assumptions. In 

theoretical calculation the axial flow induction 

flow factor is assumed to be 0.33, which is an 

ideal value. But in reality this value depends on 

the geometry and flow velocity. In theoretical 

calculation, it is also assumed that in the same 

section, the chord length and twist angle are 

constant. In theoretical calculation, the blade 

tip loss phenomenon is neglected. Blade tip 

loss is the loss in lift force due to vortex that 

happens as a result of the pressure difference 

between pressure and suction side of the 

airfoil. 

 

 
Figure 5 Streamline velocity 

 

In pressure contour from simulation result, 

it is shown that the lowest pressure in the 

turbine is 164083 Pa. The saturated pressure of 

water at temperature of 30oC is 4159 Pa. 

Because the lowest pressure in the turbine is 

higher than the water saturated pressure, it can 

be concluded that cavitation does not occur. 
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Figure 6 Pressure contour on pressure side 

 

 
Figure 7 Pressure contour on suction side 

 

The simulation result with variation of flow 

velocity is shown in Figure 8. Figure 8 shows 

that with increasing in velocity, the power is 

also increasing. But Figure 9 shows that the 

efficiency is decreasing at the velocity that far 

from the design point. This happens because 

the relative angle of the fluid into the blade is 

changing. The change in the angle makes the 

angle of attack changes and not in its optimum 

angle. 

 

 
Figure 8 Power versus flow velocity 

 

 
Figure 9 Efficiency versus flow velocity 

 

The simulation result with variation of 

rotational speed is shown in Figure 10and 

Figure 11. The maximum torque happens at 

rotational speed design point. When the 

rotational speed increases, the torque is 

decreasing. Maximum power and efficiency 

are obtained at 12 rpm and starts to decrease at 

15 rpm. 

 

 
Figure 10 Torque versus rotational speed 

 

 
Figure 11 Power versus rotational speed 

 

The simulation result with variation of pitch 

angle is shown in Figure 12. The graph shows 

that with increasing the angle, the power is also 

increasing. But if the angle is increased 

furthermore, stall will happen and the power 

will decrease. 

0

50000

100000

150000

200000

0 1 2 3

P
o

w
er

 (
W

at
t)

Velocity (m/s)

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ef
fi

ci
en

cy

Velocity (m/s)

0

20000

40000

60000

80000

100000

0 5 10 15 20

To
rq

u
e

(N
.m

)

Rotational speed(rpm)

50000

60000

70000

80000

90000

6 11 16

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

P
o

w
er

 (
W

at
t)

Rotational speed (rpm)

Ef
fi

ci
en

cy

182



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-030 

 

 

 
Figure 12 Power versus change in pitch angle 

 

Summary 

1. Design results 

 Number of blades:  3 

 Turbine diameter: 13,6 m 

 Airfoil profile: NACA 4412 
2. Performance obtained at the design point: 

Torque: 79.5 kN.m 

Power: 83.3 kW 

Efficiency: 50.7% 

3. Performance at various operational point: 

 Variation of velocity: the power is increasing 
along with the increasing of velocity. But at 

the velocity far from the design point the 

efficiency is decreasing. 

 Variation of rotational speed: the maximum 
torque is achieved at the design point and 

decreasing along with the increasing of 

rotational speed. Maximum power is obtained 

at 12 rpm.  

 Variation of change in pitch angle: the power 

is increasing along with the increasing of 

pitch angle. 
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Abstrak 

Pembakaran premixed minyak nabati diteliti secara eksperimen pada perforated burner. Minyak 

nabati yang digunakan adalah minyak kelapa murni dan hidrolisis. Api yang terbentuk di ujung 

burner diberi penutup berbahan acliric agar tembus pandang dan tidak kontak udara ambien. 

Penelitian ini dilakukan pada berbagai rasio kesetaraan atau equivalence ratio,Ø. Ketidakstabilan api 

dalam campuran minyak kelapa-udara ditandai dengan munculnya struktur sel pada Ø=0.72. 

Kenaikan rasio kesetaraan menyebabkan munculnya api perforated menuju campuran kaya (Ø=1.13), 

dimana nantinya akan membentuk api Bunsen. Ketika gliserol dihilangkan dari kandungan minyak kelapa, 

struktur sel akan terbentuk dan cenderung menuju munculnya kepunahan api pada Ø=0.72. Dapat 

dilihat pula bahwa peningkatan Ø dari campuran miskin menuju kaya atau di sekitar daerah 

stokiometri hanya akan memunculkan api perforated.   

 

.Kata kunci: api Bunsen ujung terbuka,  api perforated , api selular. perforated burner. 

 

Pendahuluan 

Pengembangan energi nasional 

dilakukan dengan memaksimalkan 

penggunaan energi terbarukan, meminimalkan 

penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan 

pemanfaatan gas bumi dan energi baru, 

menggunakan batubara sebagai andalan 

pasokan energi nasional, dan memanfaatkan 

nuklir sebagai pilihan terakhir [1]. Pada saat 

ini, kondisi energi nasional 90% berasal dari 

bahan bakar fosil yang keberadaannya 

semakin menipis. Disamping itu, energi fosil 

mempunyai dampak yang kurang baik bagi  

iklim dunia.  

Minyak kelapa yang merupakan bahan 

bakar nabati (BBN) dikatagorikan sebagai 

salah satu contoh energi terbarukan. Bahan 

bakar ini umumnya menggunakan proses 

pembakaran non premixed untuk 

menghasilkan energi. Inilah yang 

menyebabkan BBN layak untuk 

dikembangkan di Indonesia. Apalagi 

mengingat BBN berasal dari sumber daya 

hayati yang banyak tumbuh di seluruh 

Indonesia. Hal ini didukung pula dengan 

besarnya potensi lahan untuk produksi 

tanaman nabati  yaitu 82,71% dari total luas 

lahan Indonesia, dimana lahan tersebut 

merupakan lahan pertanian [2]. Selain itu, 

BBN mempunyai potensi untuk dimanfaatkan 

sebagai substitusi minyak solar B20 yang uji 

jalannya sudah dilakukan ke pulau Sumatera. 

Kegiatan ini merupakan wujud dukungan 

dalam menyukseskan mandatori pemanfaatan 

biodiesel sebesar 20% pada 2016 sebagaimana 

tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional [3].  

Kebutuhan minyak kelapa tentunya juga 

didukung oleh ketersediaan kelapa di 

Indonesia yang sangat berlimpah. Pohon 

kelapa banyak tumbuh di dataran rendah dekat 

pantai, dengan panjang pantai sekitar 81000 

km. Dari sini dapat diketahui bahwa pohon 

kelapa jumlahnya cukup banyak. Biji kelapa 

dapat diolah dengan menggunakan teknologi 

modern maupun dengan cara tradisional untuk 

mendapatkan minyaknya  sebelum dijadikan 

bahan bakar. Minyak kelapa mempunyai rantai 

karbon paling pendek jika dibandingkan 

minyak nabati lainnya [4]. Struktur kimia 

minyak kelapa mirip dengan petrodiesel 

sehingga sangat cocok untuk mesin Diesel. 

Apabila digunakan secara langsung, minyak 

kelapa ini mempunyai kelemahan seperti: 

viskositas tinggi, volatilitas rendah, reaktivitas 

rantai hidrokarbon tak jenuh, perlu adanya 

pemanasan awal, aliran, atomisasi dan emisi 

partikel [5]. Minyak kelapa terdiri dari 

komponen asam lemak dan gliserol yang 

mempunyai properties berbeda-beda [6]. 

Multi komponen asam lemak dan gliserol perlu 

diteliti jika hendak digunakan sebagai bahan 

bakar alternatif. 
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Minyak kelapa perlu diubah fasenya 

menjadi uap dengan cara pemanasan. 

Tujuannya adalah agar minyak kelapa dapat 

dibakar secara premixed. Uap dan udara 

dicampur dalam burner chamber, kemudian 

diberi energi aktivasi pada ujung burner. Laju 

aliran massa udara diatur untuk mendapatkan 

variasi rasio kesetaraan (Ø). Pada Ø tertentu 

dihasilkan api selular, dimana api inilah yang 

kemudian akan dianalisis. 

 

Metodologi 

Perforated plate (pelat yang dilubangi) 

dipasang untuk memanfaatkan tahan kontak 

termal. Ini bertujuan untuk menjaga distribusi 

temperatur agar lebih seragam dalam seluruh 

permukaan pelat dan menjamin keseragaman 

aliran bahan bakar dengan udara selama proses 

pembakaran berlangsung. Perforated plate 

terbuat dari baja dan dirancang seperti bentuk 

matriks geometris dengan lubang sebanyak 19 

buah. Diameter setiap lubang adalah 2,5 mm 

dan jarak antar lubang adalah 3,75 mm. 

Penelitian dilakukan secara 

eksperimental dengan menggunakan peralatan 

seperti yang ditunjukkan skematis pada 

gambar 1. Minyak diuapkan dalam boiler pada 

suhu boiling point, dimana suhunya dijaga 

konstan. Uap minyak dari boiler bergabung 

dengan udara dari kompresor di ruang 

pencampuran. Sebelum dinyalakan, campuran 

reaktan mengalir ke nosel  untuk membentuk 

api  pada perforated plate yang telah dipasang 

di bagian atas nosel.  

Flowmeter udara mempunyai dua 

saluran yaitu: saluran inlet dan outet yang 

ditempatkan diantara kompresor dan burner. 

Saluran inlet flowmeter udara dihubungkan 

dengan katup outlet kompresor sedangkan 

saluran outlet nya dihubungkan dengan saluran 

inlet udara pada burner. Sementara itu 

flowmeter bahan bakar ditempatkan diantara 

ketel dan burner, dimana saluran inlet 

flowmeter bahan bakar dihubungkan dengan 

katup outlet ketel dan saluran outlet flowmeter 

nya dihubungkan dengan saluran inlet bahan 

bakar pada burner. 

 

 

 
Gambar 1 Set Up Penelitian 

 

Untuk melindungi api dari pengaruh 

udara ambien maka dibuatkan penutup api 

berbahan acliric tembus pandang. Penutup api 

ditempatkan pada ujung burner dan kamera 

ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu proses pengambilan foto api 

Minyak kelapa murni dan hidrolisis 

digunakan sebagai bahan baku penelitian. 

Minyak kelapa diperoleh dari daerah Buleleng 

Bali. Sebagian minyak kelapa dihilangkan 

kandungan gliserolnya dengan cara  hidrolisis.  

Tabel  1 Kandungan Minyak Kelapa7 

Asam Lemak 
Rumus 

Molekul 

Kandungan 

 

Asam kaproat C6H12O2    0.240 

Asam kaprilat C8H16O2   4.852 

Asam kaprat C10H20O2   5.031 

Asam Laurat C12H24O2 46.256 

Asam Myristat C14H28O2 20.508 

Asam palmitat C16H32O2 10.706 

Asam stearat C18H36O2   3.711 

Asam arachidat C20H40O2   0.051 

Asam behenat C22H44O2    0.028 

Asam 

palmitolat 
C16H30O2    0.018 

Asam oleat C18H34O2    8.413 

Asam linoleat C18H32O2    0.060 

Asam linolenat C18H30O2    0.107 

185



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-031 

 

 

Asam Lemak 
Rumus 

Molekul 

Kandungan 

 

Asam 

eicosatrienoat 
C20H34O2    0.020 

(Sumber: Wirawan, 2013) 

Hasil dan Pembahasan 

 

a. Stokiometri Air Fuel Ratio Minyak 

Kelapa 
Minyak kelapa yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas 85% asam lemak  dan 

15% gliserol [8]. Komponen asam lemak 

dalam minyak kelapa sebagian besar 

mengandung asam lemak jenuh rantai 

menengah. Hanya kurang dari 10% yang 

berupa rantai panjang tak jenuh dengan 

karakteristik pembakaran spontan. Reaksi 

asam lemak minyak kelapa menggunakan  

oksidator udara lingkungan. Analisis 

stokiometri yang sederhana digunakan pada 

proses pembakaran dapat dilihat seperti 

persamaan 1 dan persamaan 2 sebagai berikut:                                                          

C13.26H26.52O2+18.89(O2+3.76N2)13.26CO2 
+ 13.26H2O+71.03N2                          (1) 

 

C3H5(OH)3+3.5(O2+3.76N2)3CO2+ 4H2O+ 

13.16 N2                                                 (2) 

 

 

Persamaan 1 adalah reaksi pembakaran 

molekul asam lemak dari data yang ada di 

tabel 1 dan persamaan 2 adalah reaksi 

pembakaran gliserol. Dari persamaan 1 dan 2 

dengan melibatkan berat molekul total minyak 

didapat stoichiometric air fuel ratio  (AFRstoic) 

minyak kelapa murni adalah 10.91 gram 

udara/gram bahan bakar. Dalam minyak 

kelapa hidrolisis AFRstoic adalah 11.91 gram 

udara / gram bahan bakar.  

 Air Fuel Ratio (AFR) actual diperoleh 

dari pengukuran laju aliran massa minyak 

kelapa terhadap laju aliran massa udara. Laju 

aliran massa bahan bakar dijaga konstan, 

sementara laju aliran massa udara diubah. Hal 

ini dimaksudkan agar proses pembakaran 

mampu menghasilkan api selular. 

 

b. Api Selular (cellular flame) 

Kecepatan pembakaran  adiabatik api 

laminar diukur pada rasio kesetaraan 

(equivalent ratio) Ø yang berbeda dengan 

tujuan untuk memperoleh ketidakstabilan api 

selular. Equivalent ratio diperoleh dengan 

membandingkan AFR aktual dengan AFR 

stoikhiometri. Pengambilan foto dilakukan 

secara langsung untuk menilai struktur selular 

api secara kualitatif 

Ketidakstabilan api dalam campuran 

minyak kelapa murni- udara  ditandai dengan 

munculnya struktur sel-sel berbentuk petal 

(kelopak), dimana Ø=0.72 seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2.a. Kenaikan rasio 

kesetaraan Ø mengakibatkan munculnya api 

perforated (gambar 2.b). Pada campuran kaya 

(Ø=1.13) terbentuk api Bunsen ujung terbuka 

seperti gambar 2.c.  

 

 
 

. 

Demikian pula ketidakstabilan api pada 

minyak kelapa hidrolisis. Struktur sel 

berbentuk island (pulau) dan cenderung 

menghasilkan kepunahan api pada Ø=0.72 

seperti yang ditunjukkan di gambar 3.a. 

Peningkatan Ø dari campuran miskin (gambar 

3.b) menuju kaya (gambar 3.c) atau di sekitar 

daerah stokiometri hanya akan memunculkan 

api perforated.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munculnya api selular akibat 

perpindahan panas dan massa yang diinduksi 

oleh difusi termal api laminar [9,10]. Selain itu 

(a) (b) (c) 

Gambar 3. Pembentukan Api Minyak 

Kelapa Hidroisis (a) selular Ø=0.72, 

(b) perforated Ø=0.94 dan (c) 

perforated Ø=1.13 

 

(a) (b) (c) 

Gambar 2. Pembentukan Api Minyak Kelapa 

Murni. (a) selular Ø=0.72, (b) perforated 

Ø=0.94 dan (c) Bunsen Ø=1.13 
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campuran miskin [11] dan kenaikan tekanan 

[12] juga turut mempengaruhi terbentuknya 

api selular  akibat terjadinya peregangan 

(stretch) api. 

 

Kesimpulan 

Api selular terbentuk akibat 

ketidakstabilan difusivitas termal karena 

adanya bentuk flame front yang cembung 

terhadap urburn gas, sehingga fluks panas 

lokal divergen. Ini menyebabkan temperatur 

dan kecepatan perambatan lokal mengalami 

peningkatan. Di sisi lain, gradien konsentrasi 

spesies berlawanan arah dengan gradien suhu 

dan ditambah dengan adanya bentuk flame 

front cembung terhadap unburn gas 

menyebabkan fluks spesies lokal konvergen 

penurunan fluks spesies di zona reaksi, 

sekaligus mengarah pada penurunan kecepatan 

perambatan lokal. 
Adanya kandungan gliserol dalam 

minyak kelapa berpengaruh terhadap 

munculnya api selular kelopak pada campuran 

miskin dan api Bunsen ujung terbuka pada 

campuran kaya. Ketika kandungan gliserol 

dihilangkan, bisa dlihat bahwa pada campuran 

miskin terbentuk api selular pulau, dan ketika 

menuju campuran kaya hanya aka terbentuk 

api perforated. 
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Abstrak 
Decomposition of methane hydrate using an argon plasma jet was investigated in the pressure range 

from 0.1MPa to 2.0MPa. In this study, there were indications that the hydrogen production rate 

decreased as the pressure increased. However, plasma irradiation was successfully generated at high 

pressure, which is difficult to achieve when using the radio frequency plasma in-liquid method. Using 

emission spectrometer analysis and the Boltzmann plot method, the excitation temperature is found 

to increase as the gas pressure increases, whereas, it decreases as the argon flow rate increases. There 

are no waste greenhouse gases produced during the re-hydrating process since the methane hydrate 

is broken down into high-temperature hydrogen gas, methane gas, and water steam. 

 

Kata kunci: Argon plasma jet, methane hydrate, hydrogen production, radio frequency, emission 

spectroscopy. 

 

Pendahuluan 
Methane hydrate adalah salah satu sumber 

energi hidrogen di masa depan yang 

cadangannya tersedia dalam jumlah yang besar 

di seluruh dunia, yaitu sekitar dua kali lipat 

dari bahan bakar fosil lainnya.[1] Methane 

hydrate berbentuk kristal padat yang terbentuk 

dari campuran methane dan air yang stabil 

pada temperatur rendah dan tekanan yang 

tinggi. Umumnya terdapat pada dasar laut pada 

lapisan continental dan permafrost.[2] 

Karena bentuknya yang padat, maka untuk 

menghasilkan gas methane umumnya 

dibutuhkan proses disosiasi atau melelehkan 

methane hydrate dengan cara menaikkan 

temperature di atas temperature pembentukan 

hydrate atau menurunkan tekanan dibawah 

hydrate equilibrium. Sehingga, teknik 

konvensional untuk mendapatkan minyak dan 

gas tidak dapat diaplikasikan pada methane 

hydrate.[1] 

Berbagai metode telah dikembangkan 

untuk menghasilkan gas methane dari methane 

hydrate, salah satunya adalah menggunakan 

injeksi hot-water ke dalam hydarate field. 

Metode ini membutuhkan harga produksi yang 

tinggi dan kehilangan energi yang besar 

selama proses injeksi berlangsung[3,4]. 

Sedangkan dengan menggunakan iradiasi 

gelombang frekuensi tinggi ke dalam hydrate 

field terbukti lebih efektif daripada system 

injeksi hot-water.[5] 

Aplikasi metode in-liquid plasma dengan 

radio frequency di bawah tekanan atmosfir 

dapat menghasilkan 65% hydrogen dari 

Cyclopentane Hydrate (CP)[6]. Dan dari  

waste-oil dan n-dedocane sebanyak 70-80% 

hydrogen[7]. Sedangkan dengan 

menggunakan microwave plasma dihasilkan 

45% [8]. Namun pada tekanan tinggi di mana 

kondisi aktual methane hydrate berada belum 

dapat dicapai. Untuk itu dibutuhkan suatu 

metode untuk dapat menghasilkan hidrogen 

pada tekanan tinggi karena methane hydrate 

akan stabil pada kondisi tersebut.  

 

Metode 

Dalam penelitian ini, methane hydrate 

terlebih dahulu akan dibuat dalam skala 

laboratorium dengan cara menginjeksi gas 

methane ke dalam shaved ice dalam sebuah 

bak penampungan yang temperaturnya dijaga 

pada 0oC. Campuran tersebut diaduk 

menggunakan stirrer yang berputar pada 500 

rpm. Methane hydrate yang terbentuk 

didinginkan lebih lanjut dalam refrigerator 

untuk mencegah disosiasi hydrate. 

Sebagai pembangkit plasma digunakan 

radio frequency plasma dengan frekuensi 
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27.12 MHz.  Desain eksperimental dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

  
Gambar 1. Desain eksperimental iradiasi 

argon plasma jet untuk dekomposisi methane 

hydrate 

 

Input energi di atur pada 250 W. Plasma jet 

akan terbentuk melalui elektroda berongga 

dimana gas mengalir dihubungkan ke 

penampungan gas Argon. Laju aliran gas 

argon dikontrol pada 200 mL/menit. Sekitar 7 

gram methane hydrate yang telah dibuat 

dimasukkan ke dalam reaktor. Sesaaat setelah 

plasma terbentuk, tekanan dalam reaktor  

diatur sesuai dengan tekanan yang  diinginkan 

yaitu 0.1 MPa sampai 2.0 MPa dengan 

mengatur katup control. Waktu iradiasi plasma 

akan dihitung sampai seluruh hydrate 

terdisosiasi dan gas yang dihasilkan akan 

dikumpulkan dengan metode water 

displacement. Analisis gas kemudian 

dilakukan menggunakan Gas Chromatograph. 

Dan selama iradiasi plasma berlangsung, 

dilakukan pengukuran spektrum emisi dengan 

menggunakan multichannel spectral analyzer 

(Hamamatsu Photonics-PMA 11 C7473-36). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Proses pembuatan methane hydrate dalam 

penelitian ini membutuhkan waktu 70 jam 

pada range temperature 272 sampai 279 K dan 

tekanan 6 sampai 7 MPa. Dengan pengukuran 

langsung didapatkan bilangan hydrate 

(Hydrate number, n) yang dihitung dari jumlah 

gas methane dan air yang dihasilkan selama 

proses dekomposisi dengan menggunakan 

persamaan (1) 

 

 

Didapatkan bilangan hydrate dari methane 

pojhydrate sintetik ini sebesar 5.9. Sehingga 

rumus molekulnya dapat dituliskan menjadi 

CH4.5.9H2O. Natural methane hydrate 

mempunyai nilai bilangan hydrate 5.61 sampai 

6.10 pada range tekanan 1.9 sampai 9.7 MPa 

dan temperature 263 sampai 285 K[8]. 

Sehingga dapat disimpulkan methane hydrate 

sintetik ini dapat merepresentasikan natural 

methane hydrate yang terdapat di dasar laut.  

Pengukuran intensitas emisi gas argon 

pada variasi tekanan terlihat pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Optical intensitas emisi Argon 

dengan variasi tekanan 

 

Garis spectrum digunakan untuk mengukur 

temperatur eksitasi dari plasma dengan 

menggunakan metode Boltzman Plot. 

Diperoleh temperature eksitasi pada range 

4477 – 7576 K dengan range tekanan 0.1 

sampai 2.0 MPa. Temperatur eksitasi akan 

meningkat seiring dengan kenaikan tekanan, 

dimana temperature tertinggi diperoleh pada 

tekanan 1.0 MPa. 

Gas yang dihasilkan dari dekomposisi 

methane hydrate terdiri atas hydrogen (H2), 

carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), 

dan methane (CH4) seperti terlihat pada tabel 1 

dan gambar 3. 

 

Tabel 1. Komposisi gas produk dekomposisi 
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Gambar 3. Kandungan gas produk 

terhadap kenaikan tekanan 

 

Iradiasi argon jet plasma dapat 

dibangkitkan pada tekanan tinggi, namun di 

lain pihak terjadi penurunan produksi gas 

hidrogen seiring dengan kenaikan tekanan. Hal 

ini diasumsi terjadi karena laju argon yang 

terus menerus selama proses pembangkitan 

plasma dalam reaktor yang menyebabkan 

sejumlah besar gas CH4 terdorong keluar lebih 

awal sebelum proses dekomposisi sempurna 

berlangsung. 

Perhitungan efesiensi produksi hidrogen 

perlu dilakukan sebagai evaluasi dari efesiensi 

energi yang penting untuk nilai biaya 

komersial nantinya. Efesiensi hidrogen dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Efesiensi produksi hydrogen dari 

dekomposisi methane hydrate 

 

Walaupun terlihat adanya penurunan 

efesiensi produksi gas hydrogen, metode ini 

telah dapat membangkitkan plasma pada 

tekanan tinggi (0.1 sampai 2.0 MPa) yang 

mendekati kondisi aktual dari methane hydrate 

di dasar laut. Penyempurnaan lebih lanjut akan 

dilakukan untuk mencegah penurunan 

produksi gas hydrogen yang dihasilkan. 

Kesimpulan 

Dekomposisi methane hydrate dapat 

dilakukan pada tekanan tinggi untuk 

menghasilkan hidrogen. Temperatur eksitasi 

dihitung dengan menggunakan metode 

Boltzmann dengan rentang tekanan 0.1 sampai 

2.0 MPa. Temperatur eksitasi meningkat dari 

4477 menjadi 7576 K seiring dengan kenaikan 

tekanan gas. Untuk mendapatkan efesiensi 

produksi hidrogen yang maksimal 

penyempurnaan apparatus akan dilakukan. 
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Abstract 

Herein is presented the results of optimization to a combined cycle power generation in which the 

topping cycle is an intercooled-reheat Brayton cycle and the bottoming cycle is a Rankine cycle with 

a single-pressure-heat-recovery-steam-generator. The specific fuel consumption (SFC) of the 

combined cycle is considered as the parameter of power generation performance to be optimized. 

This study compares the improvement performance including overall efficiency, power output by the 

effect of turbine inlet temperature and compression ratio on the simple gas turbine combined cycle 

(GTCC) and the intercooled-reheat gas turbine combined cycle (IHGTCC). Realistic input data have 

been considered for this study. The results show that at constant of compression ratio of 16, comparing 

with variation of TIT, at value of TIT around 1050°C, the SFC of both cycles are almost the same 

while the higher overall efficiency by 5% along with increasing in power output by 111% for the 

IHGTCC. At constant of TIT of 1200°C, in the range of compression ratio, the results present that 

the IHGTCC raises 5% in overall efficiency and presenting impressive augmentation by almost 134% 

in power output with the same of the SFC of the simple GTCC at compression ratio of 28. 

 

Keywords: Combined cycle performance, turbine inlet temperature, compression ratio, specific fuel 

comsumption 

 

Introduction 

A combined cycle couples two power cycle 

such that energy discharged by heat transfer from 

one cycle is used partly or wholly as the input for 

the other cycle. The first cycle used is gas turbine 

cycle and the second is steam turbine (ST) cycle. 

The two power cycles are coupled. High 

temperature gas from gas turbine cycle is used as 

an input heat in vapor cycle to produce steam. 

With the use of two working fluids, air (gases) 

and water (steam), this cycle utilize Brayton 

cycle in GT and Rankine cycle in ST. 

A Gas Turbine Combined Cycle (GTCC) 

power plants having Brayton cycle based topping 
cycle and Rankine cycle as bottoming cycle. The 

waste exhaust gas temperature is decreased as it 

flow through the Heat Recovery Steam Generator 

(HRSG) which consist of superheater, evaporator 

and economizer. Then the HRSG uses as a steam 

generator which is supplied it for turbine 

expansion and produce electricity as the second 

power generation. 

The gas turbine is one of the most satisfactory 

mechanical power producing engines in 

industrial world. Thermodynamic process such 

as compression, combustion and expansion are 

performed in this cycle with each components to 

perform the processes which are compressor, 

combustion chamber and turbine. The whole 

process in the cycle is called Brayton cycle. 

The principle of gas turbine is the atmospheric 

air is continuously drawn into the compressor, 

where it is compressed to a high pressure [1]. The 

air then enters a combustion chamber, or 

combustor, where it is mixed with fuel and 

combustion occurs, resulting in combustion 

products at an elevated temperature. The 

combustion products which is high temperature 

gas will be expanded into the turbine that 
connected to the shaft of generator to produce 

work. 

Two modifications of the basic gas turbine 

that increase the net work developed are 

multistage expansion with reheat and multistage 

compression intercooling. When used both of the 

modifications, it can increase the thermal 

efficiency. The GTCC which already modified in 

this way is called intercooled-reheat gas turbine 

combined cycle (IHGTCC). The performance of 
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GTCC depends on the individual performance of 

the gas and ST cycle [2]. 

The study related to GT thermodynamic 

analysis are used to measure performance of the 

GTCC by measuring several parameters with 

modification of the cycle into the IHGTCC. 

Modification of this method can increase the 

performance of combined cycle for the optimum 

of specific fuel consumption (SFC). Thus the aim 

of present study is to develop thermodynamic 

analysis to find optimum performance of the 

GTCC and IHGTCC by utilizing the effect of 

turbine inlet temperature and compression ratios. 

Modelling of the simple Gas Turbine 

Combine Cycle (GTCC) 

A schematic of the simple GTCC with 

bottoming cycle using a single pressure of HRSG 

without reheating is illustrated in Figure 1. 

To enable burning of natural gas as a fuel, a 

combustion chamber needed for a combustion 

process for producing high temperature gas as it 

compressed by the air compressor before 

entering the combustion chamber. Next, the GT 

which is linked to shaft is expanded and 

producing electricity. The flue gas is flowing into 

HRSG in which occur the heat transfer process in 

superheater, evaporator and economizer. 

Electricity produced with the transmission of 

steam by the HRSG into the ST [3]. 

 
 

Figure 1. The simple GTCC with single pressure 

HRSG. 

 

Gas Turbine Model 

Four main components of gas turbine are 

compressor (C), combustion chamber (CC), gas 

turbine (GT) and generator. Figure 2 shows the 

schematic diagram of gas-turbine cycle without 

intercooled-reheat. 

 

 

 
 

Figure 2. Schematic diagram of GT cycle. 

 

 
Figure 3. Temperature-entropy diagram of GT 

cycle 

 

In accordance with the assumptions of an air-

standard analysis, the temperature rise that 

would be achieved in the combustion process is 

brought about by a heat transfer to the working 

fluid from an external source and the working 

fluid are considered be air as an ideal gas. The 

air would be drawn into the compressor, 

transmitted into the combustion chamber in 
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order to combine with fuel for producing high 

temperature flue gas and finally expand in gas 

turbine to produce work. 

 In Eq. (1), the compression ratio is defined by 

the ratio of  p1 and p2 (bar) which are the 

pressure of the air at the inlet and outlet sections 

of the compressor respectively: 

rp=
p2

p1
                                  (1) 

 Eq. (2) presents the formula of the outlet 

temperature of the compressor: 

T2=T1. [1+
1

η
c

(rp

k-1

k -1)]                (2) 

 Where T1 and T2 (°C) denote the temperature 

of the air at the inlet and outlet sections of the 

compressor respectively. k=1.4 is specific heat 

ratio and η
c
 is the isentropic efficiency of 

compressor. 

 Eq. (3) is used to calculate consumed power 

by the compressor: 

Wc=cpa(T2-T1)                                    (3) 

 Eq. (4) gives the specific heat (kJ/kg.K) of 

air according to the changing temperatures:

 cpa(T)=1.048-1.83T+9.45×10
-7

T2     

-5.49×10
-10

T3+7.92×10
-14

T4     (4) 
 Eq. (5) defines the specific heat of flue gas: 

cpg(T)=1.8083-2.3127x10
-3

T                

+4.045x10
-6

T2-1.7363x10
-9

T3    (5) 

 Eq. (6) indicates the energy balance in 

combustion chamber :  

ṁaCpaT2+ ṁfLHV+ṁfCpfTf=ṁg. Cpg.TIT (6) 

 Where ṁa, ṁf and ṁg are air, fuel and flue gas 

mass flow rate (kg/s) respectively, ṁg=ṁa+ṁf, 

LHV is low heating value (kJ/kg), Cpf is specific 

of fuel, Tf is temperature of the fuel, TIT=T3 is 
turbine inlet temperature. 

 Eq. (7) represents for the fuel air ratio 

deriving from Eq. (6): 

f= 
ṁf

ṁa
=

Cpg TIT- Cpa T2 

LHV- Cpg TIT
                          (7) 

 Eq. (8) describes the exhaust gases 

temperature from the gas turbine: 

T4=TIT. [1-η
t
(1-

1

rp

k-1
k

)]                             (8) 

 Eq. (9) shows the shaft work of turbine: 

Wt=cpg(TIT-T4)                                         (9) 

 Eq. (10) expresses the net work of GT : 

WGT= Wt-Wc= cpg×TIT×η
t
(1-

1

rp

k-1
k

) - 

cpa×T1 [1+
1

η
c

(rp

k-1

k -1)]       (10) 

 

 Eq. (11) shows the net power output of GT: 

PGT=ṁg×WGT                                    (11) 

 Eq. (12) is used to calculate the specific fuel 

consumption: 

SFC= 
3600 .f

WGT
                                     (12) 

 Eq. (13) is formula for calculating the heat 

supplied: 

Q
add

=cpg {TIT-T1 [1+
1

η
c

(rp

k-1

k -1)]}          (13)             

Eventually, Eq. (14) depicts the GT thermal 

efficiency:  

η
GT

= 
WGT

Q
add

 

=

cpg×TIT×η
t
(1-

1

rp

k-1
k

)-cpa×T1[1+
1

ηc
(rp

k-1
k -1)]

cpg{TIT-T1[1+
1

ηc
(rp

k-1
k -1)]}

  (14) 

 

 Steam turbine model 

The HRSG used as a steam generator that 

transmitted the steam into ST for produce work. 

After that the condensate fluid flow from ST into 

condenser with the cooling system by cooling 

tower mechanism. The last stage of this cycle is 

output from the condenser namely feed water is 

suctioned by the feed water pump to recirculate 

the water into HRSG. The cycle occurred is 

classified as a Rankine cycle with idealizations in 

ST and pump efficiencies. The solid line 

represent the idealizations and the dashed line as 

the actual process on temperature-entropy 

diagram illustrated by Figure 4. 

For the simple GTCC with a single pressure 

of HRSG is commonly used. The temperature 

profile is divided by heat transfer in economizer, 

evaporator and the superheater as shown in 

Figure 5. Temperature of feed water that flow 

through HRSG increase gradually and then 

became superheated steam after heated in 

superheater. Conditions of GT exhaust gases, 

mass flow rate and the compositions are already 

known. For calculating the HRSG temperature, 
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the main parameters are pinch point Tpp and 

approach point 𝑇ap that need to specify. The 

temperature of Tg3 and T10 can be obtained 

depending on pinch point and approach. The 

following equations for obtaining the result has 

been introduced. 

 

 
Figure 4. Temperature-entropy diagram of the 

ST 

 

 
Figure 5. Heat transfer diagram for single 

pressure HRSG in the simple GTCC 

 

  Eq. (15) expresses temperature of the gas 

exitting from the evaporator: 

Tg3=T11+Tpp                                             (15) 

  The saturation steam temperature leaving 

from the drum is denoted T11 

  Eq. (16) presents the temperature of water 

entering the evaporator:  

T10=T11+Tap                                             (16) 

 Eq. (17) is used for calculating the mass flow 

rate of the generation steam: 

ṁst=
ṁg(cpg1Tg1-cpg5T5)

h6-h11
                             (17) 

Eq. (18) shows the heat available from the 

exhaust gas: 

Q
a
=ṁgcpg(Tg1-T5)                                   (18) 

Eq. (19) expresses work done of the ST: 

Wst=ṁst(h6-h7)                                        (19) 

  Eq. (20) presents the heat rejected from the 

condenser: 

Q
cond

=ṁst(h7-h8)                                      (20) 

 The pump extracts the condensate from the 

condenser which is then elevated to the 

economizer pressure.  Eq. (21) describes the 

corresponding work: 

Wp=ṁst(h9-h8)                                         (21) 

 Eq. (22) derives the ST power plant net 

work: 

WST=Wst-Wp                                           (22) 

Eq. (23) expresses the net power output of ST: 

PST=ṁst×WGT                                           (23) 
  Eq. (24) shows the ST power plant 

efficiency: 

η
ST

=
WST

Qa

=
ṁst[(h6-h7)-(h9-h8)]

ṁgcpg(Tg1-T5)
                    (24) 

Finally, Eq. (25) is used to obtain the overall 

thermal efficiency of the GTCC power plant: 

η
CC

=
WGT + WST

Qadd

                                          (25) 

Modelling of Intercooled-reheat Gas Turbine 

Combined Cycle (IHGTCC) 
A schematic of the IHGTCC with bottoming 

cycle using a single pressure of HRSG is 

illustrated in Figure 6. 

 

 
Figure 6. The IHGTCC with single pressure 

HRSG 
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 The IHGTCC is modifications of GTCC that 

can produced higher net work output by 

combining the intercooling method with the 

reheat in one cycle of the GT in the GTCC. 

 The network output of a gas turbine can be 

increased by reducing the compressor work. This 

can be accomplished by multistage of 

compression by intercooling [4]. And also, the 

gas exiting the combustor contain sufficient air 

to support the combustion of additional fuel. For 

modification, gas turbine model can take 

advantage of the excess air by means of 

multistage turbine called reheater combustor. A 

schematic for intercooled – reheat gas turbine 

shown in Figure 7. 

 For reheat process, after expansion from state 

5 to state 6 in the first turbine, the gas is reheated 

at a constant pressure from state 6 to state 7. The 

expansion is then completed in the second 

turbine in state 7 to state 8. The temperature of 

the exhaust gas is increased due to second 

combustion.  

 In Figure 8, shows temperature-entropy 

diagram for brayton cycle with modification by 

intercooled-reheat gas turbine. 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. The intercooled-reheat gas turbine 

model 

 

 
Figure 8. Temperature-entropy diagram of GT 

cycle with intercooled-reheat modifications 

 The following equations in intercooler and 

reheat are used to obtain the result. 

 Eq. (26) shows the effectiveness of 

intercooler: 

x=
T2-T3

T2-T1
                                                     (26) 

 Eq. (27) depicts the exhaust gases 

temperature of the high pressure turbine (HPT): 

T6=TIT-
cpa

cpg
 × [

1

η
c

(rp

k-1

k -1) +(1-x)
1

η
c

(rp

k-1

k -1)
2

]         

(27) 

 Eq. (28) presents the isentropic temperature 

exit from the HPT: 

T6s=TIT-
TIT-T6

η
t

                                   (28) 

 Eq. (29) describes the isentropic temperature 

at the exit from low pressure turbine (LPT): 

T8s=
TIT2

T6s×rp

2(k-1)
k

                                           (29) 

  Eq. (30) shows the exhaust gases temperature 

from LPT: 

T8=TIT-(TIT-T8s)                                    (30) 

  Eq. (31) presents the net work of the IHGT 

cycle: 

WIHGT=cpg(TIT-T8)                                 (31) 

Eq. (32) indicate net power output for the 

turbine: 

PIHGT=(ṁg+ṁfH)×W
IHGT

                     (32) 

Eq. (33) is used to estimate additional mass 

flow rate of fuel �̇�𝑓𝐻: 

ṁfH=
cpg×ṁg(TIT-T6)

LHV-cpgTIT
                           (33) 

  Eq. (34) expresses heat supplied for the IHGT 

cycle: 

Q
add

=cpg(TIT-T4)+
cpg(ṁg+ṁfH)

ṁg
              (34) 

  Eq. (35) presents energy balance in the 

combustion chamber: 

ṁacpaT2+ṁfLHV+ṁfcpfTf-ṁgcpgTIT   (35) 

Eq. (36) represents for the fuel air ratio 

deriving from Eq. (35): 

f= 
ṁf

ṁa
=

Cpg TIT- Cpa T2 

LHV- Cpg TIT
                               (36) 

   

Eq. (37) shows specific fuel consumption 

(SFC): 

SFC= 
3600 .f

WIHGT
                                              (37) 

  Eq. (38) can be used to find the overall 

efficiency: 

204



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-034 

 

 

η
GT

= 
WIHGT

Qadd

                                                    (38) 

  The following input data and assumptions 

have been used in the simulation of the simple 

GTCC and the IHGTCC: 

1. All the processes are steady state and steady 

flow. 

2. Ambient conditions is given at pressure 

1.013bar and the ambient temperature 15°C. 

3. In the IHGTCC, the compression ratio is 

defined as ratio of  p
4
/p

1
 and the variation in 

two pressures satisfy total compressor work is a 

minimum. Particular in Figure 7: p
2
=p

3
=√p

1
.p

4
 

4. The fuel used in combustion chamber is 

natural gas. 

5. In the IHGTCC, TIT is the same for 

combustion chamber and reheated of GT: 

TIT=T5=T7 
6. In this paper, the TIT is referenced as firing 

temperature.  

7. Isentropic efficiency of compressors, turbine 

and pump at 85%. 

8. The last stage of turbine of GT expand into 

1.3bar. 

9. Steam turbine expands into 0.03bar. 

10. The pinch point as the difference between the 

gas temperature leaving the evaporator and 

saturated steam temperature is given as 20°C. 

11. The approach point as the difference between 

saturated steam temperature and water 

temperature leaving the economizer 20°C. 

12. The pressure drops in the combustion chamber, 

HRSG and condenser are neglected. 

13. Generators efficiency are given as 97.5%. 

Results and discussion 

As performed above thermal analysis, it is 

evident in this study that the variation of the TIT 

and compression ratio will affect the overall 

thermal efficiency, power output, SFC as well.  

Turbine inlet temperature 

Turbine inlet temperature determines the 

quality of steam exiting the turbine and the 

overall efficiency as a function of the TIT [5]. 

Figure 9 shows the effect of the TIT on 

performance of simple GTCC and IHGTCC at a 

constant value of compression ratio of 16. 

In detail, Figure 9(a) illustrates the variation 

of the overall efficiency including GT and ST 

efficiency with respect to TIT. The higher TIT 

results in the rise of the efficiencies for simple 

GTCC and IHGTCC because the combustion in 

gas turbine is more effective as well as the fuel-

air mixture is more completely burnt (burning 

rate increase) when the TIT increase. Moreover, 

the IHGTCC has higher overall efficiency (from 

41.3 to 50.4%) than that of simple GTCC (from 

32.2 to 47.3%) in the range of the TIT from 900 

to 1300°C. In GT cycle of the IHGTCC, starting 

from 1000°C of TIT, the higher ratio between 

overall heat consumed by combustion chamber 

and reheat chamber with total work done 

compare to that in GT cycle of the simple GTCC. 

This is main reason GT efficiency of the 

IHGTCC (peak at 28.5%) is less than that of the 

simple GTCC (highest at 31.5%). Contrary to ST 

cycle, with an increase of TIT, the greater 

temperature exiting GT go into HRSG of the 

IHGTCC leading to its higher ST efficiency 

(highest at 25.3%) compare to the simple GTCC 

(peak at 23.6%). 

 

 
(a) 

 
(b) 

205



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-034 

 

 

 
(c) 

Figure 9.  The performance at different TIT for 

the simple GTCC and IHGTCC 

 

(a) Overall efficiency, (b) Power output, (c) SFC 

 Meanwhile, the power output at different TIT 

for simple GTCC and IHGTCC is shown in 

Figure 9(b). The power output sharply increases 

with increases in TIT because of effectiveness of 

combustion is enhanced and allowing to get 

higher work done in GT as well as improve the 

exiting temperature from gas turbine into HRSG 

resulting in the higher work done in ST too, 

therefore the power out increase. It is apparent 

that the IHGTCC use reheated combustion to 

gains thoroughly the available energy in flue gas 

exiting gas turbine as a result of extra power 

output can be obtained, thus IHGTCC produces 

more significantly power output between 

255MW and 705MW compare to that of simple 

GTCC from 96MW to 451MW when TIT 

increase from 900 to 1600°C. Figure 9(c) depicts 

the relation of SFC versus the TIT. It is 

understandable that an increase of power output 

leads to decrease SFC when TIT raise. The 

optimum performance of the IHGTCC can be 

acquired at TIT equal 1050°C when the SFC of 

the IHGTCC (0.208 kg/kW.h) is almost the same 

with that of simple GTCC (0.207 kg/kW.h) while 

the higher overall efficiency by 5% (nearly 

45.6%) along with increasing in power output by 

111% (343MW) for the IHGTCC. In actual gas 

turbines, the TIT cannot be increased indefinitely 

because of temperature limitations of the 

materials [6]. Current-state-of-the-art gas 

turbines have firing temperatures (rotor inlet 

temperatures) that are limited to about 1320ºC 

[7]. Hence the optimum TIT at 1050°C is 

satisfactory. 

Compression ratio 

Figure 10 shows the graphical presentation of 

the effect of variation in compression ratio to 

performance of simple the GTCC and the 

IHGTCC at a constant ambient temperature of 

15°C and turbine inlet temperature of 1200°C. 

Figure 10(a) presents the influence of 

compression ratio on the overall efficiency of the 

simple GTCC and the IHGTCC. The increase in 

compression ratio means that increase in  power  

output  as  a  result  of  the  overall  efficiency  

increase [8]. However, if the compression ratio is 

too high, the compressor and turbine works 

increase but their difference, the GT work output 

and efficiency drop [9]. So that causing the 

decrease of power output and overall efficiency 

of combined cycle. As a result, the overall 

efficiency of the simple GTCC fractional 

increases from 47.4 to 47.5% from 10 until 12 of 

compression ratio, and then decreasing to 43.6% 

with increasing up to 35 of compression ratio. 

Thermal  efficiency  increased  as  there  was  a  

reduction  in  the  losses  due  to  the  heat 

recovered  from  the  flue  gases in gas turbine 

[10]. The IHGTCC is known in lessening the 

energy losses in flue gas that exhaust from gas 

turbine. Consequently, the IHGTCC can extends 

the range of compression ratio (until 28) in that 

the overall efficiency (peak at 49.5%) is kept to 

improve with increase in compression ratio. It is 

evident that at constant turbine inlet temperature, 

with an increase compression ratio result in the 

reducing amount of fuel injected in GT and 

leading to diminish efficiency of ST cycle. The 

ST efficiency of the IHGTCC just somewhat 

decrease from 22.1% to 21.1% whereas that of 

the simple GTCC lessen from 21.7% down to 

13%.  

The performance of the simple GTCC and the 

IHGTCC are effected by the compression ratio 

showing in Figure 10(b). As a consequence of 

variation of the overall efficiency, the power 

output of simple GTCC diminish from 264 down 

to 176 MW with an increase of compression ratio 

whereas for the IHGTCC, the power output jump 

gradually start at 407 until approximately 

450MW when compression ratio varies from 10 

to 28 and then slightly reducing. Compression 

ratio increases, turbine work increases but with 

more increase in compression ratio compressor 
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work also increases that will results in decrease 

in work output of the GT [11]. As previously 

mentioned, the IHGTCC can extends the range of 

compression ratio in that the overall efficiency is 

kept to increase with increase in compression 

ratio. That explain the result of the higher power 

out of the IHGTCC compare that of the simple 

GTCC at a certain compression ratio. 

In Figure 10(c), the SFC of the simple GTCC 

and the IHGTCC are plotted against compression 

ratio. The SFC curves intersect at point 28 of 

compression ratio (0.192 kg/kW.h). According to 

compression ratio of 28, collating with the 

overall efficiency and power output, the 

IHGTCC gains 49.5% of overall efficiency and 

450MW of power output while the simple GTCC 

achieves 45.3% and close to 197MW, 

correspondingly. It is justified that the optimal 

value of compression ratio is 28 as a result of 

optimum performance. 

 

 
(a) 

  
(b) 

 
 

 
(c) 

Figure 10. The performance at different 

compression ratio for the simple GTCC and 

IHGTCC (a) Overall efficiency, (b) Power 

output, (c) SFC 
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Figure 11. The performance at different TIT and compression ratio for IHGTCC 

 

 Figure 11 indicates variation of performance 

of the IRCCGT with respect to simultaneously 

compression ratio and turbine inlet temperature. 

It can be observed that the overall efficiency and 

power output of the IHGTCC are directly 

proportional while SFC is inversely proportional 

with TIT and compression ratio. But exception 

with TIT at 900 and 1000°C, the performance of 

the IHGTCC have tendency which are inversely 

proportional start from compression ratio of 28 

and 

Conclusion 

This study focus on optimum performance in 

several operating condition based on optimal 

specific fuel consumption of the intercooled – 

reheat gas turbine combined cycle based which is 

developed form a simple GTCC (with the same 

input data) by using Cycle–Tempo software. 

Finding the optimal performance and still 

guarantee fuel economy by comparing rely on 

variation of both aforementioned combined 

cycles’s performance that was strongly effected 

of turbine inlet temperature and compression 

ratio. This simulation illustrates proportional 

relation between the performance of the 

IHGTCC with TIT and compression ratio. 

Importantly, the simulation also propose the 

optimal results: 

1. At constant value compression ratio of 16, the 

performance of the IHCCGT is the most 

improved at optimal turbine inlet temperature of 

1050°C. The IHCCGT obtains 45.6% of overall 

efficiency and 343MW of power output at SFC 

of 0.207 kg/kW.h. 

2. At constant value of turbine inlet temperature 

of 1200°C, the performance of the IHCCGT is 

the most enhanced at optimal compression ratio 

of 28. The IHCCGT obtains 49.5% of overall 

efficiency and 450MW of power output at SFC 

of 0.192 kg/kW.h. 

Based on these optimal results, the IHGTCC will 

have choices which are favorable with initial 

operating and economic condition to get the best 

performance and economy 
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Abstract 

The objective of this study is to refine Siamak and Majid formulation of combined exergy analysis 

and pinch technique in order to optimize a super critical reheat–regenerative Siamak and Majid 

formulation assumes the feedwater heater as an indirect contact heat exchanger whether it is an open 

feedwater heater (OFWH) or a closed feedwater heater (CFWH) as such that the formulation oversees 

the effect of OFWH in the analysis. Thus, in this study the OFWH is to be formulated as a direct 

contact heat exchanger in order to examine the effect of OFWH in the analysis. By specifying the 

target minimum temperature difference (Tmin) of 1oC, the exergetic efficiency of the boiler, the 

turbine, and the open feedwater heater; and the gross 2nd law efficiency of the power plant are 

0.29 %,0.01%,1.08%, and 0.16% lower than that of Siamak and Majid approach. 

 

Keyword : Steam power plant ; feedwater network ; Pinch analysis ; Exergy analysis ; Open 

feedwater heater.  

 

Introduction 

The development of a country can be evaluated 

by many factors. The amount of annual energy 

usage is evidence indicated the development 

levels of each country. Because of 

development, energy demand is increased but 

energy resource is limited, it cannot response 

to that demand for long period of time in the 

future. This problem has led many countries to 

change their energy policies to ensure that the 

energy resource is used effectively. The energy 

conversion technic and energy conversion 

device become the challenging topic that is 

carried out by many researchers to find new 

technic for better used of available energy 

resources [1].  

Amongst of energy conversion process, Steam 

power plant based on thermodynamic Rankine 

cycle play important role in conversion of 

primary energy resource to electricity. The 

primary thermal resource that use in this kind 

of power plant can be solid fuel or gaseous fuel 

such as coal, biomass, MSW and natural gas 

etc. but there are any other source that can be 

used as thermal source in steam power plant 

such as solar, geothermal, nuclear, etc. [2]. 

According to [3], nearly 45 % of global 

electricity was generated from coal, 20 % was 

generated from natural gas and any 15 % was 

generated from nuclear. 

Base on general aspect of thermodynamic, the 

Reheat-regenerative Rankine cycle has more 

thermal efficiency than the simple Rankine 

cycle [4]. The inlet pressure of turbine, inlet 

temperature, reheat pressure, reheat 

temperature, extraction pressure, extraction 

steam flow rate and condenser pressure are 

main parameter that effect to the efficiency of 

plant. By changing these parameters to their 

optimum value, the plant efficiency could be 

improved [5].  

The optimization of plant operation parameters 

could be done by Exergy and Pinch analysis. 

The Exergy analysis is use to identify the 

location, the source, and magnitude of true 

thermodynamic inefficiencies in power plants 

[6]. And Pinch analysis has been used to 

optimize the heat transfer in heat exchanger 

network by using the heat energy from the 

stream rather than from external sources [7]. 

Pinch analysis technique was developed in 

ETH Zurich and Leeds University since 1970s 

in order to integrate the network design of heat 

exchanger [8].  

Until nowadays, pinch analysis has been 

applied for many applications in chemical 
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process industrial and also in process of power 

plant. Due to the plenty number of successful 

application, Pinch analysis has shown the 

better result with the energy saving [5].  

As example Siamak and Majid [10] have 

optimize the steam power plant by using pinch 

technique, In those paper the feedwater heater 

either open feedwater heater (OFWH) and 

close feedwater heater (CFWH) modeled as 

close feedwater heater, and so the model 

neglect the effect of the OFWH in the pinch 

analysis. So, in this paper the OFWH will be 

modeled as it is to correct the result of the 

modeling.  

 

 
Figure 1 Supercritical power plant diagram. [3] 

 

Plant Description 

The plant has power capacity 671 MW 

consisting of a boiler, turbine, and electrical 

generator that show in figure 1. 

The component are boiler, 2 stage high 

pressure turbine (HPT1, HPT2), reheater, 2 

stage intermediate pressure turbine ( IPT1, IPT 

2 ), 5 stages low pressure turbine (LPT1-

LPT5), 7 feedwaters heater, condensate pump, 

boiler feed pump, and deaerator.  

The information of this power plant is listed in 

Table 1. 

 

 

Table 1 Primary information of 671 MW Supercritical Power Plant 

Parameter Value 

Capacity 671 MW 

Turbine inlet pressure 254 Bar 

Turbine inlet temperature 571 oC 

Reheat pressure 41 Bar 

Reheat temperature 569 oC 

Condenser pressure 0.059 Bar 

Main steam flow rate 522.2 kg/s 
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Table 1 Primary information of 671 MW Supercritical Power Plant (Cont.) 

Parameter Value 

Efficiency (%) 48.22 

PP efficiency (%) 45.1 

Boiler Efficiency (%) 92.81 

Isentropic Eff (%)  
HPT 88 

IPT 92 

LPT (1-3) 94 

LPT (4-5) 78 

Method 

In [10], OFWH is modeled as CFWH with 0oC 

pinch point temperature, so the streams at the 

process assumed not mixing. But the real 

process in OFWH is mixing of the hot stream 

and cold stream and producing the same outlet 

temperature of hot stream and cold stream. 

Based on these information OFWH can be 

modeled as parallel flow direct heat exchanger 

as shown as Figure 2.  

The energy balance for direct contact heat 

exchanger  can be used to calculate the OFWH 

process  as equation 1 and 2 

 

 
Figure 2 Direct contact HE 

 

𝐸𝑖𝑛 = 𝐸𝑜𝑢𝑡            (1) 

�̇�1ℎ1 + �̇�2ℎ2 = (�̇�1 + �̇�2)ℎ3          (2) 
 

So in this deaerator model, the steam bleed 

extraction and the feedwater are mixing. 

 

Exergy Analysis 

Exergy is the maximum theoretical work 

obtainable from an overall system consisting of 

a system and the environment as the system 

comes into equilibrium with the environment  

 

(passes to the dead state) [9]. The purpose of 

Exergy analysis is to identify the location, the 

magnitude, and the sources of thermodynamic 

inefficiencies in a thermal system. 

The specific exergy flow of a fluid at any cycle 

state is given by Equation 3: 

𝑒 = (ℎ − ℎ𝑜) − 𝑇𝑜(𝑠 − 𝑠𝑜)         (3) 
The reversible work as a fluid goes from an 

inlet state to an exit state is given by the exergy 

change between these two states, as follow: 

𝑒𝑜 − 𝑒𝑖 = (ℎ𝑜 − ℎ𝑖) − 𝑇𝑜(𝑠𝑜 − 𝑠𝑖)         (4) 
The exergy loss and exergy efficiency for each 

of the Rankine cycle components can be 

calculate using equation 4. 

Table 2 show the calculation of exergy 

destruction and exergetic efficiency in each 

component of the power plant   

 

Pinch Technique 

Pinch technique is used to optimizing the 

process to process heat recovery and reducing 

external utility loads in process plant. By using 

this Pinch analysis the entropy generations at 

heat exchanger network will reduced and the 

Minimum Energy Requirement (MER) of the 

process is acquired. To using pinch technique, 

Composite Curve (CC) are used as tools for 

pinch technique. Composite Curve is 

representing the hot stream and cold stream 

heat load as a function of enthalpy (kW) 

against temperature (oC) as showed in figure 3. 

The overlap between the cold stream and hot  
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Table 2. Exergetic efficiency and exergy destruction of boiler, condenser, turbine, feedwater heaters 

network, and the overall steam cycle. [10] 

Boiler  

effb = Ėx b sink/Ėx turb source  × 100 

Ėx destruction b = Ėx b source − Ėx b sink     ;    Ėx b source = ṁf × hvava  

Ėx b sink = ṁmain × (ex main − e𝑥 𝑖𝑛 𝑏) + ∑ ṁrh i 
m

i=1
× (ex hot rh i − ex cold rh i ) 

 

Turbine  

effturb = Ẇout turb/Ėx turb source  × 100      ;     Ėx destruction turb = Ėx turb source − Ėx turb sink  
Ėx turb source = ∑ ṁext i 

n
i=1 × (ex main − ex ext i ) + ∑ ṁrh i 

m
i=1 × 

                            (ex hot rh i − ex cold rh i ) + ṁout turb × (ex main − ex  out turb) 

Ėx turb sink = Ẇout turb 
 

Condenser  

Ėx destruction c = Ėx c source − Ėx c sink  (Ėx c sink = 0  and effc = 0) 

Ėx c source = ṁout turb × (ex out turb − ex  out c) + ṁd × (ex d − ex  out c) 
 

Feedwater heater network 

effh = Ėx h sink/Ėx h source  × 100 

Ėx destruction h = Ėx h source − Ėx h sink 

Ėx h source = ∑ ṁext i 
n

i=1
× (ex ext i′ − ex amb ) − ṁd × (ex d − ex  amb) + Ẇpumps 

Ėx h sink = ṁmain × (ex in b − ex  amb) − (ṁout turb + ṁd) × (ex out c − ex  amb) 

 

Overall stream power plant  

Ėx destruction plant = Ėx destruction b + Ėx destruction turb + Ėx destruction c + Ėx destruction h  

eff2nd law,gross,cycle = Ẇout turb/(ṁfhvava)  × 100 

stream are the heat recovery potential and by 

bringing the pinch closer it will reduce the hot 

utility, cold utility or external heating required 

 
Figure 3 Composite Curve [5] 

 

Modelling OFWH 

In [10] OFWH is modeled as CFWH with 0oC 

pinch point temperature, so the streams at the 

process not mixing. But the real process of 

OFWH is mixing of the hot stream and cold  

stream and produce the same outlet 

temperature of hot stream and cold stream as 

shown in figure 4 and 5. Based on the 

information from figure 4 and 5. OFWH can 

modeled as parallel flow direct heat exchanger.  

 
Figure 4 Composite curve of steam power 

plant [12] 
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Figure 5 Composite curve of deaerator. 

 

In order to reach the target pinch temperature, 

change of the mass flow of the stream is 

necessary. To calculate the mass flow needed 

to reach the target pinch point temperature, 

energy balance is applied between 2 pinch 

point temperature by using equation 5 
∑ 𝑚𝑖 . 𝑐𝑝𝑖. ∆𝑇𝑖 − ∑ 𝑚𝑗𝑐𝑝𝑗∆𝑇𝑗 = 0𝑗𝑖             (5) 

After solving the energy equation, mass flow 

of each extracted turbine are determined. The 

effect of this new mass flow will known by 

using exergetic efficieny and exergy 

destruction in each component. Mass flow 

required for 1oC pinch point targeting. are 

shown in table 3. OFWH means the refined 

model in this paper and CFWH is the previous 

model. 

The sudden change happen at extraction steam 

number 4 which is located at deaerator, 

because the direct mixing of extraction steam 

and feedwater happen at OFWH. 

Table 3 Mass flow each stream before and after 

modification 

Stream 
Mass flow 

OFWH CFWH 

FW cond daer 391.98 390.53 

FWdaer boiler 530.00 528.50 

Steam reheater 444.78 447.16 

Ex 1 39.05 38.05 

Ex 2 46.17 43.28 

Ex 3 29.00 28.65 

Ex 4 23.80 27.97 

Ex 5 26.42 27.83 

Ex 6 13.07 13.07 

Ex 7 16.95 16.94 

Ex 8 14.50 8.48 

Cond 292.33 295.48 

Analysis 

Figure 6 (a) and (b) are composite curve of 

OFWH model and the previous model with 

Tmin targeted is 1oC. Remember that lowering 

the pinch point will have trade off or 

consequence such as more capital cost because 

need more area for the heat exchanger.  

From figure 6a and b the difference happen at 

pinch point that are marked with black circle in 

the figure, which is the OFWH. In figure 4a 

there are no significant temperature change 

compared to figure 3b. 

 

 

  
Figure 6 Composite Curve Diagram: (a) OFWH modeled as CFWH and (b) OFWH modeled as 

OFWH

Result 

From table 4 there are 3 case for the power 

plant not modify, OFWH, and CFWH. Not 

modifiy means the current power plant,  

OFWH means after optimized with pinch 

technique and modeled OFWH as OFWH, and 

CFWH are the previous model which is 

OFWH asummed as CFWH.  

Both pinch target temperature for both OFWH 

and CFWH is 1oC. The both model can reduce 

the entropy generation in each  
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component, so increasing the exergetic 

efficiency of each component. And so the gross 

2nd law efficiency of the plant.

 

Table 4 Parameter of power plant before and after optimized 

Item Unit 
Model 

Not Modify OFWH CFWH 

Exergy destruction in boiler MW 730.99 719.58 696.24 

Boiler exergetic efficiency % 51.67 53.00 53.29 

Exergy destruction in turbine MW 49.69 49.31 49.13 

Turbine exergetic efficiency % 93.28 93.28 93.28 

Exergy destruction in condenser MW 26.64 26.25 25.95 

Exergy destruction in the feedwater 

heaters network 
MW 16.81 11.36 9.14 

Feedwater heaters network exergetic 

efficiency 
% 91.54 94.21 95.29 

Cycle gross 2nd law efficiency % 45.10 45.60 45.76 

Specific fuel consumption g/kWh 363.18 359.19 357.93 

Fuel consumption (per unit) kg/s 68.80 68.05 67.81 

Rankine cycle efficiency % 45.10 45.64 45.75 

 

Conclusion 

By comparing the result for OFWH and 

CFWH modeling, the result from CFWH 

modeling is better, show by increase in the 

exergetic efficiency of boiler, turbine, 

feedwater, and cycle gross 2nd law efficiency. 

OFWH modeling is lower because there are 

mixing in the process that make more entropy 

generation and the high temperature difference 

in stream in OFWH, so the exergy destruction 

in feedwater network increase and impact to 

another component such as boiler and turbine.  

The difference between OFWH and CFWH in 

exergetic efficiency of boiler is by 0.29 %, 

turbine 0.01 %, feedwater 1.08 %, cycle gross 

2nd law efficiency by 0.16 % and Rankine cycle 

efficiency by 0.11% for pinch target 1oC.  

By using the pinch technique, the exergy 

destruction for each subsystem is lowered, and 

have potential to reduce the fuel consumption 

by 28x106 kg, cost saving for fuel are $427.968 

each year, and reduction of green house gas 

emission about 6.163.200 tons for 8000 

operating hours 
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STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PERUBAHAN BENTUK 
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Abstrak 
Berbagai modifikasi pada bagian-bagian motor bensin sudah banyak dilaksanakan pada dewasa ini. Bagian-

bagian motor bakar bensin mengalami proses modifikasi bertujuan untuk meningkatkan unjuk kerja atau 

meningkatkan unjuk kerja motor tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan unjuk kerja 

tersebut adalah dengan melakukan perubahan pada bentuk saluran masuk atau Intake Manifold sehingga 

turbulensi aliran fluida (swirl) yang akan masuk ke ruang bakar akan meningkat. Dengan memodifikasi intake 

manifold dapat meningkatkan performa mesin khususnya motor bakar bensin yang diakibatkan karena terjadi 

pengurangan pembentukan jelaga pada gas buang, meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar yang diuji 

langsung pada motor bensin. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada penggunaan manifold yang 

berbeda dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z 110 cc  serta mengujinya  menggunakan dyno test 

dengan mesin Sportdyno V3.3, dynamometer Mototech RPD, Roller Inertia 1.446 di Mototech  Indonesia 

Dyno Centre Yogyakarta didapatkan kesimpulan bahwa  penggunaan intake manifold sangat berpengaruh 

terhadap daya, torsi, dan efisiensi mekanis yang dihasilkan, selain  luas area inlet-outlet juga  sangat 

berpengaruh terhadap prestasi mesin. Beberapa faktor yang menjadi kemungkinan dari  perbedaaan ini 

diantaranya yaitu: umur mesin, alat dan metode uji dyno test yang berbeda, serta human error dari operator 

pelaksana. 

 

Kata kunci : studi eksperimental, perubahan bentuk, intake manifold,unjuk kerja motor. 
 

Pendahuluan. 
Berbagai modifikasi pada mesin motor bensin 

sudah banyak dilaksanakan pada saat ini. Mesin 

motor bakar bensin mengalami proses modifikasi 

untuk meningkatkan unjuk kerja atau 

meningkatkan performa engine tersebut. Salah satu 

cara yang digunakan untuk meningkatkan unjuk 

kerja tersebut adalah dengan malakukan perubahan 

pada bentuk Intake Manifold sehingga turbulensi 

aliran fluida (swirl) yang akan masuk ke ruang 

bakar akan meningkat. 

Semakin meningkatnya turbulensi aliran udara 

yang mengalir ke ruang bakar menghasilkan 

percampuran udara dan bahan bakar yang lebih 

baik sehingga kualitas proses pembakaran akan 

semakin baik. Hal ini terlihat dari hasil analisa 

aliran yang dilakukan berdasarkan software.  

Dengan modifikasi intake manifold dapat 

meningkatkan performa mesin khususnya motor 

bakar bensin yang diakibatkan karena terjadi 

pengurangan pembentukan jelaga pada gas buang, 

meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar 

yang diuji langsung pada motor bensin. 

Secara umum pembakaran dapat didefinisikan 

sebagai proses atau reksi oksidasi yang sangat 

cepat atara bahan bakar (fuel) dan oksidator. 

Bahan bakar (fuel) merupakan segala substansi 

yang melepaskan panas ketika dioksidasi dan 

secara umum mengandung unsur-unsur kimia; 

yaitu: Carbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), 

Nitrogen (N), dan  Sulfur (S). 

Proses pembakaran terjadi atas tiga unsur, 

yaitu: bahan bakar (fuel), oksigen (Oxygen), 

dan panas (Heat). 

 

 
Gambar 1. Segitiga Pembakaran 

(Sumber: www.fire-extinguisher-

indonesia.com, 2015) 

 

Sempurna atau tidaknya proses pembakaran 

tergantung dengan campuran antar beberapa 

unsur tersebut, seperti campuran udara dengan 

bahan bakar ataupun sebaliknya. Proses 

pembakaran akan menghasilkan panas 

sehingga disebut sebagai proses oksidasi 
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isotermis. Jika oksigen yang dibutuhkan untuk 

proses pembakaran diperoleh dari udara, 

dimana udara terdiri dari 21% oksigen dan 

79% nitrogen, maka reaksi stoikiometrik 

pembakaran hydrocarbon murni CmHn 

sebelum disetarakan dapat ditulis 

persamaannya sebagai berikut (Moran, 

2006:hal 622): 

𝐶𝑥𝐻𝑦 + (𝑥 +
𝑦

4
)𝑂2 + (𝑥 +

𝑦

4
)𝑁2

→ 𝑥𝐶𝑂2 +
𝑦

2
𝐻2𝑂

+ (𝑥 +
𝑦

4
)𝑁2 

Setiap mol O2 di udara adalah 79
21⁄ =

3,76 𝑚𝑜𝑙 𝑁2. Dengan rasio massa adalah 

23,3% O2 dan 76,7% N2. Berat molekul udara 

diambil 29
𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙
⁄ , 1 Kmol O2 diisikan 

didalam 100
21⁄ 𝐾𝑚𝑜𝑙 udara (yakni 4,76 

Kmol udara). Setelah disetarakan dengan 

CmHn persamaanya menjadi: 

𝐶𝑚𝐻𝑛 + (𝑚 +
𝑛

4
) 𝑂2 + 3,76 (𝑚 +

𝑛

4
)𝑁2

→ 𝑚𝐶𝑂2 +
𝑛

2
𝐻2𝑂

+ 3,76 (𝑥 +
𝑛

4
) 𝑁2 

Persamaan ini telah disederhanakan karena 

cukup sulit untuk memastikan proses 

pembakaran yang sempurna dengan rasio 

ekivalen yang tepat dari udara. Jika terjadi 

pembekaran tidak sempurna, maka hasil 

persamaan diatas CO2 dan H2O tidak terjadsi, 

akan tetapi terbentuk hasil oksidasi parsial 

berupa CO, CO2, dan H2O. Fenomena tersebut 

sering juga terbentuk hydrocarbon tak jenuh, 

formaldehida dan kadangkadang juga 

menghasilkan carbon. 

 

Sistem Bahan Bakar 

Pada kendaraan bermotor, system bahan bakar 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

performance kendaraan itu sendiri. Pada 

system bahan bakar inilah terjadinya 

percampuran antara udara dan bahan bakar. 

Pencampuran yang dimaksud yaitu merubah 

bahan bakar yang tadinya berbentuk cair 

menjadi kabur karena telah ikut bercampur 

dengan udara akibat terjadinya kevakuman 

pada ruang bakar pada saat langkah hisap 

(sistem bahan bakar konvensional).  

 

 
Gambar 2. Proses Kerja 2 Langkah 

(Sumber: Muhajir, 2008: 14) 

 

Sistem bahan bakar yang masih banyak 

diaplikasikan pada kendaraan bermotor 

berbahan bakar bensin yaitu sistem bahan 

bakar konvensional dengan system karburasi. 

Pada system bahan bakar konvensional dengan 

metode karburasi masih banyak kekurangan. 

Kekurangan tersebut diantaranya: 

1. Komposisi campuran antara bahan 

bakar dan udara masih terbilang tidak 

homogen. 

2. Sulit dalam pengaturan komposisi 

antara bahan bakar dan udara. 

3. Masih kurang efisien karena sisa kabut 

setelah langkah hisap menempel pada dinding 

intake manifold. 

Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka 

dilakukan beberapa riset atau penelitian. Salah 

satu riset yang dilakukan adalah dengan 

memodifikasi pada intake manifold untuk 

mendapatkan percampuran udara dengan 

bahan bakar yang lebih baik, sehingga 

menghasilkan proses pembakaran yang lebih 

sempurna dan pemakaian bahan bakar menjadi 

lebih efisien. Bentuk-bentuk intake manifold 

yang sudah dimodifikasi dapat dilihat pada 

gambar 3. 
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Gambar 3. Intake Manifold Modifikasi 

(Sumber: AMS Perform) 

 

Intake Manifold 

Intake manifold merupakan suatu komponen 

pada mesin bensin Yamaha Jupiter Z 110 cc 

yang berfungsi sebagai tempat bercampurnya 

udara (O2) dengan bahan bakar bensin (C8H18). 

Adapun tujuan perubahan pada intake 

manifold ini adalah untuk meningkatkan 

tubolensi di dalam intake manifold sehingga 

pencampuran udara (O2) dengan bahan bakar 

bensin (C8H18) lebih maksimal saat masuk ke 

ruang bakar.  

Salah satu perubahan pada intake manifold  

yang relative mudah adalah denga 

memberikan penambahan ulir pada permukaan 

dalam intake manifold dengan panjang ulir 

yang sudah ditentukan dan disimulasikan 

menggunakan software. 

Perlakuan perubahan bentuk berupa pemberian 

ulir pada permukaan dalam intake manifold 

diharapakan akan menghasilkan proses 

pembakaran yang terjadi pada silinder di ruang 

bakar mesin Yamaha Jupiter Z 110 cc akan 

lebih sempurna. Dengan proses pembakaran 

yang lebih sempurna diharapkan mampu 

meningkatkan performance mesin. 

Perubahan atau modifikasi yang dilakukan 

terbatas pada pembesaran sisi inlet intake 

manifold dan penambahan ulir pada 

permukaan dalam intake manifold mesin. 

Pengaturan suplai udara (O2) dengan bahan 

bakar (C8H18) ke ruang bakar merupakan salah 

satu aspek penting yang sangat mampu 

mempengaruhi emisi gas buang, effisiensi 

bahan bakar dan performance mesin. 

 

Metodologi 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode eksperimen. Penelitian dengan 

pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian 

yang berusaha mencari pengaruh variabel 

tertentu terhadap variable yang lain dalam 

kondisi yang terkontrol secara ketat, dan 

penelitian  ini  biasanya dilakukan  di  

laboratorium (Sugiyono,  2009).  Metode 

eksperimen dalam penelitian ini yaitu dengan 

memanfaatkan print out atau cetakan hasil 

pengukuran dari alat uji torsi dan daya. 

Analisis data pada  penelitian  ini  

menggunakan  metode penyelidikan deskriptif. 

Metode penyelidikan deskriptif adalah 

menuturkan dan menafsirkan data yang ada 

(Surakhmad, 1998). 

Penyelidikan deskriptif yang akan digunakan 

adalah studi  komparatif. Penyelidikan  yang  

bersifat  komparatif  adalah  penyelidikan  

deskriptif  yang berusaha  mencari  pemecahan  

melalui  analisa  tentang  perhubungan-

perhubungan sebab-akibat, yakni yang 

meneliti faktor-faktor tertentu yang 

berhubungan dengan situasi atau fenomena 

yang diselidiki dan membandingkan satu 

faktor dengan yang lain (Surakhmad, 1998). 

Data yang diperoleh dari hasil eksperimen 

dimasukkan ke dalam tabel, dan ditampilkan 

dalam bentuk grafik kemudian dibandingkan  

antara  sepeda  motor Jupiter Z 110 cc tahun  

2010 menggunakan intake  manifold standar 

dengan intake manifold modifikasi. 

Penelitian yang dilakukan merupakan salah 

satu penelitian ilmiah yang disusun melalui 

suatu proses berpikir dan bertindak secara 

logis dan sistematis. Prosedur yang digunakan 

dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 

4.
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Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 

 

Adapun alat yang perlu dipersiapkan dalam 

penelitian ini meliputi: 

Alat 

Dalam penelitian ini alat yang digunakan 

adalah: 

Tool Set 

Tool set adalah seperangkat alat yang 

digunakan untuk membongkar dan memasang 

intake manifold pada saat penelitian. 

Sportdyno V 3.3 

Sportdyno V 3.3 merupakan alat yang 

digunakan  untuk mengukur torsi dan daya 

poros roda pada sepeda motor. Sportdyno V 3.3 

mengukur besar torsi dan daya sepeda motor 

berdasarkan putaran 

efektif mesin. Putaran efektif mesin sepeda 

motor standar  pada Sportdyno V 3.3 biasanya 

terbaca pada ± 4000 rpm hingga  putaran tinggi 

(limiter CDI). 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 

2007 

Kendaraan yang diuji dalam penelitian ini 

adalah sepeda motor Jupiter Z 110 cc tahun 

2010, dengan spesifikasi mesinnya seperti 

berikut: 

Tipe mesin : Empat langkah, SOHC, 2-Valve 

Sistem pendinginan : Pendingin udara 

Diameter × langkah : 51 × 54 mm 

Volume langkah : 110,3 cc 

Perbandingan kompresi : 9,3 : 1 

Daya maksimum : 8,8 HP/8000 rpm 

Torsi maksimum : 0,92 kgf.m/5000 rpm 

Kopling : Ganda, otomatis 

Starter  : Pedal dan elektrik 

Busi : NGK C6HSA atau Denso U20FS-U 

Sistem bahan bakar : Karburator 

Intake Manifold Standar 

Dalam penelitian ini intake manifold standar 

digunakan sebgai variable kotrol, serta 

digunakan untuk pengujian torsi dan daya. 

 
Gambar 5. Intake Manifold Standar 

Intake Manifold Modifikasi 1 

 
Gambar 6. Intake Manifold Modifikasi 1 

Intake Manifold Modifikasi 2 

 
Gambar 7. Intake Manifold Modifikasi 2 
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Kendaraan yang akan diuji torsi dan 

dayanya terlebih dahulu harus dilakukan 

engine tune up dengan tujuan tidak ada hal-

hal lain yang tidak diharapkan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. 

Ada tiga macam intake manifold yang diuji, 

yaitu intake manifold standar, intake 

manifold modifikasi 1, dan intake manifold 

modifikasi 2. 

Pada penelitian ini metode analisis data yang 

digunakan adalah metode deskriptif 

komparatif.  Data hasil penelitian yang 

diperoleh kemudian ditampilkan dalam tabel 

dan grafik, selanjutnya dipaparkan dalam 

bentuk tulisan dengan melakukan analisa 

setiap perubahan yang terjadi, serta 

menjelaskan faktor sebab-akibat perubahan 

tersebut. Dari pemaparan yang dilakukan 

akan mengungkapkan keberhasilan dan 

kelemahan yang terjadi setelah perlakuan. 

Hal ini secara langsung memberi jawaban 

pada perumusan masalah. 

Penelitian diawali dengan menyiapkan alat 

dan bahan. Alat berupa sepeda motor Jupiter 

z 110cc, jangka sorong, kunci pas 10, tang 

penjepit, dan mesin dyno test. Bahan berupa 

tiga buah manifold yaitu satu manifold 

standar dan dua manifold modifikasi dengan 

ukuran yang berbeda.  

Manifold yang di modifikasi memiliki 

ukuran yang berbeda sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Ukuran manifold yang digunakan. 

Manifold 

Luas 

Area 
Inlet 

(A1) 

Luas Area Outlet 
(A2) 

Standar 
354,477 

mm2 
312,899 mm2 

Modifikasi 

1 

473,121 

mm2 
442,789mm2 

Modifikasi 

2 

415,265 

mm2 
422,518 mm2 

 

Berdasarkan tabel  1. terdapat perbedaan 

pada inlet dan outlet pada manifold yang 

digunakan. Perbedaan tersebut menjadi 

dasar perbandingan unujk kerja pada mesin 

Jupiter z 110cc. 

Langkah selanjutnya adalah memulai 

pengujian dengan melakukan pemasangan 

manifold standar pada mesin Jupiter z 

110cc. setelah dipasang, motor di naikan 

pada mesin sport dyno kemudian mesin 

Jupiter z 110cc di nyalakan. Setelah mesin 

menyala throttle di buka dengan rpm 

tertentu. Begitu pula dengan manifold 

lainnya. 

Mesin sport dyno akan menampilakan data 

sesuai dengan pengujian yang di lakukan. 

 

Hasil 
Intake manifold merupakan suatu komponen 

pada mesin bensin Yamaha Jupiter Z 110 cc 

yang berfungsi sebagai tempat bercampurnya 

udara (O2) dengan bahan bakar bensin (C8H18). 

Adapun tujuan perubahan pada intake manifold 

ini adalah untuk memaksimalkan pencampuran 

udara (O2) dengan bahan bakar bensin (C8H18) 

lebih maksimal saat masuk ke ruang bakar.  

Berdasarkan uji DYNO TEST yang telah 

dilaksanakan di Mototech Indonesia Dyno 

Centre, didapatkan beberapa hasil sesuai dengan 

sampel dari manifold yang digunakan. Manifold 

yang digunakan diantaranya yaitu manifold 

standar, manifold modifikasi 1 dan manifold 

modifikasi 2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada grafik dengan beberapa sampel data berikut 

berdasarkan tabel. 

 

 
Gambar 8. Grafik Perbandingan putaran mesin 

terhadap torque 

Manifold Modifikasi 1, Dan Manifold Modifikai 

2 (RPM – HP). Pada gambar grafik 4.1 terlihat 

hubungan antara perbandingan manifold standar 

manifold modifikasi 1 dan manifold modifikasi 

2 terhadap putaran mesin (4750-5500 rpm) dan  

pada daya  mesin (Hp). Tetapi seiring 

meningkatnya putaran mesin maka 
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perbandingan horse power semakin jelas selisih 

antara manifold standar,manifold modifikasi 1 

dan manifold modifikasi 2. Pada pengujian yang 

dilakukan dengan menggunakan mesin Dyno 

test yaitu manifold standar dengan putaran 

mesin minimum  4750 rpm menghasilkan daya 

sebesar 3,4 HP sedangkan pada putaran  mesin 

maksimum 5500 rpm menghasilkan daya  HP. 

Sedangkan pada manifold modifikasi 1 dengan 

putaran mesin minumim 4750 rpm 

menghasilkan daya sebesar 4,5 HP,sedangkan 

pada putaran mesin maksimum  5500 rpm  

menghasilkan daya (Hp) sebesar 6,0 Hp dan 

pada manifold modifikasi 2 dengan putaran 

mesin minimum 4750 rpm menghasilkan daya 

sebesar 4,4 HP,sedangkan pada puritan 

maksimum 5500 rpm menghasilkan daya 5,9 

HP. 

 Peningkatan daya terlihat jelas pada 

manifold modifikasi 1 pada  putaran 5500 rpm 

menghasilkan daya sebesar 6,0 HP pada torsi 

7,69. 

 

 
Gambar 9. Grafik Perbandingan putaran mesin 

terhadap daya 

 

Manifold Modifikasi 1, Dan Manifold 

Modifikasi 2 (RPM – Torque). Pada grafik 4.2 

terlihat hubungan antara perbandingan manifold 

standar,manifold modifikasi 1 dan manifold 

modifikasi 2 terhadap putaran mesin (4750 -

5500 rpm ) dan torsi (Nm). Berdasarkan  hasil 

uji dengan menggunakan mesin Dyno test yaitu 

manifold standar dengan putaran mesin 

minimum 4750 rpm menghasilkan torsi sebesar 

5,05 Nm dan pada putaran maksimum 5500 rpm 

menghasilkan torsi 7,22 Nm,sedangkan pada 

manifold modifikasi 1 pada putaran minimum 

4750 rpm menghasilkan torsi 5,36 Nm dan pada 

putaran mesin maksimum 5500 rpm 

menghasilkan torsi 7,69 Nm,sedangkan pada 

manifold modifikasi 2 pada putaran mesin 

minimum 4750 rpm menghasilkan torsi 6,57 Nm 

dan pada puritan mesin maksimum 5500 rpm 

menghasilkan torsi 7,50 Nm.   

Dapat diketahui bahwa penggunaan 

manifold sangat berpengaruh terhadap putaran 

mesin (rpm),daya (HP)  dan torsi (Nm). 

Daya maksimal berdasarkan spesifikasi 

kendaran yang digunakan sebagai sample 

penelitian menunjukkan bahwa daya 

maksimal adalah 8,8 HP pada 8000 rpm. 

Namun pada pengujian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan dyno test 

menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan 

dengan rpm yang sama diantaranya yaitu 6,7 

HP; 6,9 HP; 6,5 HP. 

Daya maksimal berdasarkan dyno test yang 

dilaksanakan dengan manifold standar 

adalah 6,7 HP pada 7.774 rpm, untuk 

manifold modifikasi 1 yaitu 6,9 HP pada 

6.807 rpm, sedangkan untuk manifold 

modifikasi 2 adalah 6,5 HP pada 8.375 rpm 

a. Manifold Standar 

 
Gambar 10. Tabulasi Grafik Dyno Test 

Manifold Standar 

 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑖 − (𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) (sumber: 

Wiranto Arismunandar,1998 : 32) 
Keterangan: 

Ne = Daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni = Daya Indikator (HP) 

Ng = Daya Gesek (HP) 

Na = Daya Asesoris (HP) 

Sehingga, 
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𝑁𝑒 = 𝑁𝑖 − (𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) 

(𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) = 𝑁𝑖 − 𝑁𝑒 = 8,8 𝐻𝑃 − 6,1 𝐻𝑃

= 2,7 𝐻𝑃 
Jadi kerugian daya gesek dan daya asesoris pada 

penggunaan manifold standar adalah 2,7 HP 

 

b. Manifold Modifikasi 1 

 
Gambar 11. Tabulasi Grafik Dyno Test 

Manifold Modifiksai 1 

 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑖 − (𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) 

(sumber:Wiranto Arismunandar , 1998: 32) 

Keterangan: 

Ne = Daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni = Daya Indikator (HP) 

Ng = Daya Gesek (HP) 

Na = Daya Asesoris (HP) 

Sehingga, 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑖 − (𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) 

(𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) = 𝑁𝑖 − 𝑁𝑒 = 8,8 𝐻𝑃 − 6,5 𝐻𝑃

= 2,3 𝐻𝑃 

Jadi kerugian daya gesek dan daya asesoris pada 

penggunaan manifold standar adalah 2,3 HP 

 

   
Gambar 12. Tabulasi Grafik Dyno Test 

Manifold 

Modifiksai 2 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑖 − (𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) (sumber: 

Muhajir, 2008: 25) 

Keterangan: 

Ne = Daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni = Daya Indikator (HP) 

Ng = Daya Gesek (HP) 

Na = Daya Asesoris (HP) 

Sehingga, 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑖 − (𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) 

(𝑁𝑔 + 𝑁𝑎) = 𝑁𝑖 − 𝑁𝑒 = 8,8 𝐻𝑃 − 6,3 𝐻𝑃

= 2,5 𝐻𝑃 

Jadi kerugian daya gesek dan daya asesoris pada 

penggunaan manifold standar adalah 2,5 HP 

Agar perbandingan mengenai daya efektif 

yang dihasilkan akan kami sajikan pada 

Grafik 4.1 Daya Efektif yang Dihasilkan dan 

Grafik. 
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Kerugian Daya Gesek Dan Kerugian Daya 

Asesoris 

 
Grafik 13. Daya Efektif yang dihasilkan

 
Grafik 14. Kerugian Daya Gesek dan Daya 

Asesoris 

 

Berdasarkan Torsi Maksimal 

Untuk torsi maksimal yang dihasilkan pada 

motor bakar yang digunakan sebagai sample 

juga terdapat perbedaan. Perbedaan ini 

karena adanya aliran fluida yang berbeda 

yang disebabkan karena penggunaan jenis 

manifold yang digunakan. 

Torsi maksimal yang terdapat pada 

spesifikasi motor bakar adalah 0,92 kgf.m 

pada 5.000 rpm atau setara dengan 9,022118 

Nm. Namun pada hasil uji dyno test dengan 

putaran yang sama (5.000 rpm) terdapat 

perbedaan yang signifikan, yaitu 7,13 Nm; 

7,55 Nm; 7,38 Nm. 

Torsi maksimal yang dihasilkan sesuai 

dengan hasil dyno test untuk manifold 

standar yaitu 7,24 Nm pada 5.539 rpm, 

untuk manifold modifikasi 1 adalah 7,69 Nm 

pada 5.521 rpm, sedangkan untuk manifold 

modifikasi 2 adalah pada 7,57 Nm pada 

5.514 rpm. 

Grafik 15. Perbandingan Torsi (5.000 rpm) 

 

 

Grafik 16. Perbandingan Torsi Maksimal 

 

Untuk mempermudah perbandingan yang 

terjadi untuk torsi pada 5.000 rpm dan 

perbandingan torsi maksimal akan kami 

sajikan pada Grafik 4.3 Perbandingan Torsi 

pada 5.000 rpm dan Grafik 4.4 

Perbandingan Torsi Maksimal. 

 

Efisiensi Mekanis 

Efisiensi mekanis adalah besarnya nilai 

efektifitas dari transfer daya indikator 

menjadi daya poros. Oleh karena itu, dapat 

dihitung efisiensi mekanis dari penggunaan 

manifold yang berbeda dengan rumus: 

𝜂𝑚 =
𝑁𝑒

𝑁𝑖
 (Sumber: Muhajir, 2008: 

26) 
Keterangan: 

ηm = Efisiensi Mekanik (%) 

Ne = Daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni = Daya Indikator (HP) 

Manifold Standar 
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𝜂𝑚 =
𝑁𝑒

𝑁𝑖
× 100% (Sumber: Muhajir, 

2008: 26) 

Keterangan: 

ηm = Efisiensi Mekanik (%) 

Ne = Daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni = Daya Indikator (HP) 

Sehingga, 

𝜂𝑚 =
𝑁𝑒

𝑁𝑖
=

6,7

8,8
× 100% = 76,1%  

Jadi efisiensi mekanis untuk manifold standar 

adalah 76,1% 

Manifold Modifikasi 1 

𝜂𝑚 =
𝑁𝑒

𝑁𝑖
× 100% (Sumber: Muhajir, 

2008: 26) 

Keterangan: 

ηm = Efisiensi Mekanik (%) 

Ne = Daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni = Daya Indikator (HP) 

Sehingga, 

𝜂𝑚 =
𝑁𝑒

𝑁𝑖
=

6,9

8,8
× 100% = 78,4%  

Jadi efisiensi mekanis untuk manifold standar 

adalah 78,4% 

Manifold Modifikasi 2 

𝜂𝑚 =
𝑁𝑒

𝑁𝑖
× 100% (Sumber: Muhajir, 

2008: 26) 

Keterangan: 

ηm = Efisiensi Mekanik (%) 

Ne = Daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni = Daya Indikator (HP) 

Sehingga, 

𝜂𝑚 =
𝑁𝑒

𝑁𝑖
=

6,5

8,8
× 100% = 73,8%  

Jadi efisiensi mekanis untuk manifold standar 

adalah 73,8% 

 

Berdasarkan Inlet dan Outlet 
Inlet yang digunakan pada setiap manifold dan 

outlet manifold mempunyai ukuran yang 

berbeda. Hal ini sangat berpengaruh pada laju 

aliran fluida yang melewatinya. Untuk 

mengtahui massa yang melewati inlet dan outlet 

manifold kita harus mengetahui dimensi outlet 

dan inlet manifold yang digunakan. 

Pada penelitian ini analisa perhitungan yang 

digunakan menggunakan hukum Bernoulli yaitu 

massa yang melalui saluran masuk dan saluran 

keluar adalah konstan (m1 = m2). Untuk lebih 

mudahnya dapat dilihat pada persamaan berikut 

: 

𝑚1 = 𝑚1 

𝜌 × 𝑣1 × 𝐴1 = 𝜌 × 𝑣2 × 𝐴2 

Keterangan: 

m1 = Massa fluida yang melewati inlet 

m2 = Massa fluida yang melewati outlet 

v1 = Kecepatan fluida yang melewati inlet 

v2 = Kecepatan fluida yang melewati outlet 

A1 = Luas area inlet 

A2 = Luas area outlet 

ρ = Massa jenis fluida 

Karena pada penelitian ini kecepatan masuk 

fluida tidak diukur karena ada keterbatasn alat, 

waktu dan biaya, maka pada pembahasan 

berdasarakan inlet dan outlet hanya terbatas 

pada perbandingan luas area inlet dan outlet dari 

masing masing manifold yang digunakan. 

Manifold standar 

Berdasarkan pengukuran dengan 

menggunakan vernier calipers diketahui: 

d1 = 21,25 mm;   

d2 = 20,25 mm 

sehingga, 

𝐴1 =
𝜋

4
× 𝑑2 =

𝜋

4
× 21,252

= 354,477 𝑚𝑚2 

𝐴2 =
𝜋

4
× 𝑑2 =

𝜋

4
× 20,252

= 312,899 𝑚𝑚2 
Berdasarakan perhitungan dapat dapat 

diketahui 

bahwa luas area inlet lebih besar dari pada 

luas area outlet atau A1 > A2 (354,477 mm2 

> 312,899 mm2). 

Manifold modifikasi 1 
Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan 

vernier calipers diketahui: 

d1 = 24,55 mm;   

d2 = 23,75 mm 

sehingga, 

𝐴1 =
𝜋

4
× 𝑑2 =

𝜋

4
× 24,552 = 473,121 𝑚𝑚2 

𝐴2 =
𝜋

4
× 𝑑2 =

𝜋

4
× 23,752 = 442,789 𝑚𝑚2 

Berdasarakan perhitungan dapat dapat diketahui 

bahwa luas area inlet lebih besar dari pada luas 

area outlet atau A1 > A2 (473,121 mm2 > 442,789 

mm2). 

Manifold modifikasi 2 
Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan 

vernier calipers diketahui: 

d1 = 23,00 mm;   

d2 = 23,20 mm 

sehingga, 
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𝐴1 =
𝜋

4
× 𝑑2 =

𝜋

4
× 23,002 = 415,265 𝑚𝑚2 

𝐴2 =
𝜋

4
× 𝑑2 =

𝜋

4
× 23,202 = 422,518 𝑚𝑚2 

Berdasarakan perhitungan dapat dapat diketahui 

bahwa luas area outlet lebih besar dari pada luas 

area inlet atau A1 < A2 (415,265 mm2 < 422,518 

mm2). 

Untuk mempermudah perbedaan dan selisih dari 

manifold yang berbeda, dapat dilihat pada Tabel 

4.1 Selisih Luas Area Manifold. 

 

Tabel 2. Selisih Luas Area Manifold 

Manifold 

Luas 

Area 

Inlet 

(A1) 

Luas Area 

Outlet 

(A2) 

Selisih 

Luas 

Area 

(A1-

A2) 

Standar 
354,477 

mm2 

312,899 

mm2 
44,578 

Modifikasi 

1 

473,121 

mm2 
442,789mm2 30,332 

Modifikasi 

2 

415,265 

mm2 

422,518 

mm2 
-7,253 

 

Kesimpulan 

1. Bahwa penggunaan intake manifold 

sangat berpengaruh dengan daya, torsi, dan 

efisiensi mekanis yang dihasilkan, selain itu 

luas area inlet-outlet juga sangat 

berpengaruh terhadap prestasi mesin 

2. Spesifikasi sepeda  motor yang 

telah diterbitkan oleh produsen sepeda 

motor tidak sama dengan hasil uji dyno test 

yang dilaksanakan.  

3. Beberapa faktor yang menjadi 

kemungkinan dari  perbedaaan ini 

diantaranya yaitu: umur mesin, alat dan 

metode uji dyno test yang berbeda, serta 

human error dari operator pelaksana. 
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Abstrak 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik pengurangan hambatan pada  aliran 

turbulen yang mengalir melalui pipa spiral segi lima. Fluida kerja yang digunakan yaitu 

nanofluid TiO2 dengan perbandingan konsentrasi 100  ppm, 200 ppm dan 300 ppm serta variasi 

lama pencampuran yaitu 30 menit dan 90 menit. Pipa spiral dengan aspek rasio, Pi/D = 10,8 

digunakan dalam pengujian ini, serta sebuah pipa pembanding yang berpenampang lingkaran   

dengan diameter dalam  3 mm.   Pengujian ini dilakukan pada aliran turbulen dengan Re dari 

4.000 sampai 15.000 serta karakteristik aliran pseudoplastik. Pengaruh  dari konsentrasi 

campuran nanofluid, geometri dan waktu pencampuran  yang dianalisis menunjukkan bahwa  

drag reduction tertinggi terjadi pada pipa spiral sebesar 31 % dengan konsentrasi dan lama 

pencampuran 300 ppm dan 90 menit. Melalui pengujian ini, geometri dan lama pencampuran 

serta persentasi konsentrasi campuran menjadi faktor yang penting dalam fenomena drag 

reduction.  

 

Kata kunci: Drag reduction, pipa spiral, nanofluida, non-Newtonian, titania 

 

Pendahuluan 

Sistem trasnportasi fluida dengan 

menggunakan pipa merupakan alat 

transportasi yang cukup effisien dan ramah 

lingkungan. Berbagai cara terus 

dikembangkan baik secara teori maupun 

eksperimental agar semakin meningkatkan 

performa alat trasportasi ini [1]. Kerugian 

yang timbul dalam aliran fluida yaitu 

kerugian tinggi tekanan (pressure drop), 

dimana dibutuhkan energi dari aliran itu 

sendiri yang mengakibatkan kerugian. 

Pressure drop dapat dikurangi dengan 

mengurangi hambatan yang terjadi di 

sepanjang aliran fluida kerja. Dengan 

demikian penggunaan energi untuk 

memindahkan fluida dapat dihemat. 

Penghematan konsumsi energi dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua 

metode yakni kontrol aktif dan kontrol 

pasif. Metode kontrol pasif diterapkan 

dengan memodifikasi atau merubah 

struktur dari permukaan alat trasnportasi 

sendiri, sementara kontrol aktif yaitu 

memodifikasi dengan menambahkan 

sejumlah partikel atau aditif ke dalam fluida 

kerja untuk dapat mereduksi pengurangan 

hambatan. Kontrol aktif yang dilakukan 

dengan penambahan partikel nano yang 

lebih kecil dari 100 nm yang didispersikan 

ke dalam fluida kerja  seperti air, etilen 

glikol, oli mesin dan fluida dasar lainnya 

disebut fluida nano [2].  

Dalam kajian yang telah dilakukan 

beberapa dekade terakhir ini telah dikaji 

tentang pengurangan hambatan (drag 

reduction) dalam pipa. Beberapa artikel 

mengkaji tentang nano partikel [3,4] dan 

ada beberapa artikel mengkaji tentang 

polimer dan surfaktan [5-9]. Pengurangan 

hambatan dengan menggunakan nano 

partikel dapat mengubah karakteristik 

fluida kerja  seperti densitas, viskositas dan 

hambatan drag tanpa mengakibatkan 

pengendapan dalam aliran. Penambahan 

jumlah konsentrasi nanopartikel ke dalam 
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fluida kerja dapat meningkatkan terjadinya 

viskositas, sedangkan  pressure drop tidak 

[2].  

Pengurangan hambatan (drag 

reduction) didefinisikan sebagai 

pengurangan koefisien hambatan gesek 

yang terjadi di sepanjang gradien kecepatan 

fluida atau hambatan drag untuk aliran luar. 

Gradien kecepatan ini terjadi dimana 

kecepatan aliran pada dinding pipa itu nol 

dan berangsur meningkat hingga 

kekecepatan paling maksimal pada bagian 

tengan atau sumbu pipa. Penelitian yang 

dilakukan untuk meningkatkan drag 

reduction dengan mengaplikasikan 

nanopartikel terbukti berhasil. Nanopertikel 

memodifikasi permukaan dinding pipa 

yang kasar sehingga aliran pada dinding 

pipa terjadi slip dan mengakibatkan 

hambatan gesek berkurang [3]. 

Setup Experimental 

Instalasi pengujian. Gambar instalasi 

penelitian ditunjukkan pada gambar 2. 

Sebuah pipa spiral dengan aspek rasio Pi/D 

= 10,8  digunakan, serta panjang bagian 

yang akan diuji yaitu 900 mm, dimana pada 

kedua sisi dipasang alat ukur tekanan yaitu 

pressure gauge. Jarak dari ujung pipa 

masuk ke high pressure tap yaitu 1000 mm 

dengan asumsi sudah fluid development di 

lokasi tersebut. Sebuah pompa dipakai 

untuk mensirkulasikan nanofluida selama 

pengambilan data, dimana pompa yang 

dipakai yaitu pompa sentrifugal dengan 

kapasitas 30 l/menit. Agar dapat mengatur 

debit aliran sesuai dengan kebutuhan maka 

dipakai sebuah volt regulator untuk 

mengatur pompa sehingga volume air yang 

mengalir per satuan waktu terukur. Panjang 

bagian uji yaitu jarak antar dua pressure tap 

sebesar 900 mm. Sebagai pembanding 

sebuah pipa bulat dengan dimeter dalam 3 

mm dengan ukuran panjang yang sama 

dengan pipa spiral digunakan. 

 

 
Gambar 1. Geometri pipa  spiral 

 

Tabel 1. Spesifikasi pipa uji 
Pipa 

uji 

Di 

(mm) 

Do 

(mm) 

ΔD 

(mm) 

P 

(Pitch) 

P/Di 

Spiral 3 6,3 3,3 ∞ ∞ 

Bulat 5,25 8,55 3,3 56,7 10,8 
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Gambar 2. Skema alat penelitian

Validasi alat uji. Instalasi pengujian yang 

dibuat divalidasi keakurasiannya dengan 

melakukan pengambilan data awal dan 

melakukan pendekatan dengan 

menggunakan persamaan Hagen-Poiseuille 

untuk laminar dan persamaan Blasius untuk 

aliran turbulen.  

f = 64/Re       (1) 

f = 0,3164 Re-0,25   (2) 

Kedua persamaan ini dipakai karena dalam 

kondisi aliran Newtonian. Untuk aliran 

Newtonian, bilangan Reynolds          

dihitung dengan viskositas konstan tanpa 

bergantung pada pengaruh dari shear rate.  

  (𝑅𝑒 =
 𝜌ū𝐷

𝜇⁄ )       (3)                          

 
Gambar 3. Nilai validasi faktor gesekan 

untuk fluida dasar 

Persiapan Nanofluida 

 Dalam penelitian ini partikel nano yang 

didispersikan ke dalam fluida kerja yaitu 

TiO2. Perbandingan campuran partikel nano 

dengan fluida dasar yaitu 100 ppm, 200 

ppm dan 300 ppm. Nanopartikel 

didispersikan ke dalam fluida dasar dengan 

menggunakan metode simple mechanical 

steering yaitu diblender dengan waktu yang 

divariasikan. Kecepatan putaran blender 

yang digunakan yaitu 20.000 rpm dengan 

variasi waktu yaitu 30 menit dan 90 menit. 

Tabel 2. Karakteristik fluida dasar dan 

TiO2 

Properties 

dasar 

TiO2 Aquades 

 

𝜌 [𝐾𝑔. 𝑚−3]       
    

4250 

 

997,1 

 

𝜇[𝑃𝑎. 𝑠]           
 

- 

 

0,883x10-3 

Karakteristik reologi nanofluida. 

Pengukuran reologi dilakukan pada kondisi 

aliran yang temperaturnya dijaga konstan 

yaitu 27 0C dengan menggunakan peralatan 

uji seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.   

Teknis perhitungan proses reologi dapat 

dilakukan dengan  menentukan parameter  

power law model seperti power law index 

(n) dan konsistensi koefisien (K).   

𝑛 =  
log(

𝜏1
𝜏2

)

log(
𝛾1
𝛾2

)
    (4) 

Re* merupakan bilangan Reynolds 

generalize yang bisa diperoleh dari 

persamaan: 

𝑅𝑒
∗ = 

𝜌𝑛𝑓ū2−𝑛𝐷𝑛

𝐾′8𝑛−1    (6) 

Dimana ū adalah kecepatan, D adalah 

diameter dalam dan 𝜌 adalah densitas. 
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Koefisien gesek, f dapat diperoleh dengan 

persamaan Darcy:  

𝑓 =  (
𝐷

𝐿
 

∆P

(1/2)𝜌ū2)    (7) 

Dimana f adalah  koefisien gesek dan ∆P 

adalah pressure drop. DR di dalam pipa 

dapat ditentukan dengan persamaan: 

𝐷𝑅 =  |
𝑓− 𝑓𝑛𝑓

𝑓
|  𝑥 100%    (8) 

Dimana 𝑓𝑛𝑓 adalah koefisien gesek 

nanofluid. 

Hasil dan Analisis 

Pengaruh fluida kerja terhadap 

pressure drop. Aliran dalam  pipa tidak 

terlepas dari pengaruh pressure drop.  

Faktor yang mangakibatkan terjadinya 

penurunan tekanan itu seperti faktor 

gesekan, ukuran diameter dan panjang serta 

kecepatan fluida dan kekasaran permukaan 

pipa. Melalui pengujian yang dilakukan 

maka hubungan antara pressure drop dan 

laju aliran volumetrik direpresentasikan 

dalam grafik di gambar 4 dan 5:  

Pengaruh konsentrasi partikel dan lama 

pencampuran terhadap fluida disajikan 

pada gambar 4 dan 5. Pada grafik terlihat 

bahwa bentuk penampang pipa maupun 

lama pencampuran berpengaruh pada aliran 

yang berdampak pada fenomena pressure 

drop. Dari grafik terlihat bahwa pressure 

drop tertinggi terjadi pada fluida dengan 

konsentrasi campuran tertinggi dan  lama 

waktu pencampuran terendah. Fenomena 

ini terjadi terjadi pada pipa spiral dan juga 

pipa bulat. Tingginya apparent viscosity 

nanofluid terjadi karena molekul air dan 

partikel nano belum homogen jika 

dibandingkan dengan fluida dengan lama 

pencampuran 90 menit. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa konsentrasi dan 

lama pencampuran serta geometri pipa 

berpengaruh terhadap pressure drop.  

Faktor gesekan. Melalui penelitian ini 

analisa faktor gesekan difokuskan pada  

aliran turbulen. Hubungan antara bilangan 

Reynolds generalize dengan Faktor gesekan 

Darcy  di tunjukkan pada grafik 6 - 8.  

 

Gambar 4. Hubungan antara presurre drop 

dengan laju aliran volumetrik pada pipa 

bulat (PB) 

 

 
Gambar 5. Hubungan antara pressure drop 

dengan laju aliran volumetrik pada pipa 

spiral (PS) 

 

 

 
Gambar 6. Hubungan antara Reynolds 

generalized dengan faktor gesekan pada 

pipa bundar (PB)
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Gambar 7. Hubungan antara Reynolds 

generalized dengan faktor gesekan pada 

pipa spiral (PS) 

 

 
Gambar 8. Hubungan antara Reynolds 

generalized dan dan faktor gesekan untuk 

PB dan PS 

 

Berdasarkan gambar 6 - 8 dapat dilihat 

bahwa terjadi pengaruh pada nilai koefisien 

gesek seiring meningkatnya nilai Re*. 

Geometri pipa, lama waktu pencampuran 

dan perbandingan fraksi volume menjadi 

faktor penting terhadap faktor gesekan yang 

ditunjukkan melalui grafik ini. Jumlah 

perbandingan fraksi volume nano partikel 

300 ppm dengan lama waktu pencampuran 

30 menit pada pipa spiral paling kecil 

menghasilkan persentasi drag reduction 

yakni 9 %. Nanofluid dengan campuran 300 

ppm dan 30 menit waktu pencampuran ini, 

air dan partikel nano belum menyatu 

dengan  baik atau belum homogen sehingga 

terjadi fluktuasi patikel air dan partikel TiO2 

di sepanjang aliran sehingga 

mengakibatkan pressure drop.  

Nilai drag reduction tertinggi terjadi 

pada nanofluid dengan perbandingan fraksi 

volumenya sebesar 300 ppm dan lama 

pencampuran 90 menit pada pipa spiral.  

Persentasi drag reduction sebesar 31 % 

pada Reynolds 15.000. Nanofluid pada 

pengujian ini dianggap telah homogen dan 

sesuai dengan prinsip aliran pseudoplastic. 

Dengan meningkatnya nilai Reynolds maka 

nilai koefisien geseknya semakin 

berkurang. Disatu sisi geometri pipa juga 

mempengaruhi karakteristik aliran fluida 

yang mengalir sehingga pipa spiral menjadi 

lebih tinggi persentasi nilai drag. 

Sebagaimana hasil riset peneliti 

sebelumnya yang mengatakan drag 

reduction akibat nanofluid terjadi paling 

efektif pada aliran turbulen. Geometri pipa 

spiral dapat menjadikan drag reduction 

menjadi lebih optimal. 

Drag reduction. Hubungan DR dengan 

bilangan Re* ditunjukkan pada grafik 9-12. 

Untuk pipa bulat DR tertinggi terjadi pada 

nanofluid dengan lama pencampuran 90 

menit dengan konsentrasi campuran 300 

ppm. Sementara DR terendah terjadi pada 

nanofluid dengan lama pencampuran 30 

menit dan  persentasi konsentrasi partikel 

terhadap fluida sebesar 300 ppm. DR 

masing-masing yang tertinggi 26 % dan 

terendah 13 %.  Sementara pada pipa spiral  

DR tertinggi terjadi pada nanofluid dengan 

lama pencampuran 90 menit dan juga  

jumlah konsentrasi  partikel nano 300 ppm 

sebesar 31 %. DR terendah terjadi pada 

nanofluid dengan lama waktu pencampuran 

30 menit dengan perbandingan konsentrasi 

300 ppm yaitu sebesar 9 %.     
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Gambar 9. Hubungan DR terhadap Re* 

untuk PB dengan lama pencampuran 30 

menit 

 

 
Gambar 10. Hubungan DR terhadap Re* 

untuk PB dengan lama pencampuran 90 

menit 

 

 
Gambar 11. Hubungan DR terhadap Re* 

untuk PS dengan lama pencampuran 30 

menit 

 

 
Gambar 12. Hubungan DR terhadap Re* 

untuk PS dengan lama pencampuran 90 

menit. 

 

Perbandingan persentasi DR tertinggi  

untuk kedua pipa ini terjadi pada  pipa sipral 

dan nilai DR terendah juga terjadi pada pipa 

spiral. Fenomena DR terendah yang terjadi 

pada pipa spiral ini  akibat partikel nano 

yang belum terdispersi  homogen dengan 

partikel air. Campuran nanofluid seperti ini 

ketika dialiri dalam pipa  akan terjadi 

fluktuasi partikel nano dengan fluida kerja 

dan juga terhadap permukaan pipa bagian 

dalam. Persentasi  jumlah partikel yang 

lebih tinggi  mengakibatkan semakin 

banyaknya partikel yang berfluktuasi 

selama fluida dialiri di sepanjang pipa uji. 

Fenomena inilah yang menyebabkan 

terjadinya pressure drop  lebih tinggi 

dibandingkan yang lainnya.   

Persentasi DR yang tertinggi terjadi 

pada pipa spiral dengan lama pencampuran 

90 menit serta jumlah konsentrasi 

campuran 300 ppm. Hal ini terjadi akibat 

nanofluid sudah benar-benar  homogen 

antara fluida dan partikel nano. DR pada 

pipa spiral juga terjadi  karena geometri 

bagian dalam pipa uji yang tampak seperti 

ulir, dimana hal ini dapat menyempurnakan 

partikel nano yang sudah terdispersi 

tersebut menjadi lebih baik. Partikel nano 

tetap tersebar merata dan mencegah 

terjadinya penggumpalan selama fluida 

melintasi pipa uji. Sementara pada pipa 

bulat  fluida yang mengalir cenderung 

stagnan dan pengaruh DR tergantung pada 

shear rate.  

Persentasi DR terendah yang terjadi 

pada pipa spiral juga terjadi akibat  

fluktuasi aliran dengan parikel yang tidak 

terdispersi dengan baik. Geometri 

permukaan  pipa bagian dalam yang berulir 
ini mengakibatkan fluktuasi yang lebih 

tinggi dari pada pipa bulat yang cenderung 

lebih rendah.  Melalui penelitian ini  nilai 

DR pada pipa bulat dan pipa spiral berbeda 

dan juga karakteristik nanofluid sehubung 

dengan lama pencampuran menjadi faktor 

yang penting  untuk mencapai DR yang 

maksimum.    

Pengaruh konsentrasi partikel terhadap 

DR, ketika nanopartikel semakin tinggi 
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konsentrasinya dengan lama pencampuran 

90 menit dapat meningkatkan DR 

sedangkan dengan meningkatkan jumlah 

konsentrasi partikel  disertai dengan lama 

pencampuran 30 menit yang 

mangakibatkan campuran nanofluid tidak 

tercampur secara homogen mengakibatkan 

DR yang rendah. Fenomena ini terjadi pada 

pipa spiral maupun pipa bulat.            

Kesimpulan 

Melalui eksperimen yang dilakukan ini 

dapat disimpulkan beberapa hal sehubung 

dengan fenomena  drag reduction yang 

terjadi pada aliran dalam pipa. 

1. Drag reduction tertinggi terjadi pada pada 

pipa spiral yakni sebesar 31 %. Lama 

waktu pencampuran  mempengaruhi 

persentasi DR. Dimana dengan jumlah 

persentasi 300 ppm dan  lama 

pencampuran 30 menit  dan 90 menit 

menghasilkan perbedaan  DR yang 

signifikan yakni 9 % pada pipa bulat dan 

31 % pada pipa spiral. 

2. DR pada pipa bulat dan pipa spiral berbeda 

serta karakteristik nanofluid sehubung 

dengan lama pencampuran menjadi faktor 

yang penting  untuk mencapai DR yang 

maksimum 
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Abstrak 
Proses transesterifikasi dilakukan dalam suatu reaktor dengan bantuan katalis untuk menghasilkan 

senyawa alkil ester dan hasil samping berupa gliserol. Pada penelitian ini digunakan gelombang 

mikro sebagai pereaktor pada proses transesterifikas minyak biji karet. Variasi prosentase 

penambahan metanol yang digunakan adalah 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dari volume minyak 

biji karet hasil esterifikasi. Proses penyinaran radiasi gelombang mikro dilakukan selama 10 menit 

dengan katalis NaOH sebanyak 0,5% dari berat minyak hasil esterifikasi. Daya gelombang mikro 

yang digunakan adalah 280 Watt. Minyak biji karet hasil esterifikasi yang direaksikan sebanyak 400 

ml untuk tiap sampel. Dari hasil penelitian didapatkan nilai viskositas biodiesel minyak biji karet  

terendah adalah 35.54 cSt pada prosentase penambahan 40%, sedangkan nilai tertingginya terjadi 

pada prosentase penambahan metanol 10% dengan nilai 73,02 cSt. Nilai kalor tertinggi adalah 

11437,36 kkal/kg didapat dengan prosentase penambahan metanol sebanyak 10%, sedang nilai 

terkecilnya adalah 9899,83 kkal/Kg hasil dari penambahan metanol 50%. Nilai massa jenis tersebut 

dari yang terbesar adalah 0,901 gr/cm3, 0,900 gr/cm3, 0,893 gr/cm3, 0,881 gr/cm3, 0,876 gr/cm3. 

Sedangkan nilai titik nyala menurun dari 84,6 oC pada titik prosentase penambahan 40% hingga 64,3 
oC.  
 

Kata Kunci: Biodiesel minyak biji karet, transesterifikasi, prosentase penambahan metanol, 

gelombang mikro, sifat fisik biodiesel. 

 

Pendahuluan 

 Latar Belakang 
Bahan bakar minyak yang berasal dari 

hasil tambang masih menjadi sumber energi 

utama di Indonesia. Sumber bahan bakar fosil 

tersebut seakan tak tergantikan 

penggunaannya. Padahal, sumber bahan bakar 

tersebut tidak dapat diperbaharui. 

Penggunaanya selama ini, telah membuat 

cadangan minyak tambang semakin berkurang 

dan cukup kritis. Penurunan cadangan minyak 

bumi Indonesia dapat dilihat pada gambar 1. 

Dengan tingkat konsumsi saat ini yang 

mencapai 388,241 juta barel per tahun, 

diprediksikan cadangan akan habis pada 10-15 

tahun mendatang. 

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, 

dibutuhkan substitusi sumber bahan bakar lain 

yang mampu diperbaharui dan juga lebih 

ramah lingkungan. Biodiesel merupakan salah 

satu alternatif untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Biodiesel berasal dari minyak-

minyak nabati maupun hewani. Biodiesel 

memiliki emisi gas buang yang lebih tidak 

berbahaya dibandingkan bahan bakar solar.  

 

 
Gambar 1 Cadangan minyak bumi Indonesia 

Sumber: Statistik Minyak Bumi – ESDM 

(2010:2) 

 

Biji dari tanaman karet memiliki 

potensi yang besar untuk dimanfaatkan 

sebagai biodiesel, mengingat luasnya lahan 

perkebunan karet di Indonesia. Selama ini biji 
karet tidak dimanfaatkan dan hanya dibuang. 

Padahal satu pohon karet bisa menghasilkan 

sekitar seribu biji. Dari jumlah itu, yang 
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digunakan untuk pembenihan hanya 10 persen 

saja, selebihnya tidak dimanfaatkan. Penelitian 

tentang kemungkinan pemanfaatan biodiesel 

minyak biji karet dengan cara konvensional 

telah dilakukan pada tahun 2010 oleh 

Danurahman. Penelitian tersebut 

menggunakan variasi prosentase penambahan 

metanol sebesar 10%, 20%, dan 30% pada 

proses transesterifikasinya. Dari penelitian 

tersebut didapatkan bahwa massa jenis, 

viskositas kinematic, nilai kalor dan indek 

setana berubah dengan perubahan prosentase 

penambahan methanol [1]. Transesterifikasi 

adalah proses perreaksian alkohol dengan 

trigliserida untuk menghasilkan metil ester dan 

hasil samping berupa gliserol dengan bantuan 

katalis basa [2]. 

 Pada tahun 2010, Handayani 

melakukan penelitian tentang pembuatan 

biodiesel dari minyak ikan dengan radiasi 

gelombang mikro. Dari penelitian tersebut 

didapatkan hasil waktu radiasi yang semakin 

lama mampu mempercepat laju reaksi dan 

meningkatkan konversi biodiesel [3].  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan tersebut, penambahan prosentase 

metanol pada minyak biji karet proses 

transesterifikasi minyak nabati berpengaruh 

terhadap nilai fisik biodiesel. Pada penelitian 

ini menggunakan variasi penambahan metanol 

dengan prosentase 10%, 20%, 30%, 40%, dan 

50%. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya 

hanya sampai 30%. Pada penelitian pembuatan 

biodiesel dari minyak biji karet sebelumnya, 

digunakan alat refluk sebagai sumber kalor 

untuk mereaksikan metanol dan 

trigliseridanya.  Untuk penelitian ini, 

menggunakan microwave oven dengan daya 

280 Watt dan lama penyinaran gelombang 

mikro selama 10 menit. Variasi prosentase 

penambahan metanol yang lebih besar 

diharapkan dapat mengetahui nilai fisik 

biodiesel yang optimal pada pembuatan 

biodiesel dengan menggunakan gelombang 

mikro tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

dirumuskan sebuah pemasalahan yaitu: 

Bagaimana pengaruh prosentase penambahan 

metanol pada proses transesterifikasi minyak 

biji karet (Havea brasiliensis) untuk 

menghasilkan biodiesel dengan gelombang 

mikro. 

 

Metode Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas (independent variable) 

dari penelitian ini adalah  penambahan metanol 

pada proses transesterifikasi minyak biji karet 

(havea brasiliensis) untuk menghasilkan 

biodiesel dengan gelombang mikro yaitu 

sebesar: 10%, 20%, 30%, 40% dan 50 %. 

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

yaitu:  Nilai viskositas kinematik, massa jenis, 

nilai kalor, dan titik nyala, serta indeks setana 

biodiesel minyak biji karet. 

3. Variabel terkontrol 

Parameter yang dijaga tetap selama 

pengujian adalah: 

- Minyak biji karet setelah diesterifikasi. 

- Daya microwave oven yang digunakan adalah 

280 watt, dengan penyinaran 10 menit 

 

Hasil dan Pembahahasan 

Pengaruh penambahan prosentase metanol 

terhadap Viskositas kinematik biodiesel 

minyak biji karet bisa dilihat pada grafik 

berikut 

Gambar 2. Grafik penambahan prosentase 

metanol terhadap Viskositas kinematik 

biodiesel minyak biji karet 

 

Dari gambar diatas, terlihat pengaruh 

penambahan prosentase metanol terhadap 

viskositas kinematik biodiesel. Nilai viskositas 

kinematik biodiesel minyak biji karet hasil 

transesterifikasi mengalami penurunan seiring 

bertambahnya prosentase metanol yang 
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ditambahkan. Viskositas kinematik suatu 

fluida merupakan ukuran tahanan fluida 

terhadap aliran. Semakin tinggi nilai viskositas 

kinematik biodiesel maka kemampuan untuk 

mengalirnya semakin rendah begitu juga 

sebaliknya. Nilai viskositas kinematik 

tertinggi terjadi pada penambahan metanol 

10% dengan nilai 73,02 cSt, sedangkan nilai 

terendahnya terjadi pada penambahan 40% 

dengan nilai 35,55 cSt. Tetapi pada 

penambahan metanol 50% nilai viskositasnya 

kembali naik ke titik 37,32 cSt. Penurunan 

nilai viskositas tersebut terjadi karena semakin 

banyak metanol yang tereaksikan dengan 

trigliserida hasil esterifikasi minyak biji karet 

sehingga semakin banyak metil ester yang 

terbentuk [4]. Namun pada titik penambahan 

metanol prosentase 50% nilainya kembali 

naik, hal ini disebabkan oleh berlebihnya ada 

metanol yang tidak dapat bereasksi kembali 

dengan trigliserida karena suru pereaksian 

cukup rendah. 

Dari gambar grafik  diatas juga terlihat 

perbandingan nilai viskositas antara proses 

transesterifikasi yang menggunakan 

gelombang mikro dengan proses 

transesterifikasi yang mengunakan cara 

konvensional, dimana nilai viskositas 

kinematiknya sangat jauh berbeda walau 

kecenderungannya sama. Nilai viskositas 

kinematik hasil transesterifikasi dengan 

gelombang mikro nilainya berada diatas, hal 

ini menunjukkan bahwa viskositas kinematik 

hasil penelitian ini jauh lebih kental 

dibandingkan dengan cara konvensional. Hal 

tersebut disebabkan karena pada prosentase 

penambahan metanol yang sedikit suhu yang 

didapat sangat tinggi yang mengakibatkan 

banyak metanol yang menguap, maka ada 

trigliserida yang tidak berikatan dengan 

metanol untuk menjadi metil ester, sedang 

pada campuran yang kaya metanol, suhu yang 

didapat cukup rendah hal ini membuat proses 

reaksi tidak berjalan lancar. Selain 

menghasilkan metil ester reaksi 

transesterifikasi juga menghasilkan gliserol. 

Gliserol ini juga dapat mempenguruhi nilai 

viskositas kinematiknya jika proses pencucian 

kurang bersih.  

Pengaruh penambahan prosentase 

metanol terhadap Massa jenis biodiesel 

minyak biji karet dapat dilihat pada grafik 

berikut  

Gambar 3. Grafik hubungan penambahan 

prosentase metanol terhadap Massa jenis 

biodiesel minyak biji karet. 

 

Massa jenis suatu material adalah 

ukuran kerapatan atau kepadatan partikelnya 

dalam sebuah volume tertentu [5]. Semakin 

banyak prosentase metanol yang ditambahkan 

pada proses transesterifikasi minyak biji karet, 

nilai massa jenis yang didapat semakin kecil. 

Nilai massa jenis yang semakin kecil 

mengindikasikan kerapatannya semakin kecil 

pula. Hal tersebut terjadi karena semakin 

banyak prosentase metanol yang ditambahkan 

pada proses transterifikasi mengakibatkan 

semakin banyak metanol yang berikatan 

dengan trigliserida hasil dari esterifikasi maka 

semakin banyak metil ester yang terbentuk 

sehingga massa jenisnya semakin menurun.  

Dari gambar grafik  diatas juga terlihat 

perbandingan nilai massa jenis antara proses 

transesterifikasi yang menggunakan 

gelombang mikro dengan proses 

transesterifikasi yang mengunakan cara 

konvensional, dimana nilai massa jenisnya 

kecenderungannya sama - sama menurun. 

Nilai massa jenis hasil transesterifikasi dengan 

gelombang mikro nilainya berada dibawah, hal 

ini menunjukkan bahwa massa jenis hasil 

penelitian ini lebih renggang dibandingkan 

dengan cara konvensional. Hal tersebut 

disebabkan karena  pemanasan dengan 

gelombang mikro mampu mereaksikan 

trigliserida dengan metanol lebih merata 

dengan waktu yang jauh lebih singkat 

dibandingkan dengan cara konvensional 
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sehingga lebih banyak metil ester dan gliserol 

yang terbentuk.  

Pengaruh penambahan prosentase 

metanol terhadap Nilai Kalor biodiesel minyak 

biji karet dapat dilihat pada grafik berikut 

 

 
Gambar 4. Grafik hubungan penambahan 

prosentase metanol terhadap Nilai kalor 

biodiesel minyak biji karet 

 

Pada pengujian nilai kalor dari 

biodiesel minyak biji karet didapatkan hasil 

yang nilainya semakin menurun dengan 

semakin banyaknya metanol yang 

ditambahkan pada proses transesterifikasi. Hal 

tersebut dapat dilihat melalui gambar grafik 4 

diatas. Nilai kalor tertinggi adalah 11437,36 

kkal/kg didapat dengan prosentase 

penambahan metanol sebanyak 10%, sedang 

nilai terkecilnya adalah 9899,83 kkal/kg hasil 

dari penambahan metanol 50%. Nilai kalor 

suatu bahan bakar merupakan jumlah energi 

panas yang terkandung dalam suatu massa atau 

volume bahan bakar melalui proses 

pembakaran sempurna. Jadi, semakin tinggi 

nilai kalornya maka energi panas yang 

dikandung oleh bahan bakar tersebut semakin 

besar. 

Dari gambar grafik diatas juga terlihat 

perbandingan nilai kalor antara proses 

transesterifikasi yang menggunakan 

gelombang mikro dengan proses 

transesterifikasi yang mengunakan cara 

konvensional, dimana nilai massa jenisnya 

kecenderungannya sama - sama menurun. 

Nilai kalor hasil transesterifikasi dengan 

gelombang mikro nilai rata-ratanya berada 

diatas, hal ini menunjukkan bahwa nilai kalor 

hasil penelitian ini lebih baik dibandingkan 
dengan cara konvensional. Hal tersebut 

disebabkan karena  pemanasan dengan 

gelombang mikro mampu mereaksikan 

trigliserida dengan metanol lebih merata 

dengan waktu yang jauh lebih singkat 

dibandingkan dengan cara konvensional 

sehingga lebih banyak metil ester yang 

terbentuk.  

Pengaruh penambahan prosentase 

metanol terhadap Titik Nyala biodiesel minyak 

biji karet dapat dilihat pada grafik berikut 

 

 
Gambar 5. Grafik hubungan penambahan 

prosentase metanol terhadap Titik nyala 

biodiesel minyak biji karet 

 

Pada gambar grafik 5 terlihat hubungan 

penambahan prosentase metanol terhadap nilai 

titik nyala biodiesel. Titik nyala adalah 

temperatur dimana timbul sejumlah uap yang 

apabila tercampur dengan udara membentuk 

suatu campuran yang mudah menyala bila 

diberi energi aktifasi [6]. Titik nyala yang 

didapatkan dari penelitian ini, nilai titik nyala 

biodiesel minyal biji karet semakin menurun 

seiring dengan penambahan prosentase 

metanol hingga titik 40%, tetapi pada titik 50% 

nilai titik nyalanya kembali naik. nilai terendah 

dari  titik nyala yang dicapai adalah sebesar 

64,3oC yaitu pada penambahan metanol 

dengan prosentase 40%, sedang nilai 

tertingginya terjadi pada penambahan metanol 

prosentase 10% yaitu sebesar 84,6 oC. 

Penurunan nilai titik nyala tersebut terjadi 

karena semakin banyak metanol yang 

tereaksikan dengan trigliserida hasil 

esterifikasi minyak biji karet. Metanol 

memiliki nilai titik nyala yang lebih kecil dari 

minyak biji karet menyebabkan nilai dari metil 
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ester ikut turun. Namun pada titik penambahan 

metanol prosentase 50% nilainya kembali 

naik, hal ini disebabkan oleh berlebihnya 

metanol, sehingga ada metanol yang tidak 

dapat bereasksi dengan trigliserida. 

Dari gambar grafik diatas juga terlihat 

perbandingan nilai titik nyala antara proses 

transesterifikasi yang menggunakan 

gelombang mikro dengan proses 

transesterifikasi yang mengunakan cara 

konvensional, dimana nilai titik nyalanya 

kecenderungannya sama - sama menurun. 

Titik nyala hasil transesterifikasi dengan 

gelombang mikro nilai rata-ratanya berada 

dibawah, hal ini menunjukkan bahwa titik 

nyala hasil penelitian ini lebih baik 

dibandingkan dengan cara konvensional 

karena untuk terjadinya proses pembakaran 

diperlukan energi aktivasi yang jauh lebih 

kecil. Hal tersebut disebabkan karena 

pemanasan dengan gelombang mikro mampu 

mereaksikan trigliserida dengan metanol lebih 

merata dengan waktu yang jauh lebih singkat 

dibandingkan dengan cara konvensional 

sehingga lebih banyak metil ester yang 

terbentuk.  

Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan kesimpulan bahwa, terdapat 

pengaruh penambahan prosentase metanol 

pada proses transesterifikasi minyak biji karet 

(Havea brasiliensis) untuk menghasilkan 

biodiesel dengan gelombang mikro. Pengaruh 

yang terjadi adalah: 

1. Pengaruh penambahan metanol 

menyebabkan penurunan nilai viskositas 

biodiesel minyak biji karet  hingga nilai 35.54 

cSt pada prosentase penambahan 40%. Tetapi 

nilai kembali naik pada titik 50%. 

2. Nilai Kalor yang didapat dari 

penelitian ini memiliki kecenderungan 

menurun seiring bertambahnya prosentase 

metanol yang dimasukkan pada proses 

transesterifikasi. Nilai kalor tertinggi adalah 

11437,36 kkal/kg didapat dengan prosentase 

penambahan metanol sebanyak 10%, sedang 

nilai terkecilnya adalah 9899,83 kkal/kg hasil 

dari penambahan metanol 50%. 

3. Terdapat pengaruh dari penambahan 

metanol terhadap nilai massa jenis biodiesel 

minyak biji karet, dimana nilainya terus 

menurun.  

4. Nilai Titik Nyala Biodiesel 

dipengaruhi oleh penambahan prosentase 

metanol. Hal ini terlihat dari nilainya yang 

terus menurun dari 84,6 oC pada titik 

prosentase penambahan 40 % hingga 64,3 oC, 

namun nilainya kembali naik pada titik 50% 

menjadi 71,3 oC.  
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Abstrak 
Energi surya adalah salah satu bentuk energi paling melimpah yang dapat dimanfaatkan secara cuma-

cuma. Sel Surya Silikon telah terbukti mampu menghasilkan efisiensi yang tinggi sampai 25%.  Akan 

tetapi, tingginya energi yang dibutuhkan dalam proses produksi dan lamanya waktu yang dibutuhkan 

untuk membayar investasi ini membuat energi surya masih sangat sulit untuk menggantikan energi 

fosil. Salah satu alternatif sel surya yang murah adalah Dye-sensitized solar cell (DSSC). DSSC 

menggunakan bahan yang melimpah dan berharga murah dalam proses produksinya. Untuk 

memasuki tahap komersialisasi ada dua opsi yang dapat dilakukan yaitu efisiensi DSSC perlu 

ditingkatkan atau ongkos produksi perlu ditekan seminimal mungkin. Modifikasi struktur adalah hal 

yang umum dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan performa dan menurunkan biaya. Modifikasi 

struktur dilakukan untuk mengganti bagian-bagian sel surya yang mahal dengan material yang lebih 

murah. Transparent conducting Oxide (TCO) adalah material yang mengambil porsi 24% dari total 

biaya produksi DSSC. Selain itu, sifat TCO yang kaku membatasi aplikasi DSSC hanya pada 

permukaan yang rata. Pada penelitian ini peneliti berhasil mengganti material TCO dengan titanium 

sheet sebagai elektroda kerja. Titanium sheet dengan lubang mikro (TS-LM) telah digunakan untuk 

memproduksi Back-contact dye-sensitized solar cells (BC-DSSC). TS-LM membuat proses 

pembuatan sel surya lebih mudah dan murah dibandingkan DSSC yang telah dilaporkan sebelumnya. 

Efisiensi akhir yang mampu diperoleh adalah 4.37 % dibawah simulasi sinar matahari. 

Kata kunci : Dye-sensitized solar cell, Titanium sheet. 

 

Pendahuluan 
Dye sensitized solar cells (DSSC) pertama 

kali mendapat perhatian serius sebagai 

alternatif sel surya selain silikon pada tahun 

1991 saat Prof. Gratzel pertama kali 

melaporkan DSSC yang memiliki susunan 

struktur yang sederhana dengan biaya produksi 

rendah[1]. Dua dekade setelahnya 

perkembangan DSSC telah menghasilkan 

capaian yang luar biasa dalam hal optimasi dan 

proses sehingga mencapai hasil efisiensi > 

12%[2].  

DSSC bekerja dengan prinsip dasar 

mengkonversi energi cahaya berupa photon 

menjadi listrik. DSSC konvensional memiliki 

struktur berlapis yang terdiri atas elektoda 

kerja/semikonduktor/pewarna (dye)/elektrolit 

/elektroda lawan seperti pada gambar 1. DSSC 

menggunakan pewarna sebagai penyerap 

cahaya seperti pada proses photosintesis 

tumbuhan. Zat warna yang menyerap photon 

akan tereksitasi ketingkatan energi lebih tinggi 

dan akan membutuhkan waktu relaksasi ke 

kondisi semula. Pewarna tereksitasi ini (Dye*) 

akan mencari jalan tercepat untuk stabil 

sehingga injeksi elektron terjadi pada pita 

konduksi semikonduktor TiO2. Elektron akan 

bergerak pada elektroda kerja menuju elektoda 

lawan melalui beban luar. Elektroda lawan 

umumnya menggunakan Platinum (Pt) atau 

Karbon (C) sebagai alternatif yang lebih 

murah. Cairan elektrolit yang mengandung 

pasangan redox Iodine/Tridide akan 

mengantarkan elektron dari elektroda lawan ke 

hole pada dye yang telah tereksitasi 

sebelumnya. Proses kerja ini akan terus 

berkelanjutan selama DSSC mendapat 

penyinaran cahaya.  

Performa sel surya ditunjukkan dengan 

grafik I-V (gambar 2) yang mengukur 

kemampuan sel untuk mengantarkan tegangan 

pada beban luar dan arus pada beban pada saat 

yang sama.  Arus short circuit, Isc, diperoleh 

dibawah penyinaran adalah tegangan 

maksimum. Sedangkan saat Tegangan open 

circuit (Voc) maksimum, tidak ada arus yang 

mengalir. Titik dimana arus dan tegangan 
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maksimum disebut maximum power point 

(MPP). 

 

 
Gambar 1. Struktur DSSC 

 

 

 
Gambar 2. Kurva I-V 

 

Parameter penting lainnya adalah fill 

factor (FF) yang dapat ditulis dengan 

persamaan 1 berikut. 

 

FF =
VMPP∙IMPP

VOC∙ISC
  (1) 

 

Menggunakan fill factor, daya maksimum 

(PMAX) dapat dituliskan sebagai berikut, 

 

PMAX = VOC · ISC · FF (2) 

 

Dengan kurva I-V standarisasi DSSC 

dapat dilakukan dengan membandingkan Voc, 

Isc dan fill factor. Efisiensi diukur dari 

perbandingan daya maksimum (PMAX) dan 

daya penyinaran untuk area tertentu (Plight) dan 

dapat ditulis seperti persamaan 3 dibawah ini.  

 

η =
PMAX

Plight
 (3) 

 

Kedua elektroda pada DSSC dibuat diatas 

kaca konduktif berupa kaca berlapis TCO 

(transparent conductive oxide). Material kaca 

konduktif yang digunakan pada elektroda kerja 

dan elektroda tahanan perlu diganti dengan 

material yang lebih fleksibel dan lebih murah 

untuk aplikasi yang lebih luas seperti sel surya 

fleksibel dan sel surya silinder. Kaca konduktif 

ini merupakan komponen termahal yang 

menyumbang 24% dari total produksi 

DSSC[3]. Fluorine doped tin oxide (FTO) 

yang dilapisi pada kaca adalah material TCO 

yang paling umum digunakan dalam proses 

pabrikasi DSSC. Beberapa penelitian telah 

dilakukan dengan mengganti kaca koduktif 

TCO dengan TCO berbasis polimer[4]. Akan 

tetapi, Photo anoda semikonductor yang 

digunakan untuk DSSC, Titanium dioxide 

(TiO2), membutuhkan proses pembakaran 

sampai 450oC, yang membuat TCO berbasis 

polimer menjadi tidak stabil. Proses 

temperature rendah juga telah secara intensif 

diteliti seperti low temperature sintering[5], 

hydrothermal treatment[6], chemical vapor 

deposition with UV irradiation[7], spray 

coating[8]. Akan tetapi, lemahnya ikatan 

(interconnection) antar partikel TiO2 oleh 

proses temperature rendah tersebut 

menghasilkan efisiensi yang lebih rendah dari 

proses temperatur tinggi. 

Struktur Back-contact dengan material 

metal adalah kandidat yang kuat untuk 

menggantikan TCO pada DSSC[9,10]. 

Perbedaan mendasar antara struktur 

konventional DSSC dan TCO-less Back-

contact DSSC terlihap pada gambar 3.  

Titanium adalah kandidat terbaik diantara 

material metal yang lain untuk aplikasi TCO-

less DSSC. Titanium memiliki karakteristik 

yang kuat, ringan, tidak reaktif terhadap 

elektriolit, membuat titanium mudah untuk 

diaplikasikan ke berbagai jenis struktur DSSC. 

Prof. Fan telah melaporkan TCO-less DSSC 

menggunakan kawat titanium  diameter 150 

µm dengan  efisiensi total 1.49%[11]. Prof. 

Hayase melaporkan TCO-less DSSC dengan 

mengganti FTO pada sisi anoda dengan 

Stainless Steel mesh berlapis titanium 
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(Ti/SUS) berfungsi sebagai penyokong 

mesoporous TiO2 dan sebagai metal grid 

penyalur elektron dari sisi belakang. SUS mesh 

tersebut membutuhkan lapisan titanium 

dengan proses sputtering untuk melindungi 

permukaan dan mencegah rekombinasi 

ekektron antara elekton pada elektroda metal 

dan elektron pada redox elektrolit untuk 

meningkatkan efisiensi photo-conversion[12]. 

  

 
Gambar 3. Perbandingan antara konvensional 

DSSC dan TCO-less DSSC. 

 

Pada penelitian ini digunakan Titanium 

sheet dengan lubang mikro (TS-LM) sebagai 

metal grid sebagai alternatif SUS mesh dan 

menghilangkan penggunaan TCO pada sisi 

elektroda kerja.  

Metodologi 

Material. TS-LM yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah contoh produk dari Ushio 

Inc. Japan yang memiliki ketebalan 40 µm 

dibandingkan dengan Ti Wire Mesh yang 

dijual bebas dengan ketebalan mencapai 150 

µm. TS-LM memiliki lubang-lubang mikro 

berdiameter 100 µm yang berfungsi sebagai 

jalur lintas elektrolit seperti pada gambar 4. 

Titanium dioxide yang digunakan adalah PST-

30NRD dari Catalysts and Chemical Ltd 

Japan. Pewarna yang dipakai adalah 

Ruthenizer 535-bis TBA (OPV-N719; 

Ditetrabutylammoniumcis-bis(isothiocyanato) 

bis(2,2'-bipyridyl-4,4'dicarboxylato) rutheni-

um(II)) dari OPV Tech. Komposisi elektrolit 

yang digunakan adalah 0.05 M Iodine (I2), 0.1 

M Lithium Iodine (LiI), 0.5 M tert-BuPyridine 

dan 0.6 M 1,2-dimethyl-3-propylimidazolium 

iodine. Elektroda lawan menggunakan 

platinum (Pt). Gambar Permukaan Mesh 

diambil dengan Olympus BX60. Photo-

conversion efficiency (PCE) diukur dengan 

Bunko-Keiki Co. Ltd., Model Solar 

Simulator CEP-2000SRR dengan metal 

mask untuk menghindari refleksi pada 

kaca. 

 

 
Gambar 4. Titanium Sheet dengan lubang 

mikro (TS-LM). 

 

Pembuatan Sel Surya. TS-LM dicuci 

menggunakan ultrasonic bath dengan destilled 

water, isopropanol dan acetone berurutan 

dengan waktu 15 menit tiap prosesnya. Setelah 

dikeringkan dengan blower, TS-LM dilapisi 

dengan PST-30NRD menggunakan metode 

doctor blading yang dilanjutkan dengan 

pemanasan pada suhu 450oC dengan waktu 

tahan 30 menit untuk menghasilkan fasa 

anatase pada TiO2. Setelah temperatur turun 

sekitar 80oC elektroda direndam pada larutan 

pewarna N719 dengan pelarut etanol selama 

24 jam untuk melekatkan pewarna pada 

permukaan semikonduktor. Setelah 

perendaman selesai, dicuci dengan etanol 

untuk menghilangkan sisa pewarna yang tidak 

melekat sempurna. Komponen Sel surya 

DSSC selanjutnya disusun dengan urutan 

kaca/TiO2+dye/TS-LM/elektroda lawan 

(gambar 3.b). Elektrolit disuntikkan diantara 

TS-LM dan elektroda lawan dan ditutup 

dengan UV-sealant untuk mencegah 

kebocoran.   
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Hasil dan Pembahasan 

TS-LM vs Ti Wire Mesh. Untuk melihat 

performa TCO-less BC-DSSC dengan TS-LM, 

dibuat pula TCO-less BC-DSSC dengan Ti 

Wire Mesh (Ti-WM) yang dijual umum 

sebagai pembanding. Performa kedua sel surya 

ini dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 5. Sel 

dengan Ti-WM memiliki performa Efisiensi 

0.38%, FF 0.44, Voc 0.43 V, Isc 2.01 mA/cm2. 

Sedangkan Sel dengan TS-LM memiliki 

performa Efisiensi 4.26%, FF 0.70, Voc 0.71 

V, Isc 8.55 mA/cm2.  

 

Tabel 1. Perbandingan sel performa antara TS-

LM dan Ti-WM  

  Ti-WM TS-LM 

Efisiensi [%] 0.38 4.26 

FF 0.44 0.70 

Voc [V] 0.43 0.71 

Isc [mA/cm2] 2.01 8.55 

Area [cm2] 0.2025 0.2025 

Hasil yang sangat timpang ini dapat 

dijelaskan dari gambar 5 yang menunjukkan 

luas permukaan yang tertutup oleh TiO2 dan 

dye. TS-LM memiliki permukaan yang lebih 

luas tertutup oleh TiO2 dan dye jika dibanding 

dengan Ti-WM. Retak permukaan TiO2 pada 

TS-LM cenderung lebih kecil dibandingkan 

pada Ti-WM sehingga transfer elektron dari 

elektroda ke metal grid menjadi lebih optimal 

yang berujung pada Isc yang lebih baik. 

  

 
Gambar 4. Perbandingan permukaan TL-LM 

dan Ti-WM yang terlapisi TiO2 dan dye.  

 

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya 

efisiensi Ti-WM adalah ketebalannya yang 

mencapai 150 µm sedangkan kemampuan 

difusi elektrolit hanya berkisar 50 µm saja. 

Kemampuan difusi ini juga akan 

mempengaruhi injeksi elektron pada sel surya. 

Luasnya bagian metal yang tidak tertutup 

dengan TiO2 dan dye pada Ti-WM 

meningkatkan peluang rekombinasi elektron 

dari elektrolit menuju metal grid tanpa melalui 

beban luar. Tingginya rekombinasi ini akan 

berdampak pada menurunnya tegangan open 

circuit (Voc) pada DSSC. 

 

 

 
Gambar 5. I-V Karakteristik dan IPCE TS-LM 

dan Ti-WM.  

 

Surface Polishing. TS-LM yang telah 

dicuci menggunakan destilled water, 

isopropanol dan acetone diamati dibawah 

mikroskop optik menunjukkan permukaan 

yang belum sepenuhnya seragam, hal ini 

mungkin terkait pada proses produksi dari TS-

LM tersebut.  

Tabel 2. Performa sel surya TS-LM Polished  

  Polished 

Efisiensi [%] 4.37 

FF 0.69 

Voc [V] 0.71 

Isc [mA/cm2] 8.94 

Area [cm2] 0.2025 
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Untuk membentuk permukaan yang seragam 

maka dilakukan surface polishing. Permukaan 

TS-LM dipolish secara manual dengan amplas 

halus untuk menghilangkan kotoran pada 

permukaan TS-LM (gambar 7). Performa sel 

surya dengan TS-LM Polished dapat dilihat 

pada tabel 2 dan Gambar 6 dengan performa 

Efisiensi 4.37%, FF 0.69, Voc 0.71 V, Isc 8.94 

mA/cm2. Sedangkan Sel normal memiliki 

performa Efisiensi 4.26%, FF 0.70, Voc 0.71 

V, Isc 8.55 mA/cm2 (pada tabel 1).  

 

 
Gambar 6. I-V Karakteristik dan IPCE 

Polished dan Normal TS-LM 

Meningkatnya kontak permukaan antara 

TiO2 dan TS-LM dari proses polishing juga 

meningkatkan jumlah injeksi elektron dari 

TiO2 ke metal grid  hal ini meningkatkan Isc 

sekitar 0.4%. Sedangkan Voc tetap konstan 

menunjukkan polishing tidak mempengaruhi  

rekombinasi pada sistem. Polishing ini juga 

akan menghilangkan oksida-oksida pada 

permukaan titanium yang akan meningkatkan 

performa sel surya. 

 

 

 
Gambar 7. Polished TS-LM dan Normal TS-

LM  

 

Kesimpulan 

DSSC telah sukses dipabrikasi dengan 

menggantikan material TCO pada elektroda 

kerja dengan titanium sheet dengan lubang 

mikro (TS-LM). Efisiensi tertinggi sebesar 

4.37% diperoleh dengan melakukan surface 

polishing untuk menghilangkan oksida pada 

permukaan titanium dan memperluas kontak 

antara elektroda dan TiO2. Penelitian lanjutan 

diharapkan akan dilakukan untuk 

mengoptimaikan penyerapan pewarna pada 

daerah 350-450 nm dengan menambahkan co-

sensitizer.  
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Abstrak 
Listrik menjadi hal penting bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya 

listrik, kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Salah satu jenis pembangkit listrik 

adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), karena besarnya daya yang dihasilkan oleh PLTU, 

maka desain PLTU yang efisien menjadi sangat penting. Penulis meninjau bagian dari pembangkit 

listrik tenaga uap yaitu primary air fan. Penulis melakukan perhitungan desain sudu propeller primary 

air fan berdasarkan parameter-parameter yang diketahui dari operating and maintenance manual. 

Kemudian penulis melakukan desain  sudu propeller primary air fan menggunakan software 

Autodesk Inventor 2015 serta Ansys Bladegen. Penulis juga melakukan analisis computational fluid 

dynamics (CFD) menggunakan software Ansys CFX dengan didahului melakukan proses generasi 

mesh menggunakan Ansys Turbogrid. Berdasarkan model sudu propeller primary air fan yang 

penulis buat, kriteria tekanan yang dihasilkan model memenuhi spesifikasi dengan tekanan yang 

dihasilkan primary air fan melebihi 11419 Pa. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa efisiensi 

model sudu propeller primary air fan memenuhi efisiensi perhitungan yaitu 81%. 

Kata kunci: Primary Air Fan, Tekanan, Efisiensi 

 

Pendahuluan 

Listrik menjadi hal penting bagi manusia 

dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

Dengan adanya listrik, kehidupan manusia 

menjadi lebih mudah dan nyaman. Jenis 

pembangkit yang terbanyak dipakai di 

Indonesia adalah pembangkit listrik berbahan 

bakar batubara, dengan total 20 gigawatt (GW) 

atau 44% dari total produksi listrik Indonesia 

[1]. Bahkan, pembangkit listrik berbahan 

bakar batubara (uap) masih menjadi mayoritas 

dalam rencana pembangkitan listrik 35.000 

MW yang digagas oleh pemerintah Indonesia. 

Desain PLTU yang efisien menjadi penting 

karena besarnya daya listrik yang dihasilkan. 

Dalam hal ini penulis meninjau sudu Propeller 

primary air fan pada Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) ABC. Pada penelitian ini 

penulis membuat desain sudu Propeller 

primary air fan menggunakan Autodesk 

Inventor 2015 dan Ansys Workbench.   

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain 

propeller primary air fan berdasarkan 

parameter-parameter yang diketahui 

menggunakan software Autodesk Inventor 

2015 dan Ansys Workbench, serta melakukan 

simulasi computational fluid dynamics (CFD) 

terhadap desain yang dibuat menggunakan 

Ansys Workbench. 

Primary Air Fan 

Primary air fan adalah salah satu jenis 

penggerak udara berfungsi menggerakkan 

udara yang akan mendorong serbuk batubara 

masuk ke dalam boiler. Pada PLTU ABC, 

primary air fan yang sudah ada (existing) 

berjenis adjusted rotor-vane axial-flow fan [2]. 

Keberadaan primary air fan dapat dilihat pada 

skema operasi PLTU ABC sebagai berikut. 

 
 
 
Gambar 2 Skema PLTU ABC [3] 
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 Primary air fan yang ada pada PLTU 

ABC saat ini memiliki dua stage, dan pada tiap 

stage terdiri dari rotor dan stator. Rotor dan 

sator tersusun dari airfoil, berikut ini adalah  

geometri airfoil berdasarkan Wallis [4]. 

 

 
 

 

 

Pemodelan Sudu Propeller Primary Air 

Fan 

Penulis melakukan pemodelan sudu propeller 

primary air fan berdasarkan parameter yang 

didapat dari operating and maintenance 

manual sebagai berikut. 
 

Tabel 1. Data Operation and Maintenance 

Manual [5] 
Working 

Condition 

TB 
Conditi

on 

B-MCR 

Conditi

on 

TMCR 

Conditi

on 

Volume flow rate 

at inlet (m3/s) 

172.84 120.48 94.57 

Mass flow rate at 

inlet (kg/s) 

199.11 138.91 109.04 

Temperature at 

inlet (oC) 

30 30 30 

Air density at 

inlet (m3/kg) 

1.1530 1.1530 1.1530 

Total pressure at 

inlet (Pa) 

-549 -438 -409 

Static pressure at 

inlet (Pa) 

-549 -438 -409 

Total pressure at 

oulet (Pa) 

13870 10695 9965 

Static pressure at 

outlet (Pa) 

11419 11133 10374 

Total pressure 

rise (Pa) 

14566 11205 10418 

Tabel 1. Data Operation and Maintenance 

Manual (lanjutan) [5] 

 

Working Condition 

TB 

Condi

tion 

B-MCR 

Condition 

TMCR 

Conditi

on 

Pressure rise for 

user need (Pa) 

1456

6 

11205 10418 

Air temperature at 

outlet (oC) 

15.41 10.92 10.22 

Accesory loss (Pa) Involved in the loss of total 

pressure rise 

Total pressure 

efficiency (%) 

80.36 87.22 86.67 

Static pressure 

efficiency (%)  

80.36 87.22 86.67 

Shaft power (%) 2984 1490 1097 

Speed of air fan 

(rev/min) 

1470 1470 1470 

 

Berdasarkan parameter-parameter tersebut, 

penulis melakukan pemodelan sudu propeller 

primary air fan dengan diagram alir sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan perhitungan dengan 

diagram alir di atas, maka didapatkan hasil: 

 

Tabel 2 Perhitungan Sudu Primary Air Fan(1) 

Desain Awal - BASE AND MEAN, 

CASCADE DESIGN METHOD 

Symbol Terms Value Unit Value Unit 

R radii tip 998 mm 39.29 in 

rb radii boss 629 mm 24.76 in 

A 

Annulus 

area   
20.30 

ft2 

xb 

boss to tip 

ratio   0.63  

ηT 
Total 

Efficiency 
0.81 

   

Gambar 3 Geometri Airfoil [4] 

Gambar 4 Diagram Alir Pemodelan Sudu 
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Desain Stator 
Section 

 0 1 2 3 4 5 
ξ 17.22 16.86 15.08 13.39 11.84 10.45 

b/c 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.076 

N 23 23 23 23 23 23 

C 12.12 11.68 10.18 9.26 8.64 8.19 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka 

dapat dilakukan pemodelan sudu propeller 

primary air fan baik rotor maupun stator. 

Profil airfoil yang penulis pakai untuk 

mendesain sudu propeller primary air fan 

adalah profil C4 karena profil ini merupakan 

gabungan dari beberarapa bentuk profil dasar 

serta menghasilkan hasil yang memuaskan [4]. 

Berikut ini adalah koordinat dari profil C4 

yang penulis pakai. 

 

Tabel 3 Koordinat Profil C4 [4] 

Distance 

from LE C4 (Ref. 54) 

0 1.15 

1.25 3.19 

2.5 4.42 

5 6.1 

7.5 7.24 

10 8.09 

15 9.28 

20 9.9 

30 10.3 

40 10.22 

50 9.8 

60 8.98 

70 7.7 

80 5.91 

 

 

Tabel 3 Koordinat Profil C4 (lanjutan) [4] 

Proses pemodelan sudu pada software 

Autodesk Inventor 2015 dan Ansys 

Workbench sebagai berikut. 

Pembuatan chord 
dan stagger angle 

Meanline 

Camber Trailing Edge 

Interpolasi Camber 
Menempelkan Airfoil 
pada bidang di silinder 

Airfoil 3D  
Section 0-5 Pembuatan Hub dan 

Shroud 

 Desain Rotor Semua Section 

Param

eter 
Section 

0 1 2 3 4 5 

r 24 24.76 28.39 32.02 35.65 39.29 

x 0.61 0.63 0.72 0.81 0.90 1.00 

N 24 24 24 24 24 24 

c 11.92 11.84 10.57 8.85 7.31 6.10 

ξ 23.41 25.66 34.84 41.85 47.28 51.56 

b/c 0.098 0.092 0.069 0.053 0.042 0.034 

Distance from 

LE 
C4 (Ref. 54) 

90 3.79 
95 2.58 

100 0.76 
L.E. rad 1.15 
T.E. rad 0.76 
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Import Airfoil ke 
Ansys Bladegen 

Inlet dan Rotor 1 

Gambar 5 Proses Pemodelan Sudu 

Stator 1 Rotor 2 

Stator 2 dan Outlet 

 

Gambar 4 Proses Pemodelan Sudu 
(lanjutan) 

 

Analisis Computational Fluid Dynamics 

(CFD) Model Propeller Primary Air Fan 

Setelah model propeller primary air fan 

dibuat, maka dilakukan simulasi untuk 

mengetahui performa yang dihasilkan oleh 

model, dalam hal ini penulis mencari nilai 

efisiensi serta tekanan yang dihasilkan oleh 

primary air fan. Penulis memakai software 

Ansys CFX sebagai software simulasi CFD, 

dengan didahului proses generasi mesh dengan 

mengunakan Ansys Turbogrid. 

Penulis melakukan proses generasi mesh 

dengan jumlah elemen bermacam-macam, hal 

ini berfungsi untuk menentukan hasil simulasi 

pada akhirnya konvergen ataukah tidak.  

 

 
Gambar 6 Hasil Generasi Mesh 

 

Pada proses simulasi di Ansys CFX, penulis 

memakai fasilitas Turbo Mode untuk 

menyatukan komponen-komponen yang 

disimpan pada file yang berbeda. 

 

 
Gambar 7 Turbo Mode Ansys CFX 

 Kemudian dilakukan proses running 

simulasi CFD dengan didahului mengatur 

parameter operasi primary air fan. 

 

 

Gambar 8 Running Simulasi CFD 

 

Analisis 

Berdasarkan hasil simulasi CFD, maka dapat 

dilakukan pengukuran torsi dan daya yang 

dihasilkan oleh sudu untuk rotor 1 dan rotor 2, 

hasilnya adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4 Daya Yang Dihasilkan Model 

Jenis Torsi Rotor 
1 (kN.m) 

Torsi Rotor 
2 (kNm) 

Daya 
(kw) 

Coarse 1419.859 1253.277 2673.13 
Medium 1403.052 1228.742 2631.79 

Fine 1383.3320 1200.505 2583.82 
Specify 1381.385 1200.413 2581.79 

 

Perhitungan daya didapatkan dari persamaan 

P = T.ω. 

Setelah mendapatkan daya mekanik yang 

dihasilkan oleh primary air fan, maka efisiensi 

primary air fan didapat: 

 

Tabel 5 Efisiensi Model Sudu 

Jenis Efisiensi (%) Error (%) 
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Coarse 89.582 10.59 

Medium 88.196 8.88 

 

Tabel 5 Efisiensi Model Sudu (lanjutan) 

Jenis Efisiensi (%) Error (%) 

Fine 86.589 6.90 

Specify 86.521 6.81 

 

Perhitungan error berdasarkan referensi 

efisiensi perhitungan desain awal yaitu 81%. 

Meskipun efisiensi hasil simulasi CFD lebih 

besar 6.81% dibanding efisiensi hasil 

perhitungan, namun hasil ini masih baik 

karena pada model sudu propeller primary air 

fan yang penulis buat tidak ada toleransi antara 

shroud dengan tip diameter pada sudu, jika 

toleransi dimasukkan maka efisiensi akan 

menurun dan semakin mendekati efisiensi 

perhitungan. 

Selain efisiensi, berdasarkan simulasi CFD 

didapat pula tekanan yang dihasilkan oleh 

model sudu propeller primary air fan, sebagai 

berikut. 

 

Tabel 6 Tekanan Yang Dihasilkan Model 

Jenis Tekanan (Pa) Error (%) 

Coarse 11434.8 0.138 

Medium 11430.1 0.097 

Fine 11422 0.026 

 

Perhitungan error yaitu berdasarkan referensi 

tekanan yang dihasilkan oleh primary air fan 

berdasarkan operating and maintenance 

manual sebesar 11419 Pa. 

 

 

Gambar 9 Distribusi Tekanan 

Hasil analisis CFD menunjukkan bahwa model 

sudu propeller primary air fan menghasilkan 

tekanan 11422 Pa, tekanan tersebut sudah 

memenuhi kriteria dari operating and 

maintenance manual yaitu 11419 Pa.  

 

Kesimpulan 

Sudu propeller primary air fan berhasil 

dibuat berdasarkan parameter-parameter yang 

diketahui dari operating and maintenance 

manual menggunakan software Autodesk 

Inventor 2015 serta Ansys Workbench. Hasil 

simulasi CFD terhadap model yang sudah 

dibuat menunjukkan bahwa tekanan yang 

dihasilkan oleh model adalah 11422 Pa dengan 

efisiensi sebesar 86.521 %.  

Untuk pengembangan penelitian ini 

kedepan, toleransi antara tip diameter dan 

shroud dapat dimasukkan ke dalam model, 

selain itu pemakaian profil airfoil selain C4 

perlu untuk dianalisis sehingga didapat profil 

airfoil yang optimum untuk primary air fan. 
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Maintenance manual, Volume I: Design 

Manual, Hanbin, 2009.
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SIMULASI SECARA  TERMODINAMIKA GASIFIKASI LIMBAH DAUN  
PADA DOWNDRAFT GASIFIER MENGGUNAKAN MODEL KONSTANTA 

KESETIMBANGAN : PENGARUH EQUIVALENT RATIO 
Fajri Vidian1, a*, , Yossi Adi Sahputra2 

1,2,Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya  
Jl Palembang-Prabumulih KM 32, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan 

a* fajri.vidian@unsri.ac.id  
 

Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya limbah Daun di Sumatera Selatan, khususnya di 

sekitar Universitas Sriwijaya, Inderalaya Ogan Ilir serta simulasi secara termodinamika merupakan 

pendekatan yang cukup baik untuk memprediksi komposisi gas hasil gasifikasi pada downdraft 

gasifier. Simulasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh equivalent ratio terhadap 

komposisi gas hasil gasifikasi limbah daun, khususnya komposisi gas mampu bakar (CO,H2 dan 

CH4). Simulasi dikerjakan menggunakan model  konstanta kesetimbangan yang dikombinasikan 

dengan kesetimbangan massa dan energi. Konstanta kesetimbangan dan kesetimbangan massa 

digunakan untuk membentuk  persamaan komposisi gas pada temperatur yang ditentukan. 

Kesetimbangan energi digunakan untuk membentuk persamaan temperatur pada kondisi 

kesetimbangan. Persamaan-persamaan tersebut diselesaikan menggunakan metode Newton-

Rhapson.  Nilai equivalent ratio yang digunakan antara 0,2 s/d 0,4 dengan kandungan moisture 10%. 

Hasil simulasi  menunjukkan peningkatan nilai equivalent ratio  cenderung menyebabkan penurunan 

komposisi CO, H2, CH4, dan LHV gas. 

 

Kata Kunci : Simulasi  Termodinamika,  Gasifikasi, Limbah Daun,  Konstanta  

              Kesetimbangan   

 

1. Pendahuluan  

Berkurangnya cadangan energi fosil 

terutama minyak bumi telah menjadi 

permasalahan serius bagi dunia maupun 

indonesia. Sipat utama dari energi fosil adalah 

tidak dapat diperbahurui. Tentu saja dalam 

memecahkan permasalahan tersebut sangatlah 

diperlukan untuk mencari sumber energi 

alternatif yang sifatnya dapat diperbaharui.  

Biomassa merupakan salah satu bentuk 

dari energi alternatif yang sifatnya dapat 

diperbaharui. Dalam pengembangan roadmap 

bidang keenergian Indonesia energi baru dan 

terbarukan memiliki peranan yang sangat 

penting dimana  biomassa bersama sumber 

energi lain harus memenuhi 5% dari kebutuhan 

energi nasional [1], persentasi tersebut akan 

terus meningkat seiring perubahan waktu. 

Limbah daun adalah salah satu jenis dari 

biomassa yang berpotensi untuk menghasilkan 

energi. Pemanfaatan limbah daun untuk 

menghasilkan energi pada saat ini sangat 

terbatas bahkan bisa dikatakan belum ada.  

Pemanfaatan limbah daun untuk 

dikonversikan menjadi energi dapat dilakukan 

secara termokimia. Salah satu metode 

pengkonversian secara termokimia adalah 

gasifikasi. Melalui proses gasifikasi limbah 

daun dikonversikan menjadi gas mampu bakar 

(combustible gas) yaitu karbon monoksida 

(CO), hidrogen (H2) dan metan (CH4). Gas 

mampu bakar tersebut selanjutnya dapat 

digunakan untuk mengerakkan mesin 

pembakaran dalam, turbin gas dan pembangkit 

uap pada boiler dll. Pengkonversian 

termokimia melalui gasifikasi memiliki 

keuntungan pada efisiensi pengkonversian 

yang tinggi serta polusi yang dihasilkan rendah 

[2]. 

Sebelum dilakukan pengujian gasifikasi 

limbah daun perlu dilakukan simulasi  

terhadap hasil yang mungkin dapat diperoleh. 

melalui simulasi. Banyak metode yang dapat 

dilakukan untuk mensimulasikan proses 

gasifikasi salah satu metode yang sederhana 

adalah secara termodinamika. Simulasi secara 

termodinamika dapat dilakukan dengan prinsif 
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konstanta kesetimbangan dan minimisasi 

energi bebas Gibbs. Simulasi menggunakan 

prinsif konstanta kesetimbagan lebih 

sederhana dibandingkan dengan prinsif 

minimisasi energi bebas Gibbs. 

Beberapa simulasi sacara termodinamika 

menggunakan prinsif kesetimbagan dengan 

jenis bahan bakar berbeda telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. 

Jarungthammachote, (2006) [3] melakukan 

simulasi termodinamika menggunakan bahan 

bakar  sampah padat kota, Zainal dkk, (2001) 

[4] melakukan simulasi menggunakan bahan 

bakar kayu, Attae dkk (2012) [5] melakukan 

simulasi gasifikasi menggunakan  campuran 

batubara  dan biomassa, Puig (2012) [6] 

melakukan simulasi menggunakan bahan 

bakar potongan kayu, Karamarkovic (2010) 

[7] melakukan simulasi menggunakan bahan 

bakar biomassa. Pada penlitian ini dilakukan 

simulasi termodinamika menggunakan bahan 

bakar limbah daun. 

Simulasi ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan gambaran pengaruh 

equivalent ratio terhadap komposisi gas dan 

nilai kalor yang dapat diperoleh dari proses 

gasifikasi limbah daun.  

 
2. Metode simulasi  

Sebelum dilakukan simulasi terlebih 

dilakukan analisa prosimat dan ultimat limbah 

Daun seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1. Data 

analisa ultimat bahan bakar tersebut selanjutnya 

digunakan untuk menentukan rumus kimia bahan 

bakar yang akan digunakan pada proses simulasi. 

 

Tabel 1. Analisa Proksimat dan Ultimat  

              Limbah Daun 
Analisa 

Proksimat 

Unit Nilai 

Moisture  % 8,64 

Ash % 5,79 

Volatile % 64,9 

Fixed Carbon % 20,78 

Analisa Ultimat    

Carbon % 46,31 

Hidrogen % 6,13 

Nitrogen % 1,0 

Tabel 1 Lanjutan  

 
Sulfur % 0,31 

Oksigen % 40,46 

Gross 

Calorific Value 

Cal/gram 4371 

 

Simulasi dilakukan dengan menerapkan 

persamaan konservasi massa, kesetimbangan 

termodinamika dan konservasi energi pada 

reaksi global gasifikasi  (pers 1) 

 

CHaObNc + zH2O +n(O2 +3,76N2) → mH2H2 + 

mcoCO + mCH4 CH4 + mCO2 CO2 + mH2OH2O  +  

(
𝑐

2
+  3,76𝑛)𝑁2                                        (1) 

 
Dimana a,b.c merupakan jumlah atom  

hidrogen, oksigen dan nitrogen perjumlah atom 

carbon dalam bahan bakar, z jumlah moisture per 

kmol bahan bakar, n jumlah oksigen perkmol 

bahan bakar  dan m jumlah komposisi masing-

masing gas perkmol bahan bakar. 

 

2.1. Konservasi massa  

Komposisi masing-masing unsur harus 

diketahui  dalam hal ini ada lima komposisi 

unsur yang harus diketahui. Komposisi unsur 

tersebut diperoleh melalui penerapan  hukum 

konservasi massa (persamaan  2) 

 

    
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= ∑ 𝑚𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘,𝑖 − ∑ 𝑚𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟,𝑖

𝑚
𝑖

𝑛
𝑖          ( 2) 

 

Proses diasumsikan  berlangsung pada 

kondisi aliran yang tunak (steady flow) maka   
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0 sehingga  

 

        ∑ 𝑚𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘,𝑖 − ∑ 𝑚𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟,𝑖
𝑚
𝑖 = 0𝑛

𝑖        (3) 

        ∑ 𝑚𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘,𝑖 = ∑ 𝑚𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟,𝑖
𝑚
𝑖

𝑛
𝑖               (4)  

 

Hukum konservasi massa tersebut 

diterapkan pada masing-masing elemen 

(C,H,O)  akan memberikasn  3 persamaan  

masing -  masing : 

 

mCO  +  mCO2  +  mCH4 - 1= 0                        (5) 

2mH2+2mH20+4mCH4–a – 2z  = 0                  (6)  

mco + 2mCO2 + mH2O – z – 2n – b = 0           (7) 

 

Tiga persamaan diatas tidak cukup untuk 

mendapatkan lima komposisi senyawa 

sehingga diperlukan dua persamaan lagi. Dua 

persamaan tersebut diperoleh dari 

kesetimbangan termodinamika. 
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2.2. Kesetimbangan Termodinamika 

Kesetimbangan termodimika yang 

diterapkan didasarkan pada kontanta 

kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan dari 

reaksi gasifikasi diperoleh  dari reaksi yang 

terjadi pada daerah kesetimbangan (zona 

reduksi) yaitu : 

 

CO + H2O → CO2 + H2 (water gas- shift)   (8) 

C + 2H2 → CH4  (methane)                         (9) 

 

Konstanta kesetimbangan untuk reaksi-reaksi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

K1  =  
(𝑚𝐶𝑂2)(𝑚𝐻2)

(𝑚𝐶𝑂)(𝑚𝐻2𝑂)
                                     (10)  

    

K2 = 
(𝑚𝑐ℎ4)(𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

𝑚2
𝐶𝐻4

                                     (11) 

 

Konstanta kesetimbangan reaksi (K)  juga  

ditentukan oleh perubahan fungsi Gibbs 

keadaan stándar dalam reaksi seperti pada 

persamaan berikut : 

        Ln K =  −
∆GT

0

RT
                                            (12)   

Perubahan energi Gibbs pada kondisi 

stándar (∆GT 
0 ) ditentukkan oleh perubahan 

formasi energi bebas Gibbs dalam unsur yang 

dijelaskan pada Persamaan (13).   

 

∆GT 
0 = ∑ vi i=produk ∆gf,T,i 

0 −

                          ∑ vi ∆gf,T,i
0

i=reaktan                      (13) 
 

Perubahan formasi energi bebas  Gibbs  

dalam unsur ditentukan berdasarkan  

Persamaan (14). 
 

∆gf,Ti 
0 = hf

0 + a′ T ln (T) − b′ T2 −

 (
c′

2
) T3 − (

d′

3
) T4 + (

e′

2T
) + f ′ + g′ T         (14)                       

Nilai enthalpi formasi masing – masing 

senyawa dan koefisien emperik pers 14 didapat 

dari Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai hf
0 (kJ/mol) dan koefisien emperical (kJ/mol) [3] 

Senyawa 𝒉𝒇
𝟎 a’ b c d e f g 

CO -

110.5 

5.619 x 

10-3 

-

1.190x10-

5 

6.383x10-

9 

-

1.846x10-

12 

-

4.891x102 

8.684 x 

10-1 

-6.131 x 

10-2 

CO2 -

393.5 

-

1.949x10-

2 

3.122x10-

5 

-

2.448x10-8 

 

6.946x10-

12 

-

4.891x102 

5.270 -1.207x10-

1 

H2O -

241.8 

-

8.950x10-

3 

-

3.672x10-

6 

5.209 

x10-9 

-

1.478x10-

12 

0.0 2.868 -

1.722x10-2 

CH4 -74.8 -

4.620x10-

2 

1.130x10-

5 

1.319x10-

8 

-

6.647x10-

12 

-

4.891x102 

1.411x101 -

2.234x10-1 

Dengan mengetahui suhu pada daerah 

gasifikasi/reduksi (T) maka nilai K dapat 

diketahui. Nilai K digunakan untuk 

menyelesaikan  persamaan (5) – (7) dan 

persamaan (10) – (11) secara simultan dengan 

metode Newton Rhapson. Komposisi gas 

diperoleh melalui penyelesaian persamaan 

diatas dengan suhu yang  ditentukan. 
 

2.3. Konservasi Energi 

Suhu  dan komposisi gas sebenarnya  

pada     kondisi     kesetimbangan 

termodinamika diperoleh dengan menerapkan  

persamaan konservasi energi untuk kondisi 

aliran stedi.  

 

(ℎ2 − ℎ1)  + (𝐸𝑘,2 − 𝐸𝑘,1) + (𝐸𝑝,2 − 𝐸𝑝,1) =

 𝑄 − 𝑊                                                           (15) 

Dimana : 

h i = enthalpi masuk dan keluar sistem 

Ek,I  = energi kinetik masuk dan keluar sistem 

Ep,I =  energi potensial masuk dan keluar  

           sistem 

Q = panas yang masuk dan keluar sistem  

W = kerja masuk dan keluar sistem  

dengan mengabaikan perubahan energi 

kinetik, energi potensial dan kerja pada sistem, 

maka persamaan diatas dapat disederhanakan 

menjadi 
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                  (ℎ2 − ℎ1)  =  𝑄                          (16) 
Jika proses diasumsikan  berlangsung 

pada kondisi adiabatik, maka Q = 0, sehingga 

persamaan diatas menjadi. 
 

                       hkeluar = hmasuk                        (17) 

Jika persamaan diatas diaplikasikan untuk 

proses pembakaran maka akan diperoleh 

persamaan berikut : 
 
∑ vi i=reaktan (hf,i

0 + ∆hT.i
0 ) = ∑ vi i=produk (hf,i

0 +

 ∆hT.i
0 )                                                                (18)                         

Dimana :  

            ∆ℎ𝑇 =  ∫ 𝐶𝑝(𝑇)
𝑇

298
𝑑𝑇                          (19) 

Dengan  : 

𝐶𝑝(𝑇) = Panas spesifik pada tekanan konstan  

               (kJ/kmol K) 
 

𝐶𝑝(𝑇) = a + bT + cT2 + dT3                            (20)                                     

∫ 𝐶𝑝(𝑇)
𝑇

298
𝑑𝑇 = 𝑎𝑇 + 𝑏𝑇2 +  𝑐𝑇3 +  𝑑𝑇4 +

 𝑘                                                                             (21)       
Dengan : 

k = konstanta didapat dari integrasi  

 

Nilai koefisien panas spesifik diperoleh dari 

Tabel 3. 

Dengan mensubtitusikan persamaan  (21) 

ke dalam persamaan (18) maka akan diperoleh 

persamaan (22) dibawah ini 

 

∑ hf,j
0 = ∑ m ihf

0
i=proj=reak + [(∑ mii ai)T +

 (∑ mii bi)T
2 + (∑ mii ci)T

3 + (∑ mi di)T
4 +

∑ mii ki ]                                                                                 (22)                              

Persamaan (22) selanjutnya diselesaikan 

menggunakan metode Newton Rhapson untuk 

mendapatkan nilai T. 

Simulasi dilakukan dengan metode 

iterasi hingga perbedaan antara suhu yang 

ditentukan terhadap suhu  pada kondisi 

kesetimbangan termodinamika sekecil 

mungkin. Dalam simulasi ini perbedaan suhu ≤  

2 0K 

 

2.4. LHV  Gas Mampu Bakar 

 

Nilai kalor gas hasil simulasi dihitung  

berdasarkan rumus di bawah  [9] 

 
LHV (kJ/Nm3) = 𝑦𝑐𝑜 . 12621 + 𝑦𝐻2

 .10779 + 

 𝑦𝐶𝐻4
 . 35874                                                   (23)           
 

 

2.5. Parameter Masukkan untuk Simulasi  

Parameter yang dimasukkan dalam 

simulasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisa ultimat daun 

2. Equivalent Ratio (0,2-0,4) 

3. Moisture daun (10%) 

4. Suhu gasifikasi (800 0C) 

 

 

 

3. Hasil dan diskusi  

 

3.1 Pengaruh Equivalent Ratio  Terhadap 

Komposisi  Gas.  

Tabel 3. Koefisien Panas Spesifik untuk Persamaan Empiris [8] 
 

Senyawa 

 

a b c d Jankauan 

temperatur 

Hidrogen 29.11 -

0.1919x10-2 

0.4003x10-5 -

0.8704x10-9 

273 - 1800 

Karbon 

Monoksida 

28.16 0.1675x10-

2 

0.5372x10-5 -2.222x10-9 273 - 1800 

Karbon 

dioksida 

22.26 5.981x10-2 -3.501x10-5 -7.469x10-9 273 - 1800 

Uap air 32.24 0.1923x10-

2 

1.055x10-5 -

3.595x10-9 

273 - 1800 

Metane 19.89 5.204x10-2 1.269x10-5 -

11,01x10-9 

273 - 1800 

Nitrogen 28.90 -0.1571x10-2 0.8081x10-5 -

2.873x10-9 

273 - 1800 
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Gambar 1 menunjukkan peningkatan 

equivalent ratio 0,2 s.d 0,4 akan meningkatkan 

komposisi N2 dan  CO2  masing – masing 

antara 34,43 s/d 52,30% dan 8,27 s/d 12,56 %. 

Komposisi CO dan H2 akan turun  dengan 

jangkauan pengurangan  masing – masing 

29,01%  menjadi 17,65% dan 23,25 % menjadi  

15,36%. Kandungan CH4 nilai konsentrasi gas 

yang dihasilkan kecil jika dibandingkan 

dengan komposisi gas CO dan H2 yaitu turun 

antara 5,04% menjadi 2,12%. Pengurangan 

komposisi gas tersebut dikarenakan terjadi 

penurunan reaksi pada daerah kesetimbangan 

(water gas shit reaction dan methane 

reaction). Kecenderungan grafik (trend) yang 

dihasilkan pada simulasi ini sama dengan 

kecenderungan yang dihasilkan oleh Puig, dkk 

[6], Karamarkovik dkk [7]. dan Ramanan, dkk 

[10]. 

 

 
Gambar 1. Pengaruh     equivalent      ratio 

                  terhadap komposisi gas 

 

3.2 Pengaruh Equivalent Ratio Terhadap 

Nilai Kalor Gas  

 

Gambar 2 menyajikan peningkatan 

equivalent ratio dari 0,2 s/d 0,4 akan 

menurunkan nilai kalor gas mampu bakar. Hal 

ini dikarenakan terjadi pengurangan komposisi 

gas mampu bakar seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1.  

Hasil simulasi mengambarkan nilai kalor 

gas yang dapat dihasilkan dari gasifikasi  

limbah daun berkisar antara 2,4 – 4,3 

MJ/Nm3.Gas dengan nilai kalor tersebut dapat 

diaplikasikan untuk mengerakkan mesin 

pembakaran dalam ataupun mesin gas,  akan 

tetapi belum dapat diaplikasi pada turbin gas. 

Aplikasi pada turbin gas mensyaratkan nilai 

kalor  diatas 5 MJ/Nm3. 

 

 
Gambar 2. Pengaruh equivalent ratio 

                         terhadap komposisi gas 

 

3.3 Perbandingan Terhadap Hasil 

Penelitian Sebelumnya  

 

Perbandingan hasil simulasi yang telah 

dilakukan terhadap beberapa simulasi 

sebelumnya  dapat dilihat pada tabel 2. 

Perbandingan untuk masing-masing komposisi 

gas secara umum memperlihatkan hasil 

distribusi komposisi gas yang hampir sama, 

khususnya pada simulasi yang dilakukan oleh 

Puig, dkk [6] dan Karamarkovick, dkk [7]. Hal 

ini dikarenakan nilai moisture dan equivalent 

ratio yang di gunakan sama. Hasil simulasi 

Jarungmachote dkk [3] dan Zainal dkk [4]  

distribusi nilainya agak sedikit berbeda karena 

perbedaan pada kandungan moisture dan 

equivalent ratio yang digunakan. Secara 

keseluruhan hasil simulasi yang dilakukan 

memiliki distribusi yang sama dengan hasil 

sebelumnya.  
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Tabel 4. Perbandingan Terhadap Hasil Simulasi Sebelumnya 
Komp

osisi 

Gas (% 

Vol) 

Karamar- 

kovick, 

[7] 

Jarun

gtha-

mmachote, 

[3]  

Z

ainal, 

[4]  

P

uig,[6]  

Model 

yang 

dilakukan 

CO 27  18,52 19,61 26 22,62 

H2 21 16,8  21,06 23 18,98 

CO2 8 11,68  12,01 9 10,67 

CH4 1 1,06  0,64 1 3,29 

N2 42 51,94  46,68 42 44,45 

3.4 Kesesuaian Tipe Gasifier untuk Proses 

Gasifikasi Limbah Daun. 

Gasifikasi limbah daun memerlukan suatu 

perhatian  khusus karena sipat daun yang 

sangat mudah terbakar serta memiliki bulk 

density yang sangat kecil. Sipat daun yang 

sangat mudah dan cepat habis terbakar akan 

mempengaruhi keberadaan zona-zona 

gasifikasi (pengeringan, pirolisa, pembakaran 

dan reduksi) dan mengurangi jumlah arang 

untuk reaksi gasifikasi sehingga dapat 

mengurangi jumlah gas mampu bakar yang 

dihasilkan. Bulk density yang rendah juga 

mempengaruhi gerakkan bahan bakar didalam 

reaktor yang juga dapat menghambat proses 

pembentukkan gas mampu bakar. 

Downdraft gasifier yang memungkinkan 

untuk proses gasifikasi limbah daun adalah 

tipe tanpa daerah pengecilan atau leher 

(throatless) serta bagian atas reaktor terbuka 

(open top) sehingga dapat dikontrol zona 

gasifikasi terutama zona pengeringan yang 

keberadaanya harus terjaga. 

4. Kesimpulan : 

Dari Hasil simulasi yang telah dilakukan 

dapat ditarik beberapa kesimpulan  : 

a. Peningkatan equivalent ratio dari 0,2 – 0,4 

akan menurunkan komposisi gas mampu bakar 

b. Peningkatan equivalent ratio dari  0,2 – 
0,4 akan menurunkan LHV gas. 

c. Berdasarkan hasil simulasi gas yang 

dihasilkan dari gasifikasi limbah daun dengan 

nilai LHV antara 2,4 – 4,3 MJ/Nm3 dapat 

diaplikasikan untuk mengerakkan mesin 

pembakaran dalam atau mesin gas 
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Abstract 

An investigation of the boiling phenomena and bubble dynamics from the porous graphite foams of 

different thermophysical properties with FC-72 dielectric coolant under saturated pool boiling 

condition is presented in this paper.  The boiling process from different graphite foams viz. 

“Pocofoam” of 61%, “Pocofoam” of 75%, “Kfoam” of 78% and “Kfoam” of 72% porosities were 

captured by using a high speed camera at 2005 frames per second and analyzed by using “Image Pro” 

image processing software. The bubble departure diameter and frequency from the foams are 

presented and discussed in this study. The results show that “Pocofoam” of 61% porosity has 

produced the smallest bubble departure diameter and highest bubble departure frequency as compared 

to other foams. It was found that the average bubble departure diameter and bubble frequency of 

“Pocofoam” of 61% porosity is 480.8 µm and 173 Hz, respectively.  It was also found that the thermal 

properties of the graphite foam affected the bubble departure diameter and frequency. 

 

Keywords: Graphite Foam, Bubble Dynamics, Pool Boiling, Departure Frequency. 

 

Introduction 

Rapid development in the design of new 

generation of electronics devices has led to 

very high power densities and performance.  

The decrease of size versus increase of 

processor speed has caused the decrease of 

heat transfer surface area which leads to very 

high heat fluxes. The power density level of 

high performance electronic devices is 

projected to reach 200 W/cm2 in the years 2014 

– 2020 [1].  As elaborated by Mudawar [2], 

cooling technologies for electronic devices 

have shifted from natural convection to single-

phase forced convection and then to phase-

change cooling systems. The heat transfer 

performance limitations of natural and single 

phase forced convection have driven the 

development of two-phase cooling or boiling 
heat transfer.  Hence, two-phase cooling is 

generally considered to be one of the 

promising techniques for high heat flux 

electronic devices in the future.  The bubble  

departure diameter (DB) and frequency (fB) are 

important parameters in bubble dynamics that 

directly affect boiling heat transfer 

performance.  Surface heating, liquid heating, 

nucleation, bubble growth and departure occur 

continuously and repeatedly during the boiling 

process such that the cycle is normally known 

as an ebullition cycle.   

During the boiling process, a bubble is 

generated from an activated cavity on the 

boiling surface.  The generated bubble grows 

during the bubble growth time and then departs 

from the nucleation cavity.  The bubble 

diameter at the time of departure from the 

nucleation site is called the bubble departure 

diameter.  The bubble departure frequency 

indicates how fast the bubble grows and 

departs from the cavity.  It is affected directly 

by the bubble departure diameter.  At the same 

heat flux, a smaller bubble departure diameter 

will result in a higher bubble departure 

frequency.  

During the previous decade, studies on the 

bubble departure diameter and frequency 

measurement and predictions were conducted 

by many researchers.  The bubble growth 
mechanism and parameters from the smooth 

boiling surfaces have been studied 

experimentally and analytically by Forster and 

Zuber [3], Han and Griffith [4], and Cole and 

Rohsenow [5].  Bubble dynamics from 

artificial structured surfaces were 

experimentally and analytically studied by 

Nakayama et al. [6].  Bubble departure 

diameter and frequency predictions were 

proposed from their works.  In their model, 

bubble dynamics from the structured surface 

are categorized into three phases: pressure 
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build-up, pressure reduction and liquid intake.  

Their DB model is expressed as 

 

1/2

2
B B

l v

D C
g

 
  

  
                                    (1) 

Haider [7] proposed the following equation for 

constant CB: 

 
 

1/6

2
3 sinB g

l v

C s
g



 
   

  
                       

(2) 

where sg is the surface gap width of the boiling 

system. 

Chien and Webb [8] conducted a 

visualization and analytical study on the 

bubble dynamics from the structured surface 

with a circular fin base.  Their structure surface 

possessed surface pores and sub-surface 

tunnels to enhance the boiling surface area and 

the bubble escaping process.  Semi-analytical 

models of the bubble departure diameter and 

frequency were proposed from their study.  

They stated that their models could predict the 

bubble departure diameter and bubble 

frequency with accuracies of ±20% and ±30%, 

respectively to their experimental data.  Their 

DB and fB models are expressed as 
1/2

2 2304(96 / 3)

192 6
B P

Bo Bo Bo
D d

Bo

   
  

  

          (3) 
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(4) 

Dhir et al. [9] studied the bubble departure 

and frequency by simulations and experiments 

of pool and flow boiling.  The simulations were 

based on the solution of the conservation 

equations of mass, momentum, and energy for 

both phases.  In their study, the interface shape 

was captured through a level set function.  

Comparisons of the bubble shape during 

evolution, bubble diameter at departure, and 

bubble growth period were made with data 

from their experiments.  Furberg [10] 

conducted bubble dynamics investigation and 

proposed a model for fB and DB on a dendiritic 

and micro-porous structure.  The bubble 

frequency was determined based on the heat 

and mass balance during the nucleation 

process while the bubble diameter was 

determined by balancing the forces acting on 

the micro-structure surface.  The bubble 

frequency is expressed as 
" /latB

B lv v

q Pf

P V h


 
                                               

(5) 

From the above brief literature survey, it 

can be seen that there are limited studies on 

bubble dynamics from porous structures in 

general and porous foam structures in 

particular.  This work focuses on the 

experimental study to determine the bubble 

departure diameter and frequency from porous 

graphite foam structures with dielectric 

coolants.  The results of this study would yield 

better understanding of the bubble dynamics 

from the porous graphite foam structures that 

have been proven to enhance boiling heat 

performance and are becoming a promising 

material for cooling electronic components in 

the near future [11 –15]. 

 

Design of Experiment 

Experimental Facility. A compact 

thermosyphon was developed to study the 

bubble departure diameter and frequency from 

the porous graphite foams.  The thermosyphon 

consists of three main parts: heating base, 

evaporator, and air-cooled condenser as shown 

in Figure 1.  A customized cartridge heater is 

inserted at the centre of a Teflon heating base 

to generate heat. The ceramic insulation layer 

and Teflon base effectively minimised the heat 

loss during the experiments.  To adjust the 

level of generated heat, a power controller was 

used.  The maximum heat flux achievable is 

1.5 × 103 kW/m2.  A “Carlo Gavazzi WM14-

96” power meter was used to monitor the level 

of generated heat.  The graphite foam 

evaporator insert was bonded on a copper plate 

by using highly thermal conductive epoxy 

“OMEGABOND 101”.  The designed copper 

plate was clamped tightly on the heater surface 

and properly sealed with the adhesive.  The 

heater was fastened to provide good contact at 

the interface between the top of the heater and 

the copper plate.  A rubber O-ring was 

employed at the interface between the copper 

plate and Teflon surface to improve liquid 

tightness 
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Figure 1. Schematic diagram of the 

thermosyphon. 

 

Seven type K thermocouples were used to 

measure the temperatures of the liquid, vapor, 

wall and locations along the heater. The wall 

temperature was determined from the average 

temperature measured by two thermocouples 

attached on the copper plate surface. 

The rectangular evaporator chamber is 

made of aluminum with a transparent 

polycarbonate window installed on a side wall 

to allow the boiling process to be observed.  

The chamber was clamped tightly on the  

heating base by flange connection and sealed 

with rubber O-rings to secure the air and liquid 

leakages. The chamber was filled with the 

coolant through a charging port.  The pressure 

inside the chamber was measured by an 

“OMEGA PX409” pressure transducer.  On 

the top section, an air-cooled condenser was 

installed on the aluminum cover with a 

thermally conductive paste “OMEGATHERM 

201” filling the interface.  The top cover was 

clamped tightly to the chamber and sealed with 

a rubber O-ring.  The condenser consists of two 

copper pin fin arrays attached on two sides of 

the top cover.  The condensed vapor returns to 

the evaporator section by gravity.  To enhance 

the heat removal from the condenser, a 300-

mm diameter AC fan (“ORIX 18W”) was 

installed.  To study the bubble departure 

diameter and departure frequency, a “Fastec 

Hispec” high speed camera at 2005 frames per 

second were used to capture the boiling 

process. The captured boiling images were 

processed and analyzed by using “Image Pro” 

software to determine the bubble departure 

diameter and frequency. 

 

Graphite Foams. In this study, four types 

of graphite foam with different thermophysical 

properties viz. “Pocofoam” of 61% porosity, 

“Pocofoam” of 75% porosity, “Kfoam” of 78% 

porosity, and “Kfoam” of 72% porosity were 

applied as an evaporator insert.  The internal 

structures of the graphite foams obtained by 

Scanning Electron Microscope (SEM) are 

shown in Figure 2.  All samples were 

fabricated into cubes of dimensions 30(L) × 

30(W) × 20(H) (mm) by Wire Cut Electron 

Discharge Machining (EDM). The pertinent 

properties of the graphite foam provided by the 

manufacturer are presented in Table 1. 

 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 2.  SEM images of graphite foams (a) 

“Pocofoam” 61%, (b) “Pocofoam” 75%, (c) 

“Kfoam” 78% and (d) “Kfoam” 72%. 

 

Table 1. Pertinent properties of the foams [16-

17] 
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Working Fluids. In this study, FC-72 

dielectric liquid from 3M Ltd., USA was 

chosen as working fluid.  This phase change 

liquid is commonly used for cooling electronic 

devices or in other thermal management 

schemes.  Both these fluids are thermally and 

chemically stable, non-flammable, and 

practically non-toxic and have low Global 

Warming Potential (GWP).  The selected 

thermal and physical properties at of the 

coolants at 25ºC and 1 atm are shown in Table 

2. 

 

Table 2. Physical and thermal properties of 

FC-72 [18] 

Properties Values 

Boiling point [ºC] 56 

Vapour pressure [kPa] 30.9 

Liquid density [kg/m³] 1680 

Specific heat [J/(kg·°C)] 1100 

Latent heat of vaporization 

[kJ/kg] 
88 

Thermal conductivity 

[W/m.K)] 
0.057 

Surface tension [mN/m] 10 

Dielectric strength [kV] 38 

                                                    

Data Reduction and Uncertainty 

Analysis. All temperature and pressure signals 

are acquired by a “YOKOGAWA MW100” 

data acquisition system.  The generated power 

is displayed by a power meter installed in the 

power controller.  All the sensors were 

carefully calibrated before the experiments.  

The time-averaged method was applied to 

reduce the data from the experiments.  The 

time-averaged value is defined as the 

parameter average value measured for 2 

minutes with a sampling rate of 10 Hz under 

quasi-steady-state condition.  Before the start 

of the experiments, steady state and pressure 

tests were performed. The variation of average 

surface temperature was found to be 0.2°C 

after 15 minutes of operation under steady state 

condition for heating powers ranging from 10 

to 30 W. Therefore in the experiments, a time 

duration of 15 minutes is considered as the 

steady state time for recording the data. To 

evacuate dissolved non-condensable gas in the 

working fluids, degassing processes were 

carried out prior to the experiments by heating 

the working fluids of FC-72 at a heat flux of 4 

~ 5 W/cm2 for about 45 ~ 50 minutes and 

opening the valve.  

The heating power was increased gradually 

from 10 W at an interval of 10 W.  From the 

measured temperatures data, the thermocouple 

uncertainty is ±0.5°C while the pressure 

transducer and power meter accuracies are 

within 0.25% and ±0.3% of their full-scale, 

respectively.  Radial heat loss from the heater 

was neglected due to the thick insulated 

heating base which contains two layers of 

ceramic and Teflon.  Only the heat loss in the 

axial direction was estimated due to the 

relatively thin insulation layer at the bottom.  

 

Bubble Departure Diameter 

Measurement. The bubble departure diameter 

from the graphite foam structure was measured 

from the captured boiling images using a high 

speed camera and “Image Pro Software”.  The 

isolated bubbles from three different locations 

(i.e. nucleation site) at the graphite foam were 

used to calculate the bubble diameter.  For each 

location, there are ten (10) bubbles of different 

captured frames were measured and analyzed 

by using the software.  Hence, the number of 

measurements are N = 30 for each graphite 

foam evaporator.  The measurement method is 

illustrated in Figure 3.  

 
(a) 

  
(b) 

Figure 3.  (a) Typical captured images of 

boiling on the graphite foam structures and 

(b) bubble departure diameter calculation 

using “Image Pro” Software. 
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The average bubble departure diameter ( BD ) 

and the standard deviation (
BD ) are calculated 

by 

 

1
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                                                       (6) 
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Bubble Departure Frequency 

Measurement. To determine the bubble 

departure frequency, the bubble growth and 

departure processes were recorded by using a 

high speed camera at 2005 frames per second 

(fps).  The captured images were analyzed 

frame by frame to determine the bubble growth 

and departure phenomena. The bubble 

departure frequency calculation method is 

portrayed in Figure 4 which shows that a 

period of bubble growth and departure can be 

divided into waiting and bubble departure 

times.  Once these times are determined, the 

bubble departure frequency can be calculated 

by 
1

d

w d

f
t t




                                                      (8) 

where tw and td are waiting and departure times, 

respectively.  At the frame rate of 2005 fps, the 

number of frames in the waiting and departure 

periods are M and N, respectively.  Therefore, 

tw and td can be calculated as 

tw = (M frames/2005 fps)                               (9) 

td = (N frames/2005 fps)                              (10) 

Results and Discussions 

Bubble Departure Diameter. From the 

captured boiling process, bubble growth and 

departure diameters from different graphite 

foams and dielectric coolants at heat flux of q" 

= 56.34 W/cm2 are presented in Figure 5(a).  It 

is noted that at q" = 56.34 W/cm2, the isolated 

bubbles from all the graphite foams and 

working fluids can be observed clearly by 

using the high speed camera.  The average 

bubble departure diameters and their standard 

deviations are shown in Table 3. The 

measurement results show that “Pocofoam” of 

61% had produced the smallest bubble 

departure diameter and bubble growth time 

compared to other tested graphite foams.  The 

results also show that the measured bubble 

diameters are much larger as compared to the 

respective graphite foam pore diameters 

shown in Table 1. This finding can be used to 

analyse the boiling heat transfer performance 

between different graphite foams and the 

enhancement mechanism from the porous 

graphite foam structures. The results will also 

useful to optimise the size in the two-phase 

cooling system. 

 

Bubble Departure Frequency. By using 

the method described in the previous section, 

the bubble departure frequency from different 

graphite foams were determined.  The results 

of the bubble departure frequency from the 

different graphite foams and working fluids are 

shown in Figure 5(b). It shows that at  a heat 

flux q" = 56.34 W/cm2, the measured fd from 

the “Pocofoam” 61%, “Pocofoam” 75%, 

“Kfoam” 78%, and “Kfoam” 72% are 173, 

156, 163, and 149 Hz, respectively. It can be 

found that, “Pocofoam” of 61% produced the 

highest bubble departure diameter as 

compared to the other tested graphite foams.  

The bubble departure frequency values were 

found to be increased with the increase of heat 

flux level.  

It is shown that “Kfoam” of 78% porosity 

have generated higher bubble departure 

frequency compared to “Pocofoam” of 75% 

porosity.  It is noted from the thermophysical 

properties of the graphite foams shown in 

Table 1, “Pocofoam” of 75% porosity 

possesses higher effective thermal 

conductivity which is about 2.5 times that of 

“Kfoam” of 78% porosity.  Hence, 

“Pocofoam” 75% should be more efficient in 

conducting heat from the heater section to the 

fluid-solid contact surface where bubble 

nucleation occurred.  Hence, higher bubble 

frequency should be generated from the 

“Pocofoam” of 75% porosity.  However, the 

experimental results show that the use of 

“Kfoam” of 78% porosity resulted in higher 

bubble departure frequency and boiling 

performance compared to “Pocofoam” of 75% 

porosity. 
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Figure 4.  Bubble departure frequency 

determination. 

 

With similar pore structure, the main 

morphological difference between 

“Pocofoam” 75% and “Kfoam” 78% is the 

pore diameter dP.  The pore diameter would 

affect the bubble departure mechanism and 

boiling heat transfer significantly. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figure 5.  Measured (a) bubble departure 

diameter and (b) fd from the graphite foams. 

   

The effect of dP and other graphite foam 

parameters to the bubble departure diameter 

and frequency need to be further explored in 

the author’s future works. 

 

Table 3.  The average and standard deviation 

of DB at q" = 56.34 W/cm2 

Graphite foam B
D (μm) BD (μm) 

“Pocofoam” 61% 480.8 9.5 

“Pocofoam” 75% 502.4 10.2 

“Kfoam” 78% 635.8 6.5 

“Kfoam” 72% 750.1 8.3 

 

Conclusions 

In this paper, bubble departure diameter and 

frequency from porous graphite foam 

structures with FC-72 were studied under 

saturated pool boiling condition.  From this 

study, the following important findings can be 

concluded: 

1) The thermophysical properties of the 

graphite foams have affected significantly the 

bubble departure diameter and frequency.  It 

was also found that the bubble departure 

frequency values increased linearly with the 

increase of heat flux level. 

2) “Pocofoam” of 61% porosity have 

produced the smallest bubble departure 

diameter and highest bubble departure 

frequency compared to the other graphite 

foams.  
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3) The measured bubble departure diameter 

of the graphite foams were found to be 480.8 

~ 750.1 µm. 

4) Bubble departure frequencies of up to 149 

~ 173 Hz were produced by the porous 

graphite foam structures with FC-72 coolant. 
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Abstrak 

Kapal multihull merupakan kapal yang memiliki lambung lebih dari satu. Kapal jenis ini memiliki 

keunggulan antara lain memiliki muatan yang besar dan daya hambat yang kecil serta mempunyai 

stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kapal monohull. Luas permukaan bidang basah kapal 

multihull lebih banyak sehingga hambatan geseknya semakin juga lebih besar. Namun, terjadi faktor 

interferensi yang menyebabkan hambatan kapal multihull menjadi lebih kecil dibandingkan dengan 

kapal monohull. Pentamaran merupakan kapal multihull dengan lambung berjumlah lima. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hambatan total yang terjadi pada kapal pentamaran terhadap variasi 

melintang dan posisi bentuk lambung Asymmetric Sidehull.  Eksperimen uji tarik ini dilakukan di 

rentang froude number 0,3-0,7. Nilai Ct atau koefisien hambatan total yang paling kecil terdapat pada 

konfigurasi Asymmetric Inboard-Sidehull dengan rasio S/L = 0.28 pada Fr = 0.45. Sedangkan posisi 

lambung Asymmetric Sidehull juga memberikan pengaruh besar terhadap nilai koefisien hambatan 

yang terjadi, dimana bentuk ini memungkinkan terjadinya interaksi gelombang yang dihasilkan oleh 

tiap lambung dari kapal pentamaran. 

 

Kata kunci : hambatan total, multi hull,  pentamaran, asymmetric sidehull. 

 

Pendahuluan 
Penelitian di bidang perkapalan terus 

dilakukan untuk pemanfaatan energi yang 

lebih efisien, dimana sebagian besar kapal di 

dunia masih menggunakan bahan bakar 

hidrokarbon yang semakin lama semakin 

berkurang dan dengan harga yang semakin 

mahal. Salah satu penelitian di bidang 

perkapalan adalah dengan mengurangi gaya 

hambat kapal atau lebih dikenal dengan 

sebutan hambatan kapal. Dimana, gaya hambat 

kapal ini sangat erat hubungannya dengan 

kecepatan dan konsumsi bahan bakar. Gaya 

hambat kapal adalah gaya yang bekerja pada 

kapal yang bergerak dengan kecepatan tertentu 

pada media air yang arahnya berlawanan 

degan arah gerak kapal.  

Kecepatan kapal sangat erat hubungannya 

dengan daya mesin yang dibutuhkan, dimana 

semakin besar kecepatan yang dibutuhkan 

suatu kapal untuk bergerak maka kapal 

tersebut membutuhkan daya mesin yang 

semakin besar pula. Sementara itu, daya mesin 

yang bekerja pada kapal tersebut berbanding 

lurus dengan laju konsumsi bahan bakar 

sebuah kapal sehingga dapat mengakibatkan 

cost yang besar. Oleh sebab itu banyak 

penelitian di dunia perkapalan untuk 

mengembangkan kapal dengan kecepatan 

tinggi tetapi dengan daya yang kecil. Berbagai 

metode dalam usaha mengurangi hambatan 

kapal terus dilakukan oleh para peneliti di 

bidang perkapalan, salah satu metode yang 

kini dekembangkan adalah peggunaan bentuk 

lambung kapal dengan  lambung banyak 

(multihull).  

Kapal multihull memiliki keunggulan 

antara lain memiliki muatan yang besar dan 

daya hambat yang kecil serta mempunyai 

stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

kapal konvensional (monohull). Tulisan ini 

berkaitan dengan studi tentang jenis 

konfigurasi lambung pentamaran dan 

hidrodinamika yang berhubungan dengan 

kapal pentamaran terutama tentang hambatan 

yang terjadi pada kapal pentamaran. 

Pentamaran adalah kapal dengan lima 

lambung, memiliki luas permukaan basah yang 

lebih besar dibandingkan dengan trimaran, 

katamaran, maupun monohull. Peningkatan 

luas bidang basah menyebabkan kenaikan 
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hambatan gesek sehingga hambatan relatif 

pada kecepatan rendah semakin besar.  

Kapal multihull sekarang banyak 

berkembang mulai dari catamaran, trimaran, 

tetramaran dan pentamaran. Kapal multihull 

memiliki draft yang kecil sehingga dapat 

beroperasi di perairan yang dangkal. Tugas 

akhir ini membantu mengetahui karakteristik 

hambatan dari kapal pentamaran dengan 

perubahan jarak antar lambung dan posisi 

bentuk lambung asymmetric melalui 

eksperimental uji tarik yang dilakukan di 

kolam uji. 

 

Landasan Teori 

Secara umum seluruh kapal mengalami 

suatu gaya hambat (resistance) yang akan 

bekerja pada kapal yang sedang bergerak 

dengan kecepatan tertentu pada media air yang 

arahnya hambatnya berlawanan dengan arah 

gerak kapal tersebut. Gaya hambat ini terjadi 

pada seluruh badan kapal baik yang tercelup 

maupun yang berada di atas permukaan air. 

Hambatan kapal mempunyai dipengaruhi oleh 

bentuk badan kapal (hull form), kecepatan 

kapal, dan massa air yang dipindahkan pada 

bagian kapal yang tercelup air (displacement). 

ITTC (International Towing Tank 

Conference) melakukan standarisasi secara 

internasional dari untuk pengujian kapal model 

pada kolam pengujian (towing tank) yang 

bertujuan untuk memprediksi hambatan kapal. 

ITTC  mengklasifikasikan hambatan yang 

bekerja pada kapal di air tenang (calm water) 

dalam dua komponen hambatan utama yaitu 

hambatan viskos  (viscous resistance) dan 

hambatan geombang (wave-making resitance). 

Hambatan viskos bergantung pada bilangan 

Reynolds sedangkan hambatan gelombang 

bergantung pada bilangan froude (froude 

number), korelasi tersebut ditunjukan pada 

persamaan berikut: 

𝑅 𝑇(𝑅𝑒,𝐹𝑟) = 𝑅𝑣 𝑅𝑒 + 𝑅𝑤 𝐹𝑟               (1) 

Hambatan gelombang (𝑅𝑤 𝐹𝑟 ) 

mengandung komponen fluida ideal (invicid) 

dan hambatan viskos (𝑅𝑣 𝑅𝑒 ) atau kekentalan. 
Nilai koefisien hambatan total eksperimen 

dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

Ct = 
𝑅𝑡

1

2
×ρ×WSA×V2

             (2) 

Ct = 𝐶 𝑉 + 𝐶 𝑊                 (3)                    

Dimana Rt Nilai hambatan total (kg), ρ 
adalah nilai densitas air dan WSA Luasan 

bidang basah (m3), kecepatan kapal model, Cv 

adalah koefisien hambatan viskos dan Cw 

koefisien hambatan gelombang. 

Untuk nilai Froude number dan Renolds 

itu sendiri dapat diperoleh dengan persamaan: 

Fr = 
𝑉

√gL
                                       (4)   

Re = 
𝑉𝐿

v
                                       (5) 

Dimana Fr Bilangan Froude,  g Gravitasi 

(9,81 m/s2), L adalah panjang kapal (m), Re 

bilangan Reynold dan v adalah viskositas air. 

ITTC-57 merumuskan cara meghitung 

nilai koefisien hambatan pada kapal monohull 

menjadi: 

𝐶𝑇 = (1+k) 𝐶𝐹 + 𝐶𝑊                        (6)   
Sedangkan pada kapal multihull:            

𝐶𝑇 = (1+ σk) ø𝐶𝐹 + 𝜏 𝐶𝑊                (7) 

𝐶𝑇 = (1+ βk) 𝐶𝐹 + 𝜏 𝐶𝑊                  (8)                   

Besarnya efek interferensi hidrodnamik 

dari gelombang kapal model multihull dengan 

hambatan total non-interfered multihull: 

η=1 −
𝐶𝑇

𝐶𝑇−𝑁𝐼
                                    (9) 

 

Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan pengujian model kapal pentamaran 

skala fisik berdasarkan metode Froude. 

Pengujian dilakukan terhadap kapal 

pentamaran yang mempunyai lima buah 

jumlah lambung, dengan satu lambung utama 

(mainhull), dua lambung sisi simetris 

(symmetric sidehull) dan dua lambung sisi tak 

simetris (asymmetric sidehull). 

 

Tabel 1. Dimensi lambung 

No 

Dimensi (m) 

mainhull 
symmetric 

sidehull 

asymmetric 

sidehull 

loa 1.800 1.345 1.345 

lpp 1.728 1.291 1.291 

B 0.180 0.140 0.070 

H 0.170 0.138 0.138 
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Gambar 1. Definisi geometri lambung 

 

 
Gambar 2. Konfigurasi asymmetric sidehull 

 

Eksperimen dilakukan dalam kolam uji 

dengan menggunakan beberapa konfigurasi 

berikut: 

1) Asymmetric Outboard Side-hull: 

outerhull position (A1, S/L = 0.22.  A2, S/L = 

0.28 dan A3 S/L = 0.33) 

2) Asymmetric Inboard-

Sidehull:Outerhull position (B1, S/L = 0.22.  

B2, S/L = 0.28 dan B3 S/L = 0.33) 

3) Asymmetric Outboard-Sidehull: 

Innerhull position (C1, S/L = 0.22.  C2, S/L = 

0.28 dan C3 S/L = 0.33) 

4) Asymmetric Inboard-Sidehull: 

Innerhull position (D1, S/L = 0.22.  D2, S/L = 

0.28 dan D3 S/L = 0.33) 

Hambatan total kapal kemudian diuji 

terhadap perubahan kecepatan yang diberikan. 

Selanjutnya data yang diperoleh dari 

eksperimen diolah dengan menggunakan 

persamaan koefisien total hambatan dan 

bilangan Froude.  

Hasil Dan Pembahasan 

1. Asymmetric Outboard Side-hull: 

outerhull position 

 
Gambar 3. Grafik koefisien hambatan total 

kapal (Ct) terhadap bilangan Froude (Fn) 

konfigurasi A 

 

Grafik di atas menjelaskan bahwa tidak terlihat 

adanya satu konfigurasi yang dominan dalam 

pengaruhnya terhadap pengurangan hambatan. 

Puncak koefisien hambatan tertinggi berapa di 

konfigurasi A3 dengan perbandingan S/L 0.33 

dimana koefisien total hambatan naik dengan 

pola acak pada rentang Fr = 0.65-0.70 dan 

kemudian turun teratur pada Fr = 0.7. 

 

2. Asymmetric Inboard Sidehull:Outerhull  

Position. 

 
Gambar 4. Grafik koefisien hambatan total 

kapal (Ct) terhadap bilangan Froude (Fn) 

konfigurasi B 

 

Grafik di atas menjelaskan bahwa tidak 

adanya satu konfigurasi yang dominan dalam 
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pengaruhnya terhadap pengurangan hambatan. 

Puncak koefisien hambatan tertinggi berapa di 

konfigurasi B3 dengan perbandingan S/L 0.33 

dimana koefisien total hambatan naik dengan 

pola acak pada rentang Fr = 0.65-0.70 dan 

kemudian turun teratur pada Fr = 0.7. 

Penurunan hambatan ini pun lebih kecil 

dibandingkan dengan penurunan hambatan 

yag terjadi pada konfigurasi A pada umumya 

yang terjadi pada konfigurasi B3 di Fr = 0.8. 

 

3. Asymmetric Outboard-Sidehull: 

Innerhull position 

 
Gambar 5. Grafik koefisien hambatan total 

kapal (Ct) terhadap bilangan Froude (Fn) 

konfigurasi C 

 

Grafik yang terbentuk., membentuk pola mulai 

dari Fr = 0.3, kemudian setelah mencapai Ct 

puncak tertinggi pada Fr = 0.6, ketiga kurva 

kemudian turun teratur namun saling 

berdempetan. Berbeda dari konfigurasi 

sebelumnya, kurva yang dibentuk oleh grafik 

ini menunjukan kenaikan yang sangat 

signifikan. hal ini menunjukan kemungkinan 

terjadi fenomena interferensi gelombang di 

antara lambung kapal. 

 

4. Asymmetric Inboard-Sidehull: 

Innerhull position 

 

Berbeda dari konfigurasi sebelumnya, kurva 

yang dibentuk oleh grafik konfigurasi D 

menunjukan kenaikan yang tidak terlalu 

signifikan, walaupun memiliki pola yang 

hampir sama dengan konfigurasi lainnya. 

Bentuk Asymmetric Inboard-Sidehull 

memungkinkan terjadinya efek interferensi 

gelombang di sekitar lambung utama dan 

lambung sisinya.  

 

 
Gambar 6. Grafik koefisien hambatan total 

kapal (Ct) terhadap bilangan Froude (Fn) 

konfigurasi D 

 

Hambatan yang terjadi pada kapal 

pentamaran menjadi sangat kompleks karena 

Saat kapal melaju dengan kecepatan tertentu, 

setiap lambung kapal akan menghasilkan pola 

gelombang di antara lambung. Pola gelombang 

ini kemudian menyebabkan terjadinya  

interaksi dan interferensi antar gelombang. 

Interaksi yang terjadi menyebabkan 

gelombang transversal yang dihasilkan oleh 

satu lambung diperbesar oleh lambung lain. 

Interferensi gelombang dipengaruhi oleh 

kecepatan yang dikerjakan pada kapal.   

 

Gambar 7. Grafik koefisien hambatan total  

kapal (Ct) terhadap bilangan Froude (Fr), S/L 

= 0.22 
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Gambar 8. Grafik koefisien hambatan total 

kapal (Ct) terhadap bilangan Froude (Fr), S/L 

= 0.28 

 

Gambar 9. Grafik koefisien hambatan total  

kapal (Ct) terhadap bilangan Froude (Fr), S/L 

= 0.33 

 

Grafik-grafik di atas menunjukan bahwa 

nilai koefisien total hambatan  kapal 

pentamaran cenderung meningkat seiring 

dengan penambahan kecepatan yang 

dikerjakan  pada kapal hingga melewati Fr  =  

0.7 sebelum kemudian terjadi penurunan 

hambatan. Umumnya kapal multihull memang 

lebih efisien jika digunakan untuk kapal-kapal 

cepat. 

Terdapat nilai-nilai  negatif dari 

interferensi gelombang yang terjadi pada 

rentang Fr = 0.4 sehingga pada daerah tersebut 

garis polynomial membentuk lembah (hollow) 

sebelum kemudian garis tersebut menukik 

membentuk bagian puncak (hump) pada 

rentang Fr = 0.5. selanjutnya kembali terjadi 

penurunan nilai interferensi pada rentang Fr = 

0.7. 

Faktor interferensi (η) atau IF adalah besar 

hambatan kapal model yang dibandingkan 

dengan jumlah hambatan dari lambung 

individual penyusun lambung pentamaran. 

Hasil perbandingan ini akan menjelaskan 

secara detail tentang pengaruh interaksi yang 

terjadi antar lambung kapal yang terdapat pada 

tiap konfigurasi. Nilai positif menunjukan 

pengaruh interferensi yang dihasilkan oleh 

lambung kapal cukup besar dan sebaliknya.  

Diperoleh nilai interferensi terbesar 

berada pada rentang Fr = 0.5 sehingga kurva 

yang dibentuk pada sekitar rentang bilangan 

Froude = 0.5 membentuk daerah hump 

(puncak). Interferensi gelombang yang terjadi 

kemudian berkurang  pada hingga mencapai 

rentang Fr = 0.7 lalu kemudian bertambah dan 

kembali terjadi fenomena hump dimana 

interferensi gelombang kembali menjadi 

bertambah besar namun tidak sebesar di 

rentang Fr = 0.5. 

 

Gambar 10.  Grafik Interferensi (IF) terhadap 

bilangan Froude (Fr) semua konfigurasi 

 

Kesimpulan 

Dari seluruh konfigurasi, koefisien 

hambatan total (CT) terendah terletak di 

konfigurasi Asymmetric Inboard Sidehull, 

Innerhull Position (C)  dengan  S/L=0.22  pada 

rentang Fr : 0.29-0.50. 

Konfigurasi lambung Asymmetric yang 

menghadap ke dalam (Asymmetric sidehull 

inboard) lebih menguntungkan dibanding 

lambung asimetris yang menghadap ke luar 

276



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016  

KE-044 

 

 

 

(Asymmetric sidehull outboard) dimana 

bentuk ini memungkinkan terjadinya 

interferensi gelombang antarlambung kapal. 

Konfigurasi lambung Asymmetric yang 

berada di antara main hull dan Symmetric 

Sidehull (Asymmetric sidehull inboard 

position) lebih menguntungkan dibanding 

lambung Asymmetric yang berada di posisi 

paling luar, dimana interaksi gelombang dari 

sidehull dan mainhull kemungkinan dapat 

menyebabkan gaya angkat terhadap Mainhull 

yang menyebabkan luas bidang basahnya 

semakin kecil  

Interferensi gelombang dapat menjadi 

constructive yang akan memperbesar nilai 

hambatan sehingga membentuk fenomena 

puncak (hump) dan destructive yang akan 

memperkecil nilai hambatan sehingga 

membentuk fenomena lembah (hollow) pada 

kecepatan tertentu. Saat kecepatan meningkat, 

interval kedua fenomena ini semakin jelas 

terlihat. Secara umum pada konfigurasi dia 

atas tidak ada satu pun konfigurasi yang 

dominan terhadap penurunan hambatan dalam 

setiap kecepatan. Nilai Ct yang membentuk 

lembah paling dalam terdapat pada konfigurasi 

C1 dengan rasio S/L = 0.22 pada Fr = 0.45. C2 

merupakan konfigurasi Asymmetric Inboard-

Sidehull.  
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Abstrak 

Dalam proses flotasi, diameter bubble (𝑑𝑏), diameter partikel (𝑑𝑝) dan sudut pelekatan partikel () 

adalah faktor utama yang terlibat dalam interaksi partikel-bubble. Efisiensi Stabilitas (𝐸𝑠) digunakan 
sebagai indikator untuk menilai seberapa besar efisiensi recovery flotasi. Parameter bilangan tak 

berdimensi bilangan Bond (Bond number) untuk menunjukkan stabilitas efisiensi agregat. Tujuan 

penelitian ini untuk memahami efisiensi stabilitas agregat bubble-partikel dalam flotasi mineral 

dengan melihat pengaruhnya dari diameter partikel dan sudut pelekatan partikel. Dalam penelitian ini 

menggunakan kotak kaca diisi dengan air bercampur collector. Syringepump digunakan untuk 

menghasilkan debit udara yang dikeluarkan melalui jarum berdiameter 0.23 mm untuk membentuk 

smallbubble. Hasil penelitian Efisiensi stabilitas terbaik terjadi pada partikel diameter 

38m,45m,53m dan 75m. Sudut pelekatan untuk partikel berdiameter 300m hanya terjadi pada 

sudut 15o sampai dengan 40o dan efisiensi stabilitas pada sudut pelekatan 30o sampai dengan 50o. 

Semakin besar sudut pelekatan partikel, bilangan bond semakin menurun maka gaya pelekatan lebih 

besar dari gaya pelepasan. Semakin besar sudut pelektan partikel maka efisiensi stabilitas semakin 

kuat. Kerja adhesi maksimum terjadi pada semua diameter partikel hanya pada sudut pelekatan 

partikel 90o dan sudut kontak TPCL 175o 

 

Kata kunci: Diameter Partikel, Sudut Pelekatan Partikel, Efisiensi Stabilitas Agregat, Bilangan 

Bond, Syringepump, Smallbubble, Collector. 

 

 Pendahuluan 
Flotasi adalah teknik pemisahan partikel 

hidrofobik dan partikel hidrofilik dengan 

menggunakan smallbubble. Partikel 

hidrofobik adalah partikel yang diingini oleh 

indutri pertambangan untuk diolah menjadi 

logam. sedangkan partikel hidrofilik 

merupakan hasil sampingan dari proses flotasi. 

kemampuan untuk merubah sifat permukaan 

partikel (hidrofobisitas) disebabkan adanya 
collector yang dicampurkan dengan air 

sebagai media flotasi. Proses flotasi ditandai 

dengan tiga kejadian penting berturut-turut: 

tumbukan antara partikel-bubble, pelekatan 

partikel ke bubble dan pelepasan/agregat 

partikel-bubble. Pelepasan partikel dari 

permukaan bubble menjadikan tingkat 

pemulihan (recovery) yang rendah dari 

partikel mineral. Dua pilihan untuk 

meminimalkan pelepasan partikel yaitu 

mengurangi gaya-gaya pemisahan yang datang 

dari aliran turbulen oleh floating partikel pada 

lingkungan tenang (calm) dan lembut (gentle 

environment), kedua menaikkan atau 

meningkatkan gaya pelekatan (capiller force) 

antara partikel dan bubble. kontribusi yang 

paling signifikan berasal dari gaya pelekatan 

yaitu gaya kapiler antara partikel-bubble. 

Penelitian efisiensi stabilitas terdahulu adalah  

Hub dan Sciben, 1969; Schulze, 1977, 1982, 

1984, mereka meneliti pelepasan pada agregat 

yang dipengaruhi oleh gaya-gaya dengan 

menggunakan partikel bulat. Nguyen, 2003 

meneliti geometri agregat bubble-partikel dan 
menghasilkan persamaan 3. Pengaruh 

diameter partikel mineral untuk recovery 

flotasi adalah Jameson et al 1977, Jowett 1980; 

Trahar 1981; Ahmed dan Jameson, 1985, 

Yoon dan Luttrell 1989. Schulze 1977, 1982 

meneliti pengaruh aliran turbulen disekitar 

agregat. Schulze juga meneliti bilangan non 

dimensional Bond untuk agregat dengan nilai 

lebih dari 1 berarti partikel tidak stabil dan 

terlepas dari bubble. Pengaruh gaya gaya 

partikel pada agregat diteliti oleh Nutt 1960, 

Princen 1969, Schulze dan Stoeckelhuber 

2005).  
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Gaya kapiler bergantung pada tingkat 

hidrofobik partikel yang terefleksikan oleh 

sudut kontak. Dengan sifat hidrofobik lebih 

tinggi, partikel mineral lebih mudah melekat 

pada bubble, gaya kapiler ditentukan oleh tiga 

parameter: tegangan permukaan fluida, 

perimeter garis tiga kontak dan sudut kontak. 

ketiga parameter ini merupakan tolok ukur 

untuk stabilitas agregat bubble-partikel yang 

merupakan tujuan dari penelitian ini, dapat 

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

 

𝐹𝑐𝑎𝑝 = 2𝜋𝜎𝑅𝑝 sin  sin(𝜃 −  𝛼)            (1) 

 
𝑭𝒄𝒂𝒑 =  𝝅𝝈𝑹𝒑(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽)  

  𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒍𝒂𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒖𝒎, =
𝟏

𝟐
               

(2) 

 

dimana 𝑅𝑝 adalah jari-jari partikel, 𝜃  adalah 

sudut kontak,  adalah sudut pusat kontak tiga 

fase pada permukaan partikel,  adalah 
tegangan permukaan seperti ditunjukkan pada 

gambar 1 [1]. 

 

 
Gambar 1. Axisymmetric geometry of the 

particle attached to bottom a bubble (Nguyen, 

2003). 

 

 
Gambar 2. Berbagai sudut pelekatan () 

partikel pada bagian bawah permukaan bubble. 

Model persamaan 1 digunakan untuk 

menghitung gaya kapiler dengan asumsi 

bahwa sudut kontak konstan sepanjang garis 

kontak tiga fase. Meskipun demikian medan 

aliran di lingkungan mineral flotasi adalah 

daerah turbulen dan sudut kontak terdistribusi 

sepanjang garis kontak tiga fase secara 

signifikan bervariasi.  

Teknik pengukuran sudut kontak diawali 

oleh Chan, 2009. pengukuran sudut kontak 

dikategorikan kedalam dua kelompok: 

pangukuran pada flat plates dan pengukuran 

pada permukaan non ideal. Mikroskop gaya 

atom (AFM) telah digunakan untuk mengukur 

sudut kontak dari partikel kecil [1]; [2]. 

Sudut kontak partikel padat dapat 

dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia [3]. 

Sel mikroflotasi bubble tunggal Hallimond 

digunakan untuk menentukan sudut kontak 

[4]; [5] ukuran partikel floatable maksimum 

dan keseimbangan gaya digunakan untuk 

sudut kontak lanjutan. 

Persamaan 1 digunakan untuk dapat 

pemahaman bahwa sudut kontak dinamis 

sebagai fungsi sistim hidrodinamika secara 

akurat untuk memprediksi stabilitas agregat 

bubble-partikel. 

Dalam sistim tanpa gerak bubble pada 

kesetimbangan gaya resultan 𝐹𝑟 terdiri dari 
gaya buoyancy, kapiler, tekanan, dan gaya 

gravitasi adalah nol. 

 

 �⃗�𝑟 =  ∑ �⃗� =  �⃗�𝑏𝑜𝑢 + �⃗�𝑔 + �⃗�𝑐𝑎𝑝 + �⃗�𝑝       (3) 

 

𝐵𝑜
∗ =

3.75𝑑𝑝 
2 𝜌𝑝𝜀2/3

𝑑
𝑏
1/3

6𝜎𝑠𝑖𝑛2(
𝜃

2
)

 = 
𝐹𝑑𝑒𝑡𝑎𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡
 (4) 

𝑹𝒆𝒃 = 
𝝆𝒍𝒗𝒃𝒅𝒃

𝝁𝒍
  (5) 

 

𝑃𝑑𝑒𝑡 = exp (1 − 
6𝜎𝑠𝑖𝑛2(

𝜃

2
)

3.75 𝑑𝑝  
2 𝜌𝑝𝜀2/3

𝑑
𝑏
1/3  

)            (6) 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 = 1 − 𝑃𝑑𝑒𝑡                             (7) 
 

Kerja adhesi pada sudut kontak TPCL 

 

     𝑊𝑆𝐴 = 𝜎𝑊𝐴(1 − cos 𝜃)           (8) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memahami efisiensi stabilitas agregat bubble-

partikel dalam flotasi mineral dengan melihat 

pengaruhnya dari diameter partikel dan sudut 

pelekatan partikel. 

 

Metodologi 

Penelitian ini dilakukan dengan 

eksperimen, Untuk mengetahui kontur dan 

komposisi mineral dari permukaan partikel 

maka dilakukan dengan menggunakan SEM 

dan foto komposisi mineral partikel. Partikel 

dengan diameter terkecil 38m dimasukan 
dengan menggunakan pipet ke corong kaca 

sehingga partikel akan turun menuju jarum 

yang telah terbentuk smallbubble dengan 

kondisi air diam. Pertemuan antara bubble dan 

partikel, baik sebelum, saat dan sesudah 

direkam dengan menggunakan high speed 

kamera pada 1500 frame/second. Selanjutnya 

hasil perekaman diproses menggunakan 

programmable vitcam, meazure, excel dan 

sigmaplot. Penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa kali untuk setiap diameter partikel 

sampai diameter terbesar 300m. Pengukuran 

sudut pelekatan dan sudut kontak partikel pada 

permukaan bubble menggunakan softwere 

vitcam dan meazure, Alat dan bahan penelitian 

yang digunakan seperti pada gambar dibawah 

ini: 

 

 
Gambar 3. Partikel mineral berdiameter, 

38µm, 45µm, 53µm, 75µm, 106µm, 150µm, 

212µm, 300µm. 

 

 Gambar 3 menunjukkan kontur permukaan 

partikel dengan diameter partikel beragam, 

dengan pembesaran 2000 x. Komposisi 

mineral untuk setiap bijihya telah dilakukan  

pengujian di laboratorium dengan mineral 

chalcopyrite mendominasi partikel. 

 
Keterangan gambar: 

1. High Speed Camera. 

2. Microlens 

3. Glass box; Nozzle 

4. Feed Tube; Filter Kalkir. 

5. Funnel  

6. Cold light 

7. Laptop 

8. Syringepump  

9. Syringe (Terumo) 

 

Gambar 4. Alat eksperimen / Penelitian 

 

Hasil dan Diskusi 

Setelah data perekaman diperoleh maka 

selanjutnya diolah dengan menggunakan 

pemprograman dan diperoleh hasil seperti 

pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 5. Program Meazure mengukur sudut 

TPCL () partikel-bubble-air. 
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Gambar 5 menunjukkan partikel melekat 

pada bagian bawah bubble dan terukur dengan 

sudut 90o, ini adalah aggregate bubble-

partikel. 

 

 
Gambar 6. Grafik sudut pelekatan partikel  

versus bilangan Bond, efisiensi stabilitas. 

 

Gambar 6 menunjukkan partikel 

berdiameter 212 m semakin besar sudut 
pelekatan maka efisiensi stabilitas semakin 

stabil ini ditunjukkan pada titik titik warna 

merah, kecuali pada sudut 35o efisiensi 

stabilitas bernilai 80%. Bila sudut pelekatan 0o 

maka partikel akan mudah terlepas, sebab 

efisiensi stabilitas 0%, dan bilangan Bond 

bernilai 1,01. Semakin naik sudut pelekatan 

partikel, bilangan Bond semakin menurun 

berarti gaya pelekatan lebih besar dari gaya 

pelepasan, ini ditunjukkan dengan titik titik 

warna hitam. 

 
Gambar 7. Grafik sudut pelekatan partikel 

versus bilangan Bond, efisiensi Stabilitas. 
 

Gambar 7 menunjukkan semakin besar 

sudut pelekatan partikel maka efisiensi 

stabilitas semakin kuat seperti ditunjukkan 

titik titik warna putih pada grafik demikian 

juga untuk bilangan Bond semakin menurun 

karena gaya pelekatan lebih besar dari gaya 

pelepasan, seperti titik titik warna hitam. 

Untuk partikel dengan diameter terbesar, sudut 

pelekatan sangat mempengaruhi pelekatan 

pada permukaan bubble. bila sudut pelekatan 

0o maka partikel tersebut sangat mudah untuk 

terlepas (detachment) pada permukaan bubble 

karena sudut pelekatannya sangat kecil. 

 
Gambar 8.  Grafik posisi sudut partikel pada 

permukaan bubble. 

 

Gambar 8 menunjukkan posisi partikel di 

bawah permukaan bubble berarti posisi 

partikel pada sudut 180o, partikel berdiameter 

38m–212m dengan bilangan Bond dibawah 

1 menunjukkan partikel melekat pada bubble, 

ini menunjukkan bahwa gaya pelekatan lebih 

besar dari gaya pelepasan. Sedangkan partikel 

diameter 300m terlepas dari permukaan 
bubble, menunjukkan gaya pelekatan lebih 

kecil dari gaya pelepasan. 

Gambar 9 menunjukkan gaya kapiler yang 

bekerja pada partikel berdiameter 38m naik 

turun dari sudut pelekatan partikel. grafik 

regresi warna merah menunjukkan bahwa rata 

rata gaya kapiler maksimum terjadi pada sudut 

80o – 90o sedangkan sudut minimum rata rata 

terjadi pada sudut 40o 
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Gambar 9 Sudut pelekatan partikel diameter 

38m versus gaya kapiler maksimum. 

 
Gambar 10. Grafik sudut pelekatan partikel  
versus gaya kapiler. 

 

Gambar 10 menunjukkan partikel diameter 

212m bila sudut pelekatannya pada 

permukaan bubble membesar maka gaya 

kapiler naik turun berdasarkan sudut 

pelekatan. Garis merah menunjukkan nilai 

gaya kapiler rata-rata yang bekerja pada sudut 

pelekatan partikel. nilai terbesar terjadi pada 

sudut 80o-85o dan nilai terkecil terjadi pada 

sudut 30o. gaya kapiler yang besar membuat 

partikel kuat tetap menempel pada permukaan 

bubble. sedangkan gaya kapiler yang kecil 

pelengketan partikel pada permukaan bubble 

menjadi tidak kuat, sehingga dengan mudah 

untuk terlepas. 

Gambar 11 menunjukkan partikel 

berdiameter 300m bila sudut pelekatannya 
pada permukaan bubble membesar maka gaya 

kapiler naik turun berdasarkan sudut 

pelekatan. Garis merah menunjukkan nilai 

gaya kapiler rata-rata yang bekerja pada sudut 

pelekatan partikel. nilai terbesar terjadi pada 

sudut 80o-85o dan nilai terkecil terjadi pada 

sudut 25o. gaya kapiler yang besar membuat 

partikel kuat tetap menempel pada permukaan 

bubble. sedangkan gaya kapiler yang kecil 

pelengketan partikel pada permukaan bubble 

menjadi tidak kuat, sehingga dengan mudah 

untuk terlepas. 

 
Gambar 11. Grafik sudut pelekatan partikel  

versus gaya kapiler. 

 

 
Gambar 12. Grafik sudut pelekata partikel 

versus efisiensi stabilitas. 

 

Gambar 12 menunjukkan grafik dari 

gabungan diameter partikel yang dipergunakan 

dalam penelitian ini. Rata-rata dari garis 

berwarna hitam sebagai garis linier regresi 

menunjukkan bahwa nilai maksimum untuk 

efisiensi stabilitas dengan nilai 100% terjadi 

pada sudut 90o. sedangkan untuk tiap partikel 

efisiensi yang paling stabil dan baik terjadi 

pada partikel berdiameter 38m seperti 

ditunjukkan warna abu-abu. Partikel  

berdiameter 108m, 150m, 212m 
mengalami ketidak stabilan pada sudut 

pelekatan 50o-85o, sedangan partikel 

berdiameter 212m dan 300m mempunyai 

sudut pelekatan partikel,
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efisiensi kestabilan yang rendah dari semua 

partikel yang digunakan. Selain partikel 

berdiameter 38m, partikel yang mempunyai  
efisiensi kestabilan yang baik adalah partikel 

berdiameter 45m, 53m dan 75m semua ini 

dapat ditunjukkan dengan titik warna biru 

muda, ungu dan biru. oleh karenanya pada 

industri tambang senang menggunakan 

partikel dengan berdiameter kecil, mudah 

untuk terjadinya flotasi mineral. 

 

 
Gambar 13.  Grafik sudut pelekatan partikel 

versus gaya kapiler untuk semua diameter. 

Gambar 13 menunjukkan bahwa partikel 

dengan diameter 300m seperti pada garis 

warna coklat mempunyai gaya kapiler yang 

terbesar dari semua diameter partikel dan 

dengan beberapa sudut pelekatan. sedangkan 

partikel dengan diameter 38m mempunyai 
gaya kapiler yang rendah, akan tetapi partikel 

ini mempunyai gya kapiler yang baik disemua 

sudut pelekatan. Diameter partikel selain 

38m mempunyai gaya kapiler yang tidak 

stabil dibeberapa sudut pelekatan. 

Gambar 14 menunjukkan semakin naik 

sudut kontak TPCL gaya adhesi semakin naik, 

ini ditunjukkan dengan titik warna merah 

Warna hitam menunjukkan gaya kapiler pada 

partikel 38m yang selalu stabil disetiap sudut 
kontak TPCL. 

 

 
Gambar 14 Grafik sudut kontak TPCL versus 

gaya kapiler dan kerja adhesi, diameter 38m. 
 

 
Gambar 15. Grafik diameter partikel versus 

gaya gravitasi, gaya Bouyancy. 

Gambar 15 menunjukkan beberapa ukuran 

diameter partikel yang beraksi pada flotasi 

dengan melihat gaya gravitasi dan gaya 

buoyancy yang bekerja padanya. Semakin 

besar diameter partikel maka semakin naik 

gaya gravitasi ini dapat terlihat pada garis 

warna hitam. Sedangkan gaya bouyancy 

semakin menurun ditunjukkan dengan garis 

warna merah. Untuk partikel ukuran 38m 
gaya bouyancy sama dengan gaya gravitasi ini 

dapat terlihat kedua saling merapat dan 

menjadi satu ditunjukkan pada garis warna 

merah dan hitam. Ini disebabkan karena 

ukuran diameter partikel yang sangat kecil.  

Gambar 16 semakin besar sudut pelekatan 

partikel  dan sudut kontak , kerja adhesi 

semakin besar, bila sudut pelekatan partikel  

dan sudut kontak  adalah 0 maka tidak ada 

kerja adhesi yang bekerja pada partikel. Kerja 

adhesi maksimum terjadi pada semua diameter 

sudut pelekatan partikel, 
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partikel pada sudut pelekatan partikel 90o dan 

sudut kontak TPCL 175o 

 
Gambar 16. Grafik sudut pelekatan partikel , 

sudut kontak  versus kerja adhesi. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 

bilangan Bond menentukan pelekatan dari 

diameter partikel. Diameter 38m-212m 
nilai bilangan Bond kurang dari 1 berarti 

partikel stabil melekat pada permukaan 

bubble, sedangkan partikel berdiameter 300 

nilai bilangan Bond lebih dari 1 ini 

menunjukkan partikel tidak stabil. Efisiensi 

stabilitas terbaik terjadi pada partikel diameter 

38m,45m,53m dan 75m. Sudut pelekatan 

untuk partikel berdiameter 300m hnya terjadi 
pada sudut 15o sampai dengan 40o dan efisiensi 

stabilitas pada sudut pelekatan 30o sampai 

denga 50o. Semakin besar sudut pelekatan 

partikel, bilangan bond semakin menurun 

berarti gaya pelekatan lebih besar dari gaya 

pelepasan. Semakin besar sudut pelektan 

partikel maka efisiensi stabilitas semakin kuat. 
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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji karakteristik perpindahan panas dan faktor gesekan pada 

penukar kalor pipa konsentrik dengan sisipan V-cut twisted tape insert (VTT). VTT merupakan 

modifikasi dari typical twisted tape insert (TT) dengan memotong tepi tape bagian atas dan bawah 

berbentuk huruf V secara secara selang-seling dengan variasi dimensi kedalaman, untuk 

meningkatkan percampuran fluida di dekat dinding pipa. VTT di pasang pada sisi pipa dalam. VTT 

divariasi nilai depth ratio (de/W) pada tape-twist ratio (y/W) yang konstan. Depth ratio (de/W) 

divariasi pada nilai 0,32; 0,39 dan 0,48. Penelitian ini dilakukan pada rentang bilangan Reynolds 

5400 - 17350. Sebagai perbandingan, pada penelitian ini juga diuji penukar kalor tanpa sisipan (plain 

tube) dan dengan penambahan sisipan TT. Fluida kerja di pipa dalam adalah air panas dan di annulus 

adalah air dingin, dengan arah aliran berlawanan arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunakan sisipan VTT, meningkatkan bilangan Nusselt (Nu), faktor gesekan (f) dan unjuk kerja 

termal () dibandingkan dengan plain tube dan penggunaan TT. Karakteristik perpindahan panas, 
faktor gesekan dan unjuk kerja termal penukar kalor dengan penggunaan sisipan VTT meningkat 

dengan kenaikan nilai de/W dan mempunyai nilai maksimum pada nilai de/W = 0,48. Bilangan Nusselt 

rata-rata pipa dalam (Nui) dengan penambahan VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 berturut-turut 

meningkat dalam kisaran 46% - 55%; 68% - 72% dan 86% - 97% dibandingkan dengan plain tube 

dan berturut-turut meningkat dalam kisaran 13% - 15%; 26% - 30% dan 41% - 45% dibandingkan 

dengan penambahan sisipan TT. Faktor gesekan rata-rata pipa dalam dengan penambahan 

VTTdengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 berturut-turut meningkat 3,10; 3,26 dan 3,48 kali lebih besar 

dibandingkan faktor gesekan plain tube dan berturut-turut 1,16; 1,21 dan 1,29 kali lebih besar 

dibandingkan faktor gesekan pipa dalam dengan TT.  Unjuk kerja termal penukar kalor dengan 

penambahan sisipan VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 berturut-turut dalam kisaran 1,135-

1,193; 1,252-1,262 dan 1,366-1,394.  

 

Kata kunci : V-cut twisted tape insert, V-cut tape depth ratio, friction factor, Nusselt number  

 

Pendahuluan 
Teknik peningkatan perpindahan panas 

pada penukar kalor secara luas dimanfaatkan 

untuk aplikasi pemanasan ataupun 

pendinginan di dunia industri dengan tujuan 

untuk mengurangi berat dan ukuran dari 

penukar kalor atau meningkatkan unjuk kerja 

dari penukar kalor tersebut. Teknik ini secara 

umum diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

teknik pasif dan aktif. Teknik aktif 

membutuhkan daya eksternal seperti surface 

vibration dan pemanfaatan medan magnet atau 

listrik, sedangkan teknik pasif membutuhkan 

gangguan terhadap aliran dengan tujuan untuk 

membangkitkan turbulensi. Teknik pasif 

dianggap lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan teknik aktif, karena proses manufaktur 

sisipan sederhana dan teknik ini dapat secara 

mudah diterapkan ke suatu penukar kalor. 

Peningkatan turbulensi aliran pada teknik pasif 

diharapkan mampu meningkatkan koefisien 

perpindahan panas secara konveksi sehingga 

dapat meningkatkan unjuk kerja dari penukar 

kalor tersebut. Salah satu pembangkit 

turbulensi yang sedang populer pada saat ini 

adalah metode sisipan (insert) pada aliran 

dalam pipa. Beberapa teknik pasif dengan 

metode sisipan yang sering digunakan adalah 

Twisted tape, helical screw tape, wire coils, 

ribs, fins, dimples, mesh insert dan louvered 
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strip insert. Sisipan dengan twisted tape dan 

wire coil insert merupakan metode pasif yang 

dianggap paling ekonomis dalam teknik 

peningkatan perpindahan panas [1]. Aliran 

berputar yang dihasilkan oleh twisted tape 

menginduksi turbulensi dekat dinding pipa, 

menghasilkan lintasan aliran fluida yang lebih 

panjang dalam pipa, memperbaiki 

percampuran fluida, dan mengurangi 

ketebalan lapis batas termal, dengan demikian 

meningkatkan laju perpindahan panas 

konveksi.  Seiring dengan peningkatan 

perpindahan panas, gesekan dalam pipa yang 

dilengkapi dengan twisted tape tak dapat 

dihindari juga akan meningkat. Sehingga 

dalam merancang penukar kalor dengan 

menggunakan teknik ini, analisis laju 

perpindahan panas dan juga faktor gesekan 

harus dilakukan. 

Beberapa penelitian dilakukan untuk 

menemukan hubungan terbaik antara 

peningkatan perpindahan panas dengan 

kenaikan gesekan untuk beberapa aplikasi 2-

6. Unjuk kerja penukar kalor dengan sisipan 

twisted tape sangat tergantung pada geometri 

twisted tape. Desain yang tepat dari twisted 

tape memberikan peningkatan laju 

perpindahan panas dengan nilai penurunan 

tekanan dalam batas yang dapat diterima, 

sehingga mempengaruhi penghematan energi.  

Modifikasi twisted tape insert berupa 

potongan-potongan kecil (small cuts) pada tepi 

tape dilakukan sebagai salah satu usaha untuk 

meningkatan laju perpindahan panas dalam 

pipa. Penelitian yang terkait diantaranya 

Murugesan dkk meneliti secara eksperimental 

karakteristik perpindahan panas dan faktor 

gesekan aliran turbulen pada pipa dalam dari 

penukar kalor pipa konsentrik tanpa twisted 

tape insert (plain tube) dan dengan 

trapezoidal-cut twisted tape insert [2],  square-

cut twisted tape insert (STT) dan plain twisted 

tape insert (PTT) [3], U-cut twisted tape insert 

(UTT) dan membandingkannya dengan plain 

twisted tape insert (PTT) [4], V-cut twisted 

tape insert (VTT) dan membandingkannya 

dengan plain twisted tape insert (PTT) [5]. 

Salam dkk [6] meneliti secara eksperimen 

karakteristik perpindahan panas, faktor 

gesekan dan unjuk kerja termal aliran turbulen 

dalam sebuah pipa bulat dengan rectangular-

cut twisted tape insert. Literatur – literatur 

tersebut menunjukan bahwa modifikasi berupa 

potongan-potongan kecil (small cuts) ini 

memberikan jaminan untuk peningkatan laju 

perpindahan panas dan unjuk kerja termal. 

Alasan di balik unjuk kerja termal yang tinggi 

adalah celah-celah kecil membawa penurunan 

tekanan dalam sistem ke tingkat yang wajar. 

Berdasarkan konsep ini, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menguji karakteristik 

perpindahan panas dan faktor gesekan pada 

pipa dalam dari penukar kalor pipa konsentrik 

dengan V-cut twisted tape insert. V-cut twisted 

tape insert adalah modifikasi twisted tape 

insert berupa potongan-potongan kecil 

berbentuk huruf V secara bergantian di daerah 

tepi tape.  

Metodologi 

Skema alat penelitian pegujian karakteristik 

perpindahan panas dan faktor gesekan pada 

penukar kalor pipa konsentrik dengan 

menggunakan VTT dan TT di pipa dalam 

dapat dilihat pada gambar 1. Alat penelitian ini 

terdiri dari tiga sistem, yakni seksi uji, sistem 

aliran fluida dan sistem pengukuran data. Seksi 

uji merupakan penukar kalor pipa konsentrik 

satu laluan yang terdiri dari pipa dalam dan 

pipa luar. Pipa dalam dan pipa luar 

berpenampang lingkaran dan terbuat dari 

aluminium, dengan panjang berturut-turut 

2.500 mm dan 1.940 mm. Ukuran pipa dalam; 

diameter dalam 14,30 mm dan diameter luar 

15,80 mm. Ukuran pipa luar; diameter dalam 

23,40 mm dan diameter luar 25,40 mm. Bagian 

luar pipa diisolasi menggunakan glass wool 

untuk mengurangi adanya heat losses. Penukar 

kalor diorientasikan mendatar. Penelitian ini 

dilakukan pada dua kondisi yaitu dengan 

menggunakan sisipan dan tanpa sisipan (plain 

tube). VTT dan TT yang digunakan berada 

pada bagian pipa dalam.  

Sistem fluida kerja terdiri dari air panas 

yang mengalir di pipa dalam dan air dingin 

yang mengalir di bagian annulus. Arah aliran 

fluida kerja adalah berlawanan arah (counter 

flow). Temperatur air panas masukan ke pipa 

dalam dijaga konstan pada suhu 60oC, dengan 

menggunakan pemanas air elektrik yang 

dikontrol dengan thermocontroller. Laju aliran 

massa air panas di pipa dalam divariasi pada 

nilai 0,0329 kg/s - 0,0986 kg/s sehingga 
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didapatkan bilangan Reynolds pada rentang 

5400 – 17.350. Air panas di sirkulasi setelah 

melewati seksi uji. Air dingin di annulus dijaga 

pada laju aliran massa konstan sebesar 0,1027 

kg/s. Air dingin setelah melewati seksi uji akan 

dibuang ke lingkungan. Sistem pengukuran 

data terdiri dari pengukuran laju aliran fluida, 

tekanan dan temperatur. Rotameter digunakan 

untuk mengukur besarnya laju aliran massa air 

panas yang masuk ke dalam seksi uji. Dua 

pressure tap dipasang pada sisi masuk dan sisi 

keluar dari pipa dalam. Pressure tap 

dihubungkan dengan manometer pipa U untuk 

mengetahui beda tekanan yang terjadi. Fluida 

dalam manometer adalah air. Termokopel tipe 

K digunakan untuk mengukur temperatur air 

panas masuk dan keluar pipa dalam, 

temperatur dinding luar pipa dalam sebanyak 

10 titik secara selang-seling, dan temperatur 

air dingin masuk dan keluar annulus. Data 

yang dipakai untuk analisa adalah data pada 

saat penukar kalor mencapai kondisi tunak. 

 

 
Gambar 1. Skema alat penelitian  

 

Twisted tape insert yang digunakan dalam 

penelitian ini terbuat dari bahan aluminium 

strip dengan tebal () = 0,7 mm dan lebar (W) 
= 12,6 mm yang dipuntir sedemikian rupa 

sehingga berbentuk sebuah pilinan yang 

mempunyai panjang pitch (y) = 50 mm dan 

nilai tape-twist ratio (y/W) sebesar 3,97. 

Nomenklatur TT dapat dilihat pada gambar 2. 

VTT divariasi nilai depth ratio (de/W) pada 

tape-twist ratio (y/W) yang konstan, dimana de 

adalah kedalaman V-cut, w adalah lebar V-cut 

dan W adalah lebar tape (tape width). 

Nomenklatur V-cut twisted tape insert dapat 

dilihat pada gambar 3.  

 
Gambar 2. Nomenklatur Twisted tape insert 

 
Gambar 3. Nomenklatur V-cut twisted tape 

insert 

Pengaruh depth ratio (de/W) dilakukan pada 

y/W yang konstan. Nilai de divariasi sebesar 4 
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mm, 5 mm dan 6 mm dengan nilai w konstan 

sebesar 4 mm. Sehingga pada penelitian ini 

de/W divariasi sebesar 0,32, 0,39 dan 0,48. 

VTT dengan variasi de/W 0,32, 0,39 dan 0,48 

dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. VTT dengan variasi de/W pada y/W 

= 3,97 

 

Data eksperimen pada kondisi tunak 

digunakan untuk menghitung bilangan 

Nusselt, faktor gesekan dan faktor unjuk kerja 

termal pada bilangan Reynolds (Re) yang 

berbeda dalam daerah aliran turbulen di sisi 

pipa dalam untuk kasus VTT, TT dan plain 

tube. Langkah pertama, laju perpindahan 

panas di pipa dalam dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

 ohihhph TTCmQ ,,, .. 


 (1)                        

Laju perpindahan panas ke air dingin di sisi 

annulus dapat dihitung dengan: 

).(.).(. ,,,,, obowooicoccpc TTAhTTCmQ 


 (2)     

dimana 

10
dan

2

,
,

,,
,

ow
ow

ocic
ob

T
T

TT
T





  (3) 

owT , adalah temperatur rata-rata dari 10 titik 

pengukuran temperatur dinding luar pipa 

dalam.  Tb,o adalah temperatur bulk rata-rata air 

dingin dihitung dari temperatur rata-rata air 

dingin masuk dan keluar annulus. Perbedaan 

antara dua laju perpindahan panas pada 

persamaan (1) dan (2) menunjukkan 

kehilangan panas dari penukar kalor, dimana 

dapat diasumsikan diabaikan dalam penelitian 

ini karena penukar kalor diisolasi: 

Qloss = Qh – Qc (4) 

Persentase kehilangan panas (% Qloss) 

melalui isolasi dapat dihitung dan diperkirakan 

< 5% dari total panas yang disuplai. 

Laju perpindahan panas rata-rata, Qave 

digunakan dalam perhitungan ditentukan dari 

sisi air panas dan sisi air dingin sebagai 

berikut: 

2

ch
ave

QQ
Q


  (5) 

Koefisien perpindahan panas menyeluruh 

di pipa dalam, Ui , dapat ditentukan dari: 

LMTDiiave TAUQ  ..  (6) 

Koefisien perpindahan panas konveksi rata-

rata di pipa dalam, hi didapatkan dari tahanan 

termal total yang terdiri dari tiga tahanan 

dalam susunan seri; tahanan termal konveksi 

pada pipa dalam, tahanan termal konduksi dari 

dinding pipa dalam dan tahanan termal 

konveksi pada sisi annulus. 

oop

io

iiii AhLk

dd

AhAU .

1

2

)(ln

.

1
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 (7)

  

Sehingga hi dapat dihitung dari persamaan 

(7) sebagai berikut: 
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hd
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ddd
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h
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               (8) 

 

Bilangan Nusselt rata-rata di sisi pipa dalam 

dihitung dari koefisien perpindahan konveksi 

rata-rata di pipa dalam sebagai berikut:  

i

ii
i

k

dh
Nu

.
                                   (9) 

Faktor gesekan di pipa dalam, f , dapat 

dihitung dari: 

))(2( 2
idLu

P
f




  (10) 

Bilangan Reynolds (Re) aliran air panas di 

pipa dalam dihitung dengan:  

 


 idu..
Re                                   (11) 

Semua sifat-sifat termofisik fluida air panas 

ditentukan berdasarkan temperatur fluida bulk 

rata-rata (Tb). 

Faktor unjuk kerja termal () adalah salah 
satu parameter kunci dalam desain penukar 

kalor. Salah satu metode untuk mengevaluasi 

potensi aplikasi praktis dari twisted tape adalah 

membandingkan koefisien perpindahan panas 
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konveksi dalam sebuah pipa yang dilengkapi 

twisted tape dengan plain tube di bawah 

kondisi daya pemompaan yang sama. Untuk 

daya pemompaan yang konstan 7: 

tp PVPV ).().(
..

                            (12) 

dan hubungan antara faktor gesekan dengan 

bilangan Reynolds untuk plain tube dan pipa 

dalam dengan penambahan twisted tape dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

tp ff )Re.()Re.( 33                            (13) 

Faktor unjuk kerja termal pada daya 

pemompaan yang konstan adalah 

perbandingan koefisien perpindahan panas 

konveksi dari pipa dalam dengan penambahan 

twisted tape dengan plain tube dimana dapat 

ditulis sebagai berikut: 

pp
p

t

h

h
                                     (14) 

Kombinasi persamaan (12) – (14) 

menghasilkan: 
31)/()( ptpt ffNuNu                      (15) 

Faktor unjuk kerja termal, menunjukkan 

keuntungan praktis dari penggunaan twisted 

tape yang diperoleh dari persamaan (15), 

dimana laju perpindahan panas dan faktor 

gesekan dalam pipa dengan dan tanpa twisted 

tape secara simultan ditentukan pada daya 

pemompaan yang sama.  

Hasil dan Pembahasan 

 Validasi hasil eksperimen 

Karakteristik perpindahan panas dan 

penurunan tekanan plain tube dinyatakan 

dalam bilangan Nusselt (Nu) dan faktor 

gesekan (f). Bilangan Nusselt divalidasi 

dengan korelasi – korelasi dari Petukhov 

(persamaan 16) dan Gnielinski (persamaan 

17), sedangkan untuk faktor gesekan dengan 

korelasi Blasius (persamaan 19) dan korelasi 

colebrook 8. Gambar 5 dan 6 menunjukkan 
perbandingan bilangan Nusselt dan faktor 

gesekan plain tube yang diperoleh dari 

penelitian dengan korelasi-korelasi empirik 

Petukhov, Gnielinski dan Blasius. 

)1(Pr . )8/( . 7,1207,1

Pr . Re . )8/(
Nu

3/22/1 


f

f
     (16) 

Persamaan Petukhov (persamaan 16) 

berlaku untuk nilai-nilai; 0,5  Pr  2.000, dan 
104 < Re < 5 x 106 

)1(Pr.)8/(.7,121

Pr.)1000(Re.)8/(
Nu

3/22/1 




f

f
           (17) 

Persamaan Gnielinski (persamaan 17) 

berlaku untuk nilai-nilai; 0,5  Pr  2.000, dan 
3 x 103 < Re < 5 x 106. 

Pada persamaan (16) dan (17) nilai faktor 

gesekan (f) dinyatakan sebagai berikut: 

f = (0,790 ln Re – 1,64)-2 (18)  

Persamaan faktor gesekan Blasius: 

f    = 0,3164.Re-0,25     4 x 103 < Re < 105 

              (19) 

 

 
Gambar 5. Validasi bilangan Nusselt untuk 

plain tube 

 

Bilangan Nusselt yang diperoleh dari 

eksperimen untuk plain tube sesuai dengan 

hasil prediksi dari korelasi Petukhov dan 

Gnielinski dengan ketidaksesuaian berturut-

turut 3,16% dan 7,38%. Faktor gesekan 

plain tube sesuai dengan hasil prediksi dari 

korelasi Blasius dan Colebrook dengan 

ketidaksesuaian berturut – turut  2,42% dan 
3,50 %.  

 
Gambar 6. Validasi faktor gesekan untuk plain 

tube 
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Hasil eksperimen untuk plain tube dibuat 

korelasi-korelasi untuk bilangan Nusselt dan 

faktor gesekan sebagai berikut: 

Nu = 0,012 Re0,892 Pr0,299 (20) 

f    = 0,352 Re-0,260 (21)                    

Persamaan (20) dan (21) mewakili data 

eksperimen dengan ketidaksesuaian tidak lebih 

dari 2% untuk bilangan Nusselt dan 6% 
untuk faktor gesekan, seperti digambarkan 

berturut-turut dalam gambar 5 dan 6.  

 Karakteristik Perpindahan Panas 

Karakteristik perpindahan panas dinyatakan 

dengan hubungan antara bilangan Nusselt 

(Nui) dengan bilangan Reynolds (Re) di pipa 

dalam. Grafik hubungan bilangan Nusselt 

dengan bilangan Reynolds di pipa dalam 

dengan penambahan TT, VTT dan plain tube 

dapat dilihat pada gambar 7. 

Dari gambar 7. terlihat bahwa bilangan 

Nusselt rata-rata (Nui) meningkat dengan 

kenaikan bilangan Reynolds. Hal ini terjadi 

untuk semua kasus, baik untuk plain tube 

maupun pipa dalam dengan penambahan 

sisipan TT dan VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 

dan 0,48. Dari gambar 7. terlihat bahwa 

dengan penambahan sisipan TT dan VTT 

dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48, Nui rata-

rata di pipa dalam lebih besar dibandingkan 

dengan Nui rata-rata plain tube. Penambahan 

TT di pipa dalam dapat meningkatkan nilai Nui 

jika dibandingkan dengan plain tube. Hal ini 

disebabkan karena dengan penambahan 

sisipan TT di pipa dalam, dapat menghasilkan 

aliran berputar (swirl flow), dimana aliran 

berputar menginduksi turbulensi dekat dinding 

pipa, menghasilkan lintasan aliran fluida yang 

lebih panjang dalam pipa, memperbaiki 

percampuran fluida, dan mengurangi 

ketebalan lapis batas termal, dengan demikian 

meningkatkan laju perpindahan panas 

konveksi.  

 
Gambar 7. Grafik hubungan Nui dengan Re  

 

Penambahan sisipan VTT dengan de/W = 

0,32; 0,39 dan 0,48, Nui rata-rata di pipa dalam 

lebih besar dibandingkan dengan Nui rata-rata 

plain tube dan pipa dalam dengan penambahan 

sisipan TT. Hal ini disebabkan karena sisipan 

VTT memberikan tambahan turbulensi ke 

fluida di sekitar dinding pipa dan vortisitas di 

belakang potongan-potongan V sehingga 

menghasilkan peningkatan perpindahan panas 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan plain 

tube dan sisipan TT [5]. Peningkatan 

perpindahan panas (Nui) karena sisipan VTT 

ini juga disebabkan karena kenaikan 

percampuran fluida dan intensitas turbulensi 

[9-11], pengaruh sinergi dari sirkulasi vorteks 

bersama dengan aliran sekunder (secondary 

flow) sebagai tambahan dengan aliran berputar 

utama [12], dan kenaikan turbulensi di dekat 

permukaan dinding pipa [13]. Dari gambar 7. 

dapat dilihat bahwa nilai Nui rata-rata di pipa 

dalam meningkat dengan kenaikan nilai V-cut 

tape depth ratio (de/W), ini sesuai dengan 

penelitian Murugesan [5]. Hal ini disebabkan 

karena dengan nilai de/W yang lebih tinggi, 

vortisitas di belakang potongan V meningkat 

lebih tinggi, menghasilkan kenaikan turbulensi 

dan meningkatkan perpindahan panas [5]. 

 Pada kisaran 5400 < Re < 17.350, nilai 

Nui pipa dalam dengan penambahan TT dan 

VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 

berturut-turut meningkat dalam kisaran 29% - 

37%; 46% - 55%; 68% - 72% dan 86% - 97% 

dibandingkan dengan plain tube. Nilai Nui 

pipa dalam dengan penambahan VTT dengan 

de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 berturut-turut 

291



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-046 

 

 

 

meningkat dalam kisaran 13% - 15%; 26% - 

30% dan 41% - 45% dibandingkan dengan 

penambahan TT. 

 

 Karakteristik Faktor Gesekan 

Grafik hubungan faktor gesekan (f) dengan 

bilangan Reynolds (Re) di pipa dalam dengan 

penambahan TT, VTT dan plain tube dapat 

dilihat pada gambar 8.  

 

 
Gambar 8. Grafik hubungan f dengan Re  

 

Nilai faktor gesekan (f) pipa dalam 

berkurang dengan kenaikan bilangan Reynolds 

(Re). Faktor gesekan pipa dalam dengan 

penambahan sisipan TT dan VTT dengan de/W 

= 0,32; 0,39 dan 0,48 lebih besar dibandingkan 

dengan plain tube. Faktor gesekan pipa dalam 

dengan penambahan sisipan VTT dengan de/W 

= 0,32; 0,39 dan 0,48 lebih tinggi 

dibandingkan faktor gesekan pipa dalam 

dengan penambahan sisipan TT. Hal ini 

disebabkan karena penambahan gangguan 

meningkatkan kontak tangensial antara aliran 

sekunder dengan permukaan dinding pipa [3]. 

Pada pipa dalam dengan penambahan sisipan 

VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48, nilai 

faktor gesekan meningkat dengan kenaikan 

nilai de/W, hal ini serupa dengan penelitian 

Murugesan [5]. Hal ini disebabkan karena 

dengan nilai de/W yang lebih tinggi, vortisitas 

di belakang potongan V meningkat lebih 

tinggi, menghasilkan kenaikan turbulensi dan 

meningkatkan faktor gesekan [5]. 

Pada kisaran 5400 < Re < 17.350 nilai 

faktor gesekan rata-rata di pipa dalam dengan 

penambahan sisipan TT dan VTT dengan de/W 

= 0,32; 0,39 dan 0,48 berturut-turut 2,70; 3,10; 

3,26 dan 3,48 kali lebih besar dibandingkan 

faktor gesekan plain tube. Nilai faktor gesekan 

rata-rata pipa dalam dengan penambahan 

sisipan VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 

berturut-turut 1,16; 1,21 dan 1,29 kali lebih 

besar dibandingkan faktor gesekan pipa dalam 

dengan penambahan sisipan TT. 

 Karakteristik Faktor Unjuk Kerja 

Termal 

Grafik hubungan faktor unjuk kerja termal 

() dengan bilangan Reynolds (Re) dapat 

dilihat pada gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Hubungan  dengan Re 

 

Pada gambar 9 adalah garfik hubungan 

faktor unjuk kerja termal dengan bilangan 

Reynolds pada daya pemompaan yang sama, 

sehingga nilai bilangan Reynolds menjadi 

berbeda untuk nilai daya pemompaan yang 

sama untuk masing-masing sisipan. Unjuk 

kerja termal () pada daya pemompaan yang 

konstan adalah perbandingan koefisien 

perpindahan panas konveksi dari pipa dalam 

dengan penambahan sisipan TT atau VTT 

terhadap koefisien perpindahan panas 

konveksi dari plain tube. Nilai unjuk kerja 

termal di atas satu menunjukkan penghematan 

energi dengan menggunakan pipa dengan TT 

atau VTT relatif terhadap plain tube. Secara 

umum unjuk kerja termal dari penukar kalor 

dengan sisipan TT dan VTT dengan de/W = 

0,32; 0,39 dan 0,48 menurun dengan kenaikan 

bilangan Reynolds. Dari gambar 9. dapat 

dilihat bahwa dengan penambahan sisipan 
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VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 unjuk 

kerja termal meningkat dengan kenaikan nilai 

de/W. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Murugesan [5]. Unjuk kerja termal penukar 

kalor dengan penambahan sisipan TT dan VTT 

dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 berturut-

turut dalam kisaran 1,051-1,059; 1,135-1,193; 

1,252-1,262 dan 1,366-1,394. Modifikasi TT 

berupa VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 

dapat meningkatkan unjuk kerja termal 

penukar kalor dibandingkan dengan sisipan 

TT. Nilai unjuk kerja termal penukar kalor 

dengan penambahan VTT dengan de/W = 0,32; 

0,39 dan 0,48 berturut-turut meningkat dalam 

kisaran 8%-12,7%; 19,1%-19,3% dan 30%-

31,66% dibandingkan dengan penambahan 

TT. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan 

mengenai pengujian karakteristik perpindahan 

panas dan faktor gesekan pada penukar kalor 

pipa konsentrik dengan penambahan sisipan V-

cut twisted tape insert (VTT) dengan variasi 

depth ratio (de/W) = 0,32; 0,39 dan 0,48, dan 

V-cut tape width ratio (w/W) = 0,32; 0,30 dan 

0,48 dapat diambil beberapa kesimpulan 

karakteristik perpindahan panas dan faktor 

gesekan penukar kalor dengan penambahan 

sisipan VTT meningkat dengan kenaikan nilai 

de/W. Pada kisaran 5400 < Re < 17.350, nilai 

bilangan Nusselt rata-rata pipa dalam (Nui) 

dengan penambahan sisipan VTT dengan de/W 

= 0,32; 0,39 dan 0,48 berturut-turut meningkat 

dalam kisaran 46% - 55%; 68% - 72% dan 86% 

- 97% dibandingkan dengan plain tube dan 

berturut-turut meningkat dalam kisaran 13% - 

15%; 26% - 30% dan 41% - 45% dibandingkan 

dengan penambahan sisipan TT. Unjuk kerja 

termal penukar kalor dengan penambahan 

sisipan VTT dengan de/W = 0,32; 0,39 dan 0,48 

berturut-turut dalam kisaran 1,135-1,193; 

1,252-1,262 dan 1,366-1,394 dibandingkan 

plain tube.  
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Daftar notasi 
Ai luas permukaan dalam  pipa dalam (m2) 

Ao luas permukaan luar pipa dalam (m2) 

Cp,c panas jenis air dingin di annulus 

(kJ/kg.oC) 

Cp,h panas jenis air panas di pipa dalam 

(kJ/kg.oC) 

de kedalaman V-cut (mm) 

di diameter dalam pipa dalam (m) 

do diameter luar pipa dalam (m) 

Di diameter dalam pipa luar (m) 

Do diameter luar pipa luar (m) 

f faktor gesekan 

fp faktor gesekan plain tube 

ft faktor gesekan pipa dalam dengan twisted 

tape 

hi koefisien perpindahan panas konveksi 

rata-rata di pipa dalam (W/m2.oC) 

ho koefisien perpindahan panas konveksi 

rata-rata di annulus (W/m2.oC) 

hp koefisien perpindahan panas konveksi 

rata-rata di plain tube (W/m2.oC) 

hs koefisien perpindahan panas konveksi 

rata-rata di pipa dalam dengan twisted 

tape  (W/m2.oC) 

ki konduktivitas termal rata-rata air panas di 

pipa dalam (W/m.oC) 

kp konduktivitas termal material pipa dalam 

(W/m.oC) 

L panjang pipa (m) 

ṁc laju aliran massa air dingin di annulus 

(kg/s) 

ṁh laju aliran massa air panas di pipa dalam 

(kg/s) 

Nui bilangan Nusselt rata-rata di pipa dalam 

Nup bilangan Nusselt rata-rata di plain tube 

Nut bilangan Nusselt rata-rata di pipa dalam 

dengan twisted tape 

Pr bilangan Prandtl 

Qc laju perpindahan panas di annulus (W) 

Qh laju perpindahan panas di pipa dalam (W) 

Qloss kehilangan panas konveksi di pipa dalam 

(W) 

Re bilangan Reynolds 

Tb,o temperatur bulk rata-rata di annulus (oC) 

Tc,i temperatur air dingin masuk annulus (oC) 

Tc,o temperatur air dingin keluar annulus (oC) 

Th,i temperatur air panas masuk pipa dalam 

(oC) 

Th,o temperatur air panas keluar pipa dalam 

(oC) 

owT ,  
temperatur rata-rata dinding luar pipa 

dalam (oC) 

 tebal twisted tape (m) 

Ui koefisien perpindahan panas menyeluruh 

berdasarkan permukaan dalam  pipa 

dalam (W/m2.oC) 

V kecepatan rata-rata air panas di pipa dalam 

(m/s) 
.

V  
laju aliran volumetrik air panas di pipa 

dalam (m3/s) 

w lebar V- cut (mm) 

W lebar tape insert (mm) 

y panjang twist (m) 

 densitas air panas di pipa dalam (kg/m3) 

 faktor unjuk kerja termal 

 viskositas dinamik air panas di pipa dalam 

(kg/m.s) 

P penurunan tekanan (Pa) 

TLMTD beda temperatur rata-rata logaritmik (oC) 
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Abstrak 
Penelitian tentang fenomena dalam mesin diesel, terutama tentang metode injeksi bahan bakar dan 

geometri piston head, membuka kemungkinan peningkatan kinerja mesin diesel. Penelitian secara 

eksperimen memerlukan alat yang rumit dan biaya yang besar. Di sisi lain, perkembangan 

computational fluid dynamics (CFD) yang sangat cepat dan telah mencapai tingkat kepercayaan yang 

tinggi membuat penelitian tentang mesin diesel lebih marak. Ansys CFX, Ansys Fluent, Star-CD, 

Flow3D, dan semacamnya merupakan paket software komersial yang banyak digunakan. Kelemahan 

dari software-software ini adalah mahalnya lisensi. Untuk menghilangkan kendala ini banyak peneliti 

beralih ke software open source, salah satunya adalah OpenFOAM (Open Field Operation and 

Manipulation). Pada penelitian ini akan dilakukan simulasi pembakaran 3 dimensi dalam mesin diesel 

dengan piston bergerak menggunakan OpenFOAM. Sebagai parameter penelitian adalah sudut 

injeksi dan bentuk kepala piston. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi sudut injeksi memberi 

pengaruh signifikan terhadap distribusi bahan bakar. Bertambahnya kemiringan sudut injeksi 

mengakibatkan bahan bakar lebih tersebar sehingga pembakaran lebih merata di seluruh ruang bakar. 

Adapun variasi bentuk kepala piston memberi pengaruh terhadap distribusi bahan bakar pada intake 

stroke pada saat mendekati TDC. Bentuk kepala piston dapat mengontrol arah distribusi bahan bakar 

ketika mencapai piston. 

Kata kunci : mesin diesel, CFD, sudut injeksi, kepala piston, OpenFOAM 

 

PENDAHULUAN 
Pemanfaatan computational fluid dynamics 

(CFD) dalam berbagai bidang seperti desain, 

troubleshooting, maupun desain ulang 

membuat banyak perusahaan software 

mengembangkan software komersial CFD. 

Ansys CFX, Ansys Fluent, Star-CD, Flow3D 

merupakan contoh software CFD yang banyak 

digunakan dengan masing-masing 

keunggulannya. Kesamaan dari software ini 

adalah harga lisensi yang mahal yang tidak 
terjangkau oleh sebagian besar perguruan 

tinggi dan lembaga riset Indonesia, dan 

biasanya hanya dimiliki oleh perusahaan-

perusahaan besar. Sesuai dengan harganya, 

software-software ini menawarkan kemudahan 

kepada usernya dengan menyediakan 

graphical user interface (GUI) yang user 

friendly. Kemudahan ini bahkan membuat 

seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan 

dasar tentang CFD pun dapat 

mengoperasikannya. Pada dua titik ini 

software-software komersial ini tidak cocok 

sebagai sarana pembelajaran CFD karena 

dapat mematikan kemampuan program 

coding. 

Salah satu software alternatif adalah 

OpenFOAM (Open Field Operation and 

Manipulation). OpenFOAM adalah software 

solver numerik problem mekanika (termasuk 

CFD) berbasis C++ bersifat open source, dan 

dibuat oleh Open CFD Ltd dengan lisensi di 

bawah GNU Public License. Karena sifatnya 

open source maka keberadaannya menarik 
minat para pengguna CFD sehingga 

pemakainya di seluruh dunia semakin hari 

semakin banyak. Hal ini bisa dilihat dari 

banyaknya anggota forum diskusi OpenFOAM 

di situs www.cfd-online.com.  

OpenFOAM menyediakan banyak solver, 

utilities, dan library yang telah dikonfigurasi 

dan dapat digunakan seperti yang dilakukan 

oleh aplikasi komersial. Dikarenakan 

OpenFOAM merupakan aplikasi open source, 

maka pengguna dapat mengakses kode-kode 

program, struktur dan hierarki desainnya 
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sehingga solver, utilities dan librarynya dapat 

dikembangkan lebih jauh sehingga seorang 

pengguna bisa membuat solver dan utilities 

yang baru sesuai dengan kebutuhannya 

Di dalam OpenFOAM juga terdapat banyak 

plugins, misalnya ParaFOAM untuk 

menvisualisasikan data hasil dan ParaView 

sebagai pembuat geometri dan pembentuk 

mesh. ParaView juga merupakan sebuah 

geometry converter yang dapat digunakan 

secara luas untuk melakukan konversi dari 

geometri yang didapatkan dari aplikasi 

komersial.  

Di lain pihak, penelitian mesin diesel 

terkendala dengan peralatan yang rumit dan 

mahal [1][3]. Untuk mengetahui bagaimana 
pola aliran dan distribusi temperatur dalam 

silinder perlu sistem alat optik yang canggih 

dan modifikasi silinder maupun piston [4], [5]. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini pengaruh 

sudut injeksi dan pengaruh bentuk kepala 

piston akan diteliti secara numerik dengan 

menggunakan OpenFOAM. 

 

METODE PENELITIAN 

Mesin diesel yang diteliti mempunyai 

spesifikasi sebagai berikut. 

1. Ruang bakar : Direct Injection  

2. Bore x Stroke : 93 x 92 mm  

3. Volume : 660 cc  

4. Rasio kompresi : 16,8  

5. Putaran mesin : 2000 rpm  

6. Time injeksi : 27o BTDC  

7. Tekanan Injeksi : 18,143 MPa 

Sebagai parameter penelitian adalah sudut 

injeksi yang divariasikan 0o dan 60o. Dengan 

posisi injektor di tengah-tengah kepala 

silinder, maka sudut injeksi 0o membentuk 

injeksi vertikal ke bawah, dan sudut injeksi 60o 

membentuk injeksi dengan sudut 60o dengan 

sumbu aksial. 

Kemudian sebagai parameter kedua adalah 

bentuk kepala piston. Dengan spesifikasi 

mesin seperti di atas maka dibuat model 1/4 

bagian seperti ditunjukkan Gambar 1 (a) dan 

(b) dimana masing-masing menunjukkan 

geometri A dan geometri B. Geometri A 

mempunyai kepala piston dengan lembah 

(groove) sederhana, adapun geometri B 

mempunyai lembah yang lebih kompleks. 

Kepala piston dapat bergerak vertikal sesuai 

dengan kecepatan putaran mesin. 

OpenFOAM terbagi ke dalam 2 kategori 

yaitu solver yang didesain untuk untuk 

menyelesaikan masalah tertentu dalam 

mekanika, dan utilities yang didesain untuk 

melakukan perintah berupa manipulasi data. 

Penggunaan OpenFOAM mengharuskan 

pengguna memilih dan menyusun modul 

(berupa file) dan mengeditnya sesuai 

kebutuhan. Struktur direktori dasar dari setiap 

kasus OpenFOAM minimal terdiri dari system, 

constant dan time. Direktori system paling 

tidak memiliki 3 data yang menentukan solver 

yang dipilih. fvSolution yang berisi persamaan 

solver, toleransi dan berbagai algoritma lain 

yang di set untuk proses running. fvSchemes 

berisi skema diskretisasi yang dipilih untuk 

digunakan sewaktu eksekusi. controlDict 

berisi kontrol waktu serta infomasi 

penyimpanan. Direktori constant terdiri dari 

data properti fisik terkait kasus yang dibahas. 

Adapun semua deskripsi dari data mesh yang 

pada subdirektori polyMesh seperti 

blockMeshDict, faces, owner, neighbour dan 

points yang merupakan hasil preprocessing. 

Direktori time berisi data nilai awal dan 

kondisi batas yang harus ditentukan oleh 

pengguna untuk mendefinisikan suatu masalah 

dan juga berisi data hasil dari setiap iterasi 

disesuaikan dengan pengaturan pada 

controlDict [6], [7]. 

OpenFOAM menyediakan solver untuk 

simulasi pembakaran dalam mesin diesel yaitu 

dieselFoam dan dieselEngineFoam. 

dieselFoam merupakan solver yang dapat 

menyelesaikan simulasi pada mesin diesel, 

dimana pada ruang bakar telah terdapat udara, 

injektor diletakkan pada bagian tengah atas 

ruang bakar dan bahan bakar C14H30 

diinjeksikan kemudian menguap dan terbakar. 

Sedangkan pada dieselEngineFoam simulasi 

dilakukan dengan kondisi piston bergerak. 

Keduanya simulasi dilakukan dalam 3 

dimensi.  
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(a) Geometri A 

 

 

 

 

 

Kondisi Perhitungan 

Syarat batas dinding yang digunakan adalah 

adiabatik. Adapun kondisi batas untuk injector 

bisa ditemukan di file 

/constant/injetorProperties seperti Gambar 2. 

Dari code ini dapat dilihat bahwa injektor 

berada 0,69 mm dari puncak ruang bakar dan 

diinjeksikan ke arah –y. Diameter nosel, 

coofisien discharge nozzle, massa, temperature 

yang akan diinjeksikan dan jumlah parcel yang 

akan diinjeksikan juga tersedia. Pada simulasi 

ini menggunakan satu buah injector. Notasi X 

pada program di atas menjelaskan fraksi 

massa. Pada penelitian ini belum dapat 

dilakukan bukaan katup hisap maupun katup 

buang. Oleh karena itu, di sini tidak ada inlet 

atau outlet, kecuali injektor.  

 
(b) Geometri B 

 

 

 
 

 

Gambar 1 Pemodelan Ruang Bakar 

(1) Kepala Piston, (2) Dinding Silinder (3) Bidang Simetris (4) Kepala Silinder 

Gambar 2 Contoh Coding Injector Properties 
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Laju injeksi bahan bakar dihitung berdasar 

perbedaan tekanan antara tekanan injektor dan 

tekanan dalam silinder. Adapun waktu injeksi 

diset selama 17o crank angle (CA) atau sekitar 

1,6 ms, dari -27 sampai -10 CA, dengan laju 

aliran massa rata-rata 0,0055 kg/s. Parameter 

ini ditulis dalam massFlowRateProfile yang 

berisi informasi tentang laju aliran massa dari 

bahan bakar yang bervariasi sesuai waktu. Hal 

ini dilakukan dalam rangka untuk 

mensimulasikan pembukaan dan penutupan 

injektor. Pada massFlowRateProfile kolom 

sebelah kiri menunjukkan sudut engkol dan 

sebelah kanan merupakan fraksi massa. Ada 

beberapa tipe injektor yang dapat digunakan, 

namun pada simulasi ini digunakan 

unitInjector.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian ditunjukkan dengan 2 

macam variabel, yaitu fraksi massa dan 

temperatur. Hasil penelitian ditunjukkan dari 

pergerakan langkah naik dan turun piston pada 

posisi -10o, -5o, 0o, 5o, 10o, dan 15o CA (crank 

angle). Gambar diambil pada bidang XZ 

dengan potongan 45o antara sumbu X dan Y.  

Pengaruh Variasi Sudut Injeksi  

Gambar 3 (a) dan (b) masing-masing 

menunjukkan kontur konsentrasi bahan bakar 

C14H30 dengan sudut injeksi 0o dan 60o. Dari 

hasil visualisasi ini dapat dilihat bahwa bahan 

bakar relatif lebih terdistribusi merata dengan 

sudut injeksi 60o dari pada injeksi bahan bakar 

arah lurus vertikal ke bawah (0o). Pada sudut 

injeksi 0o bahan bakar lebih terkonsentrasi 

pada bagian tengah ruang bakar. Bahan bakar 

setelah menumbuk dinding kepala silinder 

kemudian menyebar ke samping, tetapi masih 

tetap berada di sekitar kepala piston. Adapun 

pada sudut injeksi 60o
 bahan bakar langsung 

menyebar ke bagian pinggir kepala silinder. 

Pada sudut injeksi 60o terlihat konsentrasi 

bahan bakar lebih rendah yaitu dengan nilai 

tertinggi 0,1071 g/m3. Untuk sudut injeksi 0o 

konsentrasi tertinggi didapatkan 0,5421 g/m3. 

Hal ini menunjukkan untuk sudut injeksi 60o 

lebih menyebar pada lembah dari ruang bakar 

dan tidak terkonsentrasi pada satu bagian 

sehingga konsentrasinya lebih rendah. Hal ini 

disebabkan dengan sudut injeksi 60o 

jangkauan injeksi lebih jauh sehingga difusi 

bahan bakar ke udara dan difusi udara ke bahan 

bakar menjadi lebih intensif 

Gambar 4 (a) dan (b) masing-masing 

menunjukkan kontur temperatur dalam silinder 

mesin dengan sudut injeksi 0o dan 60o. Dari 

Gambar ini dapat dilihat bahwa daerah 

bertemperatur tinggi yang merupakan 

indikator adanya proses pembakaran lebih 

merata pada sudut injeksi 60o seperti yang 

terlihat pada gambar (a). Sedangkan untuk 

sudut injeksi 0o terlihat bahwa proses 

pembakaran lebih terkonsentrasi pada bagian 

tepi dari distribusi bahan bakar. Sedangkan 

pada bagian dari pusat distribusi bahan bakar 

bahkan tidak mengalami proses pembakaran 

karena konsentrasi oksigen yang terlalu 

rendah. Ini merupakan ciri dari pembakaran 

difusi. Hal ini sangat berbeda dengan mesin 

bensin dimana pembakaran terjadi pada 

seluruh ruang bakar.  

Pada sudut injeksi 60o pembakaran lebih 

merata disebabkan oleh lebih meratanya 

distribusi bahan bakar sehingga bahan bakar 

bercampur dengan udara lebih baik sebelum 

proses pembakaran. Setelah mencapai auto-

ignition temperature, maka campuran bahan 

bakar dan udara terbakar dengan daerah yang 

lebih luas.  

Pengaruh Variasi Geometri Ruang Bakar  

Gambar 3 (b) dan (c) masing-masing 

menunjukkan kontur konsentrasi bahan bakar 

C14H30 dengan sudut injeksi 60o masing-

masing untuk geometri A dan geometri B. Dari 

gambar ini dapat dilihat bahwasanya distribusi 

bahan bakar pada jenis geometri B seperti yang 

ditunjukkan pada gambar lebih merata dari 

jenis geometri A. Ini karena pantulan aliran 

bahan bakar setelah menumbuk dinding 

lembah piston yang miring lebih tersebar pada 

geometri B dibandingkan dengan geometri A. 

Pada geometri A bahan bakar terkumpul pada 

kepala piston, adapun pada geometri B relatif 

terkonsentrasi sampai kepala silinder. Keadaan 

pada geometri B tentunya tidak 

menguntungkan karena dapat membuat bahan 

bakar mengalir keluar silinder melalui lubang 

buang.
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(a) Geometri A, Sudut Injeksi 60o  (b) Geometri A, Sudut Injeksi 60o   (c) Geometri A, Sudut Injeksi 60o 

Gambar 3 Kontur Konsentrasi Bahan Bakar 
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Secara kuantitatif geometri A menghasilkan 

konsentrasi maksimal 0,1072 g/m3, sedangkan 

geometri B lebih kecil yaitu 0,0646 g/m3.  

Gambar 4 (a) dan (b) masing-masing 

menunjukkan kontur temperatur dalam silinder 

mesin dengan sudut injeksi 60o masing-masing 

untuk geometri A dan geometri B. Dari gambar 

ini terlihat bahwa pembakaran dengan 

geometri B lebih merata ke seluruh bagian 

silinder mesin. Akibatnya dapat dilihat 

geometri A menghasilkan temperatur 

maksimum sebesar 1613 K, sedangkan pada 

geometri B lebih rendah yaitu 1411 K. Dengan 

temperatur yang lebih rendah geometri B 

diprediksikan menghasilkan NOx lebih rendah 

dibandingkan dengan geometri A. 

KESIMPULAN 

1. OpenFOAM dapat mensimulasikan 

fenomena pembakaran dalam mesin diesel. 

2. Variasi sudut  injeksi memberi pengaruh 

signifikan terhadap  distribusi bahan bakar  

yaitu dengan bertambahnya kemiringan dapat 

memperlebar luasan proses pembakaran.  

3. Variasi  bentuk kepala piston juga dapat 

memberi pengaruh signifikan terhadap 

distribusi  bahan bakar.   

Kedepannya perlu dikembangkan modul 

yang dapat memperhitungkan pengaruh 

bukaan katup hisap dan buang.  
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Abstrak 

Piko hidro  merupakan pembangkit listrik bertenaga air dengan daya maksimal sebesar 5 kW,  

cocok diperuntukan bagi daerah terpencil di Indonesia. Daerah terpencil di Indonesia umumnya 

berpenduduk kurang lebih 150-200 jiwa (30 keluarga) dan dikarenakan pertimbangan nilai 

ekonomisnya daerah tersebut tidak tersedia jaringan listrik. Kesederhanaan desain, kontruksi dan 

biaya investasi turbin piko hidro menjadi pilihan yang cocok untuk masyarakat pedesaaan daerah 

terpencil. Daya listrik piko hidro juga dapat membantu sumber kekuatan ekonomi di daerah 

terpencil tersebut. Melalui kajian ini akan dapat dipertimbangkan jenis turbin piko hidro yang 

mempunyai unjuk kerja optimal. Pemilihan jenis turbin air yang sesuai pada suatu kasus dapat 

dikaji melalui putaran spesifiknya (Ns). Hasil kajian, menunjukan bahwa turbin piko hidro tipe 

propeller mempunyai kelebihan dari tipe lain. 

 

Kata kunci: kecepatan spesifik, propeller, turbin air, piko hidro, daerah terpencil,. 

 

1. PENDAHULUAN 

Piko hidro merupakan pembangkit listrik 

energi air dengan kapasitas listrik maksimal 

5 kilo Watt [1]. Beberapa studi 

mengungkapkan bahwa piko hidro 

merupakan pembangkit listrik energi baru 

terbarukan sangat cocok diperuntukan untuk 

daerah terpencil yang memiliki energi air [2] 

[3] [4] [5] [6].  

Selain biaya, kesederhanaan dari desain, 

perencanaan dan instalasi juga menjadi 

pilihan untuk masyarakat pedesaaan 

terpencil. Inovasi dari piko hidro telah 

membuat peningkatan sumber kekuatan 

ekonomi pada daerah miskin dan paling sulit 

diakses di suatu negara [7]. Keuntungan 

memanfaatkan energi air sebegai pembangkit 

listrik dibanding energi terbarukan lainnya 

tidak hanya menguntungkan dibidang 

investasi saja namun juga harga listrik yang 

diproduksi oleh energi air tesebut juga sangat 

murah [2]. Untuk lebih jelas lihat Gb. 1 dan 

2 berikut: 

Gambar 10. Biaya operasional pembangkit  

listrik [2]  

 

 
Gambar 11. Biaya investasi pembangkit 

listrik energi baru terbarukan [2] 

 

Gb. 1 dan 2 diatas menunjukan secara jelas 

bahwa piko hidro merupakan jenis 

pembangkit dengan biaya investasi dan biaya 

operasional yang murah dibanding dengan 

jenis pembangkit yang lain.  
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Kajian tentang pemilihan jenis-jenis 

pembangkit air piko hidro telah banyak 

dilakukan. Saurabh Sangal dkk. [8], 

membahas tentang biaya investasi serta 

pemilihan turbin piko hidro dengan tiga 

perbedaan tinggi tekan (head). Pertama pada 

tinggi tekan (high head) yang sangat tinggi 

yaitu di atas 75 meter, kedua dengan tinggi 

tekan sedang (medium head) yaitu 30 sampai 

75 meter dan tinggi tekan rendah (low head) 

dibawah 3 meter. Studi literatur yang 

dilakukan dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk menerapkan turbin air piko hidro 

dengan tahap pertama adalah memahami 

kondisi medan. 

Kamaruzzaman dan Juhari [9], membahas 

untuk lebih mempertimbangkan efisiensi, 

pendekatan persamaan daya dan kecepatan 

spesifik. Efisiensi dihubungkan ke dalam 

diagram untuk menentukan jenis turbin apa 

yang cocok dipakai dalam suatu kasus. 

Kemudian mereka juga membahas 

perbedaan ketinggian dengan tiga  perbedaan 

untuk piko hidro, yaitu tinggi tekan tinggi 

(high head) berkisar antara 3 – 5 meter, tinggi 

tekan rendah (low head) yaitu berkisar 1 

meter dan proyek air fountain dengan daya 

yang dihasilkan 1,5 kW. Zainuddin dkk [10], 

membahas nomogram (diagram dengan 

empat acuan) dalam pemilihan jenis turbin 

piko hidro serta komponen-komponennya. 

Nomogram tersebut digunakan untuk 

menentukan jenis turbin piko hidro yang 

cocok, dengan mempertimbangkan tinggi 

tekan (head), kecepatan spesifik dan daya 

yang dihasilkan tubin serta kecepatan putar 

turbin. 

Mengingat daerah terpencil di Indoensia 

merupakan daerah yang terisolir dan 

merupakan daerah yang dengan pendapatan 

perkapita yang minim dibutuhkan suatu 

kajian khusus dalam pemilihan jenis turbin 

yang akan diaplikasikan untuk daerah-daerah 

terpencil tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian yang mendalam tentang 

pemilihan jenis-jenis pembangkit listrik piko 

hidro yang sesuai dengan daerah terpencil di 

Indonesia dan melakukan desain sudu turbin 

yang diharapkan dapat mencapai unjuk kerja 

yang optimal. 

2. TEORI  

Secara umum turbin air piko hidro memiliki 

dua tipe, yaitu turbin reaksi dan turbin 

impuls. Williamson dkk [11], memaparkan 

ada empat kelompok turbin, yaitu turbin 

reaksi, impuls, sekrup Archimedes dan roda 

air (waterwheel). Jenis turbin reaksi adalah 

turbin Kaplan, turbin Francis, turbin 

Propeller dan turbin pompa (pompa sebagai 

turbin). Jenis turbin Impuls adalah turbin 

Pelton, turbin Turgo, turbin crossflow. Jenis 

turbin roda air (waterwheel) adalah overshot, 

undershot dan breastshot. 

Kecepatan spesifik 

(Ns)

  

𝑁𝑠 =
𝑁√𝑃

𝐻5/4  (𝑚. 𝑘𝑊)    (1) 

Dimana, N adalah kecepatan putaran turbin 

(r.p.m), H adalah tinggi tekan (head) (m) dan 

P adalah daya yang dihasilkan (kW). 

Kecepatan spesifik (Ns) tergantung pada 

ukuran turbin. Tiap turbin memiliki 

karakteristik kecepatan berbeda-beda demi 

memberikan unjuk kerja terbaiknya. 

Kecepatan spesifik pada turbin dapat diamati 

padaGb. 3: 

 

 
Gambar 12. Rentang kecepatan spesifik 

(Ns) pada turbin [12] 

 

Kecepatan spesifik (Ns) dapat menentukan 

jumlah sudu dan ratio diameter hub dan tip 

(
𝑑ℎ

𝐷
)  

 

Tabel 7. Hubungan kecepatan spesifik 

dengan jumlah sudu dan ratio hub dan tip (
𝒅𝒉

𝑫
) 

[13] 
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Diameter Sudu 

Untuk mendapatkan diameter sudu turbin 

terlebih dahulu menentukan nilai kecepatan 

aksial (Cx), namun sebelum mendapatkan 

kecepatan aksial (Cx) terlebih dahulu 

mencari tahu nilai dari kecepatan aksial 

spesifik (Cm), dimana nilai kecepatan aksial 

spesifik (Cm) didapat dari grafik hubungan 

antara kecepatan spesifik (Ns) dan kecepatan 

aksial spesifik (Cm). 

 

 
Gambar 13. Grafik hubungan antara Ns dan 

Cm [13] 

 

setelah mendapatkan nilai kecepatan aksial 

spesifik (Cm), selanjutnya mencari nilai 

kecepatan aksial (Cx) dengan menggunakan 

pers. 2: 

𝑪𝒙 = 𝑪𝒎√𝟐𝒈𝑯   (2) 

Diameter yang diizinkan dapat dicari dengan 

menggunakan pers. 3: 

𝐷 = √
4𝑄

𝜋𝐶𝑥(1−(
𝑑ℎ
𝐷

)
2

)
   (3) 

Segita Kecepatan

 
Gambar 14. Segitiga kecepatan pada sebuah 

tingkat turbin [2] 

 

Definisi nomor yang tertera pada Gb. 5, 

yaitu: 

1 – aliran masuk 

2 – aliran keluar dan sudu jalan aliran keluar 

3 – sudu jalan aliran keluar dan pipa buang 

(draft tube) aliran masuk 

Kajian masalah  

Untuk meratakan kesejahteraan hidup 

masyarakat Indonesia, salah satu caranya 

adalah dengan meningkatkan angka 

elektrifikasi. Pemerataan elektrifikasi di 

Indonesia dapat dicapai dengan 

memanfaatkan sumber energi yang tersedia 

di daerah. Fokus kajian dalam makalah ini 

adalah: 
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Menghasilkan sistem piko hidro pada level 

rumah tangga dengan daya 450 Watt per-

rumah tangga, dengan memperhatikan: 

 Penggunaan material lokal 

 Skala industri atau pembuatan secara 
sederhana 

 Menghasilkan perawatan dengan 
biaya yang murah, dan 

 Optimalisasi sistem operasi pada 

tinggi tekan (head) di bawah 5 meter.  

 

3. METODE PEMILIHAN TURBIN 

Metode yang dilakukan berdasarkan studi 

literatur. Kesempurnaan perancangan tidak 

hanya mencakup sisi engineering saja, tetapi 

hal yang paling mendasar adalah sisi 

lingkungan dan faktor ekonomi. Oleh karena 

itu, pemilihan turbin berdasarkan enam (6) 

aspek, yaitu [14]: 

 Efisiensi : hanya sebatas efisiensi secara 
teroritis 

 Biaya : biaya pembuatan turbin 

 Kemudahan : turbin mudah untuk 
dibawa atau diangkut (berat konstruksi 

keseluruhan turbin) 

 Pemeliharaan dan perawatan : tingkat 

kemudahan perbaikan dan tingkat 

keberlangsungan pemeliharaan juga menjadi 

aspek pertimbangan dikarenakan 

menyangkut masalah umur pemakaian 

turbin 

 Kontruksi sipil : meminimalisasi 
pekerjaan sipil (pembetonan) dilokasi 

aplikasi. 

 Modularitas : tingkat kemampuan 
untuk memecah sistem menjadi bagian-

bagian kecil (bongkar pasang) untuk 

mempermudah perbaikan (penggantian suku 

cadang). 

 

4. PEMBAHASAN DAN HASIL 

4.1 Pembahasan 

Setiap faktor dapat berhubungan secara 

langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi perubahan perancangan. 

Misalnya, meningkatnya debit biasanya 

dapat meningkatkan biaya, medan yang sulit 

diakses akan mempersulit pembangunan dan 

pemeliharaannya. Tipe turbin piko hidro:  

1. Turbin Impuls 

Turbin impuls diperuntukan untuk sumber 

air bertekanan tinggi dibagian masuk dan 

bertekanan rendah di bagian keluarnya. 

Turbin Pelton dan Turgo 

Turbin Pelton memiliki efisiensi dari 30 – 

87%, dan sangat efektif digunakan pada 

tinggi tekan  10 – 50 meter, namun turbin ini 

bisa dioperasikan pada debit yang cukup 

rendah [11]. Kyle Gaiser dkk [15] melakukan 

penelitian turbin Turgo dengan 

memvariasikan sudut nozel terhadap 

mangkuk dimulai dari 250, 300, 350, dan 400 

dengan mendapatkan efisiensi di atas 60%. 

Namun turbin ini memiliki kecepatan 

spesifik yang rendah, membutuhkan sistem 

transmisi, menyebabkan biaya pembuatan 

menjadi lebih mahal [2]. 

Turbin Crossflow 

Turbin crossflow bisa diaplikasikan pada 

tinggi tekan sedang maupun rendah dengan 

bermacam-macam jumlah debit air yang 

mengalir. Secara teoritis efisiensi total yang 

bisa didapatkan dari turbin crossflow adalah 

87,8%, penelitian yang dilakukan oleh 

Mockmore dan Merryfield mendapatkan 

efisiensi sebesar 68% [11]. Turbin crossflow 

memiliki jumlah mangkuk banyak, 

mengakibatkan peningkatan potensi 

variabilitas geometri sudu untuk 

perancangannya, dan dengan rendahnya 

kecepatan spesifik berdampak pada putaran 

turbin yang lebih lambat sehingga berpotensi 

memerlukan tambahan transmisi, 

menyebabkan tambahan biaya produksi, 

perawatan dan pengangkutan [2]. 

2. Turbin Reaksi 

Turbin Francis 

Turbin ini biasanya digunakan untuk head 

berkisar antara 50 – 500 meter dengan debit 

sekitar 0,1 – 11 m3/s [16]. Turbin Francis 

memiliki geometri sudu yang rumit sehingga 

memerlukan teknologi yang cukup tinggi 

dalam pembuatan sudu, menyebabkan biaya 

yang relatif tinggi untuk pembuatan turbin 

tersebut [2]. Pada saat diterapkan pada tinggi 

tekan (head) yang rendah, turbin ini 

membutuhkan diameter yang cukup besar 

sehingga putaran rotasi turbin menjadi 

rendah, untuk mengatasi hal tersebut 
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dibutuhkan sistem transmisi [17]. Dengan 

bertambahnya sistem, hal tersebut jelas akan 

berdampak pada perawatan, pemeliharaan 

dan pengangkutan komponen turbin. 

Turbin Propeller 

Turbin propeller memiliki efisiensi yang 

tinggi dalam pengoperasiannya pada tinggi 

tekan (head) rendah serta memiliki 

kecepatan spesifik yang tinggi yaitu berkisar 

antara 250-1000 r.p.m. [12]. Penelitian yang 

dilakukan Budiarso dkk [18] generator 

digerakan langsung oleh turbin sehingga 

menghindari penggunaan transmisi. Turbin 

ini juga memiliki kontruksi yang sangat 

simple jika dibandingkan dengan turbin yang 

lain [11]. Perawatan yang dibutuhkan sangat 

mudah dilakukan, mengingat turbin ini hanya 

memanfaatkan baling-baling sebagai alat 

untuk memutar generator.  

Turbin Kaplan 

Turbin Kaplan adalah turbin reaksi dengan 

aliran aksial yang ditemukan oleh Victor 

Kaplan di tahun 1913 dengan tipe jenis 

baling-baling [16]. Turbin Kaplan bekerja 

untuk head yang rendah, range untuk head 

rendah adalah 1 – 10 meter dan dengan debit 

dimulai dari 1 – 120 m3/s. Turbin Kaplan 

memiliki sudu pengarah (guide vane) yang 

dapat diatur. Walau turbin Kaplan lebih 

efisien dibandingkan turbin propeller, 

namun turbin ini memerlukan tingkat 

pemeliharaan yang tinggi dan biaya yang 

cukup besar dalam pembuatannya. 

Turbin Pompa 

Turbin pompa (pump as turbine) sering juga 

disebut PAT. Turbin pompa menggunakan 

sistem pompa air yang sering dipakai dan 

pada umumnya mempunyai efisiensi yang 

tidak terlalu tinggi.  

Dari pembahasan di atas, untuk lebih 

mempermudah analisa, maka Gb. 6 

memperlihatkan perbandingan hasil analisa 

tiap jenis-jenis turbin. 

 
Gambar 15. Perbandingan tipe-tipe turbin 

air piko hidro [2] 

 

 
Gambar 16. Turbin piko hidro jenis 

propeller [19] 

 

 
Gambar 17.  Skema turbin piko hidro jenis 

open flume [19] 

 

Sesuai dengan kondisi di Indonesia yang 

pada umumnya jumlah penduduk perdusun 

adalah 150-200 jiwa atau ±30 keluarga, 

dimana satu keluarga memerlukan 450 Watt 

(daya minimal pada alat pembatas atau 
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pengukur milik PT. PLN), maka turbin piko 

hidro dengan tipe propeller harus 

menyediakan daya sebesar ± 13,5 kW. 

Diasumsikan, debit yang tersedia berkisar 

antara 100 l/s – 300 l/s dan tinggi tekan 

(head) sebesar 2 – 4 meter. Dengan 

persamaan daya turbin, yaitu: 

𝑃 = 𝜌𝑔𝐻𝑄𝜂𝑡    (4) 

Dimana, P adalah daya (Watt), ρ adalah 

densitas air (kg/m3), H adalah tinggi tekan 

(head) (m), Q adalah debit (m3/s), g adalah 

percepatan gravitasi (m/s2) dan ηt adalah 

efisiensi total. Dengan menggunakan 

efisiensi total penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Bryan [2] sebesar 73,6%.  

Daya rata-rata yang bisa dihasilkan adalah 

3,61 kW, maka turbin air piko hidro mampu 

mensuplai 8 keluarga dengan daya 

perkeluarga 450 Watt, dengan demikian, 

dibutuhkan sekitar 4 turbin air piko hidro 

dengan tipe propeller untuk menanggulangi 

krisis listrik di satu dusun daerah tertinggal 

di Indonesia. 

Kecepatan spesifik turbin, menggunakan 

Pers. 1, dengan kecepatan putaran turbin (N) 

sebesar 1000 r.p.m, maka didapatkan 

kecepatan spesifik sebesar 760 m.kW, 

menggunakan Tabel 1, ratio diameter hub 

dan tip (
𝑑ℎ

𝐷
) pada sudu jalan dapat ditentukan 

dan jumlah sudu yang direkomendasi juga 

dapat diketahui. 

Dari Tabel 1 jumlah sudu yang 

direkomendasikan adalah 4 - 5 dan ratio 

diameter hub dan tip (
𝒅𝒉

𝑫
) adalah 0,4 - 0.46 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk 

mendapatkan diameter sudu turbin terlebih 

dahulu menentukan nilai kecepatan aksial 

(Cx), namun sebelum mendapatkan 

kecepatan aksial (Cx) terlebih dahulu dicari 

nilai kecepatan aksial spesifik (Cm), dimana 

nilai kecepatan aksial spesifik (Cm) didapat 

dari Gb. 4. 

Dari Gb. 4 didapatkan nilai Cm adalah 0,343, 

kecepatan aksial (Cx) didapat dengan 

menggunakan Pers. 2.  

Dari Pers. 2 didapat nilai kecepatan aksial 

(Cx) sebesar 2.63, untuk menentukan 

diameter yang diizin dicari dengan 

menggunakan Pers. 3. 

Pers. 3 menghasilkan diameter antara 0,38 – 

0,7 meter. 

Rangkuman dari hasil ditampilkan pada tabel 

3 berikut ini: 

Tabel 8. Rangkuman desain turbin propeller 

 
4.2 Hasil  

Untuk daerah terpencil di Indonesia dengan 

penduduk 150 – 200 jiwa atau kurang lebih ± 

30 keluarga, diperlukan turbin piko hidro 

jenis propeller dengan daya total 13,5 - 14,5 

kW atau dengan 4 buah turbin piko hidro tipe 

propeller dengan daya 3,6 kW setiap turbin. 

5. Kesimpulan 

Hasil kajian mendapatkan turbin air piko 

hidro dengan tipe propeller yang cocok 

diterapkan di Indonesia untuk tinggi tekan 

(head) berkisar 2 - 4 meter dan dengan debit 

berkisar antara 100-300 l/s. 

Dapat disimpulkan bahwa turbin air piko 

hidro tipe propeller adalah turbin yang 

mempunyai kelebihan dari tipe lain. 
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Abstrak 
Pengaruh medan magnet pada nyala api dalam pembakaran bahan bakar gas butane merupakan hal 

yang penting untuk mengatur plasma flame pada proses pembakaran. Medan magnet yang tidak tidak 

seragam dihasilkan pada celah udara elektromagnetik. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa struktur flame pada proses pembakaran difusi dapat dipengaruhi oleh gradient medan magnet. 

Dengan penggunaan medan magnet toroid diperoleh panjang nyala api dan temperatur berkurang 

seiring dengan bertambahnya kuat medan magnet. Demikian pula dengan tingkat kecerahan nyala api 

yang cenderung menurun seiring dengan bertambahnya intesitas medan magnet. 

 

Kata kunci : Karakteristik nyala api, Magnet toroid, Difusi, Medan Magnet. 

 

Pendahuluan 
Penggunaan medan magnet untuk 

meningkatkan efisiensi dan pengendalian 

bahan bakar menjadi bahan yang menarik 

perhatian ilmuwan dan peneliti di bidang flame 

dan pembakaran.  

Penelitian  yang mengkorelasikan antara 

flame dan medan magnet pertama kali 

dilakukan oleh Faraday [1]. Faraday 

menemukan bahwa nyala api akan mengalami 

peningkatan tingkat kecerahan dan mengalami 

perubahan bentuk. Faraday juga 

menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi 

karena adanya interaksi muatan-muatan yang 

terdapat pada nyala api dengan magnet. Von 

Engel dan Cozen selanjutnya mengungkapkan 

bahwa flame dapat dipengaruhi oleh medan 

magnet karena gas paramagnetik yang 

terpengaruh oleh medan magnet [2]. Dari 

beberapa penelitian tersebutlah mengilhami 

para peneliti seperti: Ueno, Wakayama, 

Yamada, Mitzuni dsb., untuk mempelajari 

lebih mendalam tentang pengaruh medan 

magnet pada pembakaran, agar hasilnya dapat 

diaplikasikan pada industri dan komersial.  

Dari hasil beberapa teori terbaru yang 

diperoleh dari penelitian mengenai efek medan 

magnet terhadap pembakaran dan karakteristik 

nyala api dengan aliran gas yang berubah 

akibat pengaruh medan magnet yang tidak 

seragam [4-9]. Untuk itu lebih lanjut dalam 

penelitian ini akan lebih dikaji tentang 

karakteristik nyala api tanpa aliran gas 

tambahan. 

Seperti kita ketahui proses pembakaran 

terjadi dari reaksi bahan bakar dan oksider 

yang mana dari reaksi tersebut akan 

menghasilkan produk pembakaran dan energy 

panas, zat-zat yang terlibat pada proses 

pembakaran dapat bersifat paramagnetic dan 

diamagnetic, zat yang bersifat paramagnetic 

seperti O2 dan diamagnetic diantaranya 

hidrokarbon bahan bakar CO, CO2, dan N2. 

Sifat paramagnetic zat diakibatkan oleh 

electron yang tidak berpasangan pada zat 

tersebut menghasilkan dipole magnetic jika 

dikenai medan magnetic jika dikenai medan 

magnet dari luar dan zat paramagnetic akan 

ditarik pada arah kenaikan kuat medan magnet. 

Sebaliknya untuk zat diamagnetic dihasilkan 

oleh pasangan electron, akibatnya atom 

tersebut menghambat pembentukan dipol dan 

hambatan ini menyebabkan atom bergerak 

pada arah penurunan kuat medan magnet. Dari 

hasil penelitian tersebut tidak menyinggung 

pengaruhnya medan magnet terhadap plasma 

flame. Analisa ditujukan pada  pembakaran 

dan dinamika fluida semata. 

Dalam setiap material terdapat elektron-

elektron yang berputar mengelilingi inti atom. 

Gerak dari atom mengelilingi inti ini 

merupakan simpul rangkaian yang sangat 

kecil. Keberadaan simpul-simpul rangkaian 

berarus ini di setiap material jika diberikan 

sebuah medan magnet eksternal, membuat 
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material akan bereaksi berbeda-beda sesuai 

dengan struktur miksrokopis yang ada di 

dalamnya. 

Material bisa diklasifikasikan menjadi 

empat jenis. Material diamagnetis: sifat dari 

material secara intern saling mengimbangi 

sehingga tak terlihat efek makroskopisnya. 

Jika ke dalam medan magnet dimasukkan 

material diamagnetis, maka tak tampak 

perubahan yang besar. Misalnya: tembaga, 

emas, perak, air, dll. 

Material paramagnetis: adanya perubahan 

pada medan magnet jika material paramagnetis 

kita celupkan ke dalamnya. Misalnya: 

aluminium, platina, titan, magnesium, dll. 

Material feromagnetis: adanya perubahan 

yang sangat besar bila material feromagnetis 

dikenai medan magnet. Adanya hubungan 

tidak linear antara medan magnet (H) dan 

induksi medan magnet (B). Misalnya: besi, 

nikel, kobalt, dll. 

Material ferimagnetis: setiap molekul yang 

berdampingan saling mengimbangi. Contoh 

penting dari jenis material magnetis ini adalah 

ferrit yang sering dipakai pada aplikasi 

gelombang radio. 

 

 
Gambar 1. Medan Magnet Toroid 

 

Magnet merupakan benda yang memiliki 

medan magnet. Medan magnet memiliki dua 

kutub yaitu utara dan selatan. Magnet dapat 

menarik benda logam dan kutub magnet yang 

berlawanan dan menolak kutub yang sama. 

Terdapat dua jenis magnet yaitu magnet alami 

dan magnet buatan. Magnet alami merupakan 

magnet yang ditemukan dengan kondisi 

memiliki medan magnet. Sedangkan magnet 

buatan adalah magnet yang dibuat dengan 

berbagai cara. Salah satu cara membuat 

electromagnet, yaitu dengan menggunakan 

arus listrik kemudian mengalirkannya melalui 

lilita tembaga pada bahan ferromagnetic 

seperti baja. Satuan intensitas medan magnet 

adalah Tesla. Persamaan berikut menunjukkan 

hubungan intensitas medan magnet terhadap 

parameter yang mempengaruhi. Intensitas 

medan magnet  dapat divariasikan dengan 

besaran arus listrik pada jumlah lilitan yang 

tetap. 

( 
𝐵0𝑔

𝜇0
 ) +  (

𝐵𝑖𝑙𝑖

𝜇0𝜇𝑟
 ) = 𝑖𝑁                         (1) 

 

 Nyala Api adalah penyebaran sendiri 

secara terus menerus yang dibatasi oleh daerah 

pembakaran dengan kecepatan subsonic (di 

bawah kecepatan suara), atau dengan kata lain 

nyala api (flame) merupakan gelombang panas 

yang terjadi akibat reaksi kimia eksotermis 

yang cepat. 

Ada dua klasifikasi utama dari nyala api, 

yaitu nyala api premix (premixied flame) dan 

nyala api difusi (diffusion flame). Nyala api 

premix adalah jenis dimana bahan bakar dan 

udara bercampur sebelum terjadinya proses 

pembakaran. Nyala api difusi timbul sewaktu 
udara berdifusi ke bahan bakar di dalam nyala 

api. 

Definisi nyala api adalah suatu penyebaran 

nyala api secara terus menerus yang dibatasi 

oleh daerah pembakaran dengan kecepatan 

subsonic (di bawah kecepatan suara), atau 

kecepatan rambat nyala api (flame) merupakan 

gelombang panas yang terjadi akibat reaksi 

kimia eksotermis yang cepat. 

Diffusion flame adalah api yang 

dihasilkan ketika bahan bakar dan oksigen 

bercampur dan penyalaan dilakukan secara 

bersamaan. Laju difusi reaktan biasanya 

dipengaruhi oleh energy yang dimiliki oleh 

bahan bakar. Nyala api Diffusion Flame 

(Non-Premixed), seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini : 

 
Gambar 2. Diffusion Flame Structure 
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Gambar 2. (sumber: Roger A. Strehlow) 

menjelaskan bahwa pembakaran Diffusion 

flame terjadi pada struktur permukaan api 

antara bahan bakar gas (fuel) dan gas oksidan, 

pembakaran difusi lebih tergantung pada 

reaktan proses pelepasan ikatan unsur kimia 

yang terlibat. Dalam Penelitian pembakaran 

Diffusion flame banyak digunakan dalam 

Penelitian dasar api dan  Penelitian aplikasi 

(peralatan kompor gas rumah tangga). 

Perhatian utama dalam desain adalah 

geometri api.  parameter utama yang 

mengontrol bentuk nyala api, laju aliran 

bahan bakar, jenis bahan bakar, dan faktor-

faktor lain.  

Pembakaran adalah proses atau reaksi 

kimia antara bahan bakar dan oksidator yang 

sangat cepat antara bahan bakar (fuel) dan 

oksidator dengan menimbulkan nyala dan 

panas. Bahan bakar merupakan segala 

substansi yang melepaskan panas ketika 

dioksidasi dan secara umum mengandung 

unsure-unsur karbon (C), hydrogen (H), 

oksigen (O), nitrogen (N), dan sulfur (S). 

Sedangkan oksidator adalah adalah segala 

substansi yang mengandung oksigen (misalnya 

udara) yang akan bereaksi dengan bahan 

bakar. Proses pembakaran dapat terjadi jika 

terdapat tiga komponen yang bereaksi yaitu 

bahan bakar, oksidan (oksigen), dan sumber 

nyala (tekanan, panas dan lainnya). 

Reaksi pembakaran menghasilkan energi 

panas yang diambil oleh lingkungan sehingga 

disebut sebagai proses oksidasi eksotermis. 

Oksigen yang dibutuhkan untuk proses 

pembakaran diperoleh dari udara kering. 

Udara kering terdiri dari 21% oksigen dan 78% 

nitrogen, sehingga reaksi stoikiometrik 

pembakaran hidrokarbon murni CmHn dapat 

ditulis dengan persamaan: 

𝐶𝑚𝐻𝑛 = (𝑚 + 
𝑛

4
 )𝑂2 +  3,76 (𝑚 + 

𝑛

4
 )𝑁2

→ 

𝑚𝐶𝑂2 + 
𝑛

2
 𝐻2𝑂 +  3,76 (𝑚 + 

𝑛

4
 )𝑁2        (2) 

 

Metodologi 

Dalam penelitian ini beberapa tahapan 

dilakukan untuk menyelesaikan penelitian ini. 

Tahapan yang pertama adalah tahap studi 

literature dari beberapa referensi buku, jurnal, 

diskusi, dan lain-lain. Tahapan berikutnya 

adalah perancangan dan persiapan alat 

penelitian dari pencarian bahan dan ukuran inti 

magnet (core) dan lilitan tembaga, hingga 

besaran arus serta tegangan untuk 

menghasilkan medan magnet yang paling 

maksimal. Selanjutnya melakukan kalibrasi 

alat ukur dan pengaturan alat fotografi untuk 

dokumentasi fenomena pembakaran. Setelah 

semuanya siap, barulah dilakukan proses 

pengambilan data dan dokumentasi yang 

kemudian dianalisis. 

Berikut diagram alur penelitan: 

 

 
Gambar 3. Diagram Alur Penelitian 

 

 
Gambar 4. Konfigurasi keseluruhan dari alat 

eksperimen dalam penelitian ini 

 

Keterangan : 

1. Kamera 

2. Tripod 

3. Power Supply DC 
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4. Burner 

5. Magnet Toroid 

6. Thermokopel 

 

Semua alat disiapkan, termasuk 

menyalakan aliran listrik pada power supply 

DC. Kemudian mengecek aliran arus yang 

masuk ke dalam kumparan, dengan menaikkan 

tegangan pada power supply. Seharusnya 

dengan kenaikan angka tegangan pada display 

diiringi pula dengan kenaikan arus. Bila angka 

arus tidak berubah atau tetap menunjukkan 

angka 00.00, maka terjadi kesalahan 

sambungan kabel pada power supply dan 

kumparan magnet toroid. 

Bila arus telah mengalir ke magnet toroid, 

maka perlu memastikan intensitas magnet 

pada lubang core dengan mengkur magnet 

dengan menggunakan Gaussmeter. 

Setelah mendapatkan intensitas magnet 

yang diharapkan, mulai dengan menyalakan 

burner dengan mengubah arus yang masuk 

mulai dari 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, hingga 

17.5 Ampere. 

Dalam setiap perubahan arus masing-

masing dicatat temperatur dan dokumentasi, 

sehingga dapat diperoleh data perubahan 

karakteristik nyala api dari burner tersebut. 

Pengolahan data dokumentasi yang berupa 

foto diolah dengan menggunakan software 

ImageJ,untuk memudahkan mengukur 

karakteristik api dan kecerahan api. 

Tingkat kecerahan api merupakan parameter 

yang menunjukkan seberapa terang suatu 

nyala api. Tingkat kecerahan dapat diketahui 

dengan mengukur nilai Red Green Blue (RGB) 

dari data visual nyala api [20]. Nilai RGB 

berkisar antara 0 hingga 255. Nilai RGB 0,0,0 

menunjukkan bahwa tingkat kecerahannya 

adalah 0 atau hitam. Sedangkan nilai RGB 255, 

255, 255 menunjukkan bahwa tingkat 

kecerahannya menyerupai warna putih. 

 
Gambar 5. SOP Eksperimen 

 

Hasil dan Pembahasan 

Intensitas Medan Magnet 

Dari hasil pengambilan data tersebut 

terlihat bahwa semakin besar arus yang 

dimasukkan ke dalam magnet toroid, maka 

Intensitas medan  magnetnya semakin besar 

pula. 

 

 
 

Gambar 6. Perubahan Intensitas Medan 

Magnet  seiring bertambahnya Kuat Arus 

 

Tinggi Nyala Api 

Pada saat api burner dinyalakan, maka 

terlihat perubahan ketinggian nyala api untuk 

setiap perubahan intensitas magnet yang 

diberikan pada magnet toroid. Hal ini 

diperoleh dengan mengukur dan 

membandingkan hasil dari setiap foto melalui 

software ImageJ. 
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Gambar 7. Perubahan Tinggi Nyala Api 

seiring bertambahnya Intensitas Medan 

Magnet 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa tinggi 

nyala api semakin turun dengan besarnya 

intensitas medan magnet yang diberikan. Hal 

tersebut dapat terjadi akibat tarikan medan 

magnet terhadap plasma api.  

Dari posisi burner terlihat bahwa posisi B, 

C, dan D terdapat kenaikan tinggi nyala api 

dibanding lainnya karena pada lubang core 

magnet dengan diameter 20mm terjadi 

penyempitan nyala api sehingga proses 

pembakaran terdorong naik ke atas. 

Temperatur 

Dari data temperatur yang dicatat 

termokopel untuk setiap perubahan intensitas 

medan magnet, maka diperoleh grafik di 

bawah ini.  

 

 
Gambar 8. Perubahan Temperatur Api 

seiring bertambahnya Intensitas Medan 

Magnet 

 

Posisi burner diubah dari atas mulut celah 

inti besi kemudian bergerak kebawah, posisi 

nya dapat dilihat pada gambar 8. Kemudian 

dilakukan pengukuran temperatur dengan 

menggunakan termokopel tipe K. 

Dari grafik terlihat bahwa temperatur 

relativ menurun dalam setiap kenaikan medan 

magnet. Dan dalam setiap posisi burner pada 

posisi D terlihat lebih tinggi dari lainnya. Hal 

ini terjadi karena nyala api seluruhnya terpapar 

medan magnet, dibanding posisi burner 

lainnya. 

Tingkat Kecerahan (Red Green Blue) dan 

Luas Nyala Api 

Pada posisi burner dari A sampai F terlihat 

bahwa nyala api yang dapat terlihat utuh tanpa 

tertutup sebahagian dari core magnet toroid 

adalah di posisi A. Maka untuk mengukur 

tingkat kecerahan dapat diperoleh dengan 

menganalisa foto nyala api pada posisi burner 

A dengan menggunakan software ImageJ. 

Hasil pengolahan data RGB pada posisi A 

dapat terlihat pada grafik berikut ini.  

 

  
Gambar 9. Perubahan tingkat kecerahan 

(RGB) flame terhadap perubahan Intensitas 

Magnet 

 

Dari grafik terlihat bahwa tingkat 

kecerahan medan magnet menurun seiring 

dengan bertambahnya intensitas medan 

magnet. Hal ini juga terjadi pada Gambar 9 di  

mana temperatur menurun seiring dengan 

bertambahnya intensitas medan magnet. 

 
Gambar 10. Perubahan tingkat kecerahan 

(RGB) flame dan perubahan tenperatur pada 

kenaikan Intensitas medan magnet (mT) 
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Untuk perubahan tingkat kecerahan warna 

api, di mana maksimal tingkat kecerahan 

berdasarkan software ImageJ berada pada nilai 

255, terlihat bahwa temperatur nyala api dan 

tingkat kecerahan berkurang seiring kenaikan 

Intensitas medan magnet.  

Demikian pula halnya dengan pengolahan 

data luas nyala api. Hanya pada posisi burner 

A nyala api dapat terlihat utuh, oleh karena itu 

dapat diukur dengan menggunakan software 

ImageJ. 

 
Gambar 11. Perubahan Tinggi Nyala Api 

pada posisi burner yang berbeda dalam 

Intensitas Magnet yang sama (posisi burner 

A) 

 

Dari grafik terlihat bahwa luas nyala api 

dan tinggi nyala api menurun dalam setiap 

kenaikan medan magnet. Pada posisi A terlihat 

lebih tinggi dari lainnya. Hal ini terjadi karena 

nyala api berada di atas core sehingga nyala api 

hanya sedikit yang terpapar medan magnet, 

dibanding posisi burner lainnya. 

Kesimpulan 

Dari keseluruhan penelitian mengenai 

pengaruh medan magnet toroid terhadap nyala 

api difusi bahan bakar butane diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Temperatur dan tinggi flame akan 

menurun seiring dengan peningkatan 

intensitas medan magnet. 

2. Pengaruh medan magnet terbesar pada 

nyala api dapat diperoleh di dalam inti magnet 

(core).  

3. Luas nyala api dan tingkat kecerahan 

(RGB) akan menurun seiring dengan 

meningkatnya intensitas magnet pada nyala 

api difusi . 

4. Temperatur menurun maka RGB pun 

ikut menurun seiring dengan kenaikan 

intensitas medan magnet. 

 

Saran untuk penelitian selanjutnya: 

o Penggunaan bahan bakar butane 

sebaiknya berasal dari satu merk saja, karena 

perbedaan kandungan butane yang berbeda-

beda dalam tiap merk.  

o Kawat tembaga sebaiknya berasal dari 

sumber dan komposisi yang jelas, agar hasil 

medan magnet yang diinginkan dapat segera 

tercapai. 

o Apabila menggunakan tripod dalam 

mengambil gambar, sebaiknya menggunakan 

skala yang sama dalam setiap pengolahan 

gambar. 

o Memberi jeda yang cukup dalam 

setiap kenaikan intensitas medan magnet. 

Karena berpengaruh pada kwalitas kawat 

tembaga bila menjadi panas.  
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Abstrak 
Sebagai salah satu teknologi transfer kalor dua phasa sistem pasif, Oscillating Heat Pipe (OHP) 

mempunyai daya tarik tersendiri dalam perkembangan teknologi pipa kalor (heat pipe). Pemanfaatan 

OHP sangat beragam mulai dari aplikasi pendingin elektronika, heat exchanger, solar kolektor 

sampai pada teknologi avionics dan ruang angkasa. Penelitian ini menguji desain OHP  pada 

penggunaan ducting sistem tata udara dengan ukuran 300 x 470 mm. OHP dibuat dengan 

menggunakan pipa kapiler tembaga dengan diameter dalam 1,7 mm dan tebal pipa 0,65 mm. Panjang 

bagian evaporator, adiabatik dan kondenser berturut-turut, 260 mm, 240 mm, dan 260 mm. Ethanol 

dipergunakan sebagai fluida kerja dengan filling ratio sebesar 60%. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa nilai thermal resistance terendah adalah 0,36 °C/W pada  input kalor 76,1 Watt. Hambatan 

thermal pada OHP yang diuji cenderung stabil saat sudut inklinasi dari OHP divariasikan. Hasil 

pengujian kinerja menunjukkan bahwa OHP sangat mungkin dimanfaatkan sebagai heat recovery 

dengan temperatur 50°C-70°C.  

 

Kata kunci : Oscillating Heat Pipe, Kinerja Thermal, Ethanol  

 

Konsumsi energi untuk sistem HVAC  pada 

bangunan komersil dapat mencapai lebih dari 

40% total penggunaan energy [1]. Penggunaan 

sistem heat recovery merupakan salah satu 

cara untuk melakukan efisiensi energi pada 

aplikasi jenis HVAC. Sistem heat recovery 

yang digunakan biasanya plate to plate heat 

exchanger, heat recovery wheel, dan yang 

terbaru yakni heat pipe heat exchanger 

(HPHE). 

Heat pipe atau pipa kalor merupakan salah 

satu teknologi transfer kalor dua phase sistem 

pasif. Dari berbagai tipe dan jenis pipa kalor, 

oscillating heat pipe (OHP) merupakan jenis 
pipa kalor tanpa sumbu kapiler (wickless). Pipa 

kalor jenis ini ditemukan dan dipatenkan  oleh 

Akachi pada tahun 1990 [2]. OHP yang juga 

dikenal dengan nama Pulsating Heat Pipe 

(PHP) merupakan jenis pipa kalor yang 

memiliki struktur menggunakan pipa kapiler 

yang dibentuk berlekuk-lekuk seperti 

diperlihatkan pada gambar 1. Karena 

menggunakan dimensi pipa kapiler maka 

secara alamiah fluida kerja yang diinjeksi ke 

dalam OHP akan membentuk susunan yang 

berselang seling antara cairan (liquid) dan 

gelembung uap (bubble).  Susunan fluida kerja 

dalam bentuk liquid dan bubble ini merupakan 

formasi yang sangat penting pada saat proses 

transfer kalor terjadi. Gerakan osilasi yang 

dihasilkan merupakan efek yang dihasilkan 

oleh formasi susunan fluida kerja ini. 

Pada OHP terdapat tiga bagian utama yakni 

evaporator, kondenser dan adiabatik. Pada saat 

bagian evaporator dari OHP menerima kalor 

maka fluida kerja (liquid dan bubble) 

didalamnya akan mengalami ekspansi yang 

menyebabkan tekanan uapnya naik. 

Sedangkan pada saat yang bersamaan bagian 

kondenser melepaskan sejumlah kalor yang 
mengakibatkan fluida kerja mengalami 

kontraksi atau kondensasi. Akibat kondensasi 

tersebut tekanan uap lokal pada kondenser 

akan turun. Beda tekanan antara evaporator 

dan kondenser yang berlangsung secara 

kontinyu menyebabkan gerakan osilasi dan 

bahkan sirkulasi dari fluida kerja (formasi 

liquid dan bubble) yang selanjutnya menjadi 

media penghantar kalor dari evaporator ke 

kondenser. 
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Gambar struktur dan konfigurasi OHP (A) 

Open loop, (B) Closed loop, (1) Bagian 

kondenser, (2) Adiabatik dan (3) Evaporator 
 

Beberapa penelitian mengenai aplikasi pipa 

kalor untuk pemanfaatan heat recovery 

diantaranya dilakukan oleh Yat H Yau et al [3]. 

Pada penelitiannya pipa kalor digunakan 

sebagai pengontrol kelembaban pada sistem 

HVAC di daerah tropis dengan kelembaban 

tinggi (Malaysia). Hasil penelitiannya 

merekomendasikan penggunaan pipa kalor 

sebagai intrumen pembantu proses 

dehumidifikasi [3]. S.H. Noie-baghban et al. 

[4] melakukan kajian simulasi dan 

eksperimental mengenai pemanfaatan pipa 

kalor  sebagai heat recovery pada  

pengkondisian udara di rumah sakit dan 

laboratorium. Temperatur pengujian yang 

dipilih pada penelitian tersebut dilakukan pada 

rentang antara 10°C sampai dengan 55°C [4]. 

Khandekar et al. melakukan penelitian  

mengenai penggunaan closed loop oscillating 

heat pipe (CLOHP) yang digunakan sebagai 

heat exchanger [5]. Hasilnya menunjukkan 

keefektifan dari desain OHP heat exchanger 

dengan hambatan thermal yang dihasilkan 

dibawah 0,2 °C/W pada posisi pengujian 

vertikal [5]. Pemanfaatan CLOHP juga telah 

dilakukan pada sistem pengering oleh 

Rittidech et al. [6]. Pada penelitian ini OHP 

digunakan sebagai air preheater. Hasil 

penelitiannya menunjukkan penggunaan 

CLOHP akan semakin baik saat digunakan 

pada temperatur antara 60°C−80°C. Selain itu, 

penggunaan OHP terbukti dapat mengurangi 

penggunaan energi pada mesin pengering [6]. 

Jahan et al.[7] melakukan penelitian OHP 

dengan panjang 148 cm menggunakan 

diamater dalam pipa kapiler 2,0 mm. Variasi 

inklinasi juga dilakukan pada penelitian ini 

untuk menyelidiki pengaruh gravitasi pada 

kinerja OHP. Hasil penelitiannya menyatakan 

orientasi 75° memiliki kinerja terbaik. 

Beberapa penelitian mengenai pola aliran 

fluida kerja didalam OHP diantaranya 

dilakukan oleh Tong et al. [8]. Beliau 

melakukan pengamatan secara mendalam 

mengenai pola aliran fluida pada OHP dengan 

menggunakan pipa transparan. Tiga tipe pola 

aliran dikarakterisasi berdasarkan ukuran 

bubble yang terdapat pada pipa/channel OHP 

yakni; dispersed bubble, vapour plug dan long 

vapour plug. Karthikeyan et al.[9] juga 

melakukan kajian mengenai pola aliran pada 

OHP dengan pipa transparan menggunakan 

fluida kerja DI Water dan CuO Nanofluida. 

Empat pola aliran diamati menggunakan 

kamera berkecepatan tinggi yakni slug flow, 

semi annular flow, slug/semi annular flow dan 

fully vapourised flow [9]. Masing-masing 

aliran ini memiliki karakter perpindahan kalor 

yang berbeda-beda. Karthikeyan et al.[10] juga 

melakukan kajian mengenai pola aliran OHP 

menggunakan thermogram dan menyimpulkan 

teknik ini sangat berguna untuk 

mengkonfirmasi pola aliran yang terdapat pada 

OHP dari hasil data kuantitatif. Thermogram 

juga mengkonfirmasi gerakan pola aliran 

osilasi fluida kerja pada OHP pada input kalor 

rendah dan sirkulasi pada input kalor tinggi. 

Diantara kedua gerakan ini terdapat gerakan 

transisi antara osilasi dan sirkulasi. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya telah menunjukan bahwa 

penggunaan pipa kalor (heat pipe) atau 

Oscillating heat pipe (OHP) secara 

eksperimental dapat mengurangi konsumsi 

energi dalam berbagai sistem termal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakter kinerja termal dan pola aliran 

Oscillating Heat Pipe (OHP) yang akan 

digunakan pada aplikasi heat recovery pada 

ducting system tata udara. Pengamatan kinerja 

juga dilakukan menggunakan infrared 

thermography dan variasi pada sudut 

inklinasinya atau orientasi dari OHP. 

Sebuah OHP dengan konfigurasi close loop 

didesain dengan dimensi yang disesuaikan 

pada aplikasi ducting tata udara. Tinggi dan 

lebar  dari ducting yakni 300 × 470 mm. 
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Bagian evaporator dan kondenser harus 

memiliki luasan yang sesuai untuk dimensi 

ducting. Pada aplikasi nantinya bagian 

evaporator akan terpasang pada ducting 

dengan aliran udara panas. Sedangkan bagian 

condenser akan terpasang pada aliran udara 

dingin. Untuk hal tersebut maka dimensi dari 

OHP memiliki panjang dan lebar yakni 760 

dan 410 mm.  Ethanol digunakan sebagai 

fluida kerja pada OHP dengan thermophysical 

properti diberikan pada tabel 1. Panjang bagian 

evaporator, adiabatik dan kondenser sebesar 

260, 240 dan 260 mm. Panjang total pipa yang 

digunakan sebesar 1,35 m dengan 18 lekukan. 

Diameter pipa kapiler yang digunakan 

dihitung menggunakan persamaan diameter 

kritis (dcrit) berikut dibawah [1]; 

I. Metodologi 

𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2,0√
𝜎

𝑔∙(𝜌𝑙−𝜌𝑣)
 (1) 

Dimana 𝜎, 𝜌𝑙, 𝜌𝑣, 𝑔 adalah berturut-turut 

tegangan permukaan, masa jenis cairan, masa 

jenis uap dan gaya gravitasi. Perhitungan 

rumus (1) mendapatkan 𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡  sebesar 3,29 
mm. Sehingga diameter dalam pipa kapiler 

yang digunakan harus dibawah diameter kritis  

(𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 <) yakni 1,7 mm dengan ketebalan pipa 
0,65 mm. 

 

Tabel 1. Nilai properti thermophysical fluida 

Ethanol 

No. Properti nilai (unit/satuan) 

1 NBP 78,3 °C 

2 Psat 5,95 kPa (293K) 

3 µ 1,77×10-3 (kg/m·s) 

4 σ 2,41×10-2(N/m) 

5 ρl 7,3×104(kg/m3)(293K) 

6 ρv 3,41 (kg/m3)(293K) 

 

Sebelum memasukkan fluida kerja ethanol, 

OHP divakuum terlebih dahulu sampai pada 

tekanan vacuum 40 Torr. Kemudian 20 

milliliter cairan fluida kerja ethanol 98% 

diinjeksi kedalam OHP menggunakan syringe. 

Sehingga rasio antara jumlah volume fluida 

kerja cair dan volume total OHP sebesar 60%. 

Pada bagian evaporator input kalor 

diberikan menggunakan kawat heater yang 

disuplai daya listriknya oleh voltage regulator 

AC (0-230V). Sehingga variasi daya input 

kalor bisa dilakukan dari  9 sampai dengan 90 

Watt. Besarnya arus dan tegangan yang masuk 

ke heater diukur dengan tang Ampere. Water 

jacket yang terbuat dari bahan acrylic 

digunakan untuk mendinginkan bagian 

kondeser dengan air pada temperatur ± 20°C 

dan laju masa ± 6g/s. Air yang digunakan 

untuk mendinginkan kondenser disuplai oleh 

Circulating Thermal Bath ®Daihan Labtech  

dan laju aliran diukur menggunakan flowmeter 

®Platon. Pengukuran temperatur dilakukan 

dengan menempelkan thermokopel type K 

(diameter kawat 0.4 mm dengan akurasi 

±0,5°C) pada dinding OHP  sebanyak 12 titik. 

Dengan rincian 4 titik pada evaporator, 4 titik 

pada adiabatik dan 3 titik kondenser. Pada inlet 

dan outlet dari air pendingin kondenser 

masing-masing menggunakan satu titik 

termokopel untuk mengukur temperature air 

masuk dan keluar bagian kondenser. Seluruh 

data pengukuran temperatur direkam dengan 

set data akuisisi cDAQ 9174, NI 9219 dan NI 

9211. Data termokopel yang terekam oleh 

DAQ dikirim  dan disimpan pada PC 

menggunakan software data akusisi. Profile 

temperatur pada bagian adiabatik juga diamati 

menggunakan thermal imaging (Infrared 

thermography ®FLIRi50). Rugi kalor pada 

bagian evaporator diminimalisir menggunakan   

bahan isolator dari glasswool dan 

polyurethane setebal 20 mm pada bagian 

depan dan belakang. Bagian adiabatik 

menggunakan  bahan isolator dari ®armaflex 

dengan tebal 25,4 mm.  

 

 
Gambar 2 Skematik pengujian ekperimental 
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Kalor yang diinput pada bagian evaporator 

OHP merupakan daya listrik yang dikonsumsi 

(persamaan 3) heater dikurangi dengan rugi 

kalor pada evaporator. Sebuah termokopel 

dipasang pada dinding luar isolator evaporator 

bagian luar untuk  menghitung rugi kalor 

isolasi. Dari hasil perhitungan didapatkan 

variasi pengambilan data input kalor dari  6,64 

W , 11,6 W, 20,1 W, 32,6 W, 44,1 W, 59,1 W 

dan 76,1 W. Variasi pengambilan data juga 

dilakukan dengan merubah sudut kemiringan 

OHP (inklinasi) yakni 30°, 60° dan 90° (posisi 

vertical). Pengambilan data thermography 

hanya dilakukan pada posisi vertikal (sudut 

inklinasi 90°). Seluruh pengujian dilakukan 

dengan posisi bagian evaporator berada pada 

bagian bawah atau disebut juga Bottom 

Heating Mode. Gambar 2 memperlihatkan 

skematik pengujian eksperimental dari 

pengujian OHP. Perhitungan kinerja 

menggunakan persamaan hambatan thermal 

seperti dibawah berikut; 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
�̅�𝑒−�̅�𝑎

𝑄𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 (2) 

𝑄𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 𝑉 ∙ 𝐼 (3) 

 

Dengan �̅�𝑒 adalah temperatur rata-rata pada 

evaporator, �̅�𝑎 temperature rata-rata pada 

kondensor, Q merupakan kalor yang masuk ke 

bagian evaporator, V dan I masing-masing 

tegangan dan arus yang diberikan. 

II. Hasil dan pembahasan 

3.1 Kalor input start-up. 

 

 
Gambar 3 Profil temparatur evaporator dan kondenser pada variasi input kalor (orientasi 90°) 

 

Pada gambar 3 diberikan grafik profil 

temperatur pada bagian evaporator, adibatik 

dan kondenser dengan variasi input kalor. Pada 

input kalor awal yakni 6,64 Watt temperatur 

pada evaporator dan adibatik mengalami 

kenaikan  pada sudut kemiringan yang 

berbeda. Tidak ada tanda fluktuasi temperatur 

yang terjadi pada input kalor rendah ini. 

Sehingga dapat dikatakan OHP belum 

beroperasi karena belum terjadinya pergerakan 

fluida kerja secara makro. Fluida kerja yakni 

susunan liquid dan vapor dapat dikatakan pada 

kondisi diam (stagnan) secara makro. Tidak 

adanya pergerakan fluida mengakibatkan 

hambatan thermal yang terjadi cukup tinggi 

(Gambar 10). Kenaikan temperatur pada tahap 

ini semata-mata diakibatkan oleh fenomena 

perpindahan kalor konduksi pada dinding pipa 

tembaga. Temperatur kemudian seolah-olah 

steadi (quasi steady state) pada saat titik kira-

kira 42,5°C pada evaporator dan 32,5°C pada 

kondenser. Ketika temperatur keduanya 

terlihat pada kondisi quasi steady maka input 

kalor dinaikkan ke level berikutnya. 

Temperatur pada kondenser cenderung tidak 

bergerak pada kalor input rendah karena tidak 

terdapat transfer kalor yang cukup dari bagian 

evaporator dan adibatik. Akibat tidak 

bergeraknya fluida kerja sehingga tidak terjadi 

transfer kalor yang berarti dari evaporator ke 

kondenser. Hal ini juga menjadi bukti bahwa 

OHP masih belum bekerja atau masih dalam 

keadaan gagal start-up. Fenomena pada input 

kalor rendah menyerupai fenomena yang 

terjadi pada pool boiling. Pada kalor input 11,6 

Watt fluktuasi temperatur atau osilasi mulai 
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terjadi pada evaporator dan adiabatik. 

Walaupun fluktuasi yang terjadi masih sangat 

kecil dengan amplitudo yang rendah. Fluktuasi 

temperatur ini atau disebut sebagai osilasi 

thermal oleh Xu et al.[1] menandakan telah 

terjadinya gerakan osilasi liquid dan bubble 

didalam OHP.  Energi kalor yang diterima oleh 

evaporator sudah cukup tinggi untuk 

menghasilkan pertumbuhan bubble yang 

berakibat adanya  daya dorong (fluid pumping) 

yang cukup untuk menggerakan susunan liquid 

dan bubble yang berada diatasnya. Daya 11,6 

W merupakan input kalor minimum yang 

harus diberikan agar gerakan osilasi mulai 

diinisiasi dan dipertahankan (start-up power). 

Akibat pergerakan fluida ini kalor mulai 

dipindahkan dari evaporator ke kondenser 

walau dalam jumlah yang relatif kecil. Hal ini 

dapat dilihat dengan mulai menurunnya 

hambatan thermal (Gambar 10). 

 

3.2 Efek kalor input pada profil temperatur 

OHP. 

Gambar 3 memperlihatkan grafik profil 

temperatur yang mengindikasikan bahwa 

fluktuasi temperatur semakin meningkat 

seiring dengan peningkatan input kalor oleh 

heater. Ketika input kalor dinaikkan lebih 

tinggi lagi yakni 20,1 Watt gerakan osilasi 

pada bagian evaporator dan adiabatik semakin 

meningkat. Temperatur evaporator mengalami 

kenaikan dan penurunan yang tajam beberapa 

kali. Pada adiabatik, fluktuasi temperatur yang 

terjadi sangat tajam disertai peningkatan 

temperatur mendekati temperatur evaporator 

dengan kerapatan yang semakin meningkat.  

Pada pemberian input kalor lebih lanjut yakni 

32,6 Watt terjadi beberapa kenaikan tajam 

pada temperatur, sebelum akhirnya menurun 

dan naik kembali. Fluktuasi temperatur pada 

bagian adiabatik semakin renggang dengan 

jarak yang semakin panjang. Kenaikan 

temperatur adiabatik mendekati temperature 

evaporator menandakan kalor adanya transfer 

kalor melalui fluida kerja. Adanya pergerakan 

yang tidak stabil pada temperatur adiabatik 

merupakan gerakan osilasi yang sangat 

dinamik dan acak pada tahap ini. 

Pada awal input kalor 44,1 Watt terjadi 

penurunan temperatur kondenser dan kenaikan 

temperatur evaporator. Hal ini menandakan 

terjadinya penurunan kecepatan fluida kerja 

(bubble dan liquid) sehingga penyerapan kalor 

pada evaporator menurun dengan adanya 

kenaikan temperature. Terlihat pada hambatan 

thermal, garis penurunan cenderung melandai. 

Sampai pada suatu saat terdapat kenaikan 

osilasi thermal yang cukup tinggi pada bagian 

adiabatik yang diikuti dengan kenaikan 

fluktuasi pada temperatur kondenser. Pada 

input kalor 59,1 dan 76,1 Watt fluktuasi 

temperatur yang terjadi lebih stabil. Perubahan 

arah dari sirkulasi jauh berkurang dan 

temperatur rata-rata evaporator turun menjadi 

48,3°C. Dapat dikatakan perpindahan kalor 

dengan kinerja terbaik terjadi pada input kalor 

ini yang memberikan hambatan thermal 

terendah seperti yang terlihat pada gambar 10. 

3.3 Pengaruh kalor input terhadap pola 

aliran. 

Metode thermal imaging (infrared 

thermografi) hanya dilakukan pada bagian 

adiabatik dengan membuka isolator thermal 

yang sebelumnya terpasang pada pengambilan 

data termokopel.  Thermography akan 

membaca distribusi temperatur berdasar 

intensitas radiasi yang dipancarkan sinar infra 

merah. Gambar 4 merupakan hasil termografi 

pada bagian adibatik pada kalor input 11,6 

Watt. Hasil thermography menunjukkan pada 

tiap pipa/channel memiliki distribusi profil 

temperatur yang mendekati sama walaupun 

memiliki tinggi distribusi yang berbeda. 

Secara umum profil distribusi temperatur 

tinggi (bagian panas) semuanya bergerak dari 

arah evaporator. Jarak yang berbeda 

mengindikasikan adanya susunan liquid dan 

bubble yang berbeda pada channel. Jika 

dihubungkan dengan gambar 3 memang telah 

terjadi gerakan osilasi fluida kerja, walaupun 

masih dengan amplitude dan frekwensi yang 

rendah. Pola aliran fluida kerja pada tahap ini 

diprediksi berupa aliran slug flow yang 

merupakan pola umum pada input kalor 

rendah. Pola ini biasanya memiliki arah 

gerakan yang berubah-ubah yang sangat 

dipengaruhi oleh distribusi liquid dan bubble 

didalam pipa OHP. Karena distribusi ini dapat 

berubah akibat adanya pertumbuhan bubble 

akibat input kalor (evaporasi) dan kondensasi. 

Perubahan distribusi mengakibatkan 
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perubahan arah aliran. Pada input kalor rendah 

perubahan aliran terjadi sangat intens. 

 

 
Gambar 4. Thermography pada 11,6 W 

 

Gambar 5 memperlihatkan thermogram 

pada input kalor 44,1 Watt. Fuida kerja terlihat 

mulai mengalami transisi dari aliran osilasi ke 

gerakan sirkulasi satu arah atau sebaliknya. 

Hal ini dapat dilihat dari distribusi profil 

temperatur gambar 5. A dan 5. B. Gambar 5 A 

menunjukkan profil panas dan dingin yang 

berselang-seling di tiap tabung, sedangkan 

gambar 5B menunjukkan gerakan osilasi 

secara acak. Pada 5A rangkaian pipa yang 

saling berdekatan memiliki daerah temperatur 

rendah dan tinggi yang saling bergantian atau 

berselang-seling. Hal ini juga diamati oleh 

Kartikeyan et al [10]. pada penelitian yang 

dilakukannya. Kartikeyan mengindikasikan 

bahwa telah terjadi  sirkulasi satu arah pada 

OHP jika pada pipa 1,3,5,7,9,11,13 dan 15 

memiliki temperature tinggi dan pipa 

2,4,6,8,10,12 dan 14 memiliki temperatur yang 

rendah. Hal ini disebabkan oleh aliran fluida 

dingin datang dari kondenser di bagian atas 

dan mendapatkan kalor begitu melewati 

bagian evaporator pada daerah lekukan. 

Kartikeyan juga mengisyaratkan pola aliran ini 

memiliki transfer kalor yang paling baik [10]. 

Akan tetapi pergerakan transisi dari aliran 

osilasi ke sirkulasi pada tahap ini mudah 

berbalik arah dan tidak stabil. Phenomena ini 

ditunjukkan pada gambar 5C dan 5D. 

Beberapa saat setelah sirkulasi tercapai pada 

gambar 5B, kondisi ini dapat berubah menjadi 

aliran osilasi seperti gambar 5C dan kembali 

bersirkulasi dengan arah yang tetap atau 

berlawanan seperti yang terlihat pada gambar 

5D.  Gambar 6 merupakan profil temperatur 

pada bagian adiabatik 1 dan 2 yang 

menunjukkan ada perubahan aliran dari 

sirkulasi dan transisi secara bergantian.  

 

 
Gambar 5. Thermography pada 44,1 Watt. 

A. Aliran sirkulasi; B. Aliran osilasi C. Aliran 

osilasi dan D. Aliran bersirkulasi kembali. 

 

 
Gambar 6. Profil temperatur adiabatik 1 dan 2 

pada input kalor 44,1Watt. 

 

Sirkulasi yang terjadi secara bergantian 

pada pipa/channel yang bersebelahan diyakini 

oleh Khandekar merupakan fenomena yang 

terjadi akibat perubahan arah aliran dari fluida 

kerja [12]. Perubahan arah aliran biasanya 

terjadi pada input kalor medium dimana ada 

kemungkinan kecepatan aliran osilasi fluida 

kerja berubah-ubah akibat distribusi fluida 

kerja yang tidak seragam. Pada saat tertentu, 

temperatur dari adiabatik 1 lebih tinggi dari 

adiabatik 2, beberapa saat kemudian berbalik 

yang mengakibatkan adiabatik 2 menjadi lebih 

tinggi dari adiabatik 1. Saat temperatur 
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adiabatik 1 tinggi, dan adiabatik 2 rendah, 

aliran uap dari evaporator akan naik melalui 

adiabatik 1 dan aliran fluida dingin akan turun 

melalui adiabatik 2, begitu juga sebaliknya. 

Gambar 7 menunjukkan thermogram dari 

input kalor sebesar 76,1Watt.  Aliran pada 

OHP akan mengalami aliran sirkulasi yang 

lebih stabil pada input kalor yang tinggi. 

Perubahan aliran yang dialami pada input kalor 

rendah menjadi sangat jarang. Suhu pada 

pipa/channel yang selang-seling ini diperkuat 

oleh gambar 8 dimana suhu rata-rata adiabatik 

1 adalah 30°C dan suhu rata-rata adiabatik 2 

adalah 55°C. 

Hambatan thermal OHP 

Pada gambar 9 diberikan grafik hambatan 

thermal yang didapatkan  menggunakan 

persamaan 2 pada tiap-tiap variasi input kalor 

dan sudut inklinasi. Semakin rendah hambatan 

thermal mengindikasikan perpindahan kalor 

yang semakin efektif dari pipa kalor. Sehingga 

hambatan thermal pada umumnya digunakan 

sebagai parameter pokok kinerja dari pipa 

kalor. 

 

 

 
Gambar 7. Proses perubahan aliran dari A. 

Osilasi ke B. C. dan  D. Aliran sirkulasi pada 

daya 76,1 Watt 

 
Gambar 8. Temperatur Adiabatik 1 dan 2 

pada input kalor 76,1 W. 

 

Dari grafik diperlihatkan pada input kalor 

rendah yakni 6,64 Watt, hambatan thermalnya 

cukup tinggi yakni mendekati 3°C/W. Hal ini 

dapat dijelaskan kembali dengan gambar 3 dan 

4 bahwa pada saat input kalor rendah, gerakan 

osilasi yang menjadi penghantar kalor pokok 

pada OHP belum terjadi. Fluida kerja masih 

dalam kondisi stagnant atau belum bergerak.  

Ketika input kalor dinaikkan pada level 11,6 

Watt baru kemudian terjadi penurunan 

hambatan thermal secara signifikan yang 

menandakan mulai berosilasinya fluida kerja. 

Adanya gerakan osilasi menyebabkan 

terjadinya transfer kalor secara konveksi 

paksa. Pada kenaikan input kalor berikutnya 

yakni 20,1 dan 44,1 Watt mengakibatkan 

meningkatnya frekwensi osilasi yang 

menyebabkan hambatan thermal semakin 

menurun. Walaupun dengan sudut kemiringan 

penurunan hambatan thermal yang semakin 

melandai. Pada kalor maksimum 76,1 Watt 

didapatkan hambatan thermal terendah yakni 

sebesar 0,36 °C/W. Pada grafik hasil 

perhitungan kinerja dari pengujian yang 

dilakukan dikomparasi dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jahan et al.[7]. Dari hasil 

perbandingan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada nilai hambatan thermal 

sehingga dapat dikatakan terdapat 

kecendrungan yang sama pada hasil peneliti 

sebelumnya. 
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Gambar 9. Hambatan thermal OHP 

 

Pada pengaruh dari variasi sudut inklinasi, 

30o, 60o dan 90o yang didapatkan dari hasil 

pengujian diperlihatkan bahwa pengaruh 

inklinasi relatif tidak begitu signifikan. 

Sehingga perbandingan hambatan thermal 

yang dihasilkan cenderung memiliki nilai yang 

tidak jauh berbeda. Dari hasil ini dapat 

dikatakan bahwa pengaruh inklinasi pada 

kinerja thermal tidak terlalu berperan penting 

sehingga OHP dapat bekerja dengan baik pada 

sudut inklinasi yang telah diuji. 

 

Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik kinerja termal dari OHP dengan 

fluida kerja ethanol dan dimensi 760 mm × 410 

mm yang digunakan pada aplikasi heat 

recovery tata udara. Dari pengujian OHP yang 

telah dilakukan didapatkan beberapa 

kesimpulan utama yakni: 

1. Proses start-up terjadi saat diberikan input 

kalor sebesar 11,6 Watt yang ditandai dengan 

fluktuasi temperatur evaporator dan adiabatik. 

Pada input kalor 11,6 Watt hingga 32,6 Watt 

amplitudo fluktuasi temperatur relatif rendah. 

Fluktuasi temperatur dengan amplitudo lebih 

tinggi terjadi saat input kalor yang diberikan 

sebesar 44,1 W. Fluktuasi semakin stabil pada 

pemberian input kalor yang lebih tinggi yakni 

59,1 dan 76,1 Watt.  

2. Penurunan hambatan termal terjadi akibat 

kenaikan input kalor yang mengakibatkan 

kenaikan pada kinerja OHP. Hambatan termal 

terkecil yang didapatkan pada penelitian ini 

adalah 0,36 °C/W pada input kalor 76,1 W. 

Penurunan hambatan thermal sangat 

dipengaruhi oleh pola aliran yang terjadi pada 

OHP. Aliran sirkulasi memiliki hambatan 

thermal yang lebih rendah dibandingkan 

dengan aliran osilasi. 

3. Metode infrared thermography mampu 

memberikan gambaran pola aliran sehingga 

analisa kinerja thermal dapat dipermudah 

dengan melihat visualisasi aliran yang terjadi. 

4. Pada pengujian dengan sudut inklinasi 

yang berbeda yaknik 30o, 60o, dan 90o kinerja 

thermal yang dihasilkan cenderung tidak 

berbeda jauh. 
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Abstrak 
Pompa hydram (hydraulic ram) telah banyak digunakan untuk memompa air terutama di daerah 

pegunungan dimana tidak tersedia energi listrik PLN. Pompa hydram strukturnya sederhana, terdiri 

dari dua bagian yang bergerak, yaitu katup limbah (waste valve atau impulse valve) dan katup tekan 

(delivery valve). Mekanisme kerja katup limbah dan katup tekan tersebut mengakibatkan terjadinya 

palu air(water hammer).Energi tekanan palu air ini yang dimanfaatkan dalam siklus pompa hydram. 

Besarnya tekanan palu air yang terjadi dipengaruhi oleh disain katup limbahnya, sehingga disain 

katup tersebut sangat menentukan unjuk kerja pompa hydram. Disain katup limbah tersebut 

merupakan fungsi dari massa katup, panjang langkah, bentuk katup, diameter lubang dan diameter 

piringan katup. Massa katup dan panjang langkah katup limbah telah diteliti dan dipahami. Namun 

diameter katup limbah pompa hydram yang optimal belum diketahui dan diteliti. Luas penampang 

aliran antara dudukan katup badan pompa dan piringan katup limbah mempengaruhi besarnya 

perubahan momentum aliran dan gaya impulse yang terjadi. Mengingat pompa hydram atau disebut 

juga pompa impulse, maka rasio antara piringan katup limbah dan diameter rumah katup limbah 

pompa hydram sangat mempengaruhi gaya impulse yang terjadi dan unjuk kerja pompa hydram yang 

dihasilkan. Berdasarkan pengujian operasi pompa hydram pada sistem yang telah terpasang dan 

beroperasi di lapangan, diketahui bahwa rasio diameter tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap unjuk kerja pompa hydram. Rasio diameter yang paling optimal adalah 0,8. 

Kata kunci : pompa hydram, diameter katup limbah, rasio dimeter, unjuk kerja. 

 

Pendahuluan 
Pompa hydram adalah pompa mekanik 

yang memanfatkan energi kinetik aliran air 

melewati badan pompa sebagai energi 

penggeraknya [1]. Pompa hydram merupakan 

salah satu jenis pompa yang tidak 

membutuhkan energi listrik atau bahan bakar 

sebagai sumber energi penggerak. Sistem 

pompa hydram adalah perangkat yang sangat 

sederhana yang terdiri dari dua pipa (pipa 

penggerak dan pipa penyalur), badan pompa, 

dua katup (katup limbah dan katup tekan), dan 

tabung udara. Momentum aliran air pada head 

penggerak yang relatif rendah digunakan 

untuk memompa sebagian kecil dari aliran air 

ke head penyaluran yang jauh lebih tinggi. 

Kesederhanaan struktur dan biaya operasi 

yang bisa diabaikan adalah dua alasan utama 

mengapa pompa hydram saat ini sangat 

menarik, meskipun telah ditemukan pertama 

kali pada tahun 1797 oleh J. M. Montgolfier 

[2]. 

Kombinasi penyelidikan secara teori dan 

eksperimen pada paruh pertama abad ke-20 

mengawali penjelasan yang memadai dari 

kerja pompa hydram. Dalam kombinasi 

pendekatan O’Brien & Gosline [3], Lansford 

& Dugan [4] dan Krol [5] telah membuat 

kontribusi yang paling penting dalam 

memprediksi karakteristik pompa hydram. 

Sumber air penggerak pompa hydram 

dialirkan melalui pipa penggerak (drive pipe). 

Aliran dalam pipa penggerak pada sistem 

pompa hydram adalah aliran unsteady [6]. 

Pompa hydram terdiri dari dua bagian yang 

bergerak, yaitu katup limbah (waste or impulse 

valve) dan katup tekan (delivery valve). Kedua 

katup tersebut terpasang pada badan pompa 

hydram.  Katup limbah dan katup tekan 

tersebut merupakan komponen utama pompa 

hydram [7]. Mekanisme kerja kedua katup ini 

yang mengakibatkan terjadinya water hammer 

sebagai pemicu kerja pompa hydram sehingga 

sangat menentukan unjuk kerja pompa hydram 

[8]. 
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Disain katup limbah yang baik dan 

penyetelan panjang langkah (bukaan katup) 

yang tepat merupakan faktor penting untuk 

operasi pompa yang halus dan efisien. Katup 

limbah yang harus dapat menutup dengan 

cepat untuk menghasilkan tekanan tinggi pada 

saat terjadi water hammer. Disain detail katup 

limbah meliputi luas lubang katup limbah, luas 

penampang piringan katup, dan panjang 

langkah katup. Diameter lubang katup limbah 

harus sama atau lebih besar dengan diameter 

pipa penggerak untuk menghindari 

terhambatnya aliran air keluar katup limbah 

[9]. Chi & Diemer [10] menyarankan frekuensi 

katup limbah yang optimal adalah 24 denyutan 

per menit. Sedangkan panjang langkah katup 

adalah sekitar 3~5 cm. Semakin panjang 

langkah katup akan memperkecil frekuensi 

katup, dan sebaliknya. 

Disain katup limbah pompa hydram sangat 

berpengaruh terhadap besarnya peningkatan 

tekanan yang terjadi. Besarnya diameter atau 

luas penampang katup limbah akan 

mempengaruhi besarnya tekanan impulse 

untuk menutup katup limbah. Sedangkan 

besarnya rasio antara diameter katup limbah 

dan diameter tee badan pompa dimana katup 

tersebut terpasang akan mempengaruhi 

besarnya debit aliran melewati katup limbah 

sehingga menentukan besarnya momentum 

yang terjadi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat 

menentukan diameter piringan katup limbah 

yang dapat memberikan unjuk kerja pompa 

hydram yang optimal. 

Tinjauan Pustaka 
Walaupun sejak abad ke-18 pompa hydram 

telah menyebar luas di dunia, namun  sampai 

dekade tersebut belum ada kajian teoritis yang 

mampu menjelaskan performansi pompa 

hydram. Penjelasan teoritis pertama tentang 

konsep water hammer digunakan dalam kerja 

pompa hydram dipresentasikan oleh 

Zhukovsky pada tahun 1898 [11]. Analisis 

teoritis yang rasional tentang karakteristik 

pompa hydram pertama kali dipresentasikan 

oleh O’Brien dan Gosline. Pada analisis 

tersebut siklus pompa hydram diasumsikan 

dalam empat bagian waktu. Tahap pemompaan 

terjadi ketika katup limbah pompa hydram 

tertutup dan setelah water hammer terjadi 

gelombang kejut (sock wave) aliran di dalam 

pipa penggerak (drive pipe). 

Komponen – komponen utama pompa 

hydram, Gambar 2.1,  adalah sebagai berikut : 

1) Badan pompa (hydram body) 

2) Katup limbah (impulse valve) 

3) Katup udara (snifer valve) 

4) Katup tekan (delivery valve) 

5) Tabung udara (air chamber) 

6) Pentil udara (relief valve) 

 

 
Gambar 1. Komponen-komponen utama 

pompa hydram [7] 

 

Palu air (water hammer) adalah terjadinya 

kenaikan tekanan karena penghentian air 

secara tiba-tiba. Besarnya tekanan yang terjadi 

karena adanya palu air adalah: 

 

𝑃ℎ =  𝜌 . 𝑐 . 𝑣𝑐 (1) 
dan 

𝑐 =  √
𝐸

𝜌
 (2) 

Dimana : 

Ph = tekanan palu air (N/m2)  

vc = kecepatan air untuk menutup katup limbah 

(m/dt) 

E  = modulus elastisitas air (N/m2) 

= 214x107 N/m2 [12] 

ρ  = massa jenis air (kg/m3) 

c  = kecepatan suara dalam pipa (m/dt) 

= 1440 m/dt [13] 

Dari persamaan Bernoulli dapat dicari tekanan 

air yang bekerja pada saat menekan katup, 

yaitu : 

Pp = 𝐶𝑓 . 𝜌𝑎 . 𝑔 (𝐻𝑠 − 𝐻𝐿𝑇) (3) 

Dimana :  

Pp = tekanan air pada katup (N/m2) 

HLT= head loss total pada saluran penggerak 

(m) 

Hs = head sumber air (m) 

ρa  = massa jenis air (kg/m3) 
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Cf = koefisien aliran (0,25 ~ 0,35) 

Gaya yang mempercepat air dapat ditulis  

menggunakan persamaan Newton, yaitu : 

𝐹𝑎 = 𝑚𝑠  . 𝑎𝑠 = 𝜌𝑎 . 𝐴𝑠 . 𝐿𝑠.
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 (4) 

Dimana :  

Fa   = gaya percepatan air di dalam pipa 

penggerak (N) 

ms  = massa air yang dipercepat (kg) 

as    = percepatan aliran air dalam pipa 

penggerak (m/dt2) 

Ls = panjang pipa penggerak (m) 

Akibat head dari sumber air (Hs), air dalam 

pipa penggerak akan mengalami percepatan 

dan keluar melalui katup. Percepatan tersebut 

dapat ditentukan dari persamaan berikut : 

𝑍𝑠 −  𝑓 
𝐿𝑠

𝐷𝑠
.
𝑣𝑠

2

2𝑔
−  Σ (𝐾

𝑣𝑠
2

2𝑔
) =  

𝐿𝑠

𝑔
𝑎𝑠  (5) 

Dimana :  

Zs = tinggi elevsi sumber air (m) 

Ds = diameter pipa penggerak (m) 

vs      = kecepatan aliaran air dalam pipa 

penggerak (m/dt) 

K    = koefisien kerugian perlengkapan pipa 

Gaya percepatan aliran ini cukup untuk 

memulai menutup katup. Katup menutup jika 

gaya seret (drag) dan gaya tekan didalam air 

sama dengan berat katup [14]. 

𝐹𝑑 = 𝐶𝑑 . 𝜌. 𝐴𝑣.
𝑣𝑠

2

2𝑔
 (6) 

Dimana :  

Fd = gaya seret pada katup (N) 

Cd = koefisien seret pada katup   

 = 1.2 untuk silinder eleptik [15] 

Av = luas penampang katup (m2) 

Efisiensi total instalasi pompa hydram dapat 

dihitung dengan metode Rankine [16], yaitu: 

%100
ss

dd

t
HQ

HQ
  (7) 

Dimana: 

t = efisiensi total pompa hydram (%) 
Qs = debit air penggerak (m3/dt) 

Qd = debit air pemompaan (m3/dt) 

Hs = head air penggerak (m) 

Hd = head air penggerak (m) 

 

 
Gambar 2. Fish diagram pada pompa hydram  

 

Semua komponen pada instalasi sistem pompa 

hydram berpengaruh terhadap unjuk kerja 

pompa hydram, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2. Namun disain katup tekan 

mempunyai pengaruh yang paling signifikan 

karena mekanisme katup ini yang 

membangkitkan terjadinya water hammer 

[17]. 

Metode Penelitian 

 

 
Gambar 3. Pompa hydram di desa Catur 

 

Penelitian ini dilakukan pada instalasi sistem 

pompa hydram yang telah terpasang dan 

beroperasi di desa Catur-Kintamani, seperti 

pada Gambar 3. Pompa tersebut mempunyai 

tee badan pompa berdiameter 5 inchi (150 

mm), dioperasikan pada ketinggian air 

penggerak 9 meter melalui pipa besi galvanis 

berdiameter 3 inchi panjang 54 meter dan 

ketinggian pemompaan air 110 meter melalui 
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pipa PVC berdiameter ¾” sepanjang 632 

meter, seperti skema pengujian pada Gambar 

4. 

 
 

 
Gambar 4. Skema pengujian 

 

 

   
 

 
Gambar 5. Katup limbah pompa hydram 

. 

Pengujian pompa hydram dilakukan dengan 

variasi diameter piringan katup limbah (DKL): 

100, 110, 120, 130 dan 140 mm. Karena 

diameter rumah katup limbahnya (DRK) 150 

mm, maka rasio diameter antara piringan katup 

dan rumah katup limbah menjadi: 0,667, 

0,733, 0,800, 0,867, dan 0,933, seperti pada 

Gambar 5. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data hasil pengujian dan 

pengolahan data yang telah dilakukan, maka 

unjuk kerja pompa hydram pada berbagai 

variasi rasio diameter piringan dan rumah 

katup limbah adalah seperti pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil pengujian 

 
 

 

 
Gambar 6. Debit pemompaan 

 

Rasio diameter katup limbah mempengaruhi 

debit pemompaan yang dihasilkan sistem 

pompa hydram. Rasio diameter katup 0,8 

menghasilkan debit pemompaan yang paling 

besar, seperti pada Gambar 6. Sedangkan pada 

rasio lebih besar dari 0,87 debit 

pemompaannya turun sangat tajam. Hal ini 

disebabkan karena luas penampang aliran 

antara piringan dan rumah katup limbah lebih 

kecil dari luas penampang pipa penggeraknya 

sehingga terjadi pencekikan aliran. Hal ini 

mengakibatkan perubahan momentum aliran 

kurang optimal. 

 

 
Gambar 7. Daya penggerak dan pemompaan 

 

Karena rasio diameter piringan katup limbah 

mempengaruhi luas penampang aliran air 

penggerak pompa hydram maka daya 

penggerak dan daya pemompaannya juga 

dipengaruhi, seperti pada Gambar 7. Baik daya 

No. Rasio Qs Qd Ws Wd Ev Et

DKL-DRK (ltr/dt) (ltr/dt) (watt) (watt) (%) (%)

1 0.667 0.0064 0.169 454.30 182.54 2.63 40.18

2 0.733 0.0068 0.182 465.16 195.82 2.68 42.10

3 0.800 0.0069 0.192 469.88 207.11 2.77 44.08

4 0.867 0.0064 0.169 454.30 182.54 2.63 40.18

5 0.933 0.0046 0.083 363.09 89.75 1.82 24.72
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penggerak maupun daya pemompaan yang 

optimal terjadi pada rasio diameter 0,8. 

 

 
Gambar 8. Efisiensi total pompa hydram 

 

Mengingat efisiensi total pompa hydram 

adalah perbandingan antara daya pemompaan 

dan daya air penggerak pompa, maka efisiensi 

total pompa yang paling tinggi juga dihasilkan 

pada rasio diameter 0,8, seperti pada Gambar 

8.  

Berdasarkan hasil pengujian pompa hydram 

yang diuji pada rasio tinggi pemompaan dan 

tinggi elevasi air penggerak 9,2 efisiensi 

volumetris yang paling optimal dihasilkan 

adalah 2,77% dengan efisiensi total sebesar 

44%. 

Kesimpulan 

Hasil pengujian pada sistem pompa hydram 

yang telah beroperasi di lapangan 

menunjukkan bahwa rasio diameter piringan 

katup dan diameter rumah katup limbah pompa 

hydram mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap unjuk kerja pompa hydram. Rasio 

diameter yang paling optimal adalah 0,8. 
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Abstrak 
Vaksin DNA merupakan suatu jenis vaksin yang memanfaatkan plasmid hasil purifikasi yang 

membawa transgen pengkode protein atau peptida antigenik untuk menginduksi respon imun pada 

organisme yang divaksin agar terlindungi dari penyakit. Vaksin DNA memiliki beberapa banyak 

keunggulan yaitu mudah dan cepat untuk diproduksi dalam skala besar, memiliki stabilitas yang 

tinggi, dan mampu menginduksi respon imun humoral dan selular. Penghantaran vaksin DNA secara 

mekanik dengan menggunakan gene gun merupakan salah satu strategi untuk mengoptimasikan 

kemampuan vaksin DNA meningkat respon imun. Dengan menggunakan gene gun, jumlah DNA 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan respon imun yang tinggi jauh lebih sedikit dibandingkan 

penghantaran vaksin DNA dengan menggunakan suntikan secara intradermal atau intramuscular. Hal 

ini disebabkan gene gun mampu menghantarkan plasmid DNA yang sudah dilapisi peluru ke dalam 

sel. 

 

Kata kunci: vaksin DNA, gene gun, respon imun, sistem penghantaran mekanik. 

 

Pendahuluan 
Vaksinasi merupakan strategi pencegahan 

paling ekonomis untuk menghadapi berbagai 

patogen dan agen infeksius berbahaya di 

seluruh dunia. Vaksin akan meniru proses 

infeksi alami sehingga akan menginduksi 

respon imun yang menghasilkan kemampuan 

proteksi pada pasien tanpa menimbulkan 

potensi efek bahaya pada pasien.  

Vaksin yang saat ini telah tersedia di klinis, 

pada umumnya memanfaatkan organisme 

patogen yang dibunuh (whole-killed), 
dilemahkan (live-attenuated), atau bagian dari 

mikroorganisme patogen misalnya toksin yang 

sudah diinaktivasi.[1] Walaupun bermanfaat 

dalam mengendalikan atau eradikasi suatu 

penyakit, namun vaksin tersebut memiliki 

resiko efek samping pada individu tertentu 

yang sensitif. Selain itu, terdapat beberapa 

kendala diantaranya membutuhkan dana yang 

tinggi dan waktu produksi yang lama, biaya 

distribusi yang tinggi karena membutuhkan 

sistem pendingin, membutuhkan jarum untuk 

penghantarannya, atau hanya menginduksi 

respon imun secara lemah atau sebagian 

saja.[2] 

Vaksin DNA telah dikembangkan untuk 

meningkatkan keamanan dan efikasi vaksin 

dengan memanfaatkan teknologi biologis. 

Dengan vaksin DNA, plasmid pembawa 

transgen pengkode protein atau peptida yang 

bersifat antigen dari patogen yang digunakan. 

Plasmid yang kemudian diekspresikan oleh 

sistem eukariout pada inang (organisme yang 

divaksin) akan menginduksi respon imun 

humoral berupa antibodi yang diinisiasi oleh 
sel T CD4+ maupun respon imun humoral 

berupa sel T CD8+.[3] 

Vaksin DNA memiliki beberapa 

keunggulan yaitu mudah dan cepat diproduksi 

dalam skala besar, memiliki stabilitas yang 

tinggi, dan mampu menginduksi respon imun 

humoral dan seluler. [4] 

Walau mampu menginduksi respon imun 

humoral dan seluler, tingkat respon imun yang 

dihasilkan oleh vaksin DNA relatif rendah. 

Untuk meningkatkan respon imun, dilakukan 

beberapa optimasi secara biologis seperti 1) 
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optimasi penggunaan kodon agar terjadi 

peningkatan ekspresi pada sel mamalia [5]-[9], 

2) optimasi konstruksi sekuens antigen untuk 

peningkatan jumlah peptida yang dihasilkan 

[10], 3) penambahan motif CpG [11][12] dan 

ajuvan [13] untuk meningkatkan 

imunogenisitas vaksin DNA, 4) penambahan 

untranslated regions (UTRs) agar terjadi 

peningkatan efisiensi translasi [14], 5) 

penambahan nuclear targeting sequences 

(NCS) untuk meningkatkan penghantaran 

DNA ke inti sel dan ekspresi dari gen reporter 

yang dibawa plasmid [1]. 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa 

penghantaran DNA secara fisik dengan 

menggunakan gene gun ke dalam sel akan 

meningkatkan respon imun yang dihasilkan. 

Artikel ini akan membahas komponen-

komponen penting pada gene gun yang mampu 

membuatnya menghantarkan DNA ke sel 

untuk menginduksi respon imun. 

Penghantaran DNA secara Fisik dengan 

Menggunakan Gene Gun  

Gene gun menggunakan teknologi 

penghantaran partikel dengan kecepatan tinggi 

untuk membawa DNA ke dalam sel atau 

dikenal sebagai particle bombardment. Teknik 

ini pertama kali diperkenalkan sebagai metode 

untuk menghantarkan gen ke dalam tanaman 

[15].  

Keuntungan utama teknologi gene gun yaitu 

tidak bergantung kepada keberadaan ikatan 

ligan-reseptor yang spesifik, aspek biokimia, 

atau komponen struktural yang ada di 

permukaan sel target sehingga teknologi ini 

dapat diaplikasikan ke berbagai sistem 

biologis seperti bakteri [16], fungi [17], 

berbagai organel intraselular [18], [19], dan 

mamalia [20]-[22]. Beberapa keuntungan 

menggunakan gene gun ditampilkan di Tabel 

1.[23] 

Tabel 1. Keuntungan Penggunaan Gene Gun 

dalam Penghantaran Gen 

 

Beberapa keuntungan penggunaan gene 

gun secara in vitro dan in vivo untuk 

penghantaran gen 

 Relatif mudah dan cepat serta dapat 
digunakan di banyak sistem biologis 

 Dapat digunakan pada banyak jenis sel 

 Hanya membutuhkan jumlah DNA yang 
sedikit 

 Tidak membutuhkan pembawa DNA (DNA 

carrier), misalnya virus 

 Hanya memburuhkan jumlah sel yang 
sedikit 

 Dapat menghantarkan fragmen DNA 
berukuran besar 

 Dapat menghantarkan kepada sel target 
secara langsung 

 Dapat diaplikasikan untuk transformasi gen 

secara in vitro maupun in vivo 

 

Komponen-komponen Penting pada Gene 

Gun 

Gene gun terdiri dari beberapa komponen 

penting yang membuatnya mampu 

menghantarkan DNA hingga ke dalam sel dan 

mampu menginduksi terjadi respon imun. 

Komponen-komponen tersebut diantaranya: 

Nosel (Nozzle). Merupakan pipa atau tabung 

yang berfungsi untuk memodifikasi aliran 

udara pada gene gun sehingga dapat mengatur 

laju dari arus, kecepatan, arah, massa, bentuk, 

atau tekanan yang diberikan. Dalam 

menentukan desain nosel yang sesuai untuk 

menghantarkan vaksin DNA, digunakan 

persamaan De Laval Nozzle, seperti yang 

dijabarkan pada persamaan (1), (2), (3), (4). 

 Simulasi numerik menggunakan perangkat 

lunak CFD Autodesk® menghasilkan 

kecepatan fluida yang diperkirakan dapat 

menghantarkan vaksin DNA. Gambar 1. 

Menunjukan kecepatan aliran fluida udara 

tekanan 8 bar dalam suatu desain nosel 

sederhana. 
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Substitusi persamaan (2) dan (3) ke persamaan (1) 
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Gambar 1. Kecepatan aliran dalam nosel pada 

tekanan fluida 8 bar. 

 

Accumulator. Salah satu bagian dari susunan 

sistem pada gene gun yang berfungsi untuk 

menyimpan tekanan tinggi yang dilengkapi 

dengan mekanisme pengaturan volume sesuai 

dengan kebutuhan pelepasan momentum udara 

(Gambar 2.).  
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Gambar 2. Desain Variabel Accumulator 

Quick Exhaust Valve (QEV). Katup berfungsi 

sebagai pengatur pelepasan udara sebelum 

dialirkan ke nosel. 

Solenoid Valve 3/2 Mechanical. Merupakan 

katup perubah arah saluran dalam sistem fluida 

kompresibel yang memberi inisiasi QEV untuk 

melepaskan fluida sesegera mungkin (Gambar 

3). 

Quick Exhaust 

Valve

Solenoid Valve 

3/2

Accumulator

Nozzle

 
Gambar 3. Diagram pengatur pelepasan aliran 

fluida kompresibel kedalam nosel  

 

Silencer. Komponen pendukung dalam 

susunan sistem gene gun, berfungsi untuk 

meredam suara  ketika udara dilepas secara 

bebas (Gambar 4). 

 
 

Gambar 4. Konsep sistem redaman nosel 

 

Fluida kompresibel yang dialirkan secara 

mendadak dari tekanan tinggi akan 

menghasilkan fenomena gelombang kejut 

karena efek kompresibilitas dari fluida itu 

sendiri. Keberadaan gelombang kejut 

memberikan getaran pada dinding saluran 

yang kemudian membuat dinding saluran 

mengeluarkan bunyi. Selain itu, interaksi 

antara fluida di dalam saluran itu sendiri juga 

dapat menimbulkan bunyi. Segmen peredam 

yang digunakan terdiri dari tiga bagian. Bagian 

dalam berupa silinder alumunium yang akan 

menyambungkan peredam dengan nosel. 

Dimensi dari diameter dalam silinder ini 

dirancang agar tidak mempengaruhi aliran 

fluida yang dihasilkan nosel. Kemudian bagian 

tengah dari segmen peredam akan diisi dengan 

lapisan peredam. berupa lembaran foam atau 

busa hitam setebal 1 mm.  

Alat pemutar tabung/pipa plastik. Alat ini 

bukan bagian dari perangkat gene gun, namun 

alat ini memiliki peranan sebagai persiapan 

untuk melekatkan partikel emas berlapis DNA 

pada dinding dalam pipa plastik. Setelah 

tubing dipotong lalu dimasukan sesuai ukuran 

panjang “magazine” gene gun untuk persiapan 

penghantaran 

Lapisan casing 

luar 

Lapisan casing 

dalam 

Lapisan 

peredam 
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Gambar 5. Desain Tubing Preparation Station 

skala laboratorium 

 

Pemanfaatan Gene Gun untuk 

Meningkatkan Respon Imun 

Penggunaan gene gun dalam penelitian 

vaksin dilaporkan pertama kali oleh Tang 

(1992). Tang memanfaatkan gene gun untuk 

menghantarkan gen pengkode hGH (human 

growth hormone) untuk menghasilkan antibodi 

spesifik terhadap hGH.[24] Lodmell (1997) 

menunjukkan bahwa penghantaran DNA 

dengan gene gun Accell™ mampu 

menginduksi dihasilkannya antibodi protektif 

terhadap virus rabies.[25] 

Fynan (1993) melaporkan, dengan 

menggunakan gene gun untuk menghantarkan 

gen pengkode antigen influenza, berhasil 

terdeteksi keberadaan antibodi terhadap 

antigen influenza walau hanya digunakan gen 

dalam jumlah kecil. [26] Dengan 

menggunakan gene gun, hanya dibutuhkan 

jumlah plasmid DNA yang sedikit, yaitu skala 

nanogram untuk dapat menginduksi respon 

imun. Bahkan dengan 16 nm plasmid DNA 

dapat meningkatkan titer antibodi dari 5-10 

kali lipat setelah imunisasi kedua sedangkan 

peninjeksian melalui otot (i.m./intramuscular) 

atau melalui kulit (i.d./ intradermal) 

membutuhkan konsentrasi DNA hingga >5000 

kali lipat untuk titer antibodi yang sama. [27] 

Leitner (2016) melaporkan penghantaran 

vaksin DNA tumor dengan menggunakan gene 

gun mampu meningkatkan imunitas protektif 

sel T-dependen pada mencit C57BL/6. [28] 

Penelitian Loehr (2000) menunjukkan 

bahwa dengan pemberian vaksin DNA yang 

penghantarannya dimediasi dengan gene gun 

berhasil melindungi sapi ternak dari infeksi 

bovine herpesvirus 1 (BHV-1). [29] Pemberian 

vaksin secara intradermal ataupun 

intravulvamukosal berhasil menginduksi 

respon imun seluler dan humoral dengan nilai 

yang tinggi. Penelitian Loehr menunjukan 

bahwa penghantaran vaksin DNA yang 

dimediasi dengan gene gun dan dihantarkan 

melalui membran mukosa dapat meningkatkan 

respon imun lebih tinggi dibandingkan 

penghantaran melalui intradermal. [29] 

Kesimpulan 

Gene gun memiliki potensi untuk dijadikan 

sebagai sistem penghantar vaksin DNA yang 

dapat menginduksi respon imun secara efektif. 

Penghantaran gen (DNA) dengan teknologi 

bombardment akan menyebabkan terjadinya 

ekspresi antigen yang dikodekan oleh gen pada 

lapisan epidermal. Antigen yang dikodekan 

akan terdeteksi oleh sel dendritik nodus limfa 

sehingga antigen akan dipresentasikan ke sel T 

untuk menghasilkan respon imun.    
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Abstrak 
Perkembangan terakhir berkaitan dengan isu energi keberlanjutan dan bangunan ramah lingkungan 

menyebabkan peningkatan fokus pada peralatan yang memanfaatkan energi matahari karena tidak 

menyebabkan polusi dan terbarukan. Salah satu pemanfaatan sumber energi ini adalah pemanfaatan 

modul photovoltaik (PV) dalam menghasilkan energi listrik untuk berbagai keperluan. Dalam 

aplikasi, peningkatan suhu permukaan modul PV dapat menurunkan performansinya. Penelitian 

eksperimental dilakukan dengan menguji 2 buah modul polikiristal PV berukuran 698 x 518 x 25 mm 

dengan daya dan tegangan maksimum masing-masing 45 W dan 18 V.  Salah satu modul PV 

didinginkan dengan air yang mengalir di bawah permukaan modul melalui pipa tembaga berbentuk 

serpentine berukuran ¼ Inci. Air pendingin mengalir dengan debit 100, 150 dan 200 mL/menit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan performansi dengan penggunaan air pendingin di 

bawah modul PV tersebut. Salah satu contoh, performansi modul PV dengan dan tanpa air pendingin 

masing-masing sebesar 8.3 % dan 6.9 % (100 mL/menit), 9.0 % dan 6.9 % (150 mL/menit), 9.7 % 

dan 7.5 % (200 mL/menit). Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna dalam 

aplikasi PV untuk penyediaan dan penghematan energi listrik pada perumahan, hotel dan industri. 

 

Kata kunci : performansi modul PV, modul PV tanpa air pendingin, modul PV dengan air pendingin 

 

Pendahuluan 
Penggunaan energi terbarukan secara luas 

dianjurkan oleh banyak negara dalam beberapa 

tahun terakhir. Solusi untuk masalah energi 

sekarang ini adalah pemanfaatan energi 

terbarukan seperti energi matahari, angin, 

panas bumi, dll. Energi matahari mempunyai 

potensi yang terbesar diantara sumber energi 

terbarukan tersebut. Pemanfaatan yang paling 

umum dari energi matahari adalah sebagai 

sumber energi listrik secara langsung dengan 

teknologi modul Photovoltaik (PV). Teknologi 

ini merupakan salah satu cara terbaik untuk 

pemanfaatan energi matahari. 

Modul PV secara langsung mengubah 

radiasi matahari menjadi listrik dengan 

efisiensi puncak antara 9-12%. Walaupun 

demikian, sekitar lebih dari 80% dari radiasi 

matahari tersebut dipantulkan atau diubah 

menjadi energi panas [1]. Hal ini menyebabkan 

peningkatan temperatur modul PV dan 

menyebabkan penurunan efisiensi konversi 

energi listrik [2]. 

Beberapa peneliti telah melakukan 

penelitian untuk mengoptimalkan efisiensi dari 

modul PV dengan sistem pendinginan. 

Evaluasi kinerja sistem PV hybrid dengan 

menggunakan air sebagai media pendinginan 

dimana kolektor pemanas air melekat di 

belakang modul PV untuk menyerap panas [3]. 

Pendinginan modul PV dengan menggunakan 

penetesan air pada permukaan panel dilakukan 

untuk meningkatkan performansi modul PV 

yang digunakan untuk sistem pemompaan air 

[4]. Hasil penelitian eksperimental juga 

menunjukkan peningkatan performansi dari 

modul PV dengan penyemprotan air pada 

permukaannya yang digunakan untuk sistem 

pemompaan air [5]. Sistem pendinginan 

dengan penyemprotan air pada permukaan 

modul PV juga digunakan untuk 

meminimalkan penggunaan air dan energi 

listrik [6]. Selanjutnya, modul PV dengan 

pendinginan air melalui pipa di permukaan 

bawahnya diteliti [7]. Desain kolektor surya 

pelat datar PV-T dengan penutup tunggal juga 

telah diusulkan [8]. Selain itu, peningkatan 

efisiensi modul PV diperoleh dengan 

pendinginan air yang dialirkan melalui pipa 

spiral di permukaan bawahnya (13 %) 
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dibandingkan dengan modul PV tanpa 

pendinginan (10 %) [9]. 

Performansi modul PV dengan pendinginan 

air pada permukaan bawahnya diteliti. 

Penelitian eksperimental dilakukan dengan 

menguji 2 buah modul polikiristal PV dimana 

salah satu modul PV didinginkan dengan air 

yang mengalir pada permukaan bawahnya 

melalui pipa tembaga berbentuk serpentine 

berukuran ¼ Inci. Air pendingin mengalir 

dengan debit 100, 150 dan 200 mL/menit. 

Eksperimental Set-up 
Penelitian ini dilakukan dengan menguji 

performansi 2 (dua) buah modul PV. Salah satu 

modul PV didinginkan dengan menempatkan 

pipa bentuk serpentine yang dialiri air di 

permukaan bawah modul PV dan modul PV 

lainnya tanpa air pendingin seperti terlihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alat uji modul PV dengan dan tanpa 

air pendingin a) pipa air pendingin b) 

permukaan bawah dengan insulasi 

 

Air pendingin dialirkan melalui pipa 

berbentuk serpentine dengan 3 (tiga) variasi 

debit masing-masing 100, 150 dan 200 

mL/menit. Uji eksperimental terhadap 

performansi modul PV dengan dan tanpa air 

pendingin dilakukan secara bersamaan. 

Penelitian dilakukan di laboratorium Energi 

Terbarukan Teknik Mesin Universitas 

Hasanuddin Makassar (1190 29’ 14.5” BT dan 

050 07’ 59.0” LS). Pengambilan data dilakukan 

mulai dari pukul 08:00 sampai 16:00 WITA 

(waktu lokal). 

Performansi Modul PV 

Performansi modul PV ditentukan oleh 

efisiensi yang diperoleh dari perbandingan 

antara daya keluaran modul PV dan daya input 

sebagai berikut : 

 

Daya keluaran (Pout) : 

 

Pout = Vm x Im = Voc x Isc x F                   (1) 
 

Daya input (Pin) : 

 

Pin = I x A                                                     (2) 

 

Efisiensi () : 
 

 =
Pout

Pin
 x 100 %                                        (3) 

 

Spesifikasi modul PV yang digunakan pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Spesifikasi modul PV 

Parameter Nilai 

Tipe Polikristal 

Daya Maksimum 45 W 

Voltage pada pmax ( Vm ) 18 W 

Current pada pmax ( Im ) 2.5 A 

Open Circuit Voltage ( Voc ) 21.8 V 

Short Circuit Current ( Isc ) 2.86 A 

Maximun System Voltage 750 V 

Standar Test Conditions 1000 

W/m2 , 

25oC 

Tolerance 3 % 

Panjang Sel Surya 698 mm 

Lebar Sel Surya 518 mm 

Luas Permukaan sel surya 0.361 m2 

Hasil dan Pembahasan 

Uji eksperimental dilakukan untuk 

mengetahui performansi modul PV dengan dan 

Modul PV 

dengan air 

pendingin 

Modul PV 

tanpa  air 

pendingin 

a) b

) 
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tanpa air pendingin. Pada modul PV dengan air 

pendingin, aliran air divariasikan dengan debit 

aliran 100, 150 dan 200 mL/menit. Untuk 

mengetahui performansi modul PV dengan dan 

tanpa air pendingin, pengujian dan 

pengambilan data terkait dilakukan untuk 

masing-masing debit aliran 100, 150 dan 200 

mL/menit. Sebagai contoh pengambilan data 

dilakukan masing-masing pada tanggal 25 

September 2015 untuk debit 100 mL/menit; 30 

September 2015 untuk debit 150 mL/menit; 

dan 01 Oktober 2015 untuk debit 200 

mL/menit. 

Daya keluaran modul PV dengan intensitas 

matahari yang bervariasi dari pagi hingga sore 

hari dapat dilihat pada gambar 2. Daya 

keluaran modul PV meningkat seiring dengan 

peningkatan intensitas matahari. Pada debit 

100 mL/menit, intensitas matahari maksimum 

diperoleh sebesar 987.6 W/m2 dimana daya 

keluaran modul PV dengan dan tanpa air 

pendingin masing-masing sebesar 29.4 W dan 

23 W. Pada debit 150 mL/menit, intensitas 

matahari maksimum diperoleh sebesar 948.2 

W/m2 dimana daya keluaran modul PV dengan 

dan tanpa air pendingin masing-masing sebesar 

30.8 W dan 23.4 W. Selanjutnya, intensitas 

matahari maksimum diperoleh sebesar 987 

W/m2 pada debit 200 mL/menit, dimana daya 

keluaran modul PV dengan dan tanpa air 

pendingin masing-masing sebesar 28 W dan 

22.5 W. Berdasarkan data tersebut dapat dilhat 

bahwa penggunaan air pendingin yang 

mengalir di bawah permukaan modul PV 

meningkatkan daya keluaran modul PV 

tersebut secara signifikan. Peningkatan daya 

keluaran modul PV dipengaruhi oleh 

temperatur operasi modul tersebut. 

Peningkatan temperatur operasi berdampak 

pada penurunan tegangan. Temperatur operasi 

modul PV dapat ditunjukkan dari temperatur 

permukaan bawah modul PV seperti 

diperlihatkan pada gambar 3 untuk modul PV 

dengan dan tanpa air pendingin.  

 

a) Debit 100 mL/menit 

 
 

b) Debit 150 mL/menit 

 
 

c) Debit 200 mL/menit 

 

Gambar 2. Daya keluaran sel PV terhadap 

intensitas matahari : a) debit 100 mL/menit, b) 

debit 150 mL/menit, c) debit 200 mL/menit 
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Daya Keluaran Modul PV :

  Tanpa Pendingin

  Dengan Pendingin Air, debit 150 mL/menit  
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  Tanpa Pendingin

  Dengan Pendingin Air, debit 200 mL/menit
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Gambar 3. Temperatur permukaan bawah 

modul PV dengan dan tanpa air pendingin 

 

Pada gambar 3 tersebut dapat dilihat bahwa 

temperatur permukaan bawah modul PV tanpa 

air pendingin menunjukkan kecenderungan 

yang serupa untuk pengambilan data dengan 

debit 100, 150 dan 200 mL/menit. Sementara 

itu, temperatur permukaan bawah modul PV 

dengan air pendingin menunjukkan 

kecenderungan menurun dengan peningkatan 

debit aliran.  Sebagai contah, data pengukuran 

pada pukul 12:00 WITA diuraikan.  Pada debit 

100 mL/menit, temperatur permukaan bawah 

modul PV dengan dan tanpa air pendingin 

masing-masing sebesar 57.3 oC dan 60.9 oC. 

Pada debit 150 mL/menit, temperatur 

permukaan bawah modul PV dengan dan tanpa 

air pendingin masing-masing sebesar 51.5 oC 

dan 60.7 oC. Selanjutnya, temperatur 

permukaan bawah modul PV dengan dan tanpa 

air pendingin pada debit 200 mL/menit 

masing-masing sebesar 49.9 oC dan 59.5 oC.  

Performansi modul PV dengan dan tanpa air 

pendingin yang ditunjukkan oleh efisiensinya 

dapat dilihat pada gambar 4. Efisiensi kedua 

modul PV dengan dan tanpa air pendingin 

mengalami peningkatan seiring dengan 

berubahnya intensitas matahari dari pagi hari 

hingga mencapai titik maksimum pada siang 

hari dan setelah itu, mengalami penurunan 

hingga sore hari. Pada debit 100 mL/menit, 

efisiensi modul PV dengan dan tanpa air 

pendingin pada pukul 12:00 WITA diperoleh 

masing-masing sebesar 8.3 % dan 6.9 %. Pada 

debit 150 mL/menit, efisiensi modul PV 

dengan dan tanpa air pendingin pada pukul 

12:00 WITA diperoleh masing-masing   

sebesar  9.0  %   dan   6.9  %.  

 

a) Debit 100 mL/menit 

 
 

b) Debit 150 mL/menit 

 
 

c) Debit 200 mL/menit 
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 Sel PV dengan pendingin air, debit 150 mL/menit
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Gambar 4. Efisiensi sel PV dengan dan tanpa 

air pendingin a) debit 100 mL/menit b) debit 

150 mL/menit c) debit 200 mL/menit 

 

Selanjutnya, efisiensi modul PV dengan dan 

tanpa air pendingin pada debit 200 mL/menit 

pada pukul 12:00 WITA diperoleh masing-

masing sebesar 9.7 % dan 7.5 %. Berdasarkan 

patokan efisiensi modul PV tanpa pendingin 

dapat diketahui bahwa efisiensi modul PV 

meningkat dengan penggunaan air pendingin 

masing-masing sebesar 20.3 % pada debit 100 

mL/menit, 30.4 % pada debit 150 mL/menit 

dan 29.3 % pada debit 200 mL/menit. 

Kesimpulan 

Penelitian eksperimental untuk mengetahui 

performansi modul PV dengan pendinginan air 

telah dilakukan. Aliran air pada permukaan 

bawah modul PV melalui pipa berbentuk 

serpentine menurunkan temperatur permukaan 

bawah modul PV tersebut. Penurunan 

temperatur tersebut semakin meningkat 

dengan peningkatan debit aliran air 

pendinginnya. Penurunan temperatur tersebut 

meningkatkan performansi modul PV secara 

signifikan. Peningkatan efisiensi modul PV 

dengan penggunaan air pendingin masing-

masing sebesar 20.3 % pada debit 100 

mL/menit, 30.4 % pada debit 150 mL/menit 

dan 29.3 % pada debit 200 mL/menit. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik perpindahan panas heat pipe 

berfluida kerja R134a pada kondisi transien dan steady. Heat pipe terbuat dari pipa tembaga 

berdiameter ¾ inchi sepanjang 250 mm yang terbagi menjadi tiga bagian, area evaporator 110 mm, 

area adiabatik 30 mm dan kondensor sepanjang 110 mm. Heat pipe diisi dengan fluida kerja R134a 

pada tekanan 0,9 MPa dan pada area kondensor dilengkapi dengan fin dengan ukuran 115 mm x 50 

mm dengan ketebalan 1 mm. Udara pendingin dimasukkan dalam saluran udara dengan kecepatan 

0,8 m/dt, 1,0 m/dt dan 1,2 m/dt digunakan untuk mendinginkan area kondensor heat pipe yang 

bertemperatur evaporator 40oC, 60oC dan 80oC. Pengujian dilakukan pada kondisi awal 

bertemperatur lingkungan dan dicatat temperaturnya setiap dua menit hingga kondisi steady. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan semakin lama waktu semakin besar temperatur baik 

evaporator dan kondensor heat pipe disertai dengan semakin besarnya beda temperatur evaporator 

dan kondensor. Beda kecepatan udara pendingin tidak berpengaruh signifikan terhadap temperatur 

evaporator dan kondensor heat pipe dan nilai hambatan termalnya, akan tetapi berpengaruh terhadap 

efektivitas perpindahan panas heat pipe. Temperatur evaporator berpengaruh terhadap nilai hambatan 

termal dan efektivitas perpindahan panas heat pipe. 

 

Kata kunci : heat pipe, R134a, hambatan termal, efektivitas, transien, steady 

 

Pendahuluan 
Panas merupakan salah satu bentuk energi 

yang dapat di-recovery dengan alat recovery 

panas. Pada industri pengeringan misalnya, 

panas buangan setelah proses pengeringan 

belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini 

menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk 

proses pengeringan menjadi besar karena 

limbah panas terbuang begitu saja. Padahal 

udara buangan dari proses pengeringan masih 

memiliki kandungan energi yang dapat 
dimanfaatkan lagi dalam proses pengeringan. 

Begitu pula pada peralatan lain seperti Air 

Conditioner (AC) dan Freezer, panas dari 

kondensor tidak termanfaatkan lagi. Salah satu 

peralatan recovery panas yang menjanjikan 

adalah heat pipe. 

Heat pipe merupakan alat penukar panas 

yang efektif dengan sistem dua fasa yang 

melibatkan proses evaporasi dan kondensasi 

fluida kerja untuk memindahkan panas disertai 

dengan gaya kapiler yang terdapat pada wick 

untuk mensirkulasi fluida kerja  [1]. 

Dibandingkan dengan alat penukar kalor 

konvensional, heat pipe memiliki beberapa 

kelebihan, antara lain: dapat memindahkan 

kalor dengan kuantitas yang besar melalui area 

perpindahan panas melintang yang kecil tanpa 

memerlukan daya tambahan, rugi tekanan 

yang rendah pada fluida, mudah dalam 

perawatan, struktur yang sederhana dan 

volume yang kecil  [2]. 

Saat ini peneliti telah mengembangkan heat 

pipe dengan berbagai macam aplikasi untuk 
recovery panas dan proses pemanasan maupun 

pendinginan.  Abd El-Baky dan Mohamed [3] 

telah mengembangkan heat pipe sebagai 

pendingin udara masuk (fresh air) pada sistem 

pengkondisian udara.  Yang dkk [2] 

mengembangkan heat pipe sebagai pemanas 

ruangan pada kabin penumpang bus yang 

memanfaatkan panas dari gas buang mesin 

diesel bus.  Meena dkk [4] mengembangkan 

heat pipe dengan sistem check valve yang 

diaplikasikan pada air-preheater untuk 

mengurangi kelembaban relatif pada sistem 
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pengering.  Zou dkk [5] mengembangkan heat 

pipe sebagai pendingin  battery yang 

dikombinasikan dengan sistem pengkondisian 

udara pada kendaraan listrik.  Daghigh dan 

Shafieian [6] mengembangkan heat pipe 

sebagai pemanas air yang memanfaatkan 

panas matahari melalui sistem solar collector 

tipe evacuated tube collector. 

Unjuk kerja panas heat pipe tergantung 

pada beberapa parameter, antara lain rasio 

pengisian, sudut kemiringan, dan fluida kerja. 

Heat pipe memiliki unjuk kerja optimum pada 

rasio pengisian 30%  [7,8] dan pada posisi 

mendekati vertikal  [9,10]. Selain itu, fluida 

kerja heat pipe juga berpengaruh signifikan 

terhadap unjuk kerja karena sebagai materi 

pembawa panas laten, sehingga kemampuan 

fluida untuk menguap dan seberapa besar 

panas yang diserap akan menentukan seberapa 

besar unjuk kerja dari heat pipe tersebut.  

Gedik dkk [11] membandingkan refrigeran 

R134a dan R410A sebagai fluida kerja heat 

pipe. Hasil dari penelitian tersebut 

memperlihatkan bahwa R134a memiliki unjuk 

kerja termal yang lebih baik dari pada R140A 

sebagai fluida kerja heat pipe. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh temperatur 

kondensor heat pipe dan kecepatan udara 

udara pendingin terhadap efektivitas 

perpindahan panas dan hambatan termal heat 

pipe berfluida kerja R134a pada kondisi 

transien dan steady. 

Metode 

Heat pipe terbuat dari pipa tembaga dengan 

diameter ¾ inchi sepanjang 250 mm yang 

terbagi menjadi tiga bagian, area kondensor 

dan evaporator masing-masing sepanjang 110 

mm dan area adiabatik sepanjang 30 mm. 

Bagian dalam pipa tembaga disisipi wick yang 

terbuat dari anyaman kawat stailess steel 

dengan ukuran mesh 4. Pada bagian kondensor 

heat pipe dilengkapi dengan fin sebagai 

penambah luas area perpindahan panas dengan 

dimensi 115 mm x 50 mm dengan ketebalan 1 

mm sebanyak 11 fin seperti terlihat pada 

Gambar 1.  

Tiga buah heat pipe diisi dengan R134a 

pada tekanan 0,9 MPa dan disusun secara 

melintang pada saluran udara pendingin 

(kondensor heat pipe) dengan kecepatan udara 

diatur pada 0,8, 1,0, dan 1,2 m/dt. Sementara 

itu pada bagian evaporator heat pipe dililit 

kawat nikelin dan diisolasi pada bagian 

luarnya dengan glass wool. Temperatur 

pemanas listrik tersebut diatur sebesar 40oC, 

60oC dan 80oC. 

 
Gambar 1. Skema heat pipe 

 

Termokopel tipe T ditempatkan pada 

dinding pangkal dan ujung evaporator dan 

kondensor tiap heat pipe dan pada saluran 

masuk dan keluar udara pendingin sebagai alat 

pengukur suhu udara. Temperatur dicatat tiap 

2 menit sampai pada kondisi steady pada 

kondisi awal bertemperatur lingkungan (60 

menit). 

Hambatan termal heat pipe dihitung dengan 

persamaan 1  [12] dimana Tev merupakan 

temperatur rata-rata evaporator dan Tc 

merupakan temperatur rata-rata kondensor. 

Sementara itu, Q merupakan panas yang 

dihasilkan kawat nikelin bersumber dari listrik 

dihitung dengan persamaan 2 dimana V 

merupakan tegangan listrik dan I merupakan 

arus listrik. 

 (1) 

  (2) 

 

𝑅𝑡ℎ =
∆𝑇

𝑄
=

(𝑇𝑒𝑣 − 𝑇𝑐)

𝑄
 

𝑄 = 𝑉 × 𝐼 

Fin 

Termokop

Kawa

t 
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Efektivitas perpindahan panas dihitung 

dengan melibatkan persamaan 3  [13], dimana 

Qexp merupakan kalor yang diserap udara 

pendingin. Kalor tersebut dihitung dengan 

persamaan 4, dimana  merupakan laju aliran 

massa udara, cp merupakan kalor spesifik 

udara, Tout merupakan temperatur udara 

setelah melewati heat pipe dan Tin merupakan 

temperatur udara sebelum melewati heat pipe. 

 (3) 

 (4) 

Hasil dan Pembahasan 

Distribusi temperatur heat pipe 

Distribusi temperatur evaporator dan 

kondensor heat pipe terhadap waktu terlihat 

pada Gambar 2, yang mana pada pengujian 

temperatur evaporator heat pipe dikontrol pada 

40oC, 60oC dan 80oC. Terlihat pada Gambar 2 

bahwa dengan semakin lama waktu maka 

perubahan temperatur semakin rendah 

mendekati keadaan tunak (steady). Waktu 

yang ditempuh untuk mencapai keadaan tunak 

pada masing-masing temperatur evaporator 

tidak terlihat perbedaan secara signifikan. Pada 

temperatur evaporator 40oC keadaan tunak 

dicapai pada menit ke-16 sementara pada 

temperatur evaporator 60oC dan 80oC dicapai 

pada menit ke-20. 

Heat pipe bekerja dengan adanya proses 

pendidihan fluida kerja untuk mentransfer 

panas dari evaporator menuju kondensor, 

proses pendidihan fluida kerja membutuhkan 

waktu sehingga pada saat 15 menit awal 

perubahan temperatur sangat signifikan yang 

menandai adanya proses pemanasan fluida 

kerja hingga terjadi pendidihan. Oleh karena 

itu dengan semakin lamanya waktu perubahan 

temperatur semakin kecil karena proses 

pendidihan dan kondensasi sudah berjalan 

secara setimbang. 

Perbedaan waktu tunak (steady) 

dipengaruhi oleh capaian temperatur kerja dari 

heat pipe, dengan semakin tinggi capaian 

temperatur kerja maka semakin besar 

kebutuhan energi yang harus disuplai pemanas 

hingga sampai pada temperatur yang 

dikehendaki heat pipe bekerja. Dengan 

demikian semakin tinggi capaian temperatur 

heat pipe bekerja membutuhkan waktu yang 

lebih lama untuk tercapainya keadaan tunak. 

Selain itu, pada Gambar 2 juga terlihat 

bahwa dengan semakin tingginya temperatur 

evaporator berdampak pada semakin besarnya 

perbedaan temperatur antara evaporator dan 

kondensor dengan semakin lamanya waktu. 

Hal ini karena dengan semakin besar 

temperatur permukaan pipa heat pipe maka 

semakin besar perpindahan panas secara 

konveksi yang terjadi pada dinding pipa heat 

pipe yang mengakibatkan panas yang yang 

dilepaskan melalui dinding pipa heat pipe 

semakin besar. Kondisi tersebut berdampak 

pada penurunan temperatur kondensor lebih 

besar seiring dengan besarnya temperatur 

evaporator. 

 
Gambar 2. Distribusi temperatur terhadap 

waktu pada temperatur evaporator 40oC, 60oC 

dan 80oC 

 

Gambar 3 memperlihatkan hubungan antara 

temperatur evaporator dan kondensor heat 

pipe terhadap waktu pda kecepatan udara 

pendingin yang berbeda. Pada Gambar 3 

terlihat bahwa dengan perbedaan kecepatan 

udara pendingin tidak berpengaruh signifikan 

terhadap temperatur evaporator dan kondensor 

heat pipe.  

Heat pipe bekerja melaui proses pendidihan 

dan pengembunan secara kontinyu sehingga 

dengan semakin besar laju pendinginan pada 

kondensor maka semakin cepat proses 

pengembunan fluida kerja yang kemudian 

terisi dengan uap yang berasal dari evaporator 

yang masih panas. Hal ini yang melatar 

belakangi perubahan laju pendinginan yang 

�̇� 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 (𝜀) =
𝑄𝑒𝑥𝑝

𝑄
 

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 𝑚 ̇ 𝑐𝑝  (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 ) 
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tidak berdampak signifikan pada temperatur 

evaporator dan kondensor heat pipe. 

 
Gambar 3. Distribusi temperatur terhadap 

waktu pada kecepatan udara pendingin 

0,8m/dt, 1,0 m/dt dan 1,2 m/dt 

 

Unjuk kerja heat pipe 

Unjuk kerja heat pipe ditunjukkan dalam 

hambatan termal dan efektivitas perpindahan 

panas. Gambar 4 menunjukkan hubungan 

antara hambatan termal terhadap waktu pada 

heat pipe dengan temperatur evaporator 40oC, 

60oC dan 80oC. Pada Gambar 4 terlihat bahwa 

dengan semakin lama waktu maka semakin 

besar hambatan termal heat pipe. Hal ini 

karena dengan semakin lama waktu semakin 

besar perbedaan temperatur antara evaporator 

dan kondensor akibat dari proses pemanasan 

pada evaporator dan proses pendinginan pada 

kondensor heat pipe. 

Pada Gambar 4 terlihat bahwa pada menit 

ke-4 hambatan termal pada heat pipe 

temperatur evaporator 40oC dan 80oC turun 

sementara pada heat pipe evaporator 60oC 

tetap. Hal ini terjadi karena penurunan laju 

perubahan temperatur evaporator yang mana 

sampai menit ke-2 laju perubahan temperatur 

evaporator sangat besar kemudian terjadi 

penurunan pada menit ke-4. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh beda temperatur antara 

kondensor dan evaporator turun pada menit ke-

4 yang disebabkan oleh proses pendidihan 

fluida kerja. Pendidihan menyerap kalor laten 

dalam jumlah energi yang besar dari pada kalor 

sensibel dan terjadi pada temperatur konstan. 

Akibatnya, laju perubahan temperatur pada 

evaporator heat pipe rendah dan berdampak 

pada turunnya hambatan termal heat pipe. 

Selain itu, Gambar 4 juga memperlihatkan 

bahwa dengan semakin besar temperatur 

evaporator maka hambatan termal heat pipe 

semakin rendah. Rendahnya nilai hambatan 

termal pada heat pipe mengindikasikan 

tingginya nilai efektifitas terpindahan panas 

seperti terlihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 4. Hambatan termal heat pipe 

terhadap waktu pada temperatur evaporator 

40oC, 60oC dan 80oC 

 

Pada Gambar 5 secara umum terlihat bahwa 

dengan semakin besar temperatur evaporator 

maka semakin besar efektivitas perpindahan 

panas heat pipe. Hal ini karena dengan 

semakin besar temperatur evaporator maka 

laju pendidihan fluida kerja semakin besar 

yang berdampak pada tingginya laju energi 

yang dipindahkan oleh fluida kerja. Selain itu 

dengan proses perpindahan energi melalui 

sistem dua fasa terjadi peningkatan koefisien 

konveksi pada fluida kerja saat mendidih dan 

mengembun. Peningkatan koefisien konveksi 

tersebut berdampak pada besarnya energi yang 

diserap pada evaporator dan dilepaskan pada 

kondensor heat pipe sehingga efektivitas 

penpindahan panasnya tinggi. 

 
Gambar 5. Efektivitas perpindahan panas heat 

pipe terhadap waktu pada temperatur 

evaporator 40oC, 60oC dan 80oC 
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Gambar 6 memperlihatkan hubungan antara 

hambatan termal heat pipe terhadap waktu 

pada kecepatan udara pendingin 0,8m/dt, 1,0 

m/dt dan 1,2 m/dt. Terlihat pada Gambar 6 

bahwa dengan semakin besar laju udara 

pendingin tidak berpengaruh signifikan 

terhadap hambatan termal heat pipe. Hal ini 

karena heat pipe berisi fluida yang bergerak 

secara aktif akibat penguapan dan 

pengembunan sehingga temperatur evaporator 

dan kondensor tidak terjadi perubahan yang 

signifikan dengan perubahan laju pendinginan. 

 

 
Gambar 6. Hambatan termal heat pipe 

terhadap waktu pada kecepatan udara 

pendingin 0,8m/dt, 1,0 m/dt dan 1,2 m/dt 

 

Efektivitas perpindahan panas dipengaruhi 

oleh laju pendingin udara pada kondensor heat 

pipe seperti terlihat pada Gambar 7. Dengan 

semakin besar laju udara maka semakin besar 

efektivitas perpindahan panas heat pipe.  

Heat pipe bekerja melalui pendidihan dan 

pengembunan fluida kerja yang mana dengan 

semakin besar laju pendinginan maka semakin 

besar laju sirkulasi fluida kerja dalam pipa 

yang berakibat semakin tingginya Angka 

Reynolds. Begitu pula pada aliran udara 

pendingin, dengan semakin besar laju 

kecepatan udara pendingin maka semakin 

besar Angka Reynolds. Semakin besarnya 

Angka Reynolds berdampak pada semakin 

besarnya turbulensi aliran dan koefisien 

konveksi  [14] yang pada akhirnya berimbas 

pada tingginya nilai efektivitas perpindahan 

panas. 

 

 
Gambar 7. Efektivitas perpindahan panas heat 

pipe terhadap waktu pada kecepatan udara 

pendingin 0,8m/dt, 1,0 m/dt dan 1,2 m/dt 

 

Kesimpulan 

Penelitian secara eksperimental pada proses 

perpindahan panas heat pipe kondisi transien 

dan steady telah dilakukan.  Hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

semakin lama waktu maka semakin besar 

temperatur baik kondensor maupun evaporator 

heat pipe disertai semakin besarnya beda 

temperatur antara evaporator dan kondensor. 

Sementara itu, kecepatan udara pendingin 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

temperatur evaporator dan kondensor heat 

pipe. 

Hambatan termal dan efektivitas 

perpindahan panas dipengaruhi oleh 

temperatur evaporator heat pipe. Dengan 

semakin besarnya temperatur evaporator maka 

semakin kecil hambatan termal yang 

berdampak pada tingginya efektivitas 

perpindahan panas heat pipe. Sementara itu, 

kecepatan udara pendingin tidak berpengaruh 

terhadap hambatan termal heat pipe, tetapi 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

perpindahan panas heat pipe. 
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Abstrak 

Ketergantungan manusia terhadap bahan bakar fosil masih sangat besar, sementara ketersediaannya 

semakin terbatas. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan 

energi terbarukan, salah satunya biomassa. Gasifikasi merupakan contoh pemanfaatan energi 

biomassa yang lebih efisien dibandingkan pembakaran langsung. Pada penelitian ini dirancang 

sebuah reaktor gasifikasi tipe downdraft berbahan bakar biomassa kotoran ternak sapi, serta 

komponen pembersihan gas yaitu cyclone separator. Syngas (syntethic gas) yang dihasilkan reaktor 

gasifikasi dibersihkan menggunakan cyclone separator sebelum diteruskan ke turbin gas. Reaktor 

digunakan pada pilot plant Pembangkit Listrik Gasifikasi Biomassa kapasitas 100 kW. Hasil 

perancangan memiliki dimensi dan parameter yang tidak berbeda jauh dengan reaktor pembanding 

yang sudah ada. 

Kata kunci : gasifikasi, biomassa, kotoran sapi, reaktor, downdraft, cyclone, syngas. 

 

Pendahuluan 

Gasifikasi adalah suatu proses konversi 

senyawa yang mengandung karbon untuk 

mengubah material baik cair maupun padat 

menjadi bahan bakar gas mampu bakar (CO, 

H2, CO2, CH4 dan H2O) melalui proses 

pembakaran dengan suplai udara terbatas yaitu 

antara 20% hingga 40% udara stoikiometri. 

Reaktor tempat terjadinya proses gasifikasi 

disebut gasifier. Selama proses gasifikasi akan 

terbentuk daerah proses menurut distribusi 

temperatur dalam reaktor. Daerah–daerah 

tersebut adalah pengeringan, pirolisis, 

pembakaran, dan gasifikasi. Masing-masing 

daerah terjadi pada rentang suhu antara 25oC 

hingga 150oC, 150oC hingga 600oC, 600oC 

hingga 900oC, dan 800oC hingga 1400oC. Gas 

hasil dari proses gasifikasi disebut syngas. 

Komposisi syngas bervariasi tergantung 

dengan bahan baku biomassa, namun rata-rata 

dapat menghasilkan syngas dengan kadar H2 

sebesar 18-20%, CO sebesar 18-20%,  CH4 

sebesar 2-3%, CO2 sebesar 12%, H2O 

sebesar2.5% dan sisanya N2, dengan nilai kalor 

gas sekitar 4.7 – 5 MJ/m3 

Gasifikasi yang selama ini sering dikenal 

adalah gasifikasi dengan umpan batubara dan 

limbah pertanian, akan tetapi gasifikasi dengan 

umpan limbah peternakan khususnya biomassa 

kotoran sapi masih jarang dilakukan, padahal 

kotoran sapi memiliki potensi yang besar 

untuk dikembangkan sebagai bahan bakar 

gasifikasi. Pada penelitian ini dikembangkan 

penggunaan kotoran sapi sebagai bahan bakar 

proses gasifikasi. 

 

Metodologi 

Metode penelitian yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian yaitu: Tahap 

pertama adalah mengasumsikan komposisi 

biomassa kotoran sapi, komposisi syngas serta 

temperatur syngas yang dihasilkan. Tahap 

kedua adalah mengasumsikan efisiensi dari 

tiap komponen dan melakukan perhitungan 

kesetimbangan massa dan energi pada reaktor. 

Tahap ketiga melakukan perhitungan 

viskositas gas, densitas gas, diameter cyclone, 

dan efisiensi cyclone. Tahap keempat adalah 

perancangan dimensi reaktor gasifikasi dan 

cyclone. Tahap kelima adalah analisis hasil 
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perancangan dengan membandingkan dengan 

reaktor gasifikasi yang sudah ada. 

a. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, variabel – variabel yang 

dipilih antara lain : 

Variabel tetap : 

 Reaktor gasifikasi jenis downdraft double 

throat 

 Komposisi bahan bakar kotoran sapi 

 Komposisi syngas yang terdiri dari 

campuran gas – gas CO, CO2, CH4 

 Temperatur syngas 

 Debit syngas 

 Udara sebagai agen gasifikasi 

 

b. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian secara umum dapat 

digambarkan pada Gambar 1 berikut ini : 

 
Gambar 1. Flowchart Penelitian 

 

Tahap I. Komposisi kotoran sapi, komposisi 

syngas, dan temperatur syngas. 

Komposisi kotoran sapi dan LHV melalui 

ultimate analysis yang telah melalui proses 

pengeringan ke mass moisture content (wt%) 

sebesar 10%, dapat dilihat pada Tabel 1. 

berikut. 

Tabel 1. Komposisi Kotoran Sapi[1] 

No. Komponen Nilai 

 Ultimate Analysis (wt%)  

1 Karbon 40.85 

2 Hidrogen 4.81 

3 Nitrogen 0.86 

4 Sulfur 0.26 

5 Oksigen 27.88 

 Total (w/ halides) 100 

 Calorific Values (MJ/kg)  

1 LHV 14.33 

2 HHV 15.62 

 

Sementara komposisi syngas yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Komposisi Syngas 

No. Komponen 
Persentase 

Volume (%) 

1 CO 14-17 

2 H2 17-19 

3 CH4 0.86 

4 CO2 11-14 

5 N2 27.88 

 
Calorific Values 

(MJ/kg) 
4.5 

 

Temperatur syngas secara empiris 

diasumsikan sebesar 500°C. 

 

Tahap II.  Perhitungan kesetimbangan massa 

dan energi. 

Pembangkit listrik biomassa ini dirancang 

untuk kapasitas 100 kW, sehingga diperlukan 

turbin gas dengan output keluaran minimal 100 

kW. Dengan mengetahui efisiensi thermal dari 

turbin gas, kemudian dengan mengasumsikan 

efisiensi thermal dari cleaning system dan 

reaktor, maka dapat dihitung daya masukan 

untuk reaktor gasifikasi. Dengan mengetahui 

LHV kotoran sapi, dapat dihitung juga massa 

bahan bakar yang diperlukan untuk reaktor 

gasifikasi. 

Turbin gas yang digunakan adalah sistem 

mikroturbin gas Turbec T100, dengan daya 

input turbin gas sebesar 333kW. Asumsi 

efisiensi cleaning system sebesar 90% dan 

efisiensi reaktor 70%, maka dapat diketahui 

daya input reaktor gasifikasi sebesar 528.57 
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kW. Laju aliran bahan bakar masuk reaktor 

dicari dengan persamaan: 

ṁ𝑓 = 
𝑃𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝐿𝐻𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙
 (1) 

Dengan LHVfuel didapat dari Tabel 1, maka 

laju aliran massa bahan bakar yang dibutuhkan 

sebesar: 

ṁ𝑓 =  3.19 𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑎𝑦  

Laju aliran massa ini merupakan kotoran 

sapi yang telah melalui proses pengeringan. 

Apabila kotoran sapi masuk ke hopper (tempat 

bahan bakar) dalam keadaan basah, dengan 

asumsi moisture content rata-rata sebesar 

78.4%, maka dapat dihitung massa kotoran 

sapi basah (ṁ𝑓𝑚) sebesar: 

ṁ𝑓𝑚 = 3.19 𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑎𝑦 (
100%−10%

100%−78.4%
)   

ṁ𝑓𝑚 = 13.291 𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑎𝑦  

Tahap III. Perhitungan densitas gas, viskositas 

gas, diameter cyclone, dan efisiensi cyclone 

Densitas gas dan viskositas gas yang 

dihitung merupakan densitas dan viskositas 

dari gas CO, CO2, dan H2 yang didapat pada 

tabel Thermopysical Properties of Water 

dengan temperatur 500°C. Hasil penjumlahan 

viskositas dari ke 3 komposisi diatas sebesar: 

 𝜇 = 268.11 𝑥10−7
𝑁 𝑠

𝑚2
  

Sementara densitasnya sebesar : 

𝜌𝑓 = 0.68 
𝐾𝑔

𝑚3
 

 

Dari perhitungan kesetimbangan massa dan 

energi, debit gas didapat sebesar 0.08 𝑚3 dan 

asumsi awal panjang dan lebar inlet sebesar 8 

cm dan 6 cm. Ini merupakan asumsi untuk 

mendapatkan kecepatan inlet gas. Kecepatan 

inlet gas didapat dari grafik empiris sebesar 

16.6 m/s. Diameter cyclone didapat  dengan 

persamaan: 
 

𝐷𝑐 = √
8 𝑥 𝑄

𝑉
                                                  (2)[2] 

 

Sehingga diameter cyclone yang didapat 

sebesar 20 cm. 

Efisiensi cyclone didapat dengan mencari 

diameter partikulat secara teoritis yang 

terendapkan. Syngas kotoran sapi diasumsikan 

sama dengan syngas yang dihasilkan oleh 

biomassa wheat straw pellets, dengan densitas 

padatan seperti pada  Tabel 3 berikut : 

Tabel 3. Densitas Biomassa 

No. Biomassa Nilai 

 Densitas (kg/m3)  

1 Walnut Shell 337 

2 Sugarcane 52 

3 Wheat Straw 395 
 

Untuk mencari Ns didapat dari Grafik 1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Grafik Ns vs V[3] 

Sedangkan densitas dan viskositas gas telah 

didapat sebelumya yaitu  268.11 𝑥10−7
𝑁 𝑠

𝑚2
  

dan 0.68 
𝐾𝑔

𝑚3
. Sedangkan V didapat sebesar 

16.6 m/s. Nilai Bc didapat dari  
𝐷𝑐

4
 sebesar 5 

cm. Diameter partikulat teoritis yang 

terendapkan didapat dengan persamaan : 

 

Dp,th =√
9 𝑥 𝜇 𝑥 𝐵𝑐

𝜋 𝑥 𝑁𝑠 𝑥 𝑉𝑖𝑛 (𝜌𝑝−𝜌𝑓)
   (3)[4] 

 

Sehingga diameter partikulat teoritis yang 

terendapkan sebesar 12.76 µm. Efisiensi 

cyclone didapat dari Grafik 2 berikut ini : 
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Grafik 2. Grafik Efficiency vs Particle Size[3] 

 

Dari Grafik 2 didapat efisiensi cyclone 

sebesar 92% untuk ukuran partikulat yang 

terendapkan sebesar 12.76 µm. 

 

Tahap IV. Perancangan dimensi reaktor 

gasifikasi dan cyclone separator. 

Desain reaktor gasifikasi downdraft 

mengacu pada laju gasifikasi spesifik (specific 

gasification rate), disebut juga hearth load 

(GH), dengan satuan m3/h cm2. Hearth load 

didefinisikan sebagai jumlah gas yang 

dihasilkan per unit area penampang melintang 

dari throat, dimana throat merupakan area 

penampang melintang terkecil pada reaktor.  

Berdasarkan berbagai percobaan, 

ditemukan bahwa reaktor gasifikasi dapat 

beroperasi pada rentang GH dari 0.1 – 0.9 m3/h 

cm2. Untuk reaktor gasifikasi double throat, 

nilai optimum hearth load sebesar 0.9 m3/h 

cm2 (5). Dari nilai GH ini dapat ditentukan luas 

permukaan throat (At), dengan persamaan : 

𝐴𝑡 = 
𝑄 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

𝐺𝐻
    (4) (6) 

 

Setelah itu dimensi lainnya dapat 

ditentukan dengan analisis dimensional 

melalui grafik empiris reaktor gasifikasi 

downdraft. 

Desain cyclone separator dirancang 

berdasarkan Perry’s method . Jenis cyclone 

yang digunakan ialah tipe high-efficiency 

cyclone karena digunakan untuk mendapatkan 

efisiensi pembersihan yang tinggi. Untuk 

mendapatkan dimensi cyclone, pertama 

dihitung kecepatan inlet cyclone dengan 

mengasumsikan panjang dan lebar inlet 

cyclone. Kemudian dapat dihitung diameter 

cyclone. 

Setelah diameter cyclone didapat, dimensi 

cyclone lainnya ditentukan dengan analisis 

dimensional dengan menggunakan Perry’s 

method.  Selanjutnya dihitung diameter 

partikel minimum teoritis yang terendapkan. 

Setelah didapat ukuran diameter partikel 

minimum teoritis, efisiensi dapat diketahui 

melalui grafik.  

Hasil dari perancangan cyclone didapat 

lebar cyclone 20 cm dengan tinggi 85 cm. 

Diameter partikel minimum teoritis yang 

terendapkan didapat sebesar 12.76 mikrometer 

dengan efisiensi 92%. 

 

Hasil Rancangan 

Dimensi reaktor gasifikasi yang didapat 

melalui grafik dan tabel empiris dapat 

dirangkum pada Tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4. Dimensi Reaktor 

No. Parameter (satuan) Simbol Nilai 

1 
Diameter throat 

(cm) 
dt 20 

2 
Tinggi nozel di atas 

throat (cm) 
h 14 

3 
Diameter nozel 

udara (cm) 
dm 1.6 

4 
Kecepatan udara 

(m/s) 
Um 30.61 

5 
Diameter reaktor 

(cm) 
df 46 

6 
Diameter reaktor 

pada nozel (cm) 
dn 36 

7 Tinggi reaktor (cm) H 37 

8 
Tinggi zona 

reduksi (cm) 
R 16 

 

Pemodelan hasil rancangan reaktor dapat 

dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2. 3-view Drawing Reaktor 

Cyclone separator yang dirancang hanya 

dapat digunakan untuk membersihkan 

partikulat dengan ukuran ≥ 10 mikrometer. 

Dimensi cyclone separator secara utuh didapat 

dari nilai diameter cyclone dan dapat dilihat 

pada Tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5. Dimensi Cyclone 

No. Parameter (satuan) Simbol Nilai 

1 
Diameter cyclone 

(cm) 
Dc 20 

2 Lebar inlet (cm) Bc 5 

3 
Diameter gas outlet 

(cm) 
De 10 

4 
Tinggi lubang 

inlet(cm) 
Hc 10 

5 
Panjang silinder 

(cm) 
Lc 40 

6 Panjang outlet(cm) Sc 2.5 

7 Panjang konis(cm) Zc 40 

8 
Diameter lubang 

dust out (cm) 
Jc 5 

 

Pemodelan hasil rancangan cyclone dapat 

dilihat pada Gambar 3 di bawah: 

 

Gambar 3. 3-view Drawing Cyclone 

Separator 

 

 

 
Gambar 4. Reaktor Gasifikasi & Cyclone 

Separator 
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Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini adalah:  

1) Hasil rancangan reaktor gasifikasi 

downdraft secara teori dapat digunakan 

untuk pembangkit listrik gasifikasi 

biomassa kapasitas 100 kW. 

2) Hasil rancangan cyclone separator secara 

teori dapat digunakan untuk pembangkit 

listrik gasifikasi biomassa kapasitas 100 

kW 

3) Biomassa kotoran sapi setelah melalui 

proses pengeringan, secara teori dapat 

digunakan sebagai bahan bakar proses 

gasifikasi untuk menghasilkan syngas. 

4) Nilai debit mempengaruhi dimensi dari 

cyclone separator. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi flame holder terhadap kestabilan 

pembakaran serta temperatur dan visualisasi nyala api di dalam meso-scale combustor. Tiga macam 

flame holder digunakan dalam penelitian ini, yaitu facing step, wire mesh dan perforated plate. Meso-

scale combustor terbuat dari tembaga dengan diameter 3.5 mm dan panjang 30 mm, dengan bahan 

bakar liquified petroleum gas (LPG) dengan oksidator udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jenis flame holder yang digunakan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kestabilan 

pembakaran di dalam meso-scale combustor. Kestabilan pembakaran dari yang paling baik hingga 

yang kurang baik berturut-turut dihasilkan pada combustor dengan flame holder perforated plate, 

wire mesh dan facing step. Hasil pengukuran temperatur nyala api menunjukkan bahwa combustor 

dengan flame holder berbentuk perforated plate memiliki temperatur api yang paling besar pada debit 

bahan bakar dan udara yang sama. Hal tersebut menunjukkan terjadinya resirkulasi panas dari nyala 

api ke reaktan yang lebih baik pada combustor dengan perforated plate flame holder, sehingga 

temperatur reaktan masuk daerah pembakaran lebih besar, menghasilkan temperatur nyala api yang 

lebih besar pada debit reaktan yang sama dan pembakaran yang lebih stabil. Combustor dengan 

perforated plate memiliki luas penampang api yang paling besar, tetapi warna api tidak seragam. 

Kata kunci : Meso-scale combustor,  flame holder, kestabilan pembakaran, LPG. 

 

Pendahuluan 

Pengembangan micro power generator 

dengan bahan bakar hidro karbon semakin 

meningkat seiring dengan semakin 

diperlukannya pembangkit listrik portabel 

sebagai sumber energi listrik pada berbagai 

peralatan elektrik seperti smart phone, laptop, 

peralatan navigasi militer, dan berbagai 

peralatan lainnya. Hal ini dikarenakan micro 

power generator memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan baterai yang selama ini 

digunakan sebagai sumber energi listrik untuk 

berbagai peralatan elektrik portable. Kelebihan 

tersebut adalah densitas energi yang relatif 

besar, waktu isi ulang bahan bakar yang sangat 

singkat serta tidak adanya limbah kimia dari 

material micro power generator sehingga lebih 

ramah lingkungan [1,2].  

Micro-power generator terdiri dari dua 

bagian utama yaitu micro- atau meso-scale 

combustor dan modul pengkonversi energi 

yang mengkonversikan energi termal menjadi 

energi listrik. Micro- atau meso-scale 

combustor berfungsi sebagai pembangkit 

energi panas dalam micro power generator, 

yang diperoleh dari proses pembakaran bahan 

bakar di dalamnya. Agar micro-power 

generator memiliki densitas energi yang 

tinggi, maka laju pembangkitan energi tiap 

satuan volum dalam micro- atau meso-scale 

combustor harus besar, demikian juga efisiensi 

konversi energi termal menjadi energi listrik 

pada modul pengkonversi energi juga harus 

besar. 

Pembakaran dalam micro- atau meso-scale 

combustor yang stabil pada kecepatan reaktan 

yang tinggi diperlukan untuk mencapai laju 

pembangkitan energi tiap satuan volum yang 

besar. Pembakaran dan api yang stabil di 

dalam micro- atau meso-scale combustor 

merupakan hal yang sulit terjadi karena 

terbatasnya waktu bahan bakar berada dalam 

ruang bakar (fuel residence time), dan 

tingginya laju kehilangan kalor (heat loss) 

yang mengakibatkan pemadaman api. 

Terutama pada kecepatan reaktan yang tinggi, 
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waktu tinggal bahan bakar di dalam combustor 

menjadi semakin pendek, sehingga tidak 

tersedia cukup waktu untuk terjadi reaksi 

pembakaran, yang pada akhirnya 

mengakibatkan api menjadi tidak stabil dan 

padam [1,2].  

Salah satu metode untuk mendapatkan 

pembakaran yang stabil di dalam meso-scale 

combustor adalah dengan menggunakan 

backward facing step [3,4], wire mesh [5,6], 

ataupun dengan penggunaan plate flame 

holder [7] di dalam combustor. Backward 

facing step mempunyai peranan penting dalam 

stabilisasi api di dalam combustor. Dengan 

semakin besarnya ukuran facing step, 

pembakaran di dalam combustor semakin 

stabil, tetapi temperatur dinding combustor 

semakin turun [3,4]. Wire mesh dalam meso-

scale combustor dengan bahan bakar cair 

mempunyai peranan sebagai pengumpul 

droplet sekaligus sebagai flame holder 

sehingga pembakaran stabil dapat terjadi di 

dalam meso-scale combustor [5]. Peranan 

flame holder dalam mekanisme stabilisasi 

nyala api dalam combustor dengan bahan 

bakar propana (C3H8) dijelaskan oleh Mikami 

[6]. Flame holder mempunyai peranan penting 

untuk meningkatkan resirkulasi panas dari 

nyala api ke reaktan melalui konduksi pada 

dinding combustor. Sehingga campuran udara 

– bahan bakar mendapatkan pemanasan awal 

yang cukup signifikan dan masuk daerah 

pembakaran dengan temperatur yang relatif 

tinggi, sehingga dapat terjadi pembakaran 

stabil didalam combustor. Flame holder juga 

berfungsi sebagai penyimpan kalor yang 

digunakan untuk proses penyalaan bahan 

bakar. Selanjutnya, Wan dan Fan [7] 

menunjukkan bahwa penggunaan plate flame 

holder dalam micro combustor dapat 

meningkatkan kestabilan pembakaran, karena 

adanya resirkulasi aliran yang meningkatkan 

mixing bahan bakar - udara disekitar flame 

holder. 

Berbagai penelitian mengenai micro- atau 

meso-scale combustor tersebut di atas pada 

dasarnya dilakukan untuk meningkatkan 

kestabilan pembakaran di dalam micro- atau 

meso-scale combustor, sehingga pembakaran 

dapat stabil pada kecepatan reaktan yang 

tinggi. Sehingga didapatkan laju pembangkit-

an kalor tiap satuan volum combustor yang 

lebih tinggi. Dapat dilihat bahwa berbagai 

flame holder yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya mempunyai peranan penting 

dalam mekanisme stabilisasi pembakaran di 

dalam micro- atau meso-scale combustor. 

Tetapi penelitian-penelitian tersebut hanya 

menggunakan bentuk flame holder yang 

sederhana, belum mempertimbangkan 

geometri yang efektif dalam proses 

perpindahan kalor dari nyala api ke dinding 

dan reaktan. Dimana perpindahan kalor dari 

nyala api ke dinding merupakan faktor yang 

sangat penting untuk menghasilkan efisiensi 

micro power generator yang tinggi, dan 

resirkulasi kalor ke reaktan merupakan hal 

yang sangat diperlukan untuk mendapatkan 

pembakaran yang stabil. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan 

penelitian untuk mendapatkan geometri flame 

holder yang memberikan efek resirkulasi 

panas dan pemanasan awal reaktan yang 

optimal sehingga didapatkan meso-scale 

combustor dengan pembakaran yang stabil 

pada kecepatan reaktan yang tinggi.  Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variasi geometri flame holder terhadap 

kestabilan pembakaran, temperatur nyala api 

dan visualisasi nyala api dan di dalam meso-

scale combustor. 

Metodologi 

Gambar 1 menunjukkan skema instalasi 

penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini. Gambar 2 dan 3 berturut-turut 

menunjukkan gambar detail meso-scale 

combustor dan tiga jenis flame holder. 

Combustor terbuat dari dua buah pipa tembaga 

dengan diameter dalam 3.5 mm, tebal dinding 

0.7 mm dan panjang masing-masing 20 mm 

dan 10 mm. Flame holder disisipkan diantara 

dua pipa tembaga, dan disatukan dengan 

ceramic bond seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2. Kecuali meso-scale combustor 

dengan backward facing step, terbuat dari satu 

pipa tembaga dengan undakan (step) yang 

berfungsi sebagai flame holder.  Flame holder 

wire mesh terbuat dari stainless steel 

sedangkan perforated plate terbuat dari 

tembaga.  
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Gambar 1. Skema instalasi penelitian. 

 

 

 

 

 

 

a. Backward facing step combustor 

 

 

 

 

 

b. Meso-scale combustor 

Gambar 2. Detail ukuran Meso-scale 

combustor. 

 

 

 

 

 
   Facing step          Wire mesh         Perforated plate 

Gambar 3. Variasi geometri flame holder. 

Bahan bakar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah liquified petroleum gas 

(LPG) dengan oksidator udara. Debit LPG dan 

udara diatur dengan menggunakan flow meter 

(Koflock) dengan interval pengukuran masing-

masing sebesar 2 – 20 mL/menit dan 50 – 500 

mL/menit. Sebelum masuk ke combustor, 

bahan bakar dan udara dicampur dalam mixing 

chamber. Reaktan (campuran bahan bakar – 

udara) dinyalakan di mulut combustor dengan 

menggunakan pemantik. Pada debit bahan 

bakar dan udara yang sesuai api akan 

merambat ke dalam combustor dan stabil di 

dekat wire mesh. Kemudian debit bahan bakar 

dan udara dinaikkan hingga mencapai nilai 

maksimum dimana pembakaran stabil terjadi 

di dalam combustor di dekat flame holder. 

Pengukuran temperatur api dilakukan pada 

sumbu combustor dengan posisi aksial tertentu 

dimana nilai temperatur maksimal. 

Pengukuran temperatur dilakukan pada 

kecepatan reaktan sebesar 20, 30, 37.5, 45 dan 

50 cm/detik dengan rasio ekuivalen sebesar 1, 

yaitu pada kondisi pembakaran stoikiometri. 

Temperatur diukur dengan termo kopel tipe R 

dengan diameter 0.2 mm yang dihubungkan 

dengan data logger (Advantec) dan laptop. 

Selanjutnya visualisasi nyala api dilakukan 

pada kecepatan reaktan sebesar 30 cm/detik 

dengan rasio ekuivalen sebesar 1, pada kondisi 

campuran stoikiometri. Pengambilan gambar 

visualisasi nyala api dilakukan dari sisi depan 

combustor dengan jarak 20 cm dari mulut 

combustor menggunakan kamera Canon 600D 

dengan lensa makro. 

Hasil 

Kestabilan Api. Hasil pengamatan 

mengenai kestabilan pembakaran di dalam 

meso-scale combustor dengan variasi flame 

holder ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel 

tersebut menunjukkan debit bahan bakar dan 

udara serta kecepatan reaktan maksimal 

dimana pembakaran dapat terjadi dengan stabil 

di dalam combustor di dekat flame holder. 

 

Tabel 1. Debit LPG, debit udara dan   

kecepatan reaktan maksimal.  
Jenis Flame 

Holder 

Qfuel max 

(mL/menit) 

Qair max 

(mL/menit) 

Vreactant 

(cm/detk) 

Facing step 9.1 200 36.42 

Wire mesh 13.2 260 51.66 

Perforated 

plate 
22 435 86.74 

   

Tabel 1 menunjukkan bahwa combustor 

dengan flame holder berbentuk perforated 

plate memiliki pembakaran yang paling stabil. 

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian 

Mikami [6], flame holder juga memiliki 

peranan penting dalam proses resirkulasi kalor 

dari nyala api ke reaktan melalui konduksi 
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pada dinding combustor. Kalor yang 

dihasilkan dari proses pembakaran sebagian 

dikonveksikan ke dinding combustor. 

Sebagian dari kalor ini dikonveksikan ke 

lingkungan sebagai heat loss, dan sisanya 

dikonduksikan ke bagian upstream dinding 

combustor. Sebagian kalor yang dikonduksi-

kan pada dinding combustor selanjutnya 

dikonveksikan ke aliran reaktan untuk proses 

pemanasan awal reaktan dan sebagian 

dikonduksikan ke flame holder. Bagian kalor 

yang dikonduksikan pada flame holder ini juga 

akan dikonveksikan ke reaktan untuk 

pemanasan awal lebih lanjut, atau bila 

temperatur flame holder cukup tinggi 

sekaligus bisa berfungsi sebagai ignitor.  

Flame holder yang berbentuk perforated 

plate, terbuat dari tembaga yang memiliki 

konduktivitas termal tinggi dan memiliki luas 

permukaan kontak dengan reaktan yang lebih 

besar, sehingga proses perpindahan kalor dari 

dinding combustor ke flame holder dan 

selanjutnya ke reaktan juga lebih besar. 

Semakin besar kalor yang diserap reaktan pada 

saat pemanasan awal, semakin tinggi 

temperatur reaktan dan nyala api. Hal tersebut 

menghasilkan kecepatan pembakaran yang 

lebih tinggi. Sehingga pembakaran dapat 

terjadi dengan stabil di dalam combustor pada 

kecepatan reaktan yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, pada combustor dengan flame 

holder berbentuk facing step, luasan 

permukaan perpidahan kalor dari flame holder 

ke reaktan sangat minim, sehingga pemanasan 

awal reaktan menjadi kurang efektif, 

menghasilkan temperatur awal reaktan dan 

temperatur pembakaran yang lebih rendah. Hal 

tersebut mengakibatkan pembakaran hanya 

dapat stabil pada kecepatan reaktan yang 

relatif rendah.  

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat 

bahwa besarnya kalor yang dikonveksikan dari 

nyala api ke dinding combustor dipengaruhi 

oleh besarnya perpindahan kalor dari dinding 

combustor ke reaktan, baik secara langsung 

melalui konveksi dari dinding ke reaktan 

ataupun secara tidak langsung dari dinding ke 

reaktan melalui flame holder. Untuk 

membuktikan analisis tersebut di atas, bagian 

berikut akan membahas mengenai pengukuran 

temperatur dan visualisasi nyala api pada 

combustor dengan variasi geometri flame 

holder.   

Temperatur Nyala Api. Temperatur nyala 

api dan temperatur gas hasil pembakaran di 

ujung combustor di ukur untuk memperkira-

kan besarnya perpindahan kalor dari nyala api 

ke dinding combustor. Pengukuran temperatur 

hanya dilakukan untuk combustor dengan 

flame holder berupa wire mesh dan perforated 

plate. Karena ke dua flame holder ini mampu 

menghasilkan pembakaran dengan kestabilan 

yang lebih baik. Pengukuran temperatur nyala 

api dan gas hasil pembakaran dilakukan pada 

beberapa kecepatan reaktan dengan rasio 

ekuivalen sebesar 1 (pada kondisi 

stoikiometri). Hasil pengukuran temperatur 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Temperatur nyala api dan gas hasil 

pembakaran. 

Gambar diatas menunjukkan bahwa seiring 

dengan meningkatnya kecepatan reaktan maka 

temperatur api dan temperatur gas hasil 

pembakaran pada masing-masing combustor 

akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan 

karena jumlah reaktan yang terdapat di dalam 

combustor akan semakin banyak dan 

berdampak pada kalor yang dilepas dari hasil 

pembakaran, menghasilkan pembangkitan 

kalor tiap satuan volum yang lebih besar. 

Untuk setiap kecepatan reaktan, meso-scale 

combustor dengan flame holder berbentuk 

perforated plate menghasilkan temperatur 

nyala api dan temperatur gas hasil pembakaran 

yang lebih besar dibandingkan dengan 

combustor dengan flame holder berbentuk 

wire mesh. Tetapi perbedaan temperatur api 
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memiliki nilai lebih besar, sedangkan 

temperatur gas hasil pembakaran memiliki 

nilai yang hampir sama.  

Relatif rendahnya temperatur gas hasil 

pembakaran pada combustor dengan flame 

holder berbentuk perforated plate menunjuk-

kan besarnya perpindahan panas dari nyala api 

ke dinding combustor. Panas ini kemudian 

dikonduksikan ke arah upstream combustor 

dan digunakan untuk pemanasan awal bahan 

bakar.  

Sebaliknya, tingginya temperatur api pada 

rasio ekuivalen dan kecepatan reaktan yang 

sama, menunjukkan bahwa kalor yang diserap 

reaktan pada saat pemanasan awal reaktan 

lebih besar, dengan asumsi pembakaran terjadi 

dengan tingkat kesempurnaan yang sama. 

Pemanasan awal reaktan pada combustor 

dengan flame holder berbentuk perforated 

plate, disebabkan oleh adanya perpindahan 

kalor dari flame holder perforated plate ke 

reaktan yang cukup besar sebagai tambahan 

terhadap perpindahan kalor konveksi dari 

dinding combustor secara langsung ke reaktan. 

Sebagaimana telah disebutkan dibagian 

sebelumnya, perforated plate memiliki luas 

permukaan perpindahan panas dan 

konduktivitas termal yang lebih tinggi dari 

pada wire mesh.  

Tingginya temperatur reaktan dan nyala api 

inilah yang mengakibatkan pembakaran pada 

combustor dengan flame holder berbentuk 

perforated plate lebih stabil dari pada 

pembakaran pada combustor yang lain. Karena 

di dalam combustor ini api dapat stabil pada 

kecepatan reaktan yang lebih tinggi. 

Visualisasi Nyala Api. Visualisasi nyala 

api dilakukan pada tiga combustor dengan 

flame holder yang berbeda. Visualisasi nyala 

api dilakukan pada rasio ekuivalen dan 

kecepatan reaktan yang sama, berturut-turut 

sebesar 1 dan 30 cm/detik. Hasil visualisasi 

nyala api ditunjukkan pada Gambar 5. 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa nyala 

api tidak memenuhi seluruh penampang 

combustor. Tetapi terdapat suatu jarak/celah 

antara api dengan dinding combustor. 

Combustor dengan backward facing step 

mempunyai luas penampang api yang lebih 

kecil dan warna yang lebih gelap bila 

dibandingkan dengan combustor yang lainnya. 

Hal ini dikarenakan nyala api mempunyai 

temperatur yang lebih rendah, sehubungan 

dengan kurangnya pemanasan awal reaktan 

pada combustor dengan backward facing step. 

Jarak antara api dengan dinding terjadi karena 

ada pendinginan lokal di daerah sekitar 

dinding combustor, sehingga temperatur pada 

daerah tersebut menjadi sangat rendah dan 

nyala api mengalami pemadaman lokal. 

Semakin rendah temperatur nyala api, maka 

daerah yang memiliki temperatur dibawah 

temperatur kritis untuk api menyala semakin 

luas, sehingga luas penampang api menjadi 

semakin sempit. Kondisi ini menghasilkan 

pembakaran dengan kestabilan yang rendah. 

Api mudah mengalami quenching ataupun 

blow-off dengan adanya sedikit perubahan 

komposisi ataupun kecepatan reaktan. 

 

 

 

 

   
     Facing step          Wire mesh          Perforated plate 
Gambar 5. Visualisasi nyala api dalam 

combustor dengan variasi flame holder. 

Combustor dengan flame holder berupa 

perforated plate mempunyai luas penampang 

api yang lebih besar dari pada combustor 

dengan flame holder berupa wire mesh, 

walaupun perbedaannya relatif kecil. 

Temperatur api relatif tinggi, sehingga daerah 

dengan temperatur dibawah temperatur kritis 

untuk api menyala sangat sempit, 

menghasilkan nyala api yang luas hampir 

memenuhi penampang combustor. Keadaan 

ini menghasilkan nyala api yang stabil 

terhadap perubahan komposisi dan kecepatan 

reaktan. Nyala api dapat stabil pada interval 

kecepatan reaktan dan rasio ekuivalen yang 

lebih luas. 

Tetapi Gambar 5 juga menunjukkan bahwa 

warna api pada penampang combustor dengan 

perforated plate tidak seragam. Bagian 

sesudah lubang memiliki warna api terang dan 

tebal, menunjukkan pembakaran yang intens di 

daerah ini. Sedangkan pada bagian hilir 

perforated plate yang tidak berlubang, nyala 

api berwarna biru gelap, karena sedikitnya  
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konsentrasi reaktan pada daerah ini. Reaktan 

pada daerah ini ada karena adanya proses 

difusi reaktan dari daerah hilir bagian yang 

berlubang. Dari hasil visualisasi ini disarankan 

untuk membuat flame holder dengan luas 

permukaan kontak antara flame holder dan 

reaktan yang besar, agar perpindahan kalor 

untuk pemanasan awal reaktan terjadi dalam 

jumlah besar, tetapi juga harus memiliki 

distribusi reaktan yang seragam pada daerah 

hilir flame holder. 

Kesimpulan 

Dari pemaparan mengenai hasil penelitian  

pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Geometri flame holder mempengaruhi 

resirkulasi kalor dan pemanasan awal 

reaktan pada meso-scale combustor. 

2. Pembakaran paling stabil hingga yang 

kurang stabil berturut-turut terjadi pada 

meso-scale combustor dengan flame holder 

berupa perforated plate, wire mesh dan 

facing step. 

3. Temperatur pembakaran tertinggi dan luas 

penampang api paling besar terjadi pada 

combustor dengan perforated plate. 

4. Warna api pada combustor dengan 

perforated plate tidak seragam karena tidak 

meratanya distribusi reaktan di dalam 

combustor. 
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Abstrak 

Motor bakar Stirling atau biasa juga disebut Mesin Stirling adalah salah satu mesin kalor dan 

didefinisikan sebagai mesin regenerasi udara panas siklus tertutup. Dalam konteks energi terbarukan 

mesin striling dapat menggunakan biomass sebagai bahan bakar. Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan hutan bambu terluas di asia. Bambu memiliki nilai kalor yang cukup potensial sebagai 

bahan bakar. Karakteristik utama Bambu berupa kandungan air, nilai kalor, dan komposisi kimia 

sangat mempengaruhi proses pembakaran Bambu di dalam tungku. Pada makalah ini dibahas 

simulasi pembakaran bambu dalam tungku yang panasnya digunakan untuk penggerak Mesin Stirling 

berdaya 200 W. Penelitian ini merupakan kerja sama antara Institut Teknologi Bandung  dan Teikyo 

University. Simulasi ini menggunakan perangkat lunak GASIFY 2.01d, ANSYS FLUENT 16 dan 

SOLIDWORKS 2016. GASIFY digunakan untuk proses pembentukan gas hasil pembakaran bambu, 

sedangkan ANSYS FLUENT 16 untuk menyimulasikan distribusi temperatur, reaksi pembakaran, 

dan aliran gas hasil pembakaran di dalam tungku. SOLIDWORKS 2016 merupakan perangkat lunak 

yang digunakan dalam mendesain geometri tungku bahwa Bambu dapat digunakan sebagai sumber 

panas Motor Stirling kapasitas 200 W, karena hasil pembakarannya menghasilkan gas bertemperatur 

di atas 723 K sebagaimana dipersayaratkan agar Motor Stirling dapat bekerja. 

Kata kunci: CFD, bamboo, biomass, stirling engine,  

Pendahuluan 

Energi terbarukan merupakan energi yang 

sumbernya memiliki waktu daur melebihi 

waktu konsumsinya. Dalam hal ini pemerintah 

Indonesia merencanakan peningkatan 

penggunaan energi terbarukan hingga 

mencapai 31 % dari konsumsi energi nasional 

pada tahun 2050, seperti diperlihatkan pada 

Gambar.1.  

 
Gambar.1 Prediksi komposisi energi di 

Indonesia [1]  

Prediksi komposisi energi terbarukan di 

Indonesia untuk rentang tahun 2007-2025 

diperlihatkan pada Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Program energi terbarukan dari 

rentang 2007-2025[2] 

 
Jenis Energi satuan Nilai 

2007 2010 2015 2020 2025 

Biodiesel Mega liter 133 482 1.700 5.784 14.819 

Bioetanol Mega liter  296 1.112 3.624 9.106 

PPO Mega liter  208 1.016 2.644 5.901 

Biomass MW 445 500 590 710 870 

Panas bumi MW 1.052 1.260 4.156 7.788 12.332 

Angin MW 2 4 40 128 256 

Surya MW 12 25 75 324 580 

PLTA mikro MW 210 245 417 760 1.425 

PLTA MW 4.200 4.380 6.069 8.940 10.940 

 

. Indonesia termasuk negara yang memiliki 

hutan bambu terbesar se asia tenggara 

sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2 

berikut. Oleh sebab itu, Bambu termasuk salah 

satu jenis biomass berpotensi untuk 

dimanfaatkan 
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Gambar.2 Area hutan bambu di asia 

tenggara [1] 

Penggunaan bambu tidak akan menambah 

emisi CO2  (zero carbon), apabila diiringi 

dengan proses penanaman kembali. 

 

Motor Stirling yang digunakan merupakan 

Motor Stirling Kapasitas Kecil yang 

dikembangkan oleh JPC Teikyo University 

[1]. 

 

Mekanisme pambakaran bahan bakar 

padat.  

Ketika suatu bahan bakar padat terkena sebuah 

aliran gas panas, maka bahan bakar tersebut 

akan mengalami 3 tahap kehilangan massa 

yakni: 

 Drying. Pada tahap ini bahan bakar 

panaskan di atas temperatur evaporasi 

air. Proses ini berlangsung dengan 

melewatkan udara panas pada padatan. 

Air yang terkandung dalam bahan 

bakar terdiri dari dua bentuk, yang 

pertama yaitu air terikat, dimana air 

tertahan dalam ikatan kimiawi yang 

lemah atau terperangkap dalam 

struktur mikro bahan bakar. Yang 

kedua adalah air tak terikat yaitu 

berasal dari air terikat yang berlebih 

atau air yang terdapat pada struktur 

makro padatan (pada pori-pori 

padatan). Kedua jenis air ini akan 

menguap pada proses drying secara 

berurutan [3]. 

 Devolatilization. Setelah kadar air 

dihilangkan maka temperatur dari 

padatan semakin meningkat sehingga 

padatan mulai terdekomposisi dan 

terjadi proses pelepasan zat–zat yang 

mudah menguap (volatile matter). 

Volatile matter keluar melalui rongga 

bahan bakar dan memenuhi pori-pori. 

Hal ini menyebabkan oksigen dari luar 

tidak dapat masuk kedalam partikel. 

Proses yang menyebabkan terjadinya 

pemanasan padatan tanpa kehadiran 

oksigen disebut pirolisis [3]. 

 Char Combustion. Char atau fixed 

carbon merupakan gumpalan matriks 

karbon dengan sedikit hydrogen yang 

terdapat pada senyawa bahan bakar. 

Bagian ini sangat berpori yang berarti 

luas permukaan bagian dalam sangat 

besar. Jika terdapat oksigen maka akan 

terjadi pembakaran pada char. Char 

memiliki nilai kalor yang paling tinggi 

dibandingkan dengan volatile matter. 

Ketika terjadi pembakaran pada char, 

maka temperatur akan naik lebih tinggi 

dari sekitarnya. Proses ini merupakan 

tahapan akhir dari proses pembakaran 

pada bahan bakar padat [3]. 

 

Pada bahan bakar padat yang kecil, ketiga 

fenomena diatas terjadi secara berurutan. 

Namun pada padatan yang lebih besar, ketiga 

fenomena diatas terjadi secara bersamaan [4]. 

Dalam hal ini pada ANSYS FLUENT 16, 

simulasi yang dilakukan tidak mendukung 

untuk kondisi partikel besar, sehingga 

dilakukan pendekatan berupa gas hasil 

pembakaran pada kondisi kurang oksigen 

menggunakan data komponen penyusun 

bambu dan perangkat lunak GASIFY. 

 

Komponen proksimat dan ultimat bambu.  

Simulasi pembakaran bambu dalam tungku, 

dibutuhkan data  unsur proksimat (proximate)  

dan ultimat (ultimate). Unsur proksimat adalah 

unsur penyusun bahan bakar yang 

berhubungan dengan keterbakaran. Data 

mengenai unsur proksimat diperlihatkan pada 

Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Proximate analisys[5] 

No. Parameter Nilai 

1 Moisture 11,10 % 

2 
Volatile 

Matter 
79,80 % 

3 Fixed carbon 15,90 % 

4 Ash 4.3 % 

 

Unsur Ultimat adalah unsur unsur penyusun 

bahan bakar. Data unsur Ultimate Bambu 

diperlihatkan pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Ultimate analisys[6] 

No. Parameter Nilai 

1 Karbon 46,91 % 

2 Hidrogen 6,46 % 

3 Nitrogen  0,39 % 

4 Oksigen  44,54 % 

5 Abu 1.70 % 

 

Gas hasil pembakaran.  

Dengan menggunakan data unsur Proksimat 

dan Ultimat di atas dan dengan menggunakan 

perangkat lunak GASIFY diperoleh gas hasil 

pembakaran  bambu kondisi kurang oksigen 

(reaksi antara fuel dan primary air) seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Gas hasil pembakaran 

No. Parameter Nilai mass 

fraction 

1 Karbon di-oksida 0,0001 

2 Karbon mono-oksida 0,7084 

3 Hidrogen 0,0420 

4 Metana 0,0002 

5 Nitrogen 0,2484 

6 Amonia  0,0009 

7 Air 0,0001 

 

Geometri.  

Model digambar dan dibuat jejaringnya (mesh) 

dengan menggunakan SOLIDWORK 2016. 

Geometri dari tungku berikut cerobongnya 

diperlihatkan pada Gambar 3. 

 

Aliran fluida memiliki geometri berupa hasil 

perpotongan antara daerah didalam tungku dan 

daerah input panas Motor Stirling, Pada bagian 

inlet terbagi atas bagian inlet primary (reaksi 

antara fuel dan primary air), dan bagian inlet 

secondary (secondary air). 

 

 
Gambar.3 Geometri Tungku dan 

Cerobongnya 

 

Fluks Panas yang Masuk ke Motor Stirling  

Pengaruh adanya penagkap panas  Motor  

Stirling didalam tungku dimodelkan dengan  

adanya  fluks panas keluar dari dinding [7]. 

Besarnya panas yang keluar tersebut dapat 

dihitung dengan persamaan:  

 

qs” = (A) / q conv   … (1) 

 

q conv didapat dari perpindahan panas yang 

terjadi pada Motor Stirling. Dengan asumsi 

effisiensi dari Motor Stirling 20%, maka 

didapat q conv sebesar 1000 W.  Area penangkap 

panas (A) pada Motor Stirling merupakan 

tonjolan silinder dengan luas 0,0314 m2. 

 

Koefisien Perpindahan Panas  

Untuk memprediksi perpindahan panas pada 

dinding tungku, diperlukan input a koefisien 

perpindahan panas [7]. Persamaan yang 

dipakai digunakan untuk memprediksi 

koefisien perpindahan panas ini adalah 

 

hs = 
𝑘

𝐻
 Nul    … (2) 
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k merupakan koefisien konduktivitas, 

sedangkan H merupakan tebal pipa, dan Nul 

adalah bilangan nusselt.  

 

Mesh  

Mesh merupakan pembagian objek menjadi 

bagian bagian yang lebih kecil. Semakin kecil 

mesh yang dibuat maka hasil perhitungan akan 

semakin teliti namun membutuhkan durasi 

komputasi yanglama. Dalam pemodelan ini 

digunakan mesh sebesar 5 mm, sehingga 

menghasilkan mesh dengan jumlah elemen 

586463 unit. Gambar.4 menampilkan bentuk 

mesh fluida di dalam tungku. 

 

 
Gambar.4 Mesh fluida di dalam tungku 

 

Kondisi Batas.  

Dalam studi ini udara mengalir dengan sebesar 

2kg/s digambarkan sebagai massflow inlet 

pada pada bagian Inlet Primary dan Inlet 

Secondary Sedangkan aliran udara keluar 

dianggap output presure pada........ Dengan 

menghitung Bilangan Reynolds akan diketahui 

aliran udara adalah laminar atau 

turbulen.Untuk mengantisipasi aliran turbulen, 

maka  dalam simulasi CFD dipilih model 

viscous turbulent [8]. 

Selain kondisi batas diatas, terdapat 

beberapa asumsi yang dilakukan yakni[9]: 

 Fluida, diasumsikan sebagai single 

phase 

 Perhitungan dilakukan dalam 

kondisi steady state 

 Pada dinding tungku dimodelkan 

sebagai adiabatik, sedangkan pada 

dinding cerobong terdapat 

kehilangan panas 

 

Simulasi CFD.  

Penyelesaian persamaan kelestarian massa, 

momentum, dan energi dalam arah sumbu X-

Y-Z dilakukan dengan pendekatan.  dengan 

volume  finit yang dibangun menggunakan 

mesh [10]. Simulasi aliran gas/udara hasil 

pembakaran dilakukan dengan menggunakan 

ANSYS FLUENT versi 16. 

Hasil dan diskusi 

Distribusi temperatur didalam tungku hasil 

simulasi ditunjukkan pada Gambar 5 

 

 
Gambar.5 Profil temperatur didalam tungku 

Berdasarkan hasil simulasi tersebut dapat 

dilihat bahwa temperatur api yang dihasilkan 

berkisar pada 1.300 K. Setelah melewati Motor 

stirling, temperatur gas turun menjadi 700 K, 
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dan kemudian keluar di cerobong pada pada 

kisaran temperatur di sekitar 600 K.  

Kesimpulan 

Dari hasil simulasi yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa Bambu dapat digunakan 

sebagai sumber panas Motor Stirling kapasitas 

200 W, karena hasil pembakarannya 

menghasilkan gas bertemperatur di atas 723 K 

sebagaimana dipersayaratkan agar Motor 

Stirling dapat bekerja. 

 

Dari Hasil simulasi dapat terlihat pula 

distribusi temperatur gas belumlah seragam 

oleh sebab itu perlu dicari geometri tungku 

yang dapat memberikan keseragaman 

temperatur. 

 

Pada simulasi ini Motor Stirling dimodelkan 

sebagai suatu daerah Area penangkap panas 

mempengaruhi aliran dan profil temperatur di 

dalam cerobong. 
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ABSTRACT 

Ethanol is currently used in many countries to be a mixture of conventional fuels. This is done 

to make savings on conventional fuels began to decrease. This research aims to produce 

ethanol from nipa sap using flat plate solar collectors. Nipa sap samples tested in 2 and 2 

treatments. The first sample is tested sap every day for 4 days and the second sample is tested 

sap every 3 days. Ethanol was evaporated from nipa sap is then cooled using a condenser. The 

result is that ethanol is produced by an average of 18-20 cc of ethanol and concentration of 

first sample is first day= 59.4%, second day 71.2%, third day = 61%, fourth day = 59%, and 

second sample is one day = 58.9%, three day = 51.4%, and six day = 72.4% 

Keywords: bioethanol, flat plate solar collectors, heat transfer, alternative energy 
 

PENDAHULUAN 

Nipah atau  (Nypa fruticans) merupakan 

suatu tanaman jenis palem yang hidup di 

pasang surut air laut, pinggir sungai air payau 

dan hutan bakau. Saat ini, nipah berfungsi 

sebagai tanaman penyangga ekosistem, 

menahan erosi tanah di tepian muara sungai dan 

menahan abrasi (pengikisan tanah yang 

disebabkan oleh angin dan air laut ketika laut 

sedang pasang). Sedangkan daun nipah 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuat atap, 

dinding, aneka keranjang anyaman dan untuk 

daun pembungkus rokok. 

Indonesia memiliki hutan nipah terbesar 

di dunia dengan luas sebesar 700.000 ha. 

Buahnya membulat seperti pandan. Batang 

pohon nipah berbentuk rimpang yang terendam 

oleh lumpur, akar serabutnya mencapai panjang 

13 m. Panjang daun mencapai 100 cm dan lebar 

daun 4-7 cm. Daun nipah yang tua berwarna 

kuning, sedangkan daunnya yang masih muda 

berwarna hijau. Jumlah daun dalam tiap tandan 

mencapai 25-100 helai (Chairul dan Silvia Reni 

Yenti, 2013). Selain itu, nipah juga dapat 

menghasilkan nira yang belum banyak 

dimanfaatkan. 

Menurut Dahlan, (2009) nira nipah 

mengandung sukrosa sebanyak 13-17%,dan 

bahan ini sangat berpotensi untuk diolah 

menjadi bioetanol. Bioetanol atau dikenal 

sebagai etanol adalah cairan yang tak berwarna, 

mudah menguap dan terbakar dan paling sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penggunaan etanol telah banyak digunakan 

sebagai pelarut dalam dunia farmasi dan 

industri makanan dan minuman. Sumber bio-

etanol jugadapat diperoleh dari beberapa 

tanaman seperti jagung, ubi, rumput laut dan 

nipah. Etanol menguap pada temperatur 78o C, 

lebih rendah dibandingkan dengan air. Saat ini, 

etanol sudah mulai banyak dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar alternatif sebagai 

campuran dari bensin, tujuannya untuk 

menghemat pemakaian bahan bakar bensin 

dikarenakan persediaan bahan bakar fosil sudah 

semakin sedikit. Oleh karena itu, pengolahan 

nipah menjadi bio-etanol sangat dibutuhkan 

sekarang inikarena tidak akan menimbulkan 

krisis pangan seperti jagung dan tebu. 

Penggunaan etanol sebagai campuran 

bahan bakar telah banyak digunakan di 

beberapa negara di dunia. Di Amerika, bahan 

bakar bensin dicampurkan dengan 10% etanol 

(dari bahan baku jagung). Di Brazil, etanol 

dibuat dari bahan baku tebu, dan digunakan 

pada bahan bakar bensin dalam kadar 10%. Di 

Finlandia, etanol dengan kadar 5% telah 

dicampurkan pada bensin dan memiliki angka 

oktan 98. Di Jepang, sejak tahun 2005 sudah 

mulai digunakan bahan bakar bensin dengan 

campuran 3% etanol (Sri Komarayati  & 

Gusmailina) 
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Beberapa penelitian telah dilakukan pada 

beberapa tanaman untuk menghasilkan bio-

etanol seperti tebu, jagung, ubi dan rumput. 

Pada tanaman tebu misalnya pernah dilakukan 

peneltian dengan proses fermentasi oleh 

(Agustin Krisna Wardani, Fenty Nurtyastuti 

Eka Pertiwi, 2012) dengan menghasilkanbio-

etanol sebesar 8,792%sedangkan pada tanaman 

jagung dan rumput laut dilakukan proses 

fermentasi, hidrolisis, dan distilasi. Penelitian 

dilakukan oleh (Anita Purnama Sari, Ahyar 

Ahmad, Hanapi Usman, 2013) pada alga merah 

dengan sistem fermentasi dan hidrolisis. 

Hasilnya diperoleh nilai konversi selulosa alga 

merah adalah setiap 1 kilogram selulosa 

Gracillaria verrucosa menghasilkan 21,56 % 

bio-etanol dengan kemurnian 17,04% dan satu 

kilogram Eucheuma cottonii menghasilkan 

18,40% bio-etanol dengan kemurnian 8,42% 

Proses distilasi untuk memurnikan bio-

etanol umumnya dilakukan dengan proses 

pemanasan dengan menggunakan sumber 

energi. Hal ini yang mengakibatkan nilai 

ekonomis dari bahan bakar etanol belum dapat 

bersaing dengan bahan bakar fosil (bensin).   

Pemanfaatan radiasi sinar matahari 

sebagai sumber energy utama untuk 

menghasilkan energy panas dengan 

menggunakan kolektor telah banyak dilakukan 

(M. Burhan R. Wijaya, Samsudin Anis, 

Karnowo, 2013). Absorber pada kolektor surya 

dikenai sinar matahari dimana sebagian cahaya 

akan dipantulkan kembali ke lingkungan, 

sedangkan sebagian besarnya akan diserap dan 

dikonversi menjadi energi panas, lalu panas 

tersebut dipindahkan kepada fluida yang 

bersirkulasi di dalam kolektor surya untuk 

kemudian dimanfaatkan pada berbagai aplikasi 

(Sulaeman  & Darul Mapasid, 2013) 

Ada 2 tipe kolektor surya dan 

mempunyai temperatur keluaran yang berbeda-

beda. Kolektor surya yang bertipe plat datar 

menghasilkan temperature fluida dari proses 

pemanasan adalah sekitar 60-90 oC (Goswami 

& Duffie, 1999). Kolektor surya lain adalah 

kolektor tabung pipa dimana temperatur fluida 

dari hasil pemanasan adalah sekitar 60-120 oC. 

Tipe terakhir kolektor surya parabola dimana 

dapat menghasilkan temperatur pemanasan 

100o-400oC.  

Oleh karena itu, penelitian ini akan 

dilakukan dengan memanfaatkan kolektor 

surya yang bertipe plat datar sebagai sumber 

energy untuk pemanasan pada proses distilasi 

nira nipah..Tipe ini dengan suhu pemanasan 

fluida di kisaran 60 – 90 oC dianggap cukup 

untuk menguapkan etanol yang terkandung 

dalam di nira nipah. Selain itu, tipe ini 

mempunyai konstruksi yang mudah dan harga 

yang lebih murah 

 
FASILITAS DAN METODE PENELITIAN 

Alat-alat yang digunakan pada percobban ini 

adalah 

1. Kolektor surya 

Kolektor surya sebagai alat penukar kalor 

dimana berfungsi memanaskan nira nipah 

hingga temperatur sekitar 50-70◦C 

2. Tabung distilasi 

Tangki berfungsi sebagai wadah 

penampungan nira nipah selama 

pemanasan 

3. Kondensor 

Kondensor sebagai alat penukar kalor, 

untuk mengkondensasikan uap etanol 

menjadi cairan dan selanjutnya ditampung 

ke tabung penyimpanan 

4. Pompa akuarium 

Sebagai alat untuk mensirkulasikan nira 

nipah pada sistem 

5. Tabung penyimpanan 

Sebagai tempat menampung cairan etanol 

yang telah melalui proses distilasi 

6. Termokopel 

Sebagai alat untuk mengukur mengukur 

temperatur di setiap titik pengukuran 

7. Termometer 

Mengukur temperatur nira nipah di dalam 

tabung distilasi 

8. Solarimeter 

Mengukur radiasi total yang menimpa 

kolektor pada posisi kemiringan sama 

dengan kolektor. 

9. Anemometer 

Mengukur kecepatan angin yang 

berhembus disekitar kolektor. 

10. Stopwatch 

Sebagai alat untuk menghitung waktu 

sesuai dengan kebutuhan penelitian 

 

Pada kolektor surya ini diletakkan 4 buah 

pipa pada jarak yang sama dimana pipa-pipa itu 

berhubungan dengan header bagian atas dan 

bawah. 

Plat penyerap dari kolektor surya ini 

terbuat dari plat aluminium dengan ukuran 80 
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cm x 60 cm dan tebal 2 mm, sedangkan 

keempat pipa kolektor terbuat dari tembaga 

dengan diameter 1,7 cm Jarak antar pipa 180 

mm. Kaca penutup kolektor tebal 2 mm. 

Untuk mengurangi kerugian aliran panas 

maka digunakan isolator kertas, aluminium foil 

dan polypropylene 

 
Gambar 1. Titik-titik pengukuran pada kolektor 

surya 

 

 
 

 
Gambar 2. Gambar alat pengujian 

Prosedur Peneltian 

Adapun prosedur pengambilan data yang 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Memasang dan memeriksa alat-alat 

pengujian yang akan digunakan pada 

pengambilan data 

2. Pengambilan data dimulai pukul 09.00 

pagi sampai dengan pukul 14.00. Nira 

nipah yang digunakan sebanyak 5 liter. 

Kolektor dipanaskan selama 15 menit 

sebelum dimulai pengambilan data 

3. Mengukur debit nira nipah dengan 

menggunakan stopwatch dan jergen 5 

liter. Nira nipah disirkulasikan dan 

dihitung waktunya sampai memenuhi 

jergen tersebut 

4. Mensirkulasikan nira nipah dari tabung 

distilasi ke kolektor surya dengan 

menggunakan pompa. Nira nipah 

disirkulasikan dengan tujuan dipanaskan 

hingga mencapai temperatur sekitar 50-

65◦ C 

5. Mengukur temperatur nira nipah, 

temperatur kaca, temperatur plat, 

temperatur pipa dan temperatur air 

pendingin. Air pendingin pada 

kondensor dijaga temperaturnya 

maksimal 30◦ C dan diganti setiap 10 

menit 

6. Pengambilan data selanjutnya dicatat 

setiap 30 menit dengan mengulangi 

prosedur 4 dan 5  

7. Cairan etanol hasil distilasi ditampung ke 

dalam tabung penyimpanan dan 

selanjutnya diukur volume dan kadar 

etanolnya. Kadar etanol diuji di 

Laboratorium Analisis Kimia di Fakultas 

MIPA Unhas 

 
Nipah 

Nipah atau Nypa fruticans adalah salah 

satu pohon anggota famili Arecaceae (palem)  

yang tumbuh di lingkungan hutan bakau,di 

daerah rawa yang berair payau atau daerah 

pasang-surut dekat tepi laut. Tumbuhan ini juga 

dikenal dengan banyak nama lain seperti daon, 

daonan (Sd., Bms.), buyuk (Jw., Bali), bhunyok 

(Md.), bobo (Menado, Ternate, Tidore), boboro 

(Halmahera), palean, palenei, pelene, pulene, 

puleanu, pulenu, puleno, pureno, parinan, 

parenga (Seram, Ambon dan sekitarnya).  
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Bioetanol 

Bio-etanol berasal dari sumber nabati 

terbarukan. Sumber nabati yang dapat dijadikan 

bahan baku bioetanol adalah bahan-bahan 

nabati yang dapat mengalami proses fermentasi 

untuk menghasilkann alkohol (etanol). Selain 

itu, bioetanol juga dapat diperoleh dari reaksi 

kimia dengan cara mereaksikan etilene dengan 

steam (Krisnamurthi, 2008). Secara umum, 

bahan baku etanol dibagi menjadi tiga sumber 

utama, yaitu bahan yang mengandung pati, 

bahan yang mengandung glukosa, dan bahan 

yang mengandung serat atau lignoselulosa 

(Fardiaz, 1992). 
 

Kolektor Surya Plat Datar 

Komponen-komponen sebuah kolektor 

surya plat datar terdiri dari permukaan 

“hitam”sebagai penyerap energi radiasi 

matahari yang kemudian dipindahkan ke fluida. 

Penutuptembus cahaya (kaca) berfungsi 

mengurangi efek radiasi dan konveksi yang 

hilang ke atmosfir. Pipa-pipa aliran fluida 

berfungsi mengalirkan fluida yang akan 

dipanaskan sertaisolasi untuk mengurangi 

kerugian konduksi kelingkungan. Skema 

kolektor surya plat datar 

 

1. Analisis perpindahan panas konveksi 

a. Koefisien perpindahan panas 

konveksi penutup – udara luar 

Koefisien perpindahan panas 

konveksi oleh penutup transparan 

terhadap udara luar, didasarkan pada 

hembusan angin diatas kaca penutup 

transparan: 

hw = 
Nu.k

L
 

Dimana: 

 Nu = Bilangan Nusselt 

k    = Konduktivitas termal, W/m.K 

L    = Panjang karakteristik, m  

 

b. Koefisien perpindahan panas 

konveksi pelat – penutup 

Koefisien perpindahan panas 

konveksi pelat – penutup (h1) didekati 

dengan persamaan: 

 

Bilangan Nusselt, Nu 

Nu = 1 + 1,44[1 −

1708(sin1,8β)1,6

Racosβ
] + [1 −

1708

𝑅𝑎𝑐𝑜𝑠𝛽
]+[(

Racosβ

5830
)
1/3 

−

1] 

Dimana: 

 β = Sudut kemiringan kolektor 

Rayleigh number, Ra: 

Ra = 
g.β′.ΔT.L3

v.α
 

Dimana: 

g = Percepatangravitasi, m/s2 

β’= Koefisien ekspansi volumetric    

(untuk gas ideal, β’= 
1

𝑇
)   [ 

1

𝑘
 ] 

ΔT = Beda temperature antara pelat 

dengan penutup, K 

L = Jarak pelat dengan peutup, m 

v = Viskositas kinematik, m/s2 

α = Thermal diffusivity, m2/s 

Sehingga diperoleh: 

hc,p–c= 
Nu.kf

L
 

h1 = hc,p–c 

Dimana: 

kf = konduktivitas termal fluida pada 

Tavg 

 

c. Koefisien perpindahan panas 

konveksi pelat absorber – fluida 

kerja 

Koefisien perpindahan panas 

konveksi pelat absorber – fluida kerja 

yang melibatkan aliran dalam (internal 

flow) dengan asumsi heat flux konstan, 

yakni:  

Untuk aliran laminar, maka: 

hcf–p = 
Nu.kf

Dh
 

Dimana: 

Nu = Bilangan Nusselt 

Dh = Diameter hidrolisis, m 

 

Dh adalah diameter hidrolisis dari pipa, 

yakni: 

Dh = 
4.A

P
 

Dimana: 

A = Luas penampang, m2 

P = Keliling pipa, m 

2. Analisis perpindahan panas radiasi 

a. Koefisien perpindahan panas 

radiasi penutup – udara luar 
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Koefisien perpindahan panas radiasi 

penutup terhadap udara luar dapat 

dihitung berdasarkan: 

hr,c–a = εc
σ(Tc+Ts)(Tc

2+Ts
2)(Tc+Ts)

(Tc+Ta)
 

Dimana: 

εc  =Emisivitas penutup 

σ  =Konstanta Steven–Boltzman = 

5,6697x10–8, W/m2.K4 

Tc = Temperatur penutup, K 

Ta = Temperatur udara luar, K 

Ts adalah sky temperature yang 

berkaitan dengan temperature udara 

luar, sehingga dapat dihitung 

berdasarkan: 

Tsky = 0,0552.Ta
1,5 

b. Koefisien perpindahan panas 

radiasi pelat – penutup 

Koefisien perpindahan panas radiasi 

pelat – penutup, yakni: 

hr,p–c = 
σ(Tp

2+Tc
2)(Tp+Tc)

1

𝜀𝑝
+
1

𝜀𝑐
 −1

 

Dimana: 

Tp = Temperatur pelat, K 

εc  =Emisivitas cover 

εp  =Emisivitas pelat 

 

3. Efisiensi kolektor 

Efisiensi kolektor dipengaruhi oleh 

radiasi matahari yang diserap (S), 

koefisien kerugian panas total (UL). 

Koefisien kerugian panas sisi atas (Ut): 
Dari rangkaian termal, 

R1 = 
1

hw+hr,c−a
 

R2 = 
1

hc,p−c,total +hr,p−c
 

Ut = 
1

R1+R2
 

Koefisien kerugian panas sisi bawah (Ub): 

 
Gambar.Isolasi bagian bawah kolektor 

Ub = 
1

[
𝐿𝑝

𝑘𝑝
+
𝐿𝑎
𝑘𝑎
+
𝐿𝑝

𝑘𝑝
+
𝐿𝑝𝑝

𝑘𝑝𝑝
+
1

ℎ𝑓
]

 

Dimana: 

Lp  = Ketebalan kertas, m 

La  = Ketebalan alumunium foil, m 

Lpp = Ketebalan polypropylene, m 

kp   = Konduktivitas kertas, W/m.K 

ka   = Kondutivitas alumunium foil, 

W/m.K 

kpp  = Konduktivitas polypropylene, 

W/m.K 

hf    = Koefisien konveksi pelat ke air, 

W/m2.K 

UL = Uc + Ub 

 

Faktor efisiensi kolektor (F’): 

F’ = 
h1hr+h2Ut+h2hr+h1+h2

(𝑈𝑡+hr+ℎ1)(𝑈𝑏+hr+h2)−ℎ𝑟
2 

Collector flow factor (F’’): 

F’’ = 
ṁ.𝐶𝑝

𝐴𝑐𝑈𝐿𝐹′
[

𝑆

𝑈𝐿
 −(𝑇𝑓,𝑜−𝑇𝑎)

𝑆

𝑈𝐿
 −(𝑇𝑓,𝑖−𝑇𝑎)

] 

Dimana: 

ṁ  =Laju aliran massa, kg/s 

S = Radiasi surya per satuan luas yang 

diserap oleh absorber, W/m2 

Ac = Luasan absorber, m2 

Tf,o = Temperatur fluida keluar, K 

Tf,i = Temperatur fluida masuk, K 

 

Faktor pelepasan panas (FR): 

FR = F’.F’’ 

Sehingga diperoleh energi yang 

bermanfaat (qu): 

qu = Ac.FR[S–UL(Ti–Ta)] 

Akhirnya diperoleh efisiensi kolektor(η): 

η = 
qu

AcIT
 

Dimana: 

IT = Intensitas matahari total, W/m2 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Januari 2016 hingga Mei 2016 di Fakultas 

Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas 

Hasanuddin. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pengujian ini menggunakan 2 

sampel yang memperoleh 2 perlakuan dimana 

sampel pertama diuji setiap hari selama 4 hari 

dan sampel kedua diuji setiap 3 hari sebanyak 3 

kali uji. Hasilnya produksi etanol terbanyak 

dari 2 sample nira nipah rata-rata pada jam 

11.30 sampai 12.30 dapat dlihat pada grafik 

dibawah  
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Selanjutnya pada grafik temperatur 

nira nipah yang keluar dari kolektor surya 

pada kedua sampel yang diuji berdasarkan 

waktu pengujian dari jam 09.00-14.00. 

Hasilnya dari grafik dibawah dapat dilihat 

bahwa temperatur nira tertinggi terjadi pada 

jam antara jam 12.00-12.30 

 
 

 
 

KESIMPULAN 

Produksi etanol terbanyak 

menggunakan kolektor surya plat datar 

yaitu pada jam 11.30 sampai 12.30 dimana 

rata-rata volumenya sebesar 4-5 cc dari 5 

liter nira nipah yang diuji. Total rata=rata 

produksi etanol mulai jam 09.00-14.00 

pengujian adalah 18-20 cc perhari. 

Temperatur nira nipah yang tertinggi 

diperoleh pada jam 12.00-12.30 yaitu 

sebesar 60-62 ⁰C 

Secara umum penggunaan kolektor 

surya plat datar sebagai alat pemanas untuk 

nira nipah sudah lumayan baik namun perlu 

peningkatan kinerja lebih baik lagi serta 

kinerja kondensor perlu ditingkatkan lagi 
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Kajian Computational Fluid Dynamic (CFD) pada Hallow Cone Valve 
(HCV)  

Ridwan Abdurrahman,1, a*, Ari D. Pasek1b dan Hernawan Mahfudz2 
1Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung 

2Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung 

* ridwan.abdurrahman290@gmail.com, aripasek@gmail.com, hernawan_m@yahoo.com  

 

Abstrak 

Hollow Cone Valve merupakan aksesoris pengatur untuk melepaskan kelebihan air yang 

digunakan pada pelimpah morning glory pada bendungan Jatiluhur. Pada proses pembuatannya 

terjadi ketidaksesuaian fabrikasi yang dikhawatirkan memicu kavitasi. Kavitasi merupakan 

peristiwa perubahan fasa zat cair yang sedang mengalir sehingga membentuk gelembung-

gelembung uap disebabkan karena berkurangnya tekanan cairan tersebut sampai dibawah titik 

jenuh uapnya. Dalam kajian Computational Fluid Dynamic (CFD) pada aliran di dalam katup 

ditujukan untuk mengetahui fenomena apa saja yang terjadi pada aliran sekitar katup dan 

pengaruhnya pada saat beroperasi. Simulasi numerikal menggunakan ANSYS FLUENT 16 

dengan mengasumsikan fluida adalah satu phasa. Kalkulasi sudah dilakukan dengan berbagai 

variasi tekanan input dari 3,85 Bar hingga 6 Bar dan untuk masing masing tekanan input 

dilakukan jenis bukaan katup sebagian (10%) dan bukaan penuh (100%). Pada akhir pengujian 

dikarenakan ditemukan adanya kavitasi pada input aliran 6 bar bukaan 100% maka dilakukan 

design rekomendasi. 

Kata kunci: CFD, kavitasi, hallow cone valve, absolute pressure. 

Pendahuluan 

Pelimpah merupakan suatu bangunan 

yang digunakan sebagai saluran 

pengeluaran air berlebih dari suatu 

bendungan atau tanggul ke area di hilirnya. 

Pelimpah akan melepaskan debit air lebih 

sehingga air tidak meluap mengakibatkan 

overtoping dan menggerus lereng hilir atau 

bahkan menghancurkan bendungan. 

Kecuali selama periode banjir, air secara 

normal tidak mengalir melalui pelimpah. 

Pelimpah utama memiliki desain yang unik 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, 

mengacu berdasarkan bentuknya pelimpah 

dinamakan pelimpah tipe Morning Glory. 

Pada lokasi Bendungan Jatiluhur, 

aksesoris pengatur untuk melepaskan 

kelebihan air menggunakan katup jenis 

Hollow Cone. Namun dalam pengerjaan 

pembuatan valve terjadi ketidaksesuaian 

fabrikasi, katup (valve) yang baru dibuat 

didalam negeri oleh PT Barata Indonesa 

yaitu timbulnya tonjolan bagian pangkal 

core, sehingga dikhawatirkan akan 

berpengaruh kepada performa dari morning 

glory. 

Kegiatan Analisa Computational Fluid 

Dynamic (CFD) pada aliran di dalam katup 

bertujuan untuk mengetahui fenomena apa 

saja yang terjadi pada aliran sekitar katup 

dan pengaruhnya pada saat beroperasi. 

Analisa dilakukan untuk tinggi muka air 

dan bukaan katup yang bervariasi. 

Metodologi  

Hallow cone valve. Pada lokasi 

Bendungan Jatiluhur, aksesoris pengatur 

untuk melepaskan kelebihan air 

menggunakan katup jenis Hollow Cone.  
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Gambar.1 Skema pelimpah tipe morning glory [1] 

 

Namun dalam pengerjaan pembuatan valve 

terjadi ketidaksesuaian fabrikasi, katup 

(valve) yang baru dibuat didalam negeri 

oleh PT Barata Indonesa yaitu timbulnya 

tonjolan bagian pangkal core, sehingga 

dikhawatirkan akan berpengaruh kepada 

performa dari morning glory. 

 

Geometri. Model HCV dirancang 

menggunakan dirancang dan dimesh 

dengan menggunakan ANSYS DESIGN 

MODELER GEOMETRY  

 

 
Gambar.2 Geometri 

 

Geometri yang dibuat merupakan hasil 

perpotongan antara geometri didalam pipa 

dan geometri valve, sehingga menghasilkan 

geometri fluida yang mengalir 

Pada bagian outlet sebagai pengatur 

bukaan dilakukan variasi lebar yakni 1,5 m 

pada bukaan penuh, dan 0,015 m pada 

bukaan 10%. Bagian inlet terletak pada 

bagian kanan bawah dengan diameter 2 m.  

 

Kavitasi. Kavitasi merupakan peristiwa 

berubah fasa zat cair yang sedang mengalir 

sehingga membentuk gelembung-

gelembung uap disebabkan karena 

berkurangnya tekanan cairan tersebut 

sampai dibawah titik jenuh uapnya. 

Sehingga agar terhindar dari kavitasi maka 

tekanan kerja fluida mesti di atas tekanan 

saturasinya. 

 

Tabel 1. Tekanan saturasi air [2] 
T (oC) Psat (kPa) T (oC) Psat (kPa) 

10 1,228 45 9,594 

15 1,706 50 12,351 

20 2,339 60 19,946 

25 3,170 70 31,201 

30 4,247 80 47,415 

35 5,629 90 70,182 

40 7,384 100 101,418 

Dalam hal ini diambil titik acuan yaitu pada 

kondisi 25o Celcius dengan tekanan saturasi 

sebesar 3,170 kPa. Sehingga apa bila pada 

daerah tertentu, terdapat fluida yang 

memiliki tekanan dibawah 3,170 kPa maka 

pada daerah akan terjadi uap dan 

gelembung. 

 

Mesh. Mesh merupakan pembagian 

objek menjadi bagian bagian yang lebih 

kecil. Semakin kecil meshing yang dibuat 

maka hasil perhitungan akan semakin teliti 

namun membutuhkan durasi komputasi 

yang besar. Dalam pemodelan ini 

digunakan mesh dengan pilihan referensi 

fisik Fluent CFD, dengan kombinasi 

Program Controlled Inflation dan 

refinement sizing di outlet sebesar 5 cm, 

sehingga menghasilkan mesh dengan 

jumlah elemen 1,161,444 unit. Gambar.3 

menampilkan bentuk mesh fluida di dalam 

valve dan pipa 

 

 
Gambar.3 Mesh fluida di dalam valve dan pipa  
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Kondisi Batas. Dalam studi ini aliran 

mengalir dengan tekanan input berupa 3,85 

bar, dan 6 bar. Sedangkan tekanan output 

berupa 1 bar. Dengan mengkalkulasi 

bilangan Reynold maka diketahui bahwa 

aliran merupakan turbulent, sehingga 

dalam kalkulasi CFD pada pemodelan ini 

menggunakan model viscous turbulent [3]. 

Kecepatan aliran pada inlet adalah 24 m/s, 

dan 34 m/s. 

Selain kondisi batas diatas, terdapat 

beberapa asumsi yang dilakukan yakni [4]: 

 Fluida, diasumsikan sebagai 

single phase 

 Kalkulasi dilakukan dalam 

kondisi steady state 

 Kondisi operasi didalam pipa 

dimodelkan memiliki tekanan 

yang seragam sesuai dengan 

input yang diberikan.  

 

Simulasi CFD. Penyelesaian persamaan 

kelestarian massa, momentum, dan energi 

dalam arah sumbu X-Y-Z dilakukan 

dengan pendekatan.  dengan volume  finit 

yang dibangun menggunakan mesh [5]. 

Simulasi aliran gas/udara hasil pembakaran 

dilakukan dengan menggunakan ANSYS 

FLUENT versi 16. 

Hasil dan diskusi 

Hasil pada penelitian ini 

membandingkan kondisi cone sempurna 

dan cone hasil fabrikasi untuk tekanan input 

3,85 bar dan 6 bar pada bukaan penuh 

(100%) dan sebagian (10%). 

Kasus pertama merupakan simulasi pada 

bukaan sebagian (10%) 

 

 
Gambar.4 Kontur tekanan absolut pada bukaan 

10 %: (a) cone hasil fabrikasi dengan input 3,85 bar; 

(b) cone hasil fabrikasi dengan input 6 bar; (c) cone 

sempurna dengan input 3,85 bar; (d) cone sempurna 

dengan input 6 bar 

 

Sedangkan kasus kedua merupakan 

simulasi pada bukaan penuh (100%) 

 

 
Gambar.5 Kontur tekanan absolut pada bukaan 100 

%: (a) cone hasil fabrikasi dengan input 3,85 bar; 

(b) cone hasil fabrikasi dengan input 6 bar; (c) cone 

sempurna dengan input 3,85 bar; (d) cone 

sempurna dengan input 6 bar 

 

Dengan membandingkan Gambar.4 dan 

Gambar.5 maka dapat dilihat bahwa 

kavitasi hanya terjadi pada bagian cone 

hasil fabrikasi pada bukaan 100%. 

  

Rekomendasi  

Dikarenakan pada kondisi 6 bar bukaan 100 

% memiliki tekanan absolut negatif, maka 

dilakukan berbagai simulasi penanganan 

masalah tersebut. Dalam hal ini bentuk 

rekomendasi dilakukan dengan cara: 

 Penurunan tekanan input pada 

cone hasil fabrikasi tekanan 6 bar 

menjadi 5 bar pada bukaan 100 

% 

(opsi 1) 
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 Penurunan bukaan pada cone 

hasil fabrikasi tekanan 6 bar 

bukaan 100 % menjadi bukaan 

90%, 80%, 70%, 60%, 55%, & 

50% (opsi 2) 

 

Opsi 1 

Gambar.6 menunjukkan pembesaran 

gambar hasil simulasi pada bagian sisi ring. 

Pada cone hasil fabrikasi dengan input 5 bar 

pada bukaan 100 %, tekanan absolut yang 

terjadi berada di atas tekanan uap jenuh, 

sehingga tidak terjadi kavitasi. 

 

 
Gambar.6 Kontur tekanan absolut pada bukaan 100 

% pada cone hasil fabrikasi dengan input 5 bar 

 

Opsi 2 

Gambar.7 menunjukkan hasil simulasi 

pada bagian sisi ring. Pada cone hasil 

fabrikasi dengan input 6 bar pada variasi 

bukaan katup 70%, 80%, & 90% terjadi 

tekanan absolut dengan nilai dibawah 

tekanan uap jenuh (terjadi kavitasi). Bagian 

ini semakin luas seiiring dengan 

bertambahnya input pressure, sedangkan 

pada bukaan 50 % tidak terjadi tekanan 

absolut dengan nilai dibawah tekanan uap 

jenuh (tidak terjadi kavitasi).  Hal ini 

dikarenakan friksi antara fluida pada variasi 

bukaan katup 70%, 80%, & 90% masih 

tergolong besar dibandingkan dengan 

bukaan 50 % 

 
Gambar.7 Kontur tekanan absolut pada tekanan 

input 6 bar: (a) cone hasil fabrikasi dengan bukaan 

50%; (b) cone hasil fabrikasi dengan bukaan 70%; 

(c) cone hasil fabrikasi dengan bukaan 80%; (d) 

cone hasil fabrikasi dengan bukaan 90% 

 

Untuk mengetahui sejauh mana batas 

terjadinya kavitasi maka dilakukan simulasi 

untuk melihat absolut pressure pada bukaan 

antara 55 % dan 60 % 

 

 

 
Gambar.8 Kontur tekanan absolut pada 

tekanan input 6 bar: (a) cone hasil fabrikasi 

dengan bukaan 55%; (b) cone hasil 

fabrikasi dengan bukaan 60%; 

 

Gambar.8 menunjukkan hasil simulasi 

pada bagian sisi ring. Pada cone hasil 

fabrikasi dengan input 6 bar pada variasi 

bukaan katup 55 % dan 60 % terjadi 

tekanan absolut dengan nilai dibawah 

tekanan uap jenuh (terjadi kavitasi), namun 

bagian tersebut hanya berupa titik yang 

memiliki luasan daerah yang kecil, 

sehingga apa bila dibandingkan dengan 

luasan daerah fluida yang bekerja maka 

absolut pressure dengan nilai negatif dapat 

diabaikan. 
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Kesimpulan 

Hasil simulasi mengindikasikan bahwa: 

1. Pada bukaan katup 10%, dengan 

pemodelan cone hasil fabrikasi dan 

cone sempurna baik dengan tekanan 

input 3,85 bar maupun 6 bar, 

tekanan absolut yang terjadi berada 

di atas tekanan uap jenuh, sehingga 

tidak terjadi kavitasi. 

2. Pada bukaan katup 100%, dengan 

pemodelan cone sempurna input 

3,85 bar maupun 6 bar, tekanan 

absolut yang terjadi berada di atas 

tekanan uap jenuh, sehingga tidak 

terjadi kavitasi. Pada cone hasil 

fabrikasi input 3,85 bar maupun 6 

bar, tekanan absolut yang terjadi 

berada dibawah tekanan uap jenuh, 

sehingga terjadi kavitasi. Bagian ini 

semakin luas seiring dengan 

bertambahnya input pressure. Hal 

ini dikarenakan friksi antara fluida 

dengan permukaan cone yang 

tergolong besar. 

3. Ketidaksuain fabrikasi 

menyebabkan fenomena kavitasi. 

4. Cara mengatasinya : 

 Apabila elevasi muka air di 

atas+98 m (tekanan input >5bar) 

maka bukaan valve tidak boleh 

melebihi 50% - 60 % 

 Apabila elevasi muka air 

dibawah atau sama dengan +98 

m (tekanan input ≤ 5bar) maka 

bukaan valve boleh mencapai 

100% 
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Abstrak. 

Generator HHO jenis dry cell merupakan suatu alat pengkonversi air menjadi campuran gas 

hidrogen (H2) dan oksigen (O2) yang juga dikenal sebagai gas HHO (Brown’s Gas) dengan kondisi 

elektroliser dialiri fluida dan tidak tercelup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konfigurasi 

pelat dengan produksi Brown’s Gas terbesar. Proses konversi air menjadi Brown’s Gas melalui 

elektrolisis menggunakan energi listrik DC 10A. Air dengan kadar katalis NaHCO3 1.77% digunakan 

sebagai larutan elektrolit dan dalam penelitian ini menggunakan sepasang elektroda pada elektroliser. 

Generator HHO yang digunakan dibedakan dengan jumlah pelat diluar elektroda (pelat sisi) yaitu tipe 

A (tanpa pelat sisi), B (dua buah pelat sisi), dan C (empat buah pelat sisi). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penambahan pelat sisi akan menaikkan daya pada proses elektrolisis 

dikarenakan dengan penambahan pelat hambatan pada rangkaian juga akan meningkat. Semakin 

banyak jumlah pelat sisi akan menurunkan temperatur dikarenakan luas kontak dengan udara juga 

semakin besar yang akan mengakibatkan kualitas dan kerapatan partikel Brown’s Gas meningkat. 

Selain itu penambahan pelat sisi akan menghasilkan produksi (volume) Brown’s Gas yang lebih besar 

dikarenakan induksi listrik dari pelat elektroda menuju pelat sisi menyebabkan terjadinya reaksi 

elektrolisis pada pelat sisi. Efisiensi generator HHO juga meningkat seiring bertambahnya jumlah 

pelat sisi. 

Kata kunci: Generator HHO, Elektrolisis, dan Brown’s Gas 

 

Pendahuluan 

Kebutuhan energi dunia diperkirakan akan 

meningkat sebesar 56% pada tahun 2010-2040 

dikarenakan pertumbuhan penduduk, ekonomi 

dan industri [1]. Oleh karena itu, energi 

alternatif dari sumber yang dapat diperbaharui 

menjadi topik utama saat ini. 

Air merupakan sumber daya alam yang 

melimpah di permukaan bumi. Air khususnya 

air laut memenuhi dua pertiga permukaan 

bumi dengan jumlah sekitar 1.337 juta km3 [2]. 

Kandungan unsur hidrogen dan oksigen dalam 

air dapat dijadikan sebagai sumber energi 

terbarukan yang murah dan ramah lingkungan 

[3]. Elektrolisis merupakan proses  

Proses konversi air menjadi bahan bakar 

alternatif dapat dilakukan melalui reaksi 

elektrolisis. Elektrolisis air merupakan proses 

pembentukan gas H2 (hidrogen) dan O2 

(oksigen) dengan mengalirkan energi listrik 

menuju katoda (kutub negatif) dan anoda 

(kutub positif) yang tercelup air. Gas yang 

dihasilkan dari proses elektrolisis disebut 

Brown’s Gas atau oxyhydrogen (HHO). 

Brown’s Gas merupakan nama paten dari 

campuran gas H2 dan O2 yang merupakan hasil 

dari proses elektrolisis air muni oleh Brown 

pada tahun 1974. Produksi Brown’s Gas dapat 

ditingkatkan dengan penambahkan katalis 

berupa basa, asam atau elektrolit [4].  

Generator HHO merupakan elektroliser 

yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

Brown’s Gas. Terdapat dua tipe generator 

HHO yaitu dry cell dan wet cell. 

Generator HHO tipe dry cell merupakan 

elektroliser terdiri dari rangkaian pelat yang 

tersusun sejajar dimana air atau larutan 

elektrolit dialirkan melalui saluran air yang 

menghubungkan penampung air dan generator 

HHO. Jika dibandingkan dengan tipe wet cell 

jenis ini memiliki keunggulan waktu reaksi 

lebih cepat, aman, dan temperatur lebih rendah 

pada daya listrik yang sama. Hal ini 

dikarenakan saluran air bersentuhan langsung 

dengan udara sehingga terjadi transfer kalor. 

Besar tegangan berbanding lurus dengan 

arus listrik. Penambahan arus maupun 

tegangan menyebabkan daya listrik semakin 

besar. Daya yang besar mengakibatkan proses 
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pemecahan molekul air menjadi gas lebih 

cepat yang ditunjukkan banyak gelembung-

gelembung yang muncul dari permukaan 

elektroda [5]. Namun daya berlebih akan 

menaikkan temperatur sehingga menyebabkan 

hambatan pada rangkaian meningkat [6]. 

Temperatur adalah salah satu faktor yang 

paling berpengaruh terhadap proses 

elektrolisis terutama terhadap efisiensinya. 

Semakin tinggi temperatur elektrolisis, maka 

energi listrik yang dibutuhkan semakin 

berkurang [7]. Hal ini bisa dijelaskan dari 

karakteristik termodinamika dari molekul air 

bahwa reaksi pemisahan molekul semakin 

meningkat saat temperatur meningkat. Namun 

temperatur yang tinggi menyebabkan kualitas 

Brown’s Gas rendah dikarenakan air ikut 

menguap. Selain itu, jarak optimum antara 

elektroda dengan melihat kekosongan retakan 

pada elektrolit yang ditimbulkan dari 

gelembung gas. Hasilnya semakin dekat jarak 

antar elektroda, maka tegangan yang 

dibutuhkan dalam rapat arus yang sama 

semakin kecil namun semakin cepat terbentuk 

lubang retakan akibat gelembung gas yang 

menyebabkan efisiensi elektrolisis menurun 

juga. Hal ini terjadi akibat jarak elektroda yang 

terlalu dekat dan rapat arus yang besar [8]. 

Variasi arus listrik pada sebuah elektroliser 

tipe wet cell dengan 6 buah elektroda yang 

tercelup dalam aquades murni, AMDK murni 

serta campuran aquades dengan katalisator 

NaHCO3 telah diteliti. Produksi gas terendah 

pada penggunaan arus listrik 2A dengan 

larutan campuran aquades dan katalis 1,64 % 

yaitu 0,00014 l/s sedangkan produksi gas 

tertinggi pada penggunaan arus listrik 8A 

dengan larutan campuran aquades dan katalis 

1,31 % yaitu 0,00171 l/s [9]. Selain itu, dengan 

dimensi elektroliser yang sama,  elektroliser 

tipe dry cell dengan energi matahari maupun 

energi listrik mampu menghasilkan Brown’s 

gas lebih besar daripada elektroliser tercelup, 

namun untuk memisahkan gas O2 dan H2 

sangatlah sulit sehingga harus menggunakan 

membran pemisah gas (PEM) [10]. 

Penambahan jumlah pelat netral pada 

elektroliser tipe dry cell dapat menurunkan 

arus yang digunakan dalam setiap sel [11]. 

Pada dasarnya performa elektroliser generator 

HHO tipe dry cell ditentukan oleh jumlah 

elektroda, jumlah pelat netral, daya yang 

dialirkan, prosentase katalis, jarak celah, tebal 

pelat dan temperatur larutan. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah experimental research untuk 

mengetahui pengaruh variasi jumlah plat 

terhadap produksi Brown’s Gas pada 

elektroliser tipe dry cell. Instalasi penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1. Pada penelitian 

ini, Generator HHO tipe dry cell dengan 

inverter arus DC dan daya yang tinggi (diatas 

300 watt) digunakan sebagai elektroliser untuk 

menghasilkan Brown’s Gas. Arus listrik yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebesar 

10A. 

 

 

 
Gambar 1. Instalasi Penelitian 
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1 Anoda 

4 Pelat Netral 

1 Katoda 

Pelat Sisi 

Pelat Sisi 

Elektroda yang digunakan adalah pelat 

Stainless Steel 304L berukuran 7 cm x 7 cm 

dengan menggunakan karet O-Ring seal 

berdiameter 6 cm sebagai sekat. Dua buah 

elektroda dan tiga tipe generator HHO 

dengan penambahan jumlah pelat diluar 

elektroda seperti pada Gambar 2 digunakan 

dalam penelitian. 

Air dengan penambahan katalisator 

NaHCO3 1.77% digunakan sebagai larutan 

elektrolit. Sedangkan jumlah pelat sisi 

divariasikan dalam penelitian ini. Produksi 

Brown’s Gas dapat dilihat dari volume gas 

tiap menit yang dihasilkan. Dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran jelas mengenai karakteristik dari 

penambahan jumlah pelat terhadap 

produksi HHO pada elektroliser tipe dry 

cell. 

Besaran tegangan listrik dapat diukur 

dengan menggunakan digital multitester. 

Temperatur dapat diukur menggunakan 

digital termocouple. Sedangkan, volume 

Brown’s Gas diukur setiap 10 detik sampai 

tabung pengukur penuh. Tabung 

pengukuran memiliki volume 1350 mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Generator HHO tipe dry cell 

 

Hasil dan Pembahasan 

Proses elektrolisis air dengan 

penambahan katalisator NaHCO3 1.77% 

berlangsung dengan menggunakan arus 

sebesar 10A. Dari hasil penelitian didapat 

data tegangan listrik yang terukur pada 

multimeter kemudian didapatkan daya 

listrik yang diperlukan dalam proses 

produksi Brown’s gas melalui elektrolisis 

untuk masing-masing tipe generator HHO 

dengan cara mengalikan arus input dan 

tegangan terukur seperti pada Gambar 3. 

Masing-masing tipe generator HHO 

membutuhkan daya yang berbeda-beda 

dalam proses elektrolisis. Generator HHO 

tipe C membutuhkan daya terbesar dan 

diikuti oleh generator tipe B dan berikutnya 

tipe A. Daya input yang terukur 

dipengaruhi oleh besarnya hambatan yang 

terjadi pada elektroliser. Semakin banyak 

jumlah pelat sisi maka hambatan yang 

terjadi juga semakin besar. Oleh karena itu 

semakin banyaknya pelat sisi menyebabkan 

daya yang terukur juga semakin besar. 

Selain itu pelat elektroda maupun pelat sisi 

bersentuhan langsung dengan larutan 

elektrolit yang merupakan salah satu 

konduktor listrik. Hal ini menyebabkan 

terjadinya induksi listrik dari pelat 

elektroda menuju pelat sisi. Sehingga pada 

pelat sisi terjadi ionisasi yaitu penguraian 

air menjadi ion H+ dan OH- yang 

memungkinkan terjadinya reaksi 

pembentukan Brown’s Gas pada pelat sisi 

tersebut. 

 

 
 

Gambar 3. Hubungan antara daya pada 

Generator HHO tipe A, B dan C terhadap 

waktu. 

 

Penambahan pelat sisi juga 

menghasilkan temperature elektrolisis yang 

berbeda-beda. Generator tipe C 

menghasilkan temperatur terendah 

kemudian generator tipe B dan generator 

tipe A. Hal ini disebabkan karena jumlah 

pelat yang berkontak dengan udara semakin 

banyak. Sehingga menyebabkan transfer 
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kalor dari pelat menuju udara semakin 

besar, yang berakibat temperature output 

generator HHO mengalami penurunan pada 

penambahan pelat di luar elektroda seperti 

pada Gambar 4. 

Secara tidak langsung temperatur dapat 

mempengaruhi performa generator HHO. 

Pengaruh temperatur terhadap hambatan 

rangkaian listrik telah diteliti dan 

memberikan hasil bahwa semakin besar 

temperatur suatu rangkaian maka hambatan 

yang terjadi semakin besar [6]. Apabila 

hambatan yang terjadi besar menyebabkan 

aliran listrik (transfer elektron) tidak 

maksimal yang akan menyebabkan 

menurunnya produktivitas Brown’s Gas 

akibat kenaikan temperatur. 

Pelat sisi tipe C menghasilkan Brown’s 

Gas yang memiliki partikel lebih rapat 

dibanding tipe B dan A. Hal ini dikarenakan 

temperatur tipe C lebih rendah dibanding 

tipe yang lain. Temperatur yang terlalu 

tinggi juga akan menyebabkan hasil dari 

elektrolisis air mengalami penurunan 

kualitas karena menyebabkan air menguap 

walaupun temperaturnya belum mencapai 

titik didih air. Sehingga yang dihasilkan 

oleh elektrolisis ini bukanlah murni 

Brown’s Gas melainkan campuran uap air. 

Dengan hasil yang tidak murni Brown’s 

Gas menyebabkan nilai kalor gas HHO 

hasil elektrolisis menurun. Apabila gas ini 

dimanfaatkan pada industri atau alat yang 

lainnya dapat menyebabkan efisiensi alat 

tersebut juga menurun. 

 

 
 

Gambar 4. Hubungan antara Temperatur 

pada Generator HHO tipe A, B dan C 

terhadap waktu. 

 

Tabel 1. Data Hasil Pengujian 

 
 

Pada setiap jumlah pelat sisi 

membutuhkan daya listrik yang berbeda-

beda. Secara umum daya akan berbanding 

lurus dengan reaksi elektrolisis. Namun 

masing-masing konfigurasi pelat memiliki 

kemampuan reaksi optimum yang 

menyebabkan perbedaan efisiensi pada 

masing-masing jumlah pelat sisi. 

Penambahan pelat sisi memberikan 

produksi Brown’s Gas yang lebih besar. 

Dapat dilihat dalam Tabel 1 volume 

terbesar dihasilkan oleh generator HHO 

tipe C kemudian tipe B dan tipe A. 

Dikarenakan pelat elektroda maupun pelat 

sisi bersentuhan langsung dengan larutan 

elektrolit yang merupakan salah satu 

konduktor listrik. Sehingga menyebabkan 

terjadinya induksi listrik dari pelat 

elektroda menuju pelat sisi yang 

memungkinkan terjadinya rekasi 

elektrolisis dan menghasilkan Brown’s Gas 

pada pelat sisi tersebut seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Hubungan antara volume 

Brown’s gas pada Generator HHO tipe A, 

B dan C terhadap waktu. 
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Daya, produksi Brown’s Gas (volume 

gas HHO), massa jenis dan LHV gas HHO 

merupakan faktor yang mempengaruhi 

efisiensi generator HHO sesuai dengan 

rumus: 

 

𝜂 =
𝜌.𝐿𝐻𝑉.𝑄

𝑊
. 100%  (1) 

Dengan mengansumsikan massa jenis dan 

LHV pada semua jumlah pelat sisi sama 

maka efisiensi ini hanya dipengaruhi daya 

dan volume gas HHO. Dapat dilihat pada 

Gambar 6, tipe C memberikan efisiensi 

tertinggi kemudian tipe B dan tipe A. 

Namun perlu diingat bahwa perhitungan 

efisiensi ini menghiraukan perbedaan 

temperatur yang dianggap semua terjadi 

pada kondisi standar di ketiga jumlah pelat 

sisi. Dengan adanya perbedaan temperatur 

maka massa jenis dan LHV gas HHO juga 

akan berbeda. Hal ini belum dapat 

diketahui dan dihitung karena keterbatasan 

properties gas HHO pada temperatur 

tertentu yang belum dilakukan penelitian. 

 
 

Gambar 6. Hubungan antara efisiensi pada 

Generator HHO tipe A, B dan C terhadap 

waktu. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

elektrolisis menggunakan generator HHO 

tipe dry cell yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa : 

 Penambahan pelat sisi akan menaikkan 

daya pada proses elektrolisis, 

dikarenakan dengan penambahan pelat 

hambatan pada rangkaian juga akan 

meningkat. 

 Semakin banyak jumlah pelat sisi akan 

menurunkan temperatur dikarenakan 

luas kontak dengan udara juga semakin 

besar yang akan mengakibatkan kualitas 

dan kerapatan partikel Brown’s Gas 

meningkat. 

 Penambahan pelat sisi akan 

menghasilkan produksi (volume) 

Brown’s Gas yang lebih besar 

dikarenakan induksi listrik dari pelat 

elektroda menuju pelat sisi 

menyebabkan terjadinya reaksi 

elektrolisis pada pelat sisi. 

 Efisiensi semakin besar apabila jumlah 

pelat sisi bertambah.  
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Abstrak 

Dalam beberapa tahun terakhir, lampu light emitting diodes (LED) dianggap berperan penting 

dalam industri penerangan. Hal ini dikarenakan potensinya dalam menghasilkan bukan hanya 

cahaya tetapi juga lingkungan yang baik dengan konsumsi daya rendah. Dibandingkan dengan 

sumber cahaya tradisional, lampu LED mempunyai umur yang panjang, ketahanan uji yang 

baik dan efisiensi yang tinggi. LED menghasilkan energi cahaya dengan menggunakan 20 

sampai 30% energi listrik dan mengubah sisanya 70 sampai 80% menjadi panas. Panas yang 

dihasilkan menaikkan temperatur junction LED. Temperatur junction yang tinggi akan 

membuat berkurangnya efisiensi optik dan umur fosfor. Sehingga upaya untuk mengurangi 

temperatur junction sangat perlu dilakukan untuk menghindari efek-efek tersebut. Penelitian 

ini adalah penelitian fundamental yang bertujuan untuk mempelajari karakteristik lampu LED 

dengan sistem pendingin pasif menggunakan heatsink konvensional. Dari hasil eksperimen 

didapatkan semakin tinggi daya masukan, nilai temperatur junction semakin tinggi. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai temperatur relatif thermal pad. Semakin besar daya masukan,  lux yang 

dihasilkan semakin tinggi, tetapi performa LED semakin menurun. Luas area heatsink 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap panas yang dilepaskan. Selain itu, geometri heatsink 

juga sangat berpengaruh. 

 

Kata kunci: pendingin pasif, heatsink, LED, passive cooling, XHP50 

 

Pendahuluan 

Sistem penerangan adalah sumber 

utama konsumsi listrik dunia. Sekitar 20% 

listrik yang dikonsumsi di dunia adalah 

untuk penerangan tempat tinggal dan 

tempat-tempat umum [1]. Dalam beberapa 

tahun terakhir, lampu light emitting diodes 

(LED) dianggap berperan penting dalam 

industri penerangan. Hal ini dikarenakan 

potensinya dalam menghasilkan bukan 

hanya cahaya tetapi juga lingkungan yang 

baik dengan konsumsi daya rendah [2]. 

Dibandingkan dengan sumber cahaya 

tradisional, lampu LED mempunyai umur 

yang panjang, ketahanan uji yang baik dan 

efisiensi yang tinggi. Dengan karakter 

“energy saving, low-carbon economy”, 

LED menjadi trend saat ini sebagai lampu 

generasi keempat dan telah digunakan 

dalam banyak aplikasi [3]. LED 

menghabiskan 50% energi dibandingkan 

dengan lampu fluorescent atau lampu neon 

[4].  

LED adalah dioda semikonduktor. 

Akan tetapi, LED berbeda dengan dioda 

biasa karena dimanufaktur untuk aplikasi 

penerangan. LED mengubah energi listrik 

menjadi cahaya [5,6]. LED menghasilkan 

energi cahaya dengan menggunakan 20 

sampai 30% energi listrik dan mengubah 

sisanya 70 sampai 80% menjadi panas. 

Panas yang dihasilkan menaikkan 

temperatur junction LED [7]. Temperatur 

junction yang tinggi akan membuat 

berkurangnya efisiensi optik dan umur 

fosfor [8]. Sehingga upaya untuk 

mengurangi temperatur junction sangat 

perlu dilakukan untuk menghindari efek-

efek tersebut. 

Studi tentang pendingin LED telah 

dilakukan peneliti-peneliti di dunia. 

Diantaranya oleh Lu et al. [5] yang 
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menggunakan heat pipe yang berhasil 

menurunkan temperatur junction sampai 

52oC. Cheng et. al [9] menggunakan 

metode elemen hingga untuk memprediksi 

penyebaran panas dan temperatur junction 

pada LED berdaya tinggi dan menemukan 

bahwa dengan menggunakan fan pada sisi 

dinding heatsink dapat menaikkan 

koefisien perpindahan panas konvektif 

untuk menurunkan temperatur junction. 

Wang et al. [10] menggunakan pendingin 

termoelektrik dan kipas untuk lampu LED 

pada aplikasi otomotif untuk 

mengoptimalkan performa LED. Studi 

perbandingan antara jet-mikro dan alat 

pendingin cairan kanal-mini dilakukan oleh 

Bladimir et al. [11]. Yan et al. [12] 

membuat pendingin aktif menggunakan 

heatsink dengan pelat pendingin cairan 

untuk menyebarkan panas. 

Dilihat dari sisi efek pendinginan, 

metode-metode di atas dapat menurunkan 

temperatur junction. Akan tetapi,  metode-

metode di atas memiliki kekurangan seperti 

kerumitan, energi yang terbuang dan harga 

yang mahal. Dari metode yang ada, 

pendingin pasif masih menjadi pilihan 

karena kebisingannya rendah, 

ketahanannya tinggi dan harganya murah 

[13]. Penelitian ini adalah penelitian 

fundamental yang bertujuan untuk 

mempelajari karakteristik lampu LED 

dengan sistem pendingin pasif 

menggunakan heatsink konvensional. Studi 

tentang karakteristik termal lampu LED 

sangat dibutuhkan untuk merancang 

pendingin pasif yang mampu membuat 

performa LED optimal. 

 

Metodologi 

Susunan peralatan ditunjukkan Gambar 

1. Peralatan terdiri dari data logger GL240 

(10 channel) dengan termokopel tipe K, DC 

Power Supply dengan jangkauan tegangan 

0-30 V dan arus 5 A, dan sebuah komputer 

untuk mengolah data.  

Lampu LED yang dipakai adalah satu 

buah lampu LED Cree XHP50 yang 

ditunjukkan Gambar 2 memiliki 

karakteristik seperti ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

 

Gambar 1. Susunan peralatan eksperimen 

 

Gambar 2.  LED Cree XHP50 dengan 

thermal pad tembaga 

 

 

 

 

Tabel 1. Karakteristik LED Cree XHP50 

yang dipakai [14] 

No. Parameter Nilai 

1 Ukuran 5 mm x 5 mm 

2 Arus maksimum 3 A 

3 Daya maksimum 19 W 

4 Flux maksimum 2546 lumen 

5 Flux pada temperatur 

junction 25oC 

1284 lumen 

6 Flux pada temperatur 

junction 85oC 

1120 lumen 

7 Tegangan maju 

(forward voltage) 

5,75 V 
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8 Temperatur junction 

maksimum 

150oC 

9 Grup XHP50  J4 

10 Nominal CCT 6000K 

 

Alasan pemakaian lampu LED Cree 

XHP50 adalah karena kelebihannya 

dibandingkan lampu LED generasi 

sebelumnya, yaitu lampu LED Cree XM-L. 

Lampu LED Cree XM-L telah populer 

digunakan karena memiliki form factor 

rendah yang memberikan kemudahan 

dalam perancangan. XM-L populer untuk 

banyak aplikasi khususnya dalam bidang 

otomotif dan untuk senter. LED XM-L 

sering dioperasikan pada tegangan 

maksimum, 3,7 V, untuk mendapatkan 

lumen maksimal karena rating dayanya 

rendah. Selain itu, dibutuhkan arus yang 

relatif tinggi. Jika LED XM-L dioperasikan 

di tegangan maksimum mengakibatkan 

cepat putus. Pada aplikasi otomotif, untuk 

mendapatkan tegangan tersebut harus 

diturunkan dari tegangan aki sebesar 12 V. 

Hal ini membuat banyak kehilangan energi 

listrik. Pada aplikasi yang sama, lampu 

XM-L sering dipasang dua buah secara 

paralel untuk mendapatkan lumen yang 

diperlukan. Kehadiran XHP50 merupakan 

solusi dari kekurangan lampu XM-L. Sama 

seperti LED XM-L, XHP50 memiliki form 

factor yang rendah sehingga dapat 

menggunakan reflektor yang sama dengan 

lampu XM-L yang telah ada. XHP50 

diproduksi dengan dua pilihan yaitu 6 V 

dan 12 V. Untuk menurunkan dari tegangan 

aki 12 V ke 6 V energi listrik tidak banyak 

terbuang seperti pada lampu XM-L. Selain 

itu, XHP50 memiliki lumen dua kali lipat 

lebih besar daripada lampu XM-L. 

Sehingga satu buah lampu LED XHP50 

dapat menggantikan dua lampu XM-L yang 

biasanya dipasang secara paralel.  

Performa LED akan turun seiring 

dengan naikknya temperatur junction. 

Gambar 3 menunjukkan pengaruh 

temperatur junction terhadap nilai flux 

lumin relatif LED XHP50 [14]. 

Pendingin yang dipakai adalah heatsink 

seperti ditunjukkan Gambar 4. Heatsink 

yang digunakan adalah heatsink yang biasa 

dipakai untuk mendinginkan prosesor 

komputer. Oleh karena itu, heatsink tidak 

dibuat atau dirancang sendiri, tetapi dapat 

diperoleh di  
 

 

Gambar 3. Pengaruh temperatur 

junction terhadap performa LED 

 

Gambar 4. Heatsink yang dipakai 

 

toko-toko aksesoris komputer. Luas area 

heatsink adalah sekitar 836 cm²,  1170 cm², 

dan 890,4 cm² berturut-turut untuk heatsink 

1, 2 dan 3.  

LED dipasang di atas heatsink dengan 

menghadap ke atas dengan material 

thermal interface yang memiliki nilai 
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konduktifitas  kurang dari 1 W/m2.K. Pada 

jarak sekitar 90 cm di atas LED, dipasang 

alat pengukur lux untuk mengetahui 

performa LED. Eksperimen dilakukan di 

ruangan yang relatif gelap dimana alat 

pengukur lux menunjukkan nilai nol. 

Akan dibandingkan pengaruh daya 

masukan terhadap performa LED, 

temperatur thermal pad dan temperatur 

heatsink (case). Daya masukan adalah 

sebesar 11, 13, 15 17 dan 19 W. 19 W 

adalah daya maksimal LED XHP50. Daya 

diatur dengan mengubah nilai arus dan 

tegangan. Nilai arus dan tegangan 

dimonitor agar daya yang diinginkan 

tercapai. Data logger harus dinyalakan 

selama 30 menit sebelum pengambilan 

data. Untuk setiap satu variasi nilai daya 

masukan dipakai waktu selama satu jam 

agar temperatur thermal pad, dan heatsink 

relatif konstan. Dalam keadaan ini bisa 

dianggap steady. Setelah keadaan steady 

tercapai data lux, temperatur thermal pad, 

temperatur heatsink dan temperatur 

lingkungan dicatat. Data diolah 

menggunakan program pengolah data pada 

komputer. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Panas akan dialirkan secara konduksi 

dari LED chip ke thermal pad. Dari thermal 

pad panas dikonduksikan ke TIM (thermal 

interface material), lalu konduksi berakhir 

di heatsink. Panas lalu berpindah dari 

heatsink ke udara sekitar secara konveksi. 

Konveksi alami memiliki peranan utama 

dalam perpindahan panas pendingin pasif, 

yaitu dari heatsink ke lingkungan, 

dibandingkan konduksi dan radiasi. Radiasi 

tidak berperan secara signifikan sehingga 

dapat diabaikan. Jika konveksi alami 

berperan paling signifikan maka luas area 

heatsink akan sangat menentukan nilai 

temperatur thermal pad. Hal ini berkaitan 

dengan persamaan konveksi pada 

persamaan (1) berikut ini. 

 

(1) 

Dimana Qconv, h, A dan ΔT adalah  jumlah 

panas yang dipindahkan melalui konveksi 

(W), koefisien perpindahan panas 

(W/m2.K), luas area permukaan benda 

padat (m²), perbedaan temperatur antara 

heatsink dan udara sekitar (oC). 

Pengaruh Daya Masukan terhadap 

Temperatur Thermal Pad dan 

Temperatur Heatsink. Gambar 5 

menunjukkan grafik pengaruh daya 

masukan terhadap temperatur  
 

Gambar 5. Grafik pengaruh daya masukan 

terhadap temperatur thermal pad 

 

thermal pad. Karena keadaan temperatur 

lingkungan berbeda sehingga nilai 

temperatur thermal pad dikurangi 

temperatur lingkungan yang sesuai. Dari 

sini nilai temperatur adalah nilai relatif 

terhadap lingkungan. Dari grafik 

didapatkan temperatur relatif thermal pad 

paling tinggi adalah heatsink 1 untuk setiap 

nilai daya masukan. Nilai temperatur relatif  

thermal pad yang lebih rendah adalah untuk 

heatsink 3 lalu heatsink 2. Hal ini bisa jadi 

karena luas permukaan heatsink 2 lebih 

besar daripada heatsink 3 dan luas 

permukaan heatsink 3 lebih besar daripada 

heatsink 1. Hal ini sesuai dengan 

persamaan (1) dimana nilai panas yang 

dilepaskan dengan konveksi alami akan 

semakin besar seiring bertambahnya luas 

perpindahan panas. 
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Dari grafik juga didapatkan bahwa 

semakin tinggi nilai daya masukan semakin 

tinggi temperatur relatif thermal pad. Hal 

ini menunjukkan semakin besar daya 

masukan, semakin besar panas yang 

dihasilkan. 

Gambar 6 menunjukkan grafik 

pengaruh daya masukan terhadap 

temperatur relatif heatsink. Dari grafik 

didapatkan temperatur relatif heatsink 

paling tinggi adalah heatsink 1 untuk setiap 

nilai daya masukan. Temperatur relatif 

heatsink 2 menunjukkan nilai lebih rendah 

daripada heatsink 1 karena dengan bentuk 

yang relatif sama memiliki luas area yang 

lebih besar. Temperatur heatsink 3 

menunjukkan nilai lebih rendah daripada 

heatsink 2 meski luas areanya lebih rendah. 

Hal ini bisa jadi karena konfigurasi fin-fin-

nya menyebabkan perpindahan panas yang 

lebih efektif. Konfigurasi fin-fin pada 

heatsink 2 bisa jadi menyebabkan nilai 

koefisien perpindahan panas meningkat. 

Sesuai persamaan (1), hal ini akan 

menaikkan nilai panas yang dilepaskan 

heatsink ke lingkungan. 

Pengaruh Daya Masukan terhadap 

lux LED. Nilai lux adalah nilai yang biasa 

dipakai untuk menentukan kebutuhan 

pencahayaan. Nilai lux merupakan rasio 

antara lumen dengan luas area. Gambar 7 

menunjukkan pengaruh daya masukan 

terhadap lux LED. Dari grafik didapatkan 

bahwa nilai lux paling tinggi adalah untuk 

heatsink 3. Nilai yang lebih rendah 

selanjutnya adalah heatsink 2 dan heatsink 

1. Hal ini tentu menarik meski nilai 

temperatur relatif thermal pad 

menggunakan heatsink 3  lebih tinggi 

daripada heatsink 2. Dari grafik didapatkan 

semakin besar daya masukan semakin besar 

pula nilai lux-nya. 

Pengaruh Daya Masukan terhadap 

Performa LED. Untuk menentukan 

performa, nilai lux dibagi dengan jumlah 

daya masukan. Gambar 8 menunjukkan 

nilai lux per watt untuk masing-masing 

nilai daya masukan. Dari grafik terlihat 

nilai performa paling tinggi adalah pada 

nilai daya masukan terendah, yaitu 11 W, 

dengan nilai performa paling tinggi adalah 

menggunakan heatsink 3. 

Hal ini bisa jadi karena temperatur 

junction LED lebih rendah dibandingkan 

jika pada nilai daya masukan lebih besar. 

Pada pembahasan sebelumnya didapat 

bahwa nilai temperatur relatif thermal pad 

semakin tinggi dengan naiknya daya 

masukan. Hal ini menunjukkan nilai 

temperatur junction semakin tinggi. Pada 

pembahasn ini nilai lux per watt LED 

semakin rendah seiring dengan naiknya 

daya masukan. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai performa LED akan menurun seiring 

dengan naiknya temperatur junction. 

Gambar 6. Grafik pengaruh daya 

masukan terhadap temperatur heatsink 

Gambar 7. Grafik pengaruh daya masukan 

terhadap nilai lux 
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Gambar 8. Grafik pengaruh daya masukan 

terhadap performa LED  

 

Kesimpulan 

Dari penelitian ini didapatkan bahwa 

semakin tinggi daya masukan, nilai 

temperatur junction semakin tinggi. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai temperatur relatif 

thermal pad. Semakin besar daya masukan,  

lux yang dihasilkan semakin tinggi, tetapi 

performa LED semakin menurun. Luas area 

heatsink mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap panas yang dilepaskan. Selain itu, 

geometri heatsink juga sangat berpengaruh 

terhadap panas yang dilepaskan. 
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Abstrak 

Air merupakan energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar pengganti bahan 

bakar konvensional. Bahan bakar yang berasal dari air didapatkan dengan salah satu caranya 

yaitu melalui proses elektroisis air. Proses elektrolisis air adalah proses pemecahan molekul 

H2O menjadi senyawa H2 (Hidrogen) dan O2 (Oksigen) dengan bantuan listrik. Selain itu juga 

dapat menghasilkan campuran hidrogen dan oksigen yang disebut oxy-hydrogen (HHO) atau 

Brown’s gas dengan alat elektrolisisnya yang dinamakan generator HHO. Pada penelitian ini 

menggunakan generaotr HHO tipe dry cell dengan menggunakan pelat elektroda dari bahan 

Stainless Steel 304L yang disusun dengan jarak antar pelat 1.5 mm. Larutan elektrolisis 

digunakan campuran air dan katalis NaHCO3 2.15 % untuk mempercepat proses elektrolisis. 

Hasil dari penelitian pengaruh ketebalan pelat elektroda terhadap produktivitas Brown’s gas  

dengan ketebalan 0.3, 1, 1.2 dan 1.5 mm adalah produktivitas tertinggi pada ketebalan pelat 

0.3 sebesar 0.0169 l/s dengan daya 424 watt, sedangkan produktifitas terendah pada ketebalan 

pelat 1.5 mm sebesar 0.0157 l/s dengan daya 433 watt. Serta efisiensi tertinggi pada ketebalan 

pelat 0.3 mm sebesar 25.95% 

 

Kata kunci : Brown’s gas, generator HHO, elektrolisis air, ketebalan pelat 

Pendahuluan 

Air merupakan salah satu energi 

alternatif yang dapat dimanfaatkan 

mengingat hampir 70% dari bumi di 

selimuti oleh air. Hasil penguapan dari air 

memiliki sifat yang sangat ramah terhadap 

lingkungan. Air adalah suatu senyawa yang 

selalu tersedia dan senyawa air (H2O) 

terdiri dari hidrogen (H2) dan oksigen (O2) 

yang keduanya dapat dibakar dan dapat 

juga membantu proses pembakaran [1]. Air 

mengandung hidrogen yang merupakan 

energi carrier atau pembawa energi karena 

hidrogen tidak bisa didapatkan secara 

langsung, melainkan dari salah satu 

prosesnya yang dinamakan dengan proses 

elektrolisis air [2]. 

Proses elektrolisis air merupakan suatu 

proses yang memisahkan senyawa H2O 

menjadi hidrogen (H2) dan oksigen (O2), 

elektrolisi air juga bisa menghasilkan oxy-

hydrogen (HHO) atau Brown’s gas. Proses 

tersebut terjadi pada sebuah alat yang 

dinamakan electrolyer yaitu sebuah alat 

elektrokimia (electrochemical) yang 

mengkonversi elektrik dan energi termal 

menjadi sumber energi kimia berupa fuel 

(hidrogen). Brown’s gas dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan peforma 

dari mesin pembakaran dalam [3]. Pada 

tahun 1977, NASA melakukan penelitian 

tentang pengaruh injeksi gas hidrogen botol 

pada kinerja mesin pengapian busi, NASA 

menyimpulkan bahwa adanya 

pencampuran bahan bakar dengan hidrogen 

dapat meningkatkan efisiensi mesin dengan 

hasil 70% dari rasio stoikiometri [4]. 

Alat yang digunakan untuk 

memproduksi Brown’s gas adalah 

generator HHO, pada penelitian ini 

digunakan generator HHO tipe dry cell 

yang umumnya berbentuk pelat (square 

cell). Elektroda yang tercelup air hanya 

sebagian yaitu melalui lubang dan celah 

pelat. Keunggulan tipe ini terletak pada 

desain lebih murah dan mudah, waktu 
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produksi lebih cepat, arus rendah, dan air 

yang digunakan lebih sedikit karena hanya 

terfokus pada celah pelat [5]. Adapun 

reaksi yang terjadi pada masing-masing 

pelat di generator HHO yaitu Persamaan 1 

[6]. 
 

Reaksi oksidasi di anoda (+): 

2 H2O (l)  O2(g) + 4 H+
(aq) + 4 e- 

Reaksi reduksi di katoda (-): 

2H2O(l)  + 2e
-  H2(g) + OH-

(aq)      (1) 

Reaksi keseluruhan: 

2 H2O (l)  2 H2(g)  + O2(g) 
 

Penggunaan air murni tanpa tambahan 

katalis akan menyebabkan konduktor 

listriknya rendah dan produksi Brown’s gas 

rendah. Oleh karena itu penggunaan larutan 

elektrolit yaitu campuran air dan katalis 

akan meningkatkan konduktivitas sehingga 

produksi Brown’s gas tinggi [7]. 

Penambahan arus dan katalis NaHCO3 akan 

meningkatkan performa dari generotor 

HHO untuk proses elektrolisis [8]. 

Penelitian lain menyatakan penggunaan 

sistem direct (tenaga matahari) 

menghasilkan daya yang fluktuasi 

mengikuti radiasi matahari sedangkan 

sistem indirect lebih konstan [9]. 

Pada proses elektrolisis terdapat 

faktor-faktor yang memperngaruhi antara 

lain: 

a. Daya yang dibutuhkan generator HHO  

𝑃 = 𝑉. 𝐼                                 (2) 

Dimana:  

P  = Daya electrolyzer dry cell (Watt) 

V = Beda potensial (Volt) 

I   = Kuat arus listrik (Ampere) 

b. Produktivitas Brown’s gas yang 

dipengaruhi volume Brown’s gas dalam 

per menit 

𝑄 =
⩝

𝑡
                              (3) 

Dimana:  
Q=Produktivitas Brown’s gas (l/s) 

⩝= Volume Brown’s gas (liter) 

t = Waktu elektrolisis air (second) 

c. Efisiensi dari generator HHO 
η=QHHO x ρHHO x LHVHHO                         (4) 

             P 

Dimana: 

QHHO    = Produktivitas Brown’s gas (l/s) 

ρHHO  = Massa jenis Brown’s gas (gr/l) 

LHVHHO= Lower Heating Value (J/gr) 

P= Konsumsi daya electrolyzer (Watt) 

 

Metode Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh 

ketebalan pelat elektroda terhadap 

produktivitas brown’s gas dilakukan 

dengan metode penelitian eksperimental. 

Generator HHO yang digunakan adalah 

tipe dry cell dengan menggunakan 10 buah 

pelat terdiri dari 8 buah pelat netral dan 2 

pelat elektroda. Masing-masing dari pelat 

berukuran 70x70 mm dengan dua lubang 

berdiameter 8 mm.  

 

 

 
Gambar 1. Generator HHO 

 

Dua buah pelat elektroda yang terdiri 

dari anoda (positif) dan katoda (negatif) 

dihubungkan ke sebuah inverter DC 

dengan arus sebesar 10 Ampere. Pada 

anoda terjadi reaksi oksidasi dan di katoda 

terjadi reaksi reduksi. Material pelat yang 

digunakan adalah Stainless Steel 304L 

dengan ketebalan bervariasi 0.3, 1, 1.2, 

dan 1.5 mm. Bahan ini dipilih karena 

memiliki konduktivitas termal dan 

ketahanan korosi tinggi, juga bahan ini 

mudah didapatkan dipasaran dengan harga 

yang relatif terjangkau. 
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Keterangan: 

1. Generator HHO tipe Dry cell  

2. Kotak Bubbler 

3. Gelas Ukur 

4. Inverter DC 

5. Voltmeter digital 

6. Termometer Digital 

7. Katup pembuangan kotak bubbler 

8. Katub pembuangan gelas ukur 

Gambar 2. Instalasi Penelitian 

 

Langkah pengujian pada penelitian 

yaitu pemasangan konstruksi generator 

HHO sesuai dengan skema alat dengan 

jarak antar pelat 1.5 mm. Larutan elektrolit 

yang digunakan terdiri dari campuran air 

dan katalis NaHCO3 dengan fraksi massa 

2.15 % atau 55 gram. Pengambilan data 

dilakukan dengan melihat parameter 

pengukuran yang terbaca yaitu tegangan, 

temperatur dan volume dari Brown’s gas. 

Metode pengukuran volume Brown’s gas 

menggunakan prinsip manometer dengan 

melihat antara perubahan ketinggian (∆t) 

air dalam tabung dan air di luar tabung 

pada tekanan 1 atm kondisi tabung 

tertutup. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data yang didapatkan berupa besar 

tegangan (voltage), temperatur dan laju 

produksi yang berupa volume Brown’s 

Gas dalam liter per sekon. Gambar 3 

melihatkan bahwa ketebalan pelat semakin 

tipis akan memiliki volume Brown’s gas 

semakin besar dibanding dengan ketebalan 

pelat yang lebih tebal. Selain itu juga nilai 

gradien atau kemiringan garis dari masing-

masing ketebalan pelat menunjukkan 

bahwa semakin besar nilai gradien maka 

volume yang dihasilkan semakin besar 

dengan urutan penghasil volume yang 

paling besar ke kecil yaitu ketebalan pelat 

0.3, 1, 1.2, dan 1.5 mm. 

    
Gambar 3. Hubungan antara volume 

Brown’s gas dan waktu  

 

Hal ini disebabkan ketebalan pelat semakin 

tebal memiliki hambatan yang semakin 

besar seperti Persamaan 5. 

𝑅 =  
𝛼.𝑙

𝐴
                                     (5) 

Dimana : 

R = Besarnya hambatan (ohm) 

α = Resistivitas material elektroda atau 

tahanan jenis material (Ω.mm) 

l   = ketebalan material (mm) 

A = Luas permukaan elektroda (mm2) 

Jika hambatan pada pelat elektroda 

semakin besar maka transfer elektron untuk 

memecah molekul H2O akan terhambat 

sehingga produktivitas Brown’s gas 

menjadi rendah. Pada setiap masing-

masing ketebalan memiliki resistivitas 

material tetap dan luar permukaan 

elektroda tetap sehingga faktor yang 

berubah adalah hambatan yang dipengaruhi 

oleh ketebalan dari masing-masing pelat (l) 

yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hambatan masing-masing pelat 

No. l 

(mm) 

r 

(mm) 

A 

(mm2) 

 α 

(Ω.mm) 

R (Ω) 

1. 0.3 

28 
4923.5

2 

6.9 x 10-

4 

4.20 x 10-

8 

2. 1 1.40 x 10-

7 

3. 1.2 1.68 x 10-

7 

4. 1.5 2.10 x 10-

7 
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Dari Gambar 3 juga menunjukkan 

pada ketebalan 0.3 dan 1 mm memiliki laju 

produksi lebih cepat dari pada ketebalan 1.2 

dan 1.5 mm. Sehingga waktu yang 

dibutuhkan lebih cepat untuk memproduksi 

Brown’s gas. Hal ini juga dapat ditinjau 

dari ketebalan pelat semakin tebal akan 

membuat jarak antar elektroda semakin 

jauh. Semakin jauh jarak anoda dan katoda 

akan membuat transfer elektron terhambat 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

mentransfer elektron. Sehingga produksi 

Browns gas menurun akibat dari 

pergerakan elektron yang lambat untuk 

memecah molekul H2O.  

 

 
Gambar 9. Hubungan antara daya terhadap 

ketebalan pelat 

 

Pada penelitian ini juga mengamati 

besar daya yang dibutuhkan untuk proses 

elektrolisis.  Ketebalan pelat elektroda 

semakin besar maka akan meningkatkan 

konsumsi daya dari generator HHO. 

Penambahan ketebalan pelat elektroda akan 

meningkatkan tegangan dengan arus yang 

diberikan tetap sehingga konsumsi daya 

akan semakn meningkat. 

Ketebalan pelat yang semakin besar 

akan menyebabkan jarak antar elektroda 

katoda dan anoda semakin jauh. Electrical 

resistance (hambatan) akan naik ketika 

jarak (gap) elektroda semakin jauh yang 

menyebabkan electrical energy naik pula 

[10]. Hal ini sesuai dengan Persamaan (6)  

berikut.  

               V = I . R                         (6) 

Dimana: 

V  = Beda Potensial (Volt) 

I    = Kuat Arus (Ampere) 

R = Hambatan (Ohm) 

Jika arus yang diberikan pada proses 

elektrolisis tetapyaitu sebesar 10 ampere 

sehingga tegangan yang dihasilkan 

meningkat maka daya yang dibutuhkan 

generator HHO juga akan meningkat 

seperti rumus I = V/R. Besarnya tegangan 

dapat dipengaruhi oleh hambatan dari pelat, 

hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. semakin 

tebal pelat maka hambatan dari pelat 

tersebut semakin besar dengan nilai 

resistivitas dan luas permukaan elektroda 

tetap. 

 

 
Gambar 10. Hubungan antara efisiensi 

terhadap ketebalan pelat 

 

Selain melakukan pengamatan 

terhadap produktivitas dari Brown’s Gas, 

penelitian ini juga mengamati nilai efisiensi 

dari generator HHO yang digunakan. 

Efisiensi yang didapatkan dari 

perbandingan energi yang dihasilkan oleh 

proses dengan energi yang dibutuhkan 

untuk proses elektrolisis. Energi yang 

dihasilkan adalah volume Brown’s gas per 

detik sedangkan energi yang dibutuhkan 

adalah daya yang berupa penambahan 

tegangan.  

Gambar 10. menunjukkan nilai 

efisiensi dari generator HHO. Ketebalan 

pelat elektroda semakin besar akan 

menurunkan efisiensi. Sehingga efisiensi 
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tertinggi pada ketebalan pelat elektroda 0.3 

mm sebesar 25.95 % dan efisiensi terendah 

pada ketebalan pelat 1.5 mm sebesar 23.62 

%. Efisiensi akan meningkat seiring dengan 

menurunnya ketebalan pelat elektroda. 

Jika efisiensi berbanding lurus dengan 

energi yang dihasilkan dan berbanding 

terbalik dengan energi yang dibutuhkan. 

Efisiensi dari generator HHO dapat 

dinyatakan dengan produktivitas  (volume 

alir), masaa jenis gas dan Lower Heating 

Value Brown’s gas dibanding dengan 

konsumsi daya dari generator HHO. Nilai 

masaa jenis gas dan Lower Heating Value 

Brown’s gas memiliki perbandingan tetap 

pada setiap ketebalan pelat elektroda dan 

nilai yang berubah adalah voume alir dari  

Brown’s gas dan tegangan. Maka dalam hal 

ini efisiensi dari generator HHO akan 

berbanding lurus dengan produktivitas 

Brown’s gas. Namun juga berbanding 

terbalik dengan daya yang dibutuhkan 

generator HHO untuk proses elektrolisis.  

  

esimpulan 

Menurut hasil analisis data dan 

pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produktivitas tertinggi pada ketebalan 

pelat 0.3 sebesar 0.0169 l/s dengan daya 

424 watt, sedangkan produktifitas 

terendah pada ketebalan pelat 1.5 mm 

sebesar 0.0157 l/s dengan daya 433 watt. 

2. Semakin besar ketebalan pelat elektroda 

maka hambatan dari pelat semakin besar 

sehingga daya yang dibutuhkan semakin 

meningkat. 

3. Efisiensi terbesar pada ketebalan pelat 

0.3 mm sebesar 25.95% karena 

produktivitas yang dihasilkan lebih 

besar dan daya yang dibutuhkan lebih 

kecil sedangkan efisiensi terendah pada 

ketebalan pelat 1.5 mm sebesar 23.62 %. 
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Abstract 

Boiler as an important device in steam power plant has a big role in producing power. 

The study of thermal efficiency and physical exergy efficiency had been done on boiler 

at PLTU Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. This study used three variations of 

operation load. The analysis of thermal efficiency on boiler used indirect method. From 

the evaluation that has analysed, the boiler has decrease trend line along with the load of 

operation which 100% load of operation has 82.453% , 75% load of operation has 

80.055% and 50% load of operation has 79.5% as output. Loss due to heat in dry flue gas, 

moisture in combustion air and carbon monoxide increase as the decrease of load 

operation. Major losses which more than 0.5% are loss due to heat in dry flue gas, 

moisture in as fired fuel and moisture from burning hydrogen. Minor losses which less 

than or equal to 0.5% are moisture in combustion air, carbon monoxide, radiation and 

convection, unburned carbon in ash, sensible heat in bottom ash, sensible heat in fly ash 

and unaccountable loss. Exergy as a method to evaluate the boiler as following 2nd law of 

thermodynamic. Exergy method, especially physical exergy was evaluated boiler based 

on the environment which called dead. The analysis of physical exergy efficiency shows 

28.8% from 100% load of operation, 27.3% from 75% load of operation and 26.28% from 

50% load of operation. 

Keyword: Efficiency, Boiler, Heat Loss, Exergy 

 

Introduction 

In this era of globalization, the rapid 

development of technology impacts 

competition among countries, especially in 

industrial sector.  That also impacts 

fulfillment of energy requirement that will 

be grows over time, where industrial sector 

is one of the most energy consumer [1].  The 

growth of industrial sector, must be 

coupled with the availability of sufficient 

energy, which called electricity. Therefore 

required a variety of power plants that are 

adapted to local conditions and natural 

factors [1]. Thermal power plants, using 

heat engine that transforms thermal energy 

from combustion into rotational energy to 

be mechanical power.  On this case, steam 

power plant are widely used due to its high 

efficiency, economical cost, and produced 

great power [2]. 

One of the main component of steam 

power plant is boiler. One of its function, 

boiler can increase the thermal efficiency 

of rankine cycle by increasing boiler 

pressure [3]. Factor of efficiency is related 

closely to the cost. Time, age, bad 

maintenance are examples of many reasons 

why boiler efficiency decreases.  

By the 1st law of thermodynamic, heat 

loss is a main factor which have an effect 

on thermal efficiency identify at boiler. 

This method analyze various type of losses 

that can be influence to the performance of 

boiler. By the 2nd law of thermodynamic, 

exergy is a method to evaluate the 

efficiency correctly.  Therefore, by the 

description above hence the indirect 

method analyze and physical exergy are 

needs to know the efficiency by 1st and 2nd 

law of thermodynamic, which will be 
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useful to evaluate to increase the efficiency 

and thrift of operational cost. 

 

Theoritical 

Boiler. Boiler is a combination between 

systems and devices which used to 

transform chemical energy from fossil fuel 

to be thermal fuel, and transfer that thermal 

energy produced to working fluid, usually 

water, to be worn on the process of 

elevated temperatures until it becomes 

heated or steam to a partial change into 

mechanical energy in a turbine [4] . 

 

Efficiency of Boiler. Efficiency is the 

work value ability of a device to process 

materials from input to be output. 

Efficiency of boiler is defined as the 

percentage of heat input that is effectively 

utilized to generate steam. 

Indirect Method. On indirect method, 

efficiency is 100 substrate by heat loss 

fractions as showed in figure 2.1. 

 

Figure 1 Indirect Method Evaluation 

Heat Losses and Efficiency of Boiler 

Formula 

A. Loss due to heat in dry flue gas (Lg) 

  X 100 (1) 

B. Heat loss due to moisture in as fired 

fuel (Lmf) 

  X 100  (2) 

C. Heat loss due to moisture from burning 

hydrogen (Lh) 

 (3) 

D. Heat loss due to moisture in 

combustion air (Lma) 

 (4) 

E. Heat loss due to carbon monoxide 

(Lco) 

   (5) 

F. Heat loss due to radiation and 

convection (Lr) 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 ABMA Standard 

Radiation Loss Chart 

G. Heat loss due to unburned carbon (Luc) 

 X 100 (6) 

H. Unaccounted heat loss (Lun) 

Set as 1 

I. Heat loss due to sensible heat in 

bottom ash (Lp’) 

X100 (7) 

J. Heat loss due to sensible heat in fly ash 

(Ld’) 

X100 (8) 

K. Boiler thermal efficiency 

a. ⅀L = Total Heat Loss 

⅀L = Lg + Lmf + Lh + Lma + Lco + Lr 

+ Luc + Lun + Lp’ + Ld’  (9) 

b. ɳbh = ( 100 – L )  (10) 

 

Exergy. Exergy is the work potential of 

energy. The amount of energy that can 

extract as useful work. In an exergy 

analysis, the initial state is specified. The 

system must be in the dead state at the end 

of the process to maximize the work 

output. 

Energy = Exergy + Anergy 

In the process of fuel combustion, the 

necessary quantity of oxygen for 

combustion is bringing the right amount of 
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air. The air for temperature and pressure, 

possesses certain exergy, or its exergy is 

assumed zero if its state is in equilibrium 

with the environment. Dead state is when it 

is in thermodynamic equilibrium with the 

environment. 

At the dead state, a system is at the 

temperature and pressure of its 

environment. The properties of a system at 

the dead state are denoted by subscript 

zero. 

Physical Exergy Formula. 

General physical exergy equation: 

E = (H – H0) – T0 (S – S0)  (11)  

A. Incoming Flows 

a. Feed Water 

E = (Hfw – H0) – T0 (Sfw – S0) (12) 

b. Fuel 

E    = (Hf – H0) - T0 (Sf – S0) (13) 

B. Outgoing Flows 

a. Flue Gas 

E = (Hfg - H0) – T0 (Sfg – S0) (14) 

b. Main Steam 

E = (Hms - H0) – T0 (Sms – S0) (15) 

c. Ash 

E = (Hash – H0) – T0 (Sash – S0) (16) 

C. Physical Exergy Efficiency 

 ɳe =  X 100 (15) 

 

Result 

1. Thermal Efficiency 

A. Heat Loss Due To Heat in Dry Flue 

Gas 

 
Figure 3 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Heat In Dry Flue Gas 

 

The number of heat loss due to heat 

in dry flue gas decreases as the increase of 

operation load. This heat loss has the 

largest number than other losses. This heat 

loss can be categorized as combustion 

factor which the burners ability to burn fuel 

measured by unburned fuel and excess air 

in the exhaust. This percentage can be 

occurs by content of fix carbon, volatile 

matter, moisture and ash in the coal as a 

fuel. Excess air also occurs the combustion 

which the perfect combustion has its own 

ingredients content between fuel and air. 

Thus, this heat loss is depends on its coal 

and combustion process. 

 

B. Heat Loss Due To Moisture in as Fired 

Fuel 

 

 
Figure 4 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Moisture In As Fired Fuel 

 

The number of heat loss due to heat 

in moisture in as fired fuel depends with the 

load of operation. This heat loss depends at 

the moisture content of coal and enthalpy 

of vapor at gas temperature leaves 

chimney. 

The measurement of moisture also 

the reason why this heat loss depends on 

the load of operation. This heat loss can be 

categorized as combustion loss which the 

burners ability to burn fuel measured by 

unburned fuel and excess air in the exhaust.  
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C. Heat Loss Due To Moisture from 

Burning Hydrogen 

 

 
Figure 5 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Moisture from Burning 

Hydrogen 

 

The number of heat loss due to 

moisture from burning hydrogen decreases 

along with the load of operation. This heat 

loss can be categorized as combustion loss 

which the burners ability to burn fuel 

measured by unburned fuel and thermal 

loss which indicates the heat exchangers 

effectiveness to transfer heat from the 

combustion process to the water or steam 

in the boiler. The content of hydrogen from 

coal, the enthalpy subtract  and 

the excess air also are the reasons of why 

this loss decreases along with the load of 

operation. The excess air effects if less 

excess air means incomplete combustion 

and too much excess air means large heat 

dissipated to the chimney. 

 

 

 

D. Heat Loss Due To Moisture in 

Combustion Air 

 

 
Figure 6 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Moisture In Combustion Air 

 

The number of heat loss due to 

moisture in combustion air decreases as the 

increase of operation load. The absolute 

humidity, relative humidity, dry air per kg 

as fired coal burned, substraction of 

enthalpy of saturated vapor at reference 

temperature by enthalpy of gas exit and 

excess air are the factors of from 

combustion ability. Less excess air means 

incomplete combustion and too much 

excess air means large heat dissipated to 

the chimney. 

 

E. Heat Loss Due To Carbon Monoxide 

 

 
Figure 7 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Carbon Monoxide 

 

The number of heat loss due to 

moisture from burning hydrogen are 

decrease as the increase of operation load. 

When too little air is supplied to the burner, 

there is not enough oxygen to completely 

form CO2 with all the carbon in the fuel. 

Instead, some oxygen combines with 

carbon to form carbon monoxide (CO). CO 

is a highly toxic gas associated with 
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incomplete combustion and efforts must be 

made to minimize its formation.  

 

F. Heat Loss Due To Radiation and 

Convection 

 

 
Figure 8 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Radiation and Convection 

 

The number of heat loss due to 

radiation and convection are same in every 

operation. In every condition where 50%, 

75% and 100% load of operation has 0.3% 

heat loss. This heat loss is depends on the 

design of furnace wall which must have at 

least one third its projected surface covered 

by water cooled surface before reduction in 

radiation loss is permitted. Air through 

cooled walls must be used for combustion 

if reduction in radiation loss is to be made. 

Because the furnace produce maximum 

continuous output of 400 million btu/hr, 

thus the number of heat loss percentage is 

0.3%.  

 

 

G. Heat Loss Due To Unburned Carbon 

in Ash 

 

 
Figure 9 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Unburned Carbon In Ash 

 

The number of heat loss due to 

unburned carbon in ash are depends on 

every condition. The factors of this heat 

loss are from coal content and combustion 

factor which called as burner ability. The 

difference condition of coal in different 

condition of load operation and the 

decreases of excess air along with the load 

of operation are factors why this heat loss 

percentage can be depends on the condition 

of load operation. 

 

H. Unacountable Loss 

 

 
Figure 10 Percentage Comparison of 

Unaccountable Loss 

The number of unaccountable loss 

are same on every condition. In condition 

50%, 75% and 100% operation condition 

has 1% from ASME PTC 4. This loss 

comprise usually due to heat loss in ash, 

effects of sulfation, and calcination 

reactions in FBC boiler, unstated 
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instrument tolerances  and errors and any 

other immeasured losses. 

 

I. Heat Loss Due To Sensible Heat in 

Bottom Ash 

 

 
Figure 11 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Sensible Heat In Bottom 

Ash 

 

The number of heat loss due to 

sensible heat in bottom ash are depends 

with the load of operation. Sensible heat is 

dry heat affect to change in temperature, 

not in the moisture content. This heat loss 

is occurs due to coal content and the burner 

ability to burn the coal. The excess air has 

a role how to increase the loss to the load 

of operation. Because excess air is part of 

combustion formula to burn the fuel. 

J. Heat Loss Due To Sensible Heat in Fly 

Ash 

 

 
Figure 12 Percentage Comparison Heat 

Loss Due To Sensible Heat In Fly Ash 

 

The number of heat loss due to 

sensible heat in fly ash are depends on the 

load of operation. This heat loss is occurs 

due to coal content and combustion factor. 

The heat value is responsible of this heat 

loss. The gas temperature also takes a role 

why this heat loss number depends on the 

load of operation. 

 

K. Total Heat Loss 

 
Figure 13 Percentage Comparison of 

Total Heat Loss 

 

The number of total heat loss are decrease 

as the increase with the load of operation.  

 

L. Boiler Thermal Efficiency 

 

 
 

Figure 14 Percentage Comparison of 

Boiler Efficiency 

 

The number of boiler efficiency are 

increases along with the load of operation. 

According to the journal reference [2] 

Analisis Teknis Evaluasi Kinerja Boiler 

Type IHI FW SR Single Drum Akibat 

Kehilangan Panas di PLTU PT PJB Unit 

Pembangkitan Gresik, there are 7 same 

heat losses to the observation. There are 
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heat in dry flue gas, moisture in fuel, 

moisture from burning hydrogen, moisture 

in the combustion air, carbon monoxide, 

radiation and unaccounted loss. This is the 

table comparison analysis of fuel content 

from commissioning condition between 

journal reference PLTU PT PJB Unit 

Pembangkitan Gresik [1] and the 

observation from PLTU Tanjung Balai 

Karimun Kepulauan Riau. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 Comparison Heat Losses of Commisioning Condition from Power Plants 

No. Heat Loss 

Commissioning 

Unit 
PLTU PT PJB 

Unit 

Pembangkitan 

Gresik 

PLTU Tanjung 

Balai Karimun 

1 Heat in Dry Flue Gas 3.16 5.371 % 

2 Moisture in Fuel 0.0106 5.318 % 

3 Moisture from Burning 

Hydrogen 

6.36 5.15 % 

4 Moisture in Combustion 

Air 

0.11 0.169 % 

5 Carbon Monoxide 0 0.068 % 

6 Radiation 0.2 -  

7 Radiation and 

Convection 

- 0.3 % 

8 Unburned Carbon in 

Ash 

- 0.134 % 

9 Unaccountable Loss 1 1 % 

10 Sensible Heat in Bottom 

Ash 

- 0.0005 % 

11 Sensible Heat in Fly 

Ash 

- 0.03 % 

12 Atomizing Steam 0.196 - % 

13 Total Heat Loss 11.03 17.547 % 

14 Efficiency of Boiler 88.96 82.453 % 

2. Physical Exergy 

Table 2  Boiler Efficiency and Heat Losses List By The Condition 

No. 
Load of 

Operation 

Incoming Flows Outgoing Flows 

ɳe 
Fuel 

Feed 

Water 

Flue 

Gas 

Main 

Steam 
Ash 

1 50% 
7275.3 

kJ/kg 

190.01 

kJ/kg 

743.94 

kJ/kg 

1217.99 

kJ/kg 
0.078 26.28% 

2 75% 
7280.61 

kJ/kg 

81.381 

kJ/kg 

757.65 

kJ/kg 

1251.97 

kJ/kg 

0.384 

kJ/kg 
27.3% 
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3 100% 
7270.04 

kJ/kg 

118.1 

kJ/kg 

825.94 

kJ/kg 

1289.1 

kJ/kg 

13.1 

kJ/kg 
28.8% 

 

Figure 15 Comparison Physical Exergy 

Incoming and Outgoing Exergy

 

Table 2 is the table of physical exergy 

according to the calculation from equation 11 

and physical exergy efficiency of boiler 

according to the calculation from equation 12 

as its load of operation. From the figure 15, the 

big role of the incoming flows is fuel. The 

number of incoming flows from figure 15 is 

depends as its load of operation. Outgoing 

flows has several factors as explained in table 

2. 

 In figure 16, the biggest number of 

exergy is at commissioning which is 100% 

load of operation. From the figure 16, the 

physical exergy efficiency is depends on the 

load of operation. This kind of efficiency is 

depends with the nature temperature and 

pressure that has been set by the engineer at the 

plant. Figure 15 and table 2 the outgoing flows 

exergy is explained as the exergy that cannot 

be recovery, while in figure 15 and table 2 the 

incoming flows exergy is explained as the 

exergy that need to the process input. Then, the 

table 2 the physical efficiency of exergy is 

explained as the energy which used to be work 

that known as exergy.  
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Table 3 Comparison Between Journal Reference and Observation 

No. 
Thermal Plant “Technical 

Faculties” in Nis 

PLTU Tanjung Balai 

Karimun Kepulauan 

Riau 

1 

Theory Specification 

Capacity 8.7 MW 8.1 MW 

Thermal efficiency 91% ± 80% 

Fuel Natural 

Gas 

Coal 

2 

Counted 

Efficiency Thermal 89.9% 82.453% 

Efficiency Exergy 57.27% 28.8% 

Comparison between journal reference 

Application of Energy and Exergy Analysis 

To Increase Efficiency of A Hot Water Gas 

Fired Boiler [10] took Thermal Plant 

“Technical Faculties” in Nis and PLTU 

Tanjung Balai Karimun as an object 

observation, as shown as table 4.20. On 

journal reference [5] , the specification of the 

boiler that took as an object shown if boiler 

at Thermal Plant “Technical Faculties” in 

Nis has larger capacity than the boiler at 

PLTU Tanjung  

 

Balai Karimun Kepulauan Riau. Also, from 

the comparison of exergy efficiency, the 

boiler at PLTU Tanjung Balai Karimun 

Kepulauan Riau has lower number than the 

Thermal Plant “Technical Faculties” in Nis 

because of different fuel, production 

capacity, distinction of temperature 

reference and relation between system – 

environment from both of boiler.  

Conclusion 

1. The analysis of heat losses and 

efficiency due to its load of 

operation has 10 variation of heat 

loss. Loss due to heat in dry flue gas, 

moisture in combustion air and 

carbon monoxide decrease of the 

increase load operation. Major 

losses which more than 0.5% are 

loss due to heat in dry flue gas, 

moisture in as fired fuel and 

moisture from burning hydrogen. 

Minor losses which less than or 

equal to 0.5% are moisture in 

combustion air, carbon monoxide, 

radiation and convection, unburned 

carbon in ash, sensible heat in 

bottom ash, sensible heat in fly ash 

and unaccountable loss. The 

efficiency of boiler increase along 

with the load of operation which 

combustion is the main factor of 

why the efficiency decrease 

2. The analysis of physical exergy 

efficiency due to its load of 

operation proof if the physical 

exergy efficiency increase along 

with the load of operation. The 

combustion, temperature, pressure, 

types of coal, maintenance of the 

devices can be the reasons why the 

energy that can be work as potential 

energy. The analysis shows 26.28% 

of 50% load of operation, 27.3% of 

75% load of operation and 28.8% of 

100% load of operation. 
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Abstrak 

Wind tunnel merupakan elemen atau perangkat eksperimen yang tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan aerodinamika. Secara umum, ada dua jenis wind tunnel: siklus terbuka (open 

loop wind tunnel) dan siklus tertutup (closed-loop wind tunnel). Selanjutnya, berdasarkan 

kecepatan aliran didalam wind tunnel, maka wind tunnel juga dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa jenis: low speed wind tunnel dan high speed wind tunnel, termasuk didalamnya sub-

sonic dan supersonic wind tunnels. Didalam studi ini digunakan sebuah low-speed wind tunnel 

jenis siklus tertutup. Kecepatan maksimum aliran udara didalam wind tunnel ini sekitar 46 

m/det dengan intensitas turbulensi (IT) dapat mencapai serendah 0.49 persen. Parameter aliran 

yang dievaluasi adalah distribusi kecepatan dan intensitas turbulensi (IT) didalam beberapa 

bagian dari wind tunnel. Pengukuran tekanan didalam wind tunnel dilakukan menggunakan 

Pitot tube yang dihubungkan dengan pressure transduscer yang telah dikalibrasi. Nilai tekanan 

yang terukur ini kemudian dikonversikan kedalam kecepatan dan intensitas trubulensi aliran. 

Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas difuser yang terpasang pada wind tunnel, khususnya 

difuser kecil sudah cukup baik. Intensitas turbulensi aliran pada sisi inlet difuser ini sekitar 

0.49 persen pada kecepatan 32 m/det. Di beberapa bagian dari wind tunnel, intensitas turbulensi 

masih relatif besar, seperti pada sisi outlet elbow kecil dimana IT mencapai > 18 persen. Hasil 

studi juga menunjukkan bahwa elbow, baik yang besar maupun yang kecil berperan dalam hal 

menjadikan aliran tidak seragam pada penampang saluran wind tunnel.  

Kata kunci: Wind tunnel, profil kecepatan, intensitas turbulensi, Pitot tube, pressure 

transduser, difuser, elbow. 

 

Pendahuluan 

Dari segi konstruksi, wind tunnel 

dikelompokkan menjadi dua: (i) wind 

tunnel siklus terbuka dan (ii) wind tunnel 

siklus tertutup. Wind tunnel siklus terbuka 

sudah sangat banyak digunakan, baik 

didalam lembaga-lembaga penelitian, 

industri, maupun lembaga pendidikan. 

Wind tunnel jenis terbuka ini lebih 

sederhana dan dengan mudah untuk 

dibangun. Wind tunnel jenis tertutup relatif 

lebih rumit dalam disainnya, sehingga 

pengguna wind tunnel jenis tertutup ini tida 

sebanyak pengguna wind tunnel jenis 

terbuka. Didalam wind tunnel dengan 

siklus tertutup juga bisa dijamin kualitas 

aliran fluida yang lebih baik daripada 

kualitas aliran didalam wind tunnel dengan 

siklus terbuka. Kualitas aliran ini meliputi 

antara lain intensitas turbulensi dan getaran 

dari konstruksi wind tunnel. 

Dari segi penggunaan daya atau energi, 

wind tunnel jenis tertutup lebih hemat 

dibandingkan dengan wind tunnel jenis 

terbuka untuk kapasitas dan luas 

penampang uji (test section area) yang 

sama. Dari sebuah studi ditunjukkan bahwa 

untuk sebuah jenis fan atau blower tertentu, 

kapasitas maksimum diperoleh bila 

digunakan wind tunnel jenis tertutup. Hal 

ini dikarenakan kerugian tekanan didalam 

siklus terbuka lebih besar daripada didalam 

siklus tertutup. Messina [1] mendapatkan 

bahwa untuk sebuah fan tertentu mampu 
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menghasilkan kapasitas sekitar 11 persen 

untuk wind tunnel jenis tertutup 

dibandingkan untuk wind tunnel jenis 

terbuka. 

Komponen utama wind tunnel yang 

menghasilkan kerugian terbesar ialah 

difuser yang terletak di bagian hilir 

(downstream) dari test section. Kontribusi 

kerugian tekanan pada difuser ini lebih dari 

30 persen dari kerugian tekanan total. 

Komponen yang berkontribusi terhadap 

kerugian tekanan terbesar kedua ialah 

belokan pada saluran untuk wind tunnel 

jenis tertutup, dimana kontribusinya 

mencapai sekitar 16 persen dari kerugian 

tekanan total. Oleh karena itu, kajian 

mengenai kerugian tekanan didalam sebuah 

rancangan wind tunnel perlu dilakukan 

secara seksama dalam rangka untuk 

memeperoleh sebuah rancangan yang 

efisien tetapi mampu menghasilkan kualitas 

aliran yang maksimal. Telah banyak kajian 

tentang disain dari wind tunnel, baik siklus 

terbuka maupun siklus tertutup, seperti 

telah ditunjukkan pada Lingdren dan 

Johansson [2], Barlow et al [3], dan Mehta 

dan Bradshaw [4]. 

Didalam studi ini akan dikaji 

karakteristik aliran udara didalam wind 

tunnel siklus tertutup dimana analisa 

difokuskan pada profil kecepatan dan 

intensitas turbulensi di beberapa bagian 

dari wind tunnel tersebut. 

Peralatan Eksperimen 

Eksperimen dilakukan di Laboratorium 

Mekanika Fluida Jurusan Teknik Mesin 

FTI-ITS. Peralatan utama dari eksperimen 

ini ialah sebuah closed-loop low speed wind 

tunnel, dimana aliran udara dimotori oleh 

sebuah fan aksial dengan daya input sebesar 

4 kW degan putaran motor 2800 rpm. 

Kapasitas aliran yang dapat dihasilkan 

sebesar 15000 m3/jam. Dengan kapasitas 

aliran sebesar ini, kecepatan maksimum 

aliran udara yang dapat dihasilkan didalam 

test section sebesar kurang lebih 46 m/det. 

Intesitas turbulensi pada test section 

centerline sebesar 0.46 persen pada 

kecepatan 32 m/det. Gambar 1 

menunjukkan diagram skematis dari wind 

tunnel yang digunakan didalam studi ini. 

 

 
Gambar 1. Diagram skematis dari closed-

loop low speed wind tunnel 

 
Keterangan 

gambar: 

  1). Nozel, honey 

comb dan 

screens 

  2). Test section1 

  3). Diffuser 1 

  4). Fan 

  5). Elbow kecil 

5a). Elbow kecil 

 

  6). Penyambung 

elbow kecil 

  7). Diffuser 2 

  8). Test Section 2 

  9). Elbow besar 

10). Penyambung 

elbow besar 

  

Pengukuran kecepatan dilakukan 

menggunakan Pitot tube yang dihubungkan 

dengan pressure transducer yang telah 

dikalbrasi. Kalibrasi pressure transducer 

dilakukan menggunakan inclined 

manometer yang diisi dengan red oil. 

Differential pressure yang terbaca pada 

pressure transducer kemudian 

dikonversikan menjadi besaran kecapatan 

dan selanjutnya diproses untuk 

memperoleh nilai kecepatan lokal dan 

intensitas turbulensi lokal. 

Hasil dan Analisa 

Profil Kecepatan 

Gambar 2 menunjukkan distribusi profil 

kecepatan didalam difuser kecil (bagian no. 

3 pada Gambar 1), U/Umax pada ReDh = 1.98 
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x 105, sedangkan gambar 3 adalah pada 

ReDh = 3.86 x 105. Dari gambar 2 terlihat 

bahwa tidak terlihat gejala separasi aliran 

pada dinding difuser. Hal ini menunjukkan 

bahwa difuser memiliki performa yang 

cukup baik dalam hal pengendalian aliran, 

yaitu proses recovery energi kinetik aliran 

menjadi energi potensial tekanan dari aliran 

fluida yang melaluinya. 

Pada gambar 3 juga terlihat bahwa aliran 

tidak mengalami separasi pada dinding 

difuser untuk nilai ReDh = 3.86 x 105, 

kalaupun pada profil yang ketiga terlihat 

sedikit perbedaan bila dibandingkan hal 

yang serupa pada gambar 2. Sekali lagi 

bahwa pada nilai ReDh = 3.86 x 105 ini 

difuser masih memiliki performa yang 

cukup baik. 

 

 
Gambar 2. Distribusi profil kecepatan 

U/Umax pada ReDh = 1.98 x 105. 

 

 
Gambar 3. Distribusi profil kecepatan 

U/Umax pada ReDh = 3,86 x 105. 

 

Gambar 4 dan 5 menunjukkan profil 

kecepatan pada sisi inlet dan outlet elbow 

kecil (bagian no. 5a pada Gambar 1), 

U/Umax pada dua nilai ReDh. Pada kedua 

gambar tersebut terlihat adanya percepatan 

aliran pada sisi radius terluar dari elbow. 

Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari 

elbow kecil pada sisi upstream (bagian 5 

pada Gambar 1). Karena jarak elbow 5 dan 

elbow 5a cukup dekat, maka pengaruh 

adanya elbow 5 terhadap elbow 5a tidak 

dapat dihindari. Didalam studi berikutnya, 

ketidakseragaman distribusi kecepatan ini 

diminimalkan dengan penambahan sudu 

pengarah didalam elbow tersebut. 

Bila pada gambar 4 tidak terlihat adanya 

gejala aliran balik pada sisi inlet elbow, 

pada gambar 5 terlihat adanya gejala aliran 

balik pada penampang di sisi outlet elbow. 

Ha ini ditunjukkan dengan adanya beberapa 

titik pada penampang sisi outlet yang 

memiliki nilai kecepatan nol (0 < [r-ri]/b < 

0.15). Hal ini mengindikasikan adanya 

aliran sekunder dari sisi radius terbesar 

elbow menuju sisi radius terkecil elbow). 

 

 
Gambar 4. Profil kecepatan aliran pada sisi 

inlet elbow kecil untuk dua ReDh. 

 

 
Gambar 5. Profil kecepatan aliran pada sisi 

outlet elbow kecil untuk dua ReDh. 

 

Gambar 6 dan 7 menunjukkan profil 

kecepatan pada sisi inlet dan outlet elbow 

besar (bagian no. 9 pada Gambar 1), U/Umax 
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pada dua nilai ReDh. Berbeda dengan 

gambar 4 yang menunjukkan adanya 

percepatan aliran pada sisi terluar dari 

radius elbow, pada gambar 6 terlihat bahwa 

profil kecepatan relatif lebih uniform untuk 

kedua nilai ReDh. Hal ini dapat dimaklumi 

bahwa letak dari elbow besar (bagian 9) 

berada pada sisi hilir dari difuser besar (7) 

dan saluran lurus (bagian 8). Kedua 

komponen saluran yang disebut terakhir 

tersebut berperan untuk menjadikan aliran 

mampu ber-recovery – sebelum masuk ke 

elbow 9. 

Pada gambar 7, kembali terlihat adanya 

percepatan aliran pada sisi radius terluar 

elbow. Hal ini serupa dengan yang terjadi 

pada sisi inlet dan outlet elbow kecil yang 

diuraikan sebelumnya. Gejala percepatan 

aliran pada elbow besar tersebut terjadi 

untuk kedua bilangan Reynolds. 

 

 
Gambar 6. Profil kecepatan aliran pada sisi 

inlet elbow besar untuk dua ReDh.  

 

 
Gambar 7. Profil kecepatan aliran pada sisi 

outlet elbow besar untuk dua ReDh. 

Intensitas Turbulensi 

Fluktuasi kecepatan pada centerline 

didalam wind tunnel untuk dua lokasi aksial 

ditunjukkan pada gambar 8 dan 9. Dua 

lokasi tersebut adalah pada sisi inlet difuser 

kecil (gambar 8) dan pada sisi outlet dari 

elbow kecil (gambar 9). Sebenarnya 

pengukuran fluktuasi kecepatan juga 

dilakukan di beberapa lokasi aksial lainnya 

di dalam wind tunnel, seperti pada sisi 

outlet dari difuser kecil dan pada sisi outlet 

dari elbow besar. Namun demikian, plot 

dari fluktuasi kecepatan tersebut tidak 

ditampilkan pada tulisan ini, tetapi hanya 

akan dinyatakan berapa nilai dari intensitas 

turbulensinya saja. 

 

 
Gambar 8. Fluktuasi kecepatan sebagai 

fungsi fungsi waktu pada inlet diffuser 

kecil. 

 

 
Gambar 9. Fluktuasi kecepatan sebagai 

fungsi fungsi waktu pada outlet elbow 

kecil. 

 

Berdasarkan analisa pada gambar 8 dan 

9, maka intensitas turbulensi pada 

centerline pada sisi inlet difuser kecil dan 

pada sisi outlet dari elbow kecil adalah 

sekitar 0.49 persen (ReDh = 5.8 x 105) dan 

5.31 persen (ReDh = 3.6 x 105) (Lihat Tabel 

1). Intensitas turbulensi dalam hal ini 
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dihitung menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

 

IT =
𝑈𝑟𝑚𝑠

�̅�
× 100%                       

(1) 

 

 𝑈𝑟𝑚𝑠 = √(𝑈
′(t) − �̅�)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           

(2) 

dimana : 

�̅� : Kecepatan rata-rata, m/s 

U’ : Kecepatan (t), m/s 

 

Tabel 1. Intensitas turbulensi untuk 

beberapa lokasi centerline didalam 

wind tunnel 
 

Lokasi Intensitas Turbulensi 

(%) 

Inlet difuser 

kecil  

0.49 (ReDh = 5.8 x 105) 

Outlet difuser 

kecil 

1.36 (ReDh = 5.8 x 105) 

Outlet elbow 

kecil 

18.65 (ReDh = 1.8 x 

105) 

5.31 (ReDh = 3.6 x 105) 

Outlet difuser 

besar 

13.97 (ReDh = 3.1 x 

105) 

Kesimpulan 

Dari studi aliran didalam closed-loop 

low speed wind tunnel ini dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1). Performa difuser kecil sudah cukup baik 

dengan tidak ditemukannya gejala 

separasi aliran didalamnya, paling 

tidak untuk kedua bilangan Reynolds 

yang digunakan didalam eksperimen. 

2). Intensitas turbulensi didalam test section 

utama (bagian 2 dari gambar 1) cukup 

rendah dengan dibuktikannya nilai 

intensitas turbulensi ini pada sisi inlet 

difuser kecil (IT = 0.49 persen, pada 

ReDh = 5.8 x 105). 

3). Elbow berperan cukup signifikan dalam 

mengubah keseragaman aliran pada 

penampangnya, yang dibuktikan 

dengan ketidaksergaman aliran pada 

penampang sisi outlet untuk difuser 

kecil dan difuser besar. 
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Abstrak 

Pembakaran membara (smoldering combustion) adalah salah satu jenis fenomena pembakaran yang 

banyak terjadi di lahan terbuka, seperti lahan gambut maupun pembakaran pada material selulosa. 

Sifat pembakaran smoldering dapat berlangsung dengan jangka waktu yang lama, sehingga 

pembakaran smoldering ini dapat memberikan dampak lingkungan yang besar. Pada makalah ini 

disajikan hasil penelitian eksperimental untuk mempelajari pengaruh aliran udara terhadap 

pembakaran smoldering searah (forward smoldering) pada material selulosa berupa tembakau. 

Eksperimen dilakukan dalam skala laboratorium dengan peralatan berbentuk silinder vertikal, dengan 

aliran udara yang diberikan ke dalam silinder tersebut. Aliran udara diatur dengan menggunakan 

flowmeter untuk mendapatkan variasi data. Data temperatur saat pembakaran berlangsung diukur 

dengan menggunakan termokopel tipe K, untuk mendapatkan profil distribusi temperatur di dalam 

silinder. Selain temperatur, laju penurunan massa diukur dengan menggunakan timbangan dan 

ketebalan asap hasil pembakaran juga diukur menggunakan opacity-meter. Ketika aliran sebesar 9 

liter/menit diberikan, kecepatan rambat perambatan memiliki nilai maksimal dibandingkan dengan 

besar aliran yang lain. Secara keseluruhan, hasil yang didapatkan menunjukkan pengaruh yang 

penting pada distribusi temperatur, laju penurunan massa, dan juga ketebalan asap yang dihasilkan. 

Kata kunci : Pembakaran membara, Pembakaran 1-D, Laju perambatan bara, Laju penurunan massa, 

Ketebalan asap,  Material selulosa 

 

Pendahuluan 

Secara umum dikenal dua jenis 

pembakaran, yaitu pembakaran menyala 

(flaming fire) dan pembakaran membara 

(smoldering fire). Pembakaran membara 

(smoldering combustion) terjadi tanpa ditandai 

adanya lidah api. Sampai saat ini studi 

mengenai pembakaran membara relatif masih 

terbatas, namun sangat penting mengingat 

pemahaman mengenai fenomena ini dapat 

mempengaruhi langkah-langkah pencegahan 

dan juga penanggulangan kebakaran lahan 

gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di 

Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015  

menghasilkan produksi asap tanpa henti dan 

mengakibatkan beberapa kota di Sumatera dan 

Kalimantan tertutup oleh kabut asap tebal. 

Produksi asap secara masif ini merupakan hasil 

dari pembakaran jenis pembakaran membara 

dimana dapat menghasilkan asap terus-

menerus ke atmosfir di permukaan bumi [1]. 

Dengan latar belakang hal tersebut di atas, 

maka maka penelitian ini dilaksanakan untuk 

mempelajari fenomena pembakaran membara 

dan pengaruh aliran udara pada berbagai 

parameter proses pembakaran.  

Beberapa percobaan telah dilakukan untuk 

mempelajari fenomena pembakaran membara. 

Ohlemiller (1985) mempelajari proses kimia 

dan perpindahan panas yang terlibat dalam 

pembakaran smoldering dengan 

mengembangkan pemodelan dari perambatan 

yang terjadi [2]. Beberapa tahun sebelumnya, 

Ohlemiller dan Luca (1983) juga melakukan 

percobaan dan membandingkan karakteristik 

pembakaran smoldering dengan aliran udara 

berlawanan (opposed) dan searah (forward) 

[3]. Dosanjh et al. (1987) mengembangkan 

permodelan dari smoldering fire yang meliputi 
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dua zona reaksi: reaksi pirolisis non-oksidatif 

dan reaksi oksidatif dari char [4,5]. Kedua 

reaksi tersebut terjadi ketika aliran udara 

searah dengan arah rambat pembakaran. 

Torero et al. (1993) mempelajari pembakaran 

smoldering secara vertikal pada pembakaran 

polyurethane foam dengan memperhitungkan 

efek gaya apung, dan menggunakan model 

teori Dosanjh (1987) untuk menghubungkan 

data dari eksperimen yang dilakukan [6,7]. 

Pembakaran membara pada umumnya 

dipelajari dengan memanfaatkan material 

polyurethane foam dengan aliran udara yang 

diatus seperti yang telah dilakukan Lei et al. 

(2005) [8]. Penelitian terbaru juga dilakukan 

oleh Lei Yi dan Liang Dong (2011) untuk 

mempelajari pengaruh aliran udara searah 

(forward) terhadap pembakaran membara pada 

material polyurethane foam [9]. 

Berbeda dengan percobaan sebelumnya 

yang biasa menggunakan polyurethane foam 

sebagai material yang diuji, pada percobaan 

kali ini material yang digunakan adalah 

material selulosa berupa material tembakau. 

Pada percobaan ini pembakaran membara 

material tembakau dipicu dari arah bawah, 

dengan aliran udara yang diberikan searah 

dengan arah pembakaran tembakau (forward 

smoldering). 

Teori  

Pembakaran Smoldering 

Pembakaran Smoldering merupakan reaksi 

pembakaran tanpa nyala api, cenderung 

lambat, memiliki temperatur rendah, dan 

bersifat heterogen pada material mampu bakar 

[2]. Berbeda dengan pembakaran flaming yang 

biasanya bertahan kurang lebih selama satu 

jam di suatu lokasi, pembakaran smoldering 

adalah pembakaran tanpa nyala dimana terjadi 

saat oksigen bereaksi dengan permukaan  

bahan bakar solid [9]. Untuk mempertahankan 

reaksinya, pembakaran ini membutuhkan 

panas yang cukup dari reaksi eksotermik dan 

juga oksigen yang cukup dari lingkungan luar 

[3].  

Reaksi oksidasi dan pelepasan panas terjadi 

pada permukaan bahan bakar untuk 

pembakaran smoldering, sedangkan pada 

pembakaran flaming, kedua hal tersebut terjadi 

pada fase gas yang berada di sekitar bahan 

bakar. Secara umum, pembakaran bahan bakar 

solid meliputi berbagai macam reaksi dasar 

kimia, namun dalam bentuk paling sederhana 

dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 

pirolisis dan diikuti dengan tahap oksidasi. 

Temperatur karakteristik, laju penyebaran 

(spread rate), dan pelepasan panas pada 

pembakaran membara relatif terbilang rendah 

apabila dibandingkan dengan yang dihasilkan 

oleh pembakaran dengan nyala (flaming 

combustion), dimana temperatur tertinggi 

pembakaran membara berkisar antara 500-700 

°C dan besar nilai kalor pembakaran berkisar 

antara 6-12 kJ/g [9]. Terdapat dua jenis 

perambatan utama dalam fenomena 

pembakaran membara, yaitu Forward 

Propagation dan Opposed Propagation. 

Forward propagation atau perambatan searah 

adalah peristiwa ketika perambatan dari bara 

api searah dengan arah aliran udara yang 

terdapat dalam sistem. Sementara itu, opposed 

propagation atau perambatan tidak searah 

terjadi saat arah perambatan bara api 

berlawanan arah dengan arah aliran udara yang 

diilustrasikan pada Gambar 1 [11]. 

 

 
Gambar 1. Arah perambatan bara [11] 

 

Pada sebuah sistem dimana oksigen 

dikonsumsi, laju perambatan bara ditentukan 

oleh kesetimbangan antara kalor yang 

dikeluarkan per massa oksigen yang bereaksi, 

energi yang dibutuhkan untuk memberi panas 

pada material utuh (virgin fuel), temperatur 

udara yang memasuki zona bara, dan laju 

kehilangan kalor ke lingkungan. Laju 

perambatam bara tersebut dapat dituliskan ke 

dalam persamaan matematika sebagai berikut 

[10]: 

 

𝑢𝑠𝑚𝑙 =  
�̇�𝑂2 
"
𝑄𝑠𝑚𝑙− �̇�𝑔

"
 𝐶𝑝𝑔 (𝑇𝑠𝑚𝑙−𝑇0)− �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠

"
 𝐴𝐿 𝐴𝐶⁄ + �̇�𝑖𝑔

"

𝜌𝑐 𝐶𝑝𝑠 (1−Φ)(𝑇𝑠𝑚𝑙− 𝑇0)
         (1) 

dengan usml sebagai laju propagasi dari proses 

smoldering, �̇�"𝑖𝑔 sebagai panas yang dibeikan 
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oleh pemantik (sumber api), �̇�"𝑂2 𝑄𝑠𝑚𝑙 adalah 

panas/kalor yang dikeluarkan oleh proses 

reaksi smoldering, �̇�"𝑔𝐶𝑝𝑔(𝑇𝑠𝑚𝑙 − 𝑇0) 

sebagai energi yang dibutuhkan agar udara 

yang mengalir masuk mencapai temperatur 

smoldering, 𝐴𝐿
𝐴𝐶⁄  sebagai heat loss 

coefficient yang berarti rasio antara luas area 

lateral terhadap luas area permukaan smolder, 

dan 𝜌𝑐  𝐶𝑝𝑠(1 − ∅) adalah karakteristik dari 

bahan mampu bakar solid yang dibakar [10].  

 

Tembakau Sebagai Material Uji 

Tembakau adalah produk pertanian yang 

diproses dari daun tanaman dari genus 

Nicotiana. Tembakau dapat dikonsumsi, 

digunakan sebagai pestisida, dan dalam bentuk 

nikotin tartrat dapat digunakan sebagai obat 

[12]. Lebih dari 100 jenis tembakau dihasilkan 

di Indonesia. Dari 200 juta kilogram tembakau 

yang diproduksi setiap tahunnya di Indonesia, 

70% adalah jenis rajangan yang lazim 

digunakan untuk membuat rokok kretek [13]. 

Untuk mengetahui spesifikasi termal dari 

tembakau, Wen-kui et al. (2016) melakukan 

penelitian mengenai hal tersebut, dimana 

pengujian secara eksperimental maupun 

dengan permodelan [14]. Dari percobaan 

tersebut didapatkanlah spesifikasi termal 

berupa konduktivitas termal dalam kondisi 

standard temperatur 25 °C dan moisture 

content antara 12.5 – 22.5%, dengan nilai 

sebesar 0.08 – 0.2 Watt/mK [14]. Karakteristik 

lain dari tembakau yang diperlukan dalam 

percobaan ini adalah ignition temperature. 

Ignition temperature dari tembakau adalah 

sekitar 500 °C (bervariasi temperatur 380–620 

°C) [15]. Analisis TGA (Thermogravimetric) 

tembakau telah dilakukan oleh Gabor et al. 

(2009), menghasilkan sifat material pada Tabel 

1-2 berikut [16]: 

 

Tabel 1. Karakteristik Tembakau 

 
 

Tabel 2. Analisis Abu Hasil Pembakaran 

 

 

Gambar 2. Skema Percobaan 
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Metode Penelitian 

Desain eksperimen 

Secara umum aparatus yang digunakan 

adalah sebuah silinder alumunium yang 

nantinya akan dimasukkan tembakau, dimana 

di bagian bawah silinder alumunium tersebut 

akan diletakan kumparan kawat nikelin yang 

dialiri arus listrik yang digunakan sebagai 

heater. Untuk menahan tembakau tidak 

terjatuh ke ruang udara, akan diletakkan wire 

mesh yang diletakkan persis dibawah 

kumparan kawat nikelin. Dudukan alumunium 

akan dimasukan ke dalam silinder pada bagian 

bawah tepat di atas wire mesh, dimana 

dudukan ini akan berfungsi sebagai tempat 

inlet udara yang disuplai ke dalam silinder. 

Besar udara yang dialirkan bervariasi sebesar 

1, 3, 5, 7, dan 9 Liter/menit (LPM). 

Untuk mendapatkan data distribusi 

temperatur, sejumlah termokopel tipe K akan 

dimasukkan sepanjang silinder tersebut secara 

vertikal yang terbagi ke dalam 6 titik. Material 

tembakau yang dibakar adalah sebanyak 33.3 

gram dengan ketinggilan 25 cm pada setiap 

percobaan.  Sedangkan untuk mendapatkan 

data mass loss rate, proses pembakaran akan 

dilakukan diatas sebuah timbangan. Untuk 

pengukuran ketebalan asap, alat ukur akan 

dipasang di bagian atas silinder tepat sebelum 

asap yang dihasilkan keluar dari silinder. 

Ketiga alat ukur tadi akan terhubung langsung 

dengan DAQ, sehingga seluruh proses 

pengambilan data dilakukan secara real-time. 

Skema penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Persiapan Material Uji 

Persiapan sampel yang akan diuji dalam 

penelitian ini akan berpengaruh pada hasil 

yang didapatkan. Proses pemilihan sampel 

sendiri didasarkan pada kebutuhan 

pengambilan data serta batasan yang 

ditentukan. Dalam penelitian ini, sampel yang 

digunakan adalah tembakau. Tembakau yang 

dipilih merupakan tembakau putih yang alami 

tanpa adanya campuran material lain. 

Sebelum diuji, sampel terlebih dahulu 

dikeringkan untuk mengurangi moisture 

content yang ada. Pengeringan dilakukan 

menggunakan oven dengan suhu pengeringan 

sekitar 100 – 108 °C. Dengan melakukan 

pengeringan, diharapkan sampel akan terbakar 

sempurna tanpa adanya hambatan dari 

kandungan air yang ada. Hasil dari 

pengeringan pada tembakau dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Tembakau Kering 

 

Parameter Uji 

Beberapa parameter yang diukur adalah 

distribusi temperatur, penurunan massa, serta 

ketebalan asap. Parameter tersebut diukur 

dengan semua variasi seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Variabel Eksperimen 

Variabel Aliran Udara (LPM) 

1 3 5 7 9 

Massa (g) 33.3 

Kedalaman (cm) 25 

Material Tembakau 

Daya Pemanas 

(Watt) 

220 

Hasil dan Analisis 

Distribusi Temperatur Pembakaran 

Salah satu data utama dari hasil eksperimen 

ini adalah data distribusi temperatur. Dari 

beberapa percobaan, didapatkan 5 grafik 

distribusi temperatur dari 5 besar aliran udara 

yang berbeda. Hasil grafik tersebut 

diperlihatkan pada Gambar 4. 

Saat aliran udara diatur sebesar 1 LPM, 

proses pembakaran tidak berlangsung hingga 

selesai. Terlihat bahwa temperatur tertinggi 

terjadi pada termokopel 1, yaitu sebesar 

528°C, dimana temperatur ini cukup untuk 

memicu pembakaran ke atas, sehingga pada 

titik termokopel kedua mencapai temperatur 

sebesar 210°C. Namun, temperatur tersebut 

tidak mampu memicu pembakaran ke bagian 
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di atasnya sehingga pembakaran pun mati di 

tengah jalan. Terlihat juga bahwa pada aliran 

udara 1 LPM, tembakau yang ada 

membutuhkan waktu lebih lama untuk 

mencapai temperatur 500°C dibandingkan 

dengan pada saat variasi aliran udara lainnya 

digunakan.  

Ketika aliran udara dinaikkan menjadi 3 

LPM dan 5 LPM, pembakaran terjadi hingga 

tembakau terbakar secara menyeluruh. Adanya 

kenaikan dan penurunan yang membuat grafik 

tidak stabil pada kondisi aliran 3 LPM dapat 

diakibatkan oleh jumlah oksigen dari asupan 

aliran udara yang diberikan tidak mencukupi 

untuk membuat reaksi pembakaran terjadi 

secara sempurna dikarenakan besar aliran 

udara yang diberikan tidak cukup tinggi. 

Berbeda dengan 3 LPM, ketika udara yang 

diberikan sebesar 5 LPM, kurva temperatur 

terlihat lebih stabil. Pada Gambar 4(c) dapat 

dilihat bahwa tidak ada kenaikan dan 

penurunan suhu yang drastis dengan frekuensi 

yang tinggi. Selain itu juga terlihat temperatur 

maksimum yang dicapai pada setiap titik 

meningkat. 
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Gambar 4. Grafik Distribusi Temperatur, (a) 1 LPM, (b) 3 LPM, (c) 5 LPM, (d) 7 LPM, (e) 9 LPM 

(d) 

(e) 

(a) (b) 

(c) 
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Hal yang berbeda terjadi pada saat aliran 

udara diatur sebesar 9 LPM, dimana dapat 

dilihat pada Gambar 4(e) bahwa hampir 

semua kurva langsung naik ke temperature 

maksimumnya tanpa ada puncak awal 

seperti yang terjadi sebelumnya. Hal ini 

dapat diakibatkan oleh aliran udara yang 

diberikan sangat besar sehingga membuat 

proses pembakaran dapat langsung 

menghasilkan abu tanpa adanya proses 

akumulasi aliran udara untuk mengoksidasi 

char seperti yang terjadi pada variasi-

variasi aliran udara sebelumnya. 

 

 
Gambar 5. Diagram Temperatur 

Maksimum 

 

Dapat dilihat pada Gambar 5 bahwa 

seiring dengan meningkatnya aliran udara 

yang diberikan, temperatur maksimum 

rata-rata yang dicapai pun semakin tinggi, 

dimana pada pada saat udara diatur sebesar 

1 LPM temperatur maksimum rata-ratanya 

adalah sebesar 369°C. Kemudian saat aliran 

udara dinaikkan menjadi 3 LPM, 

temperatur maksimum rata-ratanya adalah 

429°C, lalu pada saat aliran udara diatur 5 

LPM, temperaturnya menjadi 486°C. Saat 

aliran udara diatur 7 LPM, temperatur 

maksimum rata-rata meningkat menjadi 

623°C, dan pada saat aliran udara diatur ke 

LPM yang paling tinggi yaitu 9 LPM, 

temperatur maksimumnya pun mencapai 

647°C yang merupakan temperatur 

maksimum rata-rata terbesar. 

Dengan menggunakan distribusi 

temperatur, data kecepatan smoldering 

rata-rata dari setiap variasi aliran udara 

didapatkan seperti pada Gambar 6. Pada 

saat aliran udara 1 LPM, terlihat bahwa laju 

perambatannya lebih cepat dibandingkan 

aliran udara 3 LPM. Pada perhitungan 

untuk mendapatkan besar kecepatan 

smoldering rata-rata pada titik 1 LPM, yang 

terukur adalah kecepatan rambat dari titik 

termokopel pertama ke titik termokopel 

kedua karena kenaikan temperatur yang 

terekam hanya terjadi pada kedua titik 

tersebut.  

 

 
Gambar 6. Grafik Kecepatan Smoldering 

 

Lalu, pada aliran udara 3 LPM sampai 9 

LPM, kecepatannya secara berurutan 

mengalami peningkatan, dimana 3 LPM 

memiliki kecepatan yang paling rendah, 

yaitu 0.0399 mm/s, sedangkan 9 LPM 

memiliki kecepatan yang paling tinggi, 

yaitu sebesar 0.246 mm/s. Berdasarkan data 

tersebut, dapat dibuktikan bahwa sesuai 

dengan persamaan 2.6, laju rambat bara api 

adalah linear dengan flow rate dari aliran 

udara, sehingga semakin besar aliran udara 

yang diberikan akan mempercepat laju 

rambat bara api smoldering tersebut. 

 

Penurunan Massa Tembakau 

Data lain yang didapatkan dari 

eksperimen ini adalah penurunan massa. 

Grafik penurunan massa dari eksperimen 

ini dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Grafik Penurunan Massa 

 

Jumlah massa awal adalah sama pada 

setiap percobaan, yaitu 33.3 gram. Saat 

aliran udara diatur sebesar 1 LPM, terlihat 

bahwa massa yang terbakar hanyalah 

sedikit. Hal ini diakibatkan karena proses 

pembakaran yang tidak berlangsung hingga 

seluruh material terbakar. Massa sisa 

material yang ada setelah proses 

pengambilan data selesai dilakukan adalah 

sebesar 24.4 gram. Ketika aliran diatur 

sebesar 3 LPM, pembakaran berlangsung 

hingga semua material tembakau terbakar.  

Sisa massa yang terekam saat 

pengambilan data selesai dilakukan adalah 

sebesar 10 gram. Adanya sisa massa ini 

merupakan massa abu hasil pembakaran 

material tembakau yang habis terbakar. 

Saat aliran udara diatur sebesar 5 LPM, 

sama seperti saat aliran diatur sebesar 3 

LPM, seluruh material tembakau terbakar, 

dengan massa dari abu yang tersisa adalah 

sebesar 5 gram. Lalu, saat aliran udara 

diatur sebesar 7 LPM, massa abu sisa 

pembakaran yang terekam adalah sebesar 

3.5 gram. Kemudian, saat aliran udara 

diatur sebesar 9 LPM, massa dari abu sisa 

pembakaran adalah sebesar 2.9 gram. 

 
Gambar 8. Grafik rerata laju kehilangan 

massa.  

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa aliran 

udara sangat mempengaruhi laju penurunan 

massa tembakau, grafik tersebut 

menunjukkan saat aliran udara 9 LPM, laju 

penurunan massa mencapai laju tertinggi, 

yaitu sebesar 0.01348 g/s. Dari grafik di 

atas juga dapat dilihat bahwa waktu yang 

dibutuhkan untuk membakar seluruh 

material tembakau semakin singkat seiring 

dengan meningkatnya aliran udara yang 

diberikan, terkecuali pada kurva 1 LPM 

yang memang pembakaran yang terhenti di 

tengah jalan akibat padamnya bara api di 

tengah-tengah percobaan. Hal ini 

menandakan bahwa aliran udara sangat 

mempengaruhi laju penurunan massa pada 

pembakaran material selulosa berupa 

tembakau. 

 

Ketebalan Asap Hasil Pembakaran 

Data hasil percobaan selanjutnya adalah 

ketebalan asap yang dapat dilihat pada 

Gambar 8 - 12. Dapat dilihat pada Gambar 

8 saat udara diatur sebesar 1 LPM, 

ketebalan asap mencapai ketebalan 

maksimumnya hanya pada saat percobaan 

dimulai. Hal ini terjadi pada seluruh 

percobaan, yang diakibatkan oleh besarnya 

energi pemanasan yang berasar dari elemen 

pemanas, sehingga asap yang dihasilkan 

lebih tebal. Namun, kemudian dapat dilihat 

juga bahwa besarnya intensitas cahaya 

yang dapat diterima sensor (transmissivity)  
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kembali naik dalam waktu yang singkat, 

dan bertahan ke titik awal hingga percobaan 

selesai.  

Berbeda dengan grafik sebelumnya, 

grafik yang ditunjukkan pada Gambar 9 

terlihat banyak memiliki kenaikan dan 

penurunan transmissivity. Data tersebut 

menandakan bahwa produksi asap dari 

pembakaran tidak stabil. Hal ini 

diakibatkan oleh asupan aliran udara yang 

diberikan. Penyalaan dengan pemanas 

dilakukan dari arah bawah menyebabkan 

asap mengalami kesulitan untuk bergerak 

naik ke permukaan sehingga terbaca oleh 

sensor opacitymeter. Terlihat bahwa di saat 

percobaan mencapai waktu 3500 s,  

transmissivity mencapai nilai terendah 

(angka 0). Hal ini dapat terjadi karena bara 

api sudah meramabat ke bagian atas 

silinder. 

 

 
 

Gambar 8. Transimissivity Aliran 1 LPM 

 

 
Gambar 9. Transimissivity pada aliran 3 

LPM 

 

 

 
Gambar 10. Transimissivity pada aliran 5 

LPM 

 

 
Gambar 11. Transimissivity pada aliran 7 

LPM 
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Gambar 12. Transimissivity pada aliran 9 

LPM 

 

Data eksperimental yang diperoleh dapat 

mengindikasikan bahwa aliran udara juga 

berperan penting pada ketebalan asap yang 

terbaca oleh sensor opacitymeter. Hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya aliran udara 

mempengaruhi gaya dorong asap untuk 

melalui celah tumpukan material tembakau 

dibagian atas yang relatif masih memiliki 

kandungan air yang tinggi. Asap yang 

dihasilkan dari pembakaran membara pada 

lapisan bawah timbunan membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk mencapai 

permukaan. Seiring dengan semakin 

besarnya aliran udara yang diberikan, asap 

pun memiliki gaya dorong tambahan untuk 

melalui tumpukan material tembakau 

diatasnya, sehingga ketebalan asap pun 

akan semakin meningkat. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah 

dilakukan, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah sebagai berikut: 

 

1. Distribusi Temperatur 

Aliran udara berperan penting dalam 

bertahannya bara api pada percobaan ini, 

dimana saat aliran udara 1 LPM diberikan, 

bara api mati di tengah-tengah percobaan, 

dan seiring dengan meningkatnya aliran 

udara yang diberikan, grafik distribusi 

temperatur yang dihasilkan menjadi lebih 

stabil karena asupan oksigen yang 

diberikan memenuhi kebutuhan proses 

pembakaran. 

 

2. Penurunan Massa 

Aliran udara mempengaruhi berat massa 

abu sisa hasil pembakaran. Semakin besar 

aliran udara yang diberikan, semakin ringan 

pula massa abu sisa hasil pembakaran, 

dimana massa abu paling ringan didapatkan 

pada aliran udara 9 LPM, yaitu sebesar 2.9 

gram. 

 

3. Ketebalan Asap 

Aliran udara mempengaruhi ketebalan 

asap yang dibaca oleh sensor opacitymeter, 

dimana semakin besar aliran udara yang 

diberikan, semakin mudah asap untuk naik 

ke permukaan, yang menghasilkan asap 

yang keluar ke permukaan sehinga dapat 

dibaca oleh opacitymeter pun akan semakin 

tebal. 
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Abstrak 

Dalam penelitian ini, simulasi CFD dilakukan untuk mengetahui daerah persebaran dari 

gas buang dan partikulat yang dihasilkan oleh cerobong asap PLTU pada berbagai variasi 

kecepatan udara. Kecepatan udara divariasikan dari 20 km/jam sampai 70 km/jam dengan 

interval 10 km/jam. Model turbulen k-epsilon standard dengan Standard  wall funtions dan 

multiphase mixture yang digunakan pada simulasi ini, sebelumnya sudah melalui proses 

validasi dengan tingkat kesalahan maksimum yang relatif rendah yaitu sebesar 12,19 %. Hasil 

simulasi menunjukkan bahwa pada kecepatan udara rendah gas buang lebih pekat dan semakin 

berkurang seiring dengan bertambahnya kecepatan udara, namun nilai maksimum konsentrasi 

gas buang sama di setiap variasi kecepatan udara yaitu CO 56 mg/Nm3, NOx 360 mg/Nm3 dan 

SOx 154.5 mg/Nm3. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa persebaran partikulat 

dipengaruhi oleh kecepatan udara, semakin tinggi kecepatan udara semakin jauh daerah 

penyebaran partikulat. Jarak maksimum persebaran partikulat adalah 265 m, 380 m, 515 m, 

650 m, 730 m, dan 870 m, masing-masing pada kecepatan udara 20, 30, 40, 50, 60 dan 70 

km/jam. Akan tetapi kadar maksimum partikulat semakin berkurang seiring bertambahnya 

kecepatan udara. 

 

Kata Kunci: PLTU, persebaran, gas buang, partikulat, polutan, CFD, kecepatan. 

 

Pendahuluan 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

adalah suatu pembangkit listrik yang 

menggunakan uap sebagai fluida kerjanya. 

Bahan bakar yang digunakan PLTU biasanya 

terdiri atas batubara, minyak bakar atau gas 

bumi. Seperti halnya pada siklus 

pembakaran lainnya, pembakaran bahan 

bakar khususnya batubara pada Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU) selain 

menghasilkan panas juga akan 

menghasilkan polutan berupa SOx, NOx, CO 

dan partikulat berupa Fly ash yang berpotensi 

mencemari lingkungan daerah sekitar PLTU. 

Hal ini merupakan masalah penting yang 

harus menjadi perhatian karena berkaitan 

dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan 

penduduk di daerah sekitar pembangkit. 

Telah banyak penelitian sebelumnya 

dilakukan untuk memprediksi persebaran 

polutan dari cerobong asap pembangkit 

listrik tenaga uap di berbagai lokasi di dunia 

[1, 2, 3]. Pada umumnya, untuk memprediksi 

persebaran polutan gas buang digunakan 

model matematika Gaussian. Model ini 

sebenarnya sudah cukup bagus dalam 

memprediksi persebaran gas buang secara 

kuantitatif, akan tetapi masih kurang dalam 

hal penyajian visual distribusi polutan di 

dalam udara lingkungan. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

seberapa jauh persebaran polutan dan 

partikulat gas buang dari suatu Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap digunakan metode CFD 

(Computational Fluid Dynamics). Metode ini 

dipilih karena selain dapat memberikan data 

kuantitatif juga mampu menyajikan 

visualisasi aliran gas buang dari  cerobong 

asap secara detail. 
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Metode Komputasi 

Metode komputasi yang digunakan 

dalam penelitian ini secara garis besar 

terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama 

berupa simulasi untuk validasi model 

simulasi yang akan digunakan. Setelah 

diperoleh model komputasi yang valid, 

model tersebut selanjutnya digunakan 

dalam simulasi untuk memprediksi 

persebaran gas buang dari cerobong asap 

PLTU.  

Simulasi Validasi. Validasi dilakukan 

dengan melakukan simulasi model yang 

sama dengan yang dilakukan oleh 

Xiaoguang Wang [4]. Validasi ini 

dilakukan untuk mengetahui nilai dan profil 

kecepatan yang terjadi. Hal ini dilakukan 

karena nilai dan profil kecepatan sangat 

berpengaruh pada fenomena persebaran 

polutan. Simulasi dilakukan dengan 

menggunakan paket software FLUENT 6.3. 

Model viscous yang digunakan adalah 

turbulen k- ε.  

Gambar 1 dan Gambar 2 maisng-masing 

merupakan domain komputasi dan hasil 

penggenerasian mesh untuk model validasi. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa jenis mesh 

yang digunakan adalah hexahedral disertai 

wedge element dengan jumlah sel sekitar 

440.000.  

 
Gambar 1. Geometri domain komputasi [4]. 

 

 
Gambar 2. Topologi mesh 

 

Gambar 3 menunjukkan hasil simulasi 

validasi. Dari grafik profil kecepatan dapat 

diketahui terdapat kesesuaian yang cukup 

bagus antara hasil simulasi dengan hasil 

penelitian Xiaoguang Wang dengan nilai 

kesalahan maksimumnya adalah 12,19%. 

Dari hasil validasi ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa model komputasi yang 

digunakan sudah tervalidasi dengan baik 

dan dapat digunakan dalam simulasi 

berikutnya. 

 

 
Gambar 3. Profil kecepatan hasil simulasi. 

 

Simulasi Persebaran Gas Buang dan 

Partikulat. Model yang dikaji dalam tahap 

ini adalah cerobong asap gas buang dari 

PLTU dengan tingi 240 m, diameter 19,2 m 

dan daerah lingkungannya atau atmosfer 

dengan dimensi 1000 m x 75 m x 500 m 

pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU). Penggenerasian mesh pada 

domain komputasi menghasilkan 282.320 

element hexahedral dengan kualitas 

skewness maksimum pada kisaran 0.64. 

Hal ini menunjukkan bahwa mesh pada 

domain komputasi sudah cukup bagus dan 

siap untuk digunakan dalam simulasi. Tabel 

1 memperlihatkan properties dari gas buang 

yang keluar dari cerobong asap.  

 
Tabel 1. Properties dari Gas Buang 

No Iinlet stack Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Densitas gas buang 

Konsentrasi O2 

Konsentrasi CO2 

Konsentrasi CO 

Konsentrasi NO 

1.32269 kg/m3 

4,29 % 

16,1 % 

4,23 % 

23,51 % 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Konsentrasi NOx 

Konsentrasi SOx 

Densitas Partikulat 

Mass Flow Rate DPM 

Velocity DPM 

36,29 % 

15,58 % 

1400 Kg/m3 

2,365187 Kg/s 

0,0023075 m/s 

 

Hasil Simulasi 

Persebaran Gas Buang. Gambar 4 

merupakan kontur persebaran gas buang 

dari kecepatan 20 km/jam sampai 70 

km/jam. Dari gambar dapat dilihat bahwa 

persebaran gas buang dipengaruhi oleh 

kecepatan udara. Kontur persebaran gas 

buang dikecepatan rendah terlihat lebih 

banyak dan semakin berkurang dengan 

bertambahnya kecepatan udara. Hal ini 

dikarenakan gas buang menyebar ke 

lingkungan dibawa oleh udara, jadi 

semakin cepat udara semakin cepat juga gas 

buang yang terbawa udara dan menyebar ke 

lingkungan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ondrej Zavila yang menyatakan 

bahwa semakin besar kecepatan aliran 

udara , maka semakin besar gaya inersia 

yang akan mempengaruhi persebaran 

polutan dan mengurangi gerakan vertikal. 

Dengan meningkatnya kecepatan aliran 

udara persebaran  polutan condong 

horizontal di atas cerobong asap (sumber 

pencemar)[5]. Akan tetapi kecepatan udara 

tidak mempengaruhi nilai konsentrasi gas 

buang yang ada di dalamnya yaitu yang 

terdiri dari CO, NOx, dan SOx. Untuk gas 

buang CO memiliki konsentrasi sebesar 56 

mg/Nm3 , gas buang NOx memiliki 

konsentrasi sebesar 360 mg/Nm3 , dan gas 

buang SOx memiliki konsentrasi sebesar 

154,5 mg/Nm3. Nilai Selengkapnya dapat 

dilihat di Tabel 2 yang menjelaskan tentang 

nilai konsentrasi tertinggi dari gas buang 

yang menyebar ke lingkungan. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4. Kontur persebaran gas buang 

pada kecepatan udara (a) 20 km/jam (b) 40 

km/jam dan (c) 70 km/jam. 

 

Tabel 2. Kosentrasi Gas Buang Tertinggi di 

Lingkungan 

Kecepatan 

Udara 

(km/j) 

CO 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

SOx 

(mg/Nm3) 

20 55.94974 360.0028 154.5562 

30 55.94929 359.9999 154.5549 

40 55.94924 359.9996 154.5548 

50 55.94807 359.9921 154.5516 

60 55.94584 359.9778 154.5454 

70 55.94075 359.945 154.5313 

 

Penyebaran Partikulat. Gambar 5 

adalah gambar yang menunjukkan partikel 

track pada kecepatan udara 20 km/j sampai 

70 km/j. Dari gambar di atas dapat dilihat 

bahwa pergerakan partikel atau partikel 

track yang jatuh ke tanah dipengaruhi oleh 

kecepatan udara di lingkungan, semakin 
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tinggi kecepatan udara semakin jauh juga 

pergerakan partikel yang jatuh ke tanah. 

Untuk kecepatan udara 20 km/j partikel 

bergerak dan terjatuh mencapai 300 m dari 

cerobong asap, kecepatan udara 30 km/j 

mencapai 450 m, kecepatan udara 40 km/j 

mencapai 550 m, kecepatan udara 50 km/j 

mencapai 650 m, kecepatan 60 km/j 

mencapai 800 m dan untuk kecepatan udara 

70 km/j mencapai 900 m. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5. Kontur partikel track dengan 

kecepatan udara (a) 20 km/jam dan (b) 70 

km/jam. 

 

Tabel 3 memperlihatkan nilai terjauh dan 

nilai tertinggi dari persebaran partikulat di 

atas permukaan tanah. 

 
Tabel 3. Persebaran partikulat ke lingkungan 

N

o 

Kecepata

n Udara 

(km/j) 

Partikul

at 

(kg/m2s) 

Jarak 

(m) 

Partikul

at 

(kg/m2s) 

Jarak 

(m) 

Terjauh Terbesar 

1 
20 

1.40182

e-5 

265.11

9 

2.19351

e-3 
60.027 

2 
30 

7.00116

e-6 

380.17

1 

1.56297

e-3 

115.05

2 

3 
40 

6.99406

e-6 

515.23

1 

1.10753

e-3 

160.07

2 

4 
50 

6.98907

e-6 

650.29

2 

9.31109

e-4 

205.09

2 

5 
60 

6.95556

e-6 

730.32

8 

7.29890

e-4 

270.12

1 

6 
70 

7.29097

e-6 

870.39

1 

6.14003

e-4 

305.13

7 

 

 

 
 

Gambar 6. Persebaran partikulat ke 

lingkungan PLTU pada kecepatan udara 20 

km/jam. 

 

Gambar 6 dan Gambar 7 masing-masing 

menunjukkan mapping persebaran 

partikulat di daerah PLTU batubara  pada 

kecepatan udara 20 km/jam dan 70 km/jam. 

Untuk lingkaran kecil di dalamnya 

menunjukkan konsentrasi partikulat 

terbesar dan lingkugan besar menunjukkan 

jarak terjauh persebaran partikelnya. Dari 

gambar mapping  di atas dapat dilihat 

bahwa kecepatan udara sangatlah 

berpengaruh pada penyebaran partikulat ke 

lingkungan PLTU batubara. Hal ini 

dikarenakan partikulat bergerak dari 

cerobong asap dan menyebar ke lingkngan 

terbawa oleh udara sehingga dapat dilihat 
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bahwa semakin tinggi kecepatan udara 

maka semakin jauh juga jangkauan dari 

penyebaran partikulat ke lingkungan PLTU 

batubara. Pada kecepatan udara yang kecil 

persebaran partikulat masih berada pada 

daerah PLTU batubara dan semakin 

menjauh hingga pada kecepatan udara yang 

tinggi persebaran partikulat dapat mencapai 

keluar dari lingkungan PLTU batubara. 

 

 
 

 
 

Gambar 7. Persebaran partikulat ke 

lingkungan PLTU pada kecepatan udara 70 

km/jam. 

Kesimpulan 

a. Pola persebaran gas buang dipengaruhi 

oleh kecepatan udara, semakin besar 

kecepatan aliran udara maka semakin 

besar gaya inersia yang akan 

mempengaruhi persebaran gas buang 

dan mengurangi gerakan vertikal. 

Dengan meningkatnya kecepatan aliran 

udara persebaran  polutan condong 

horizontal di atas cerobong asap. Akan 

tetapi, perbedaan kecepatan udara tidak 

mempengaruhi nilai konsentrasi 

maksimal dari gas buang. Nilai 

konsentrasi gas buang CO, NOx dan 

SOx adalah 56 mg/Nm3, 360 mg/Nm3 

dan 154.5 mg/Nm3. Menurut peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup no 21 tahun 

2008 nilai konsentrasinya masih berada 

dibawah ambang batas aman yang 

diijinkan. 

b. Persebaran partikulat dipengaruhi oleh 

besarnya kecepatan udara. Semakin 

tinggi kecepatan udara semakin jauh 

juga daerah persebaran jatuhnya 

partikulat, karena kecepatan udara yang 

lebih tinggi akan membawa atau 

mendorong partikulat lebih jauh dengan 

kondisi yang sama. Akan tetapi,  

semakin tinggi kecepatan udara kadar 

partikulat terbesarnya semakin kecil 

dikarenakan jangkauan persebarannya 

yang semakin jauh atau luas. Pada 

kecepatan udara 20 km/jam jangkauan 

persebaran partikulat terjauhnya 

mencapai 265 m dan kadar partikulat 

terbesarnya mencapai 2e-3 kg/m2s, pada 

kecepatan udara 70 km/jam jangkauan 

persebaran partikulatnya mencapai 870 

m dan kadar partikulat terbesarnya 

mencapai 6e-4 kg/m2s. 

c. Daerah rawan pada PLTU batubara 

akibat persebaran partikulat sesuai hasil 

mapping untuk kecepatan udara 20 

km/jam persebaran partikulat terjauhnya 

masih berada pada daerah PLTU 

batubara yaitu mencapai 265 m dari 

stack, dan akan semakin jauh seiring 

bertambahnya kecepatan udara hingga 

pada kecepatan udara 70 km/jam 

persebaran partikulatnya bisa mencapai 

keluar dari lingkungan PLTU batubara 

yaitu bisa mencapai 870 m dari stack. 
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Abstrak 

Penggunaan berlebihan bahan bakar fosil menyebabkan peningkatan kadar CO2 di atmosfer 

yang merupakan salah satu penyebab pemanasan global akibat efek rumah kaca sehingga perlu 

untuk dilakukan optimalisasi berbagai sumber energi terbarukan, salah satunya adalah 

pemanfaatan biomassa dan limbah padat lainnya sebagai bahan bakar padat alternatif. Proses 

torefaksi merupakan proses termal untuk meningkatkan kualitas biomassa sebagai bahan bakar 

padat yang meliputi pengurangan kadar air, peningkatan keseragaman ukuran dan densitas 

energi. Hidrotermal (HT) adalah proses yang menggunakan cairan dengan tekanan dan suhu 

tinggi sebagai media perpindahan panas, juga dikenal sebagai torefaksi basah (WT) atau 

hidrotermal karbonisasi (HTC). Makalah ini membahas tentang potensi limbah padat (MSW) 

untuk dikonversi menjadi bahan bakar padat melalui proses HTC, termasuk uraian tentang 

sejarah, mekanisme proses HTC, dan studi literatur untuk penelitian yang berkaitan dengan 

konversi MSW menjadi bahan bakar padat. Hal ini bertujuan untuk memetakan perkembangan 

teknologi HTC serta mengidentifikasi penelitian lanjutan yang perlu dilakukan. Penelitian 

terkait HTC mulai berkembang pada tahun 1990 dan berkembang pesat beberapa tahun yang 

lalu, ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan. 

Penelitian yang telah dilakukan umumnya masih dilakukan dalam skala laboratorium 

menggunakan sistem reaktor batch, meskipun beberapa penelitian telah dilakukan pada skala 

pilot. Berdasarkan proses dan bahan bakar padat yang dihasilkan menunjukkan bahwa proses 

HTC adalah teknologi yang potensial untuk produksi bahan bakar padat terbarukan terutama 

dari biomassa dengan kadar air yang tinggi seperti MSW. Studi komprehensif masih diperlukan 

untuk mengidentifikasi kemungkinan dan hambatan dalam menerapkan teknologi HTC untuk 

mengonversi MSW menjadi  bahan bakar padat dalam skala komersial. 

Kata kunci : Zero CO2, high moisture content biomass, hidrotermal karbonisasi (HTC), 

municipal solid waste (MSW), dan bahan bakar padat terbarukan 

Pendahuluan 

Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, 

batu bara, dan gas alam merupakan sumber 

energi primer dunia (sekitar 80% 

kebutuhan energi dunia bergantung pada 

bahan bakar fosil). Namun, sumber energi 

dari fosil ini diramalkan akan habis 40–50 

tahun lagi [1]. Selain itu, kerusakan 

lingkungan seperti pemanasan global 

merupakan efek samping dari penggunaan 

bahan bakar fosil sebagai sumber energi. 

IPCC melaporkan bahwa emisi dari bahan 

bakar fosil akan menyebabkan kenaikan 

temperatur sekitar 1.4 - 5.8°C dalam kurun 

waktu 1990 sampai 2100 [2]. 

Dewasa ini, dunia sedang berusaha untuk 

mengurangi emisi karbon dari bahan bakar 

fosil dengan menggunakan biomassa 

sebagai sumber energi alternatif. Saat ini 

biomassa memenuhi 10-15% kebutuhan 
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energi dunia. Negara – negara maju 

menggunakan biomassa untuk memenuhi 

9-14% kebutuhan energinya, namun di 

negara – negara berkembang hampir 20-

35% kebutuhan energi dipenuhi oleh 

biomassa [3]. Ketika biomassa dibakar atau 

dikonversi menjadi bentuk bahan bakar 

lain, karbon pada biomassa akan bereaksi 

dengan oksigen diudara untuk membentuk 

karbon dioksida yang akan terpapar ke 

atmosfer. Jika terbakar semuanya, jumlah 

karbon dioksida yang dihasilkan akan sama 

dengan yang diambil dari atmosfer pada 

masa pertumbuhan. Jadi tidak ada 

penambahan karbon dioksida ke atmosfer 

sehingga biomassa dapat dipandang 

sebagai sumber energi yang tidak 

menghasilkan emisi karbon dioksida [4]. 

Penggunaan biomassa sebagai sumber 

energi alternatif masih menyisakan 

beberapa masalah diantaranya: densitas 

energi yang rendah, kandungan abu yang 

merugikan, ongkos transportasi yang 

tinggi, serta biaya pre-treatment yang 

tinggi. Oleh sebab itu diperlukan suatu 

teknologi untuk meningkatkan kualitas 

biomassa sehingga dapat mengatasi 

masalah – masalah yang dihadapi. Salah 

satu teknologi yang terus dikembangkan 

hingga saat ini adalah hidrotermal. 

Istilah hidrotermal sebenarnya merupakan 

istilah dalam disiplin ilmu geologi yang 

digunakan untuk menjelaskan aktifitas air 

pada tekanan dan temperatur tinggi pada 

pembentukan batuan dan mineral [5]. 

Namun teknologi hidrotermal sudah 

diaplikasikan secara luas dalam berbagai 

disiplin ilmu termasuk kimia organik, 

biokimia, bioenergi, pangan, dan lain-lain. 

Proses hidrotermal sendiri memiliki 

keunggulan dibanding teknologi torefaksi. 

Disamping hidrotermal meningkatkan nilai 

kalor dari biomassa, hidrotermal juga 

terbukti mengurangi jumlah komponen 

organik dan inorganik yang terlarut dalam 

air sehingga mengurangi potensi 

pembentukan kerak pada tungku [6].  

Kadar air yang ada pada MSW Indonesia 

lebih besar dari 60%, sehingga dibutuhkan 

proses pre-treatment untuk mengurangi 

kadar airnya sebelum digunakan sebagai 

bahan bakar padat pada WTE plant [7]. 

Teknologi hidrotermal cocok diaplikasikan 

untuk jenis biomassa yang memiliki 

kandungan air yang tinggi, salah satunya 

adalah sampah kota atau municipal solid 

waste (MSW), karena proses ini tidak 

memerlukan pengeringan awal seperti 

teknologi torefaksi [8].  

Melalui paper ini akan dijelaskan berbagai 

penelitian terkait bidang hidrotermal yang 

sudah dilakukan untuk berbagai jenis 

sampah kota atau MSW di beberapa negara 

agar dapat terpetakan perkembangannya 

serta dapat teridentifikasi penelitian 

lanjutan yang perlu dilakukan. 

Proses Hidrotermal  

Hidrotermal (HT) adalah proses 

termokimia untuk membentuk kembali 

biomassa pada air panas bertekanan. Dalam 

kondisi temperatur dan tekanan yang tinggi, 

terlebih ketika melebihi titik kritisnya 

(373.3°C dan 22.1 MPa), rapat massa, 

konstanta dielektrik, dan konstanta 

disosiasi ion turun secara drastis, yang 

mana dapat mempercepat laju reaksi [9]. 

Hidrotermal sendiri sudah digunakan 

secara luas untuk recovery bahan bakar dan 

produk kimia dari biomassa yang memiliki 

kandungan air yang tinggi. Sebagaimana 

pada Gambar 1, konversi hidrotermal dapat 

dibagi menjadi Hidrotermal karbonisasi 

(180 – 250°C) untuk memproduksi 

hidrochar, Hidrotermal likuifaksi (sekitar 

200-370°C, dengan tekanan antara 4 dan 20 

MPa) untuk memproduksi minyak berat 

dan Hidrotermal gasifikasi (dekat 

temperatur kritis sampai 500°C) untuk 

menghasilkan gas kaya hidrogen [10]. 
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Gambar 1. (a) Kondisi operasi konversi 

hidrotermal (b) sifat fisik air pada daerah 

sub-kritik, kritik,dan super kritik ditekanan 

25.3 MPa[10] 

 

Proses karbonisasi secara hidrotermal atau 

hydrothermal carbonization (HTC) 

merupakan proses termokimia pada 

temperatur yang relatif rendah untuk 

meningkatkan fasa padatnya yang biasa 

disebut HTC. Proses ini dapat 

mengkonversikan berbagai jenis biomassa 

menjadi serupa lignit bahkan sub-

bituminous dengan massa tertinggal sekitar 

35-60%. Karbon yang hilang sangat tinggi 

pada proses ini dikarenakan senyawa 

organik terlarut pada fasa cair dan hanya 

sedikit gas yang diproduksi. Proses ini 

sangat dipengaruhi oleh jenis biomassa 

serta kondisi operasi yang meliputi waktu 

tinggal serta temperatur [11]. 

Temperatur operasi HTC sekitar 180-

250°C di tekanan subkritik dengan waktu 

tinggal yang pendek. Proses hidrotermal 

menggunakan kondisi air subkritik, artinya 

air dijaga dibawah titik kritisnya yaitu 

temperatur 374°C dan tekanan 22.1 MPa. 

Air subkritik dalam fasa cair memiliki sifat 

pelarutan yang baik disebabkan oleh 

konstanta dielektriknya dan rapat massa 

yang tinggi dibanding fasa uapnya. Dengan 

aplikasi panas, ion asam hidronium (H3O+) 

dan ion basa hidroksil (OH-) terbentuk 

melalui penguraian. Untuk setiap zat dititik 

kritisnya, sifat dan strukturnya berubah 

signifikan, yang menunjukkan ikatan 

hidrogen putus dan memisahkan gugus 

dengan struktur rantainya [12]. 

Peningkatan produk ion dalam kondisi 

subkritik mempercepat reaksi yang 

dikatalis oleh asam atau basa. Mekanisme 

reaksi pada proses hidrotermal dapat dilihat 

pada Gambar 2. Reaksi awal yang terjadi 

ketika biomassa dipanaskan dalam air 

adalah hidrolisis [13]. Selulosa akan 

mengalami hidrolisis pada kondisi 

hidrotermal pada temperatur 200°C. 

Hemiselulosa mengalami hidrolisis sekitar 

temperatur 180°C, namun reaksi secara 

detail belum diketahui secara pasti. Lignin 

akan terdegradasi secara hidrotermal diatas 

temperatur 200°C disebabkan oleh jumlah 

ikatan eternya yang banyak.  

Setelah mengalami hidrolisis, biomassa 

akan mengalami reaksi dehidrasi. Dehidrasi 

pada konversi hidrotermal dapat terjadi 

secara reaksi kimia maupun proses fisik 

yang menghilangkan kandungan air dari 

matriks biomassa tanpa mengubah susunan 

kimianya. Dehidrasi secara kimia 

mengkarbonisasi biomassa dengan 

menurunkan rasio H/C dan O/C. 

Sederhananya, dehidrasi adalah proses 

penghilangan gugus hidroksil. Perlakuan 

hidrotermal juga mengakibatkan sebagian 

gugus karboksil dan karbonil terurai. Gugus 

karboksil dan karbonil mengalami 

degradasi pada temperatur diatas 150°C 

menyisakan CO2 dan CO. Beberapa gugus 

terbentuk dari proses degradasi 

biomakromolekul pada kondisi hidrotermal 
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sangat reaktif, hal ini bergantung pada 

asalnya dan derajat konversinya.  

Gambar 2. Prinsip Reaksi Hidrotermal Karbonisasi 

[13] 

Senyawa tak jenuh yang mengalami 

polimerisasi secara mudah dibentuk dari 

eliminasi gugus karboksil dan karbonil. 

Reaksi kondensasi seringkali dipengaruhi 

oleh pembentukan CO2. Dari beberapa 

eksperimen disimpulkan bahwa 

pembentukan HTC-coal selama karbonisasi 

hidrotermal terjadi saat proses polimerisasi 

kondensasi. Meskipun (hemi) selulosa 

terdiri atas karbohidrat, struktur aromatik 

sangat mungkin terjadi pada kondisi 

hidrotermal. Struktur aromatik ini 

kemudian dikenal sebagai pembentuk 

cetakan untuk HTC-coal. Reaksi ini 

berlangsung pada temperatur 200-300°C 

[14]. 

Proses HTC atau torefaksi basah pada 

kondisi hot compressed water akan 

menghasilkan produk berupa hydrochar, 

kondensat yang menguap dan kondensat 

yang tidak menguap. Namun demikian, 

kehadiran kondensat yang menguap harus 

diminimalisasi karena energi yang 

dibutuhkan oleh pemanas untuk 

menguapkan air sangatlah besar 

dibandingkan dengan mempertahankan air 

dengan massa yang sama pada zona sub-

kritiknya. Hydrochar merupakan padatan 

hasil densifikasi HTC yang dapat 

dimanfaatkan secara luas, dari pemanfaatan 

sebagai bahan bakar padat hingga pupuk. 

Sedangkan kondensat yang menguap dan 

tidak menguap dapat dimanfaatkan sebagai 

penghasil toxic substance berupa fenol, 

furfural, dan turunannya [15]. 

Pada dasarnya, HTC merupakan pirolisis 

yang dikondisikan pada temperatur dan 

tekanan yang tinggi serta hadirnya air pada 

kondisi subkritik. Kehadiran air sebagai 

medium memberikan keuntungan, yaitu 

tidak diperlukannya pre drying bagi 

biomassa yang akan diproses. Apabila 

dibandingkan dengan torefaksi kering, 

HTC beroperasi dengan temperatur yang 

lebih rendah. Parameter proses HTC ada 

lima, yaitu temperatur, tekanan, pH, 

residence time, dan solid load. Temperatur 

memainkan peran dalam memulai hidrolisis 

pada lignoselulosa. Semakin tinggi 

temperatur maka semakin banyak fraksi 

karbon yang tertinggal. Namun demikian, 

temperatur yang tinggi dengan residence 

time yang lama dapat berpotensi mereduksi 

karbon yang terdapat di biomassa. 

Sehingga perlu dicari reaction of severity 

untuk menentukan temperatur dan 

residence time optimumnya.  

Penggunaan katalis asam dapat 

mempercepat laju reaksi kimia pada proses 

hidrotermal. Namun demikian, telah 

diketahui bahwa seluosa dapat 

terdekomposisi oleh lactic acid dan reaksi 

katalitik asam lain tanpa adanya tambahan 

katalis, karena air adalah solvent yang 

dapat bersifat asam atau basa [16]. 

Penggunaan katalis basa (Na(OH) dan 

Ca(OH)2) dapat meningkatkan produksi 

lactic acid [17]. Namun, penggunaan 

katalis basa jarang digunakan karena akan 

menghasilkan reaksi sampingan.  

Solid load merupakan perbandingan 

volume air dan massa dari biomassa [18]. 

Untuk memaksimalkan produksi bahan 

bakar padat, solid load harus dikondisikan 

setinggi mungkin, sehingga waktu 

pemanasan yang dibutuhkan untuk 

mencapai polimerisasi dapat 
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diminimalisasi dan reaksi akan berjalan 

lebih cepat dibandingkan dengan solid load 

yang rendah.  

Proses hidrotermal memiliki kemampuan 

untuk melarutkan exchangeable anorganic 

ions ke air sehingga jumlah abu bahan 

bakar padat dapat diminimalisasi. Zat 

terbang terdiri dari condensable atau non 

condensable vapor atau gases ketika 

biomassa dikondisikan pada temperatur 

tertentu. Melalui proses hidrolisis dan 

dekarboksilasi pada hidrotermal, kuantitas 

zat terbang dapat direduksi [19]. 

Bahan bakar padat biomassa yang telah 

melalui pretreatment hidrotermal secara 

umum akan mengalami penurunan 

perbandingan H/C dan O/C pada Gambar 3. 

Hal ini terjadi karena fraksi karbon pada 

bahan bakar padat biomassa meningkat 

seiring dengan berjalannya proses 

hidrotermal. Penurunan H/C terjadi karena 

pada proses hidrotermal dimana atom 

hidrogen dapat terlepas dari rantai 

hidrokarbon dalam bentuk H2 (gas) dan 

akan bereaksi dengan oksigen membentuk 

air. Penurunan O/C dapat disebabkan oleh 

pembentukan CO2 pada reaksi 

dekarboksilasi, pembentukan CO pada 

reaksi dekarbonilasi, serta terbentuknya O2 

yang berikatan dengan H2 pada proses 

pembentukan H2O (cair).  

Gambar 3.  Kurva Van Krevelen [20] 

Proses HTC Untuk Pengolahan 

Sampah Kota Menjadi Bahan 

Bakar Padat  

Sampah kota atau municipal solid waste 

(MSW) telah menjadi masalah besar di 

banyak negara berkembang dan bahkan 

negara-negara maju karena keterbatasan 

usia pakai atau kapasitas fasilitas tempat 

pembuangan akhir (TPA), termasuk di 

Indonesia. Teknologi pengolahan limbah 

saat ini dituntut untuk mampu 

menghilangkan limbah yang memenuhi 

tiga kondisi: ramah lingkungan, ekonomis, 

dan kapasitas pemrosesan yang tinggi. 

Salah satu alternatif solusi adalah mengolah 

dan memanfaatkan MSW sebagai bahan 

bakar padat alternatif untuk industri atau 

rumah tangga.  

1.1 Potensi Sampah Kota 

Saat ini sampah kota atau municipal waste 

merupakan permasalahan pelik yang 

dihadapi oleh hampir semua kota-kota 

besar di Indonesia, termasuk kota Bandung. 

Saat ini sampah dikolektif dari masyarakat 

yang selanjutnya diangkut dan disimpan ke 

tempat pembuangan sementara (TPS) yang 

kemudian akan dibuang di tempat 

pembuangan akhir (TPA) yang jaraknya 

cukup jauh dan umumnya diolah dalam 

bentuk landfill. Kementrian Lingkungan 

Hidup melaporkan bahwa pada tahun 2008 

Indonesia menghasilkan 38,5 juta ton 

sampah dan meningkat 2-4 % pertahunnya 

[21]. Penelitian mengenai pemanfaatan 

sampah kota sebagai bahan bakar padat 

alternatif telah banyak dilakukan, namun 

peningkatan publikasi terkait HTC secara 

signifikan terbit sekitar tahun 2000an. 

Limbah yang umum dimanfaatkan adalah 

berbagai sampah padat kota dan residu dari 

pengolahan limbah cair yaitu sewage 

sludge. 

Khalil (2005) melakukan penelitian 

mengenai efektifitas proses HT untuk 

mendekomposisi kandungan organik dari 

sewage sludge dengan dua scenario, 
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pertama dilakukan pada temperatur tinggi 

tanpa oksidan dan kedua adalah pada 

temperatur yang lebih rendah dengan 

menggunakan oksidan (hydrogen 

peroxide). Komponen organik dari sewage 

sludge sebagian besar berupa padatan dan 

hanya sebagian kecil larut dalam cairan. 

Kandungan organik dari lumpur sekunder 

terurai ketika mengalami perlakuan 

hidrotermal subkritis. Oksidasi terjadi 

ketika hidrogen peroksida ditambahkan, 

dan laju reaksi meningkat seiring dengan 

suhu [22] 

Pengolahan sewage sludge menggunakan 

teknologi HT akan menghasilkan cukup 

banyak residu cair sehingga Yoshikawa 

(2007) mencoba untuk menginvestigasi 

tentang potensi pemanfaat limbah residu 

dari proses HT menjadi pupuk cair. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa residu cair 

dari proses HT untuk sewage sludge cukup 

memiliki nutrisi utama (N, P dan K) serta 

nutrisi mikro (Cu, Zn, Mo, etc) sehingga 

memiliki potensi untuk dimanfaatkan 

sebagai pupuk cair [23]. 

Yoshikawa (2008) memperkenalkan 

konsep pemanfaatan teknologi HT untuk 

memproses MSW dan sewage sludge 

menjadi bahan bakar padat dan pupuk cair. 

Menurutnya, proses HT dapat secara efektif 

mengkonversi MSW menjadi bahan bakar 

alternatif seperti pulverized coal yang dapat 

dimanfaatkan sebagai co-firing pada boiler 

di pabrik semen yang secara tidak langsung 

akan mengurangi emisi CO2. Selain itu, 

proses HT juga dapat menghasilkan pupuk 

cair bebas logam berat yang berasal dari 

pengolahan sewage sludge [24]. Kim 

(2008) juga melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk menyelidiki isi padatan 

dari excess sludge yang diproses 

menggunakan reaksi HT dan mengevaluasi 

kemungkinan untuk mendaur ulangnya 

menjadi produk yang stabil dan tidak 

berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Jumlah kandungan karbon produk 

yang dihasilkan adalah bervariasi dan 

tergantung pada komposisi material 

aslinya. Selain itu, proses mineralisasi dan 

solubilisasi tidak berbeda jauh pada suhu 

yang lebih tinggi dari 250 °C (4 MPa) [25]. 

1.2 Karakteristik Produk HTC 

dari Municipal Solid Waste  

(MSW) 

Kendala terbesar pemanfaatan MSW 

sebagai bahan bakar adalah yang kadar air 

yang sangat tinggi dan bentuk tidak teratur. 

Untuk mengatasi masalah ini, Yoshikawa 

(2009) mengembangkan teknologi inovatif 

hidrotermal (HT) sebagai alternatif 

pemrosesannya. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa produk hasil proses 

HT memiliki nilai kalor hampir sama 

dengan batu bara kelas rendah sub-

bituminous, terjadi penurunan kandungan 

klorin dan merekomendasikan untuk 

penggunaan produk sebagai campuran pada 

proses co-firing sebesar 20% [26].  

Prawisudha (2011) juga melakukan 

penelitian menggunakan reaktor berukuran 

3 m3 yang dapat mengolah sampah 

sebanyak 1 ton per batch yang 

menunjukkan bahwa Proses HT ini 

menghasilkan produk pulp yang seragam 

dengan peningkatan kepadatan mencapai 

empat kali lipat atau 75% pengurangan 

volume sampah dengan nilai kalor rata-rata 

produk adalah 18 MJ/kg. Perhitungan 

keseimbangan energi menunjukkan bahwa 

energi yang dibutuhkan untuk proses HT 

adalah sepersembilan dari kandungan 

energi dalam produk. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem pengolahan menggunakan 

HT adalah sistem yang dapat beroperasi 

secara mandiri yang tidak membutuhkan 

energi tambahan dari luar. Selain itu, proses 

HT juga membutuhkan energi yang lebih 

rendah daripada proses pengolahan limbah 

konvensional [27].  

Berge (2011) mengevaluasi implikasi 

lingkungan yang terkait dengan proses 

HTC pada MSW (termasuk gas dan produk 

cair), untuk mengevaluasi fisik, kimia, dan 

sifat termal dari hydrochar yang diproduksi 
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dan untuk menentukan energetika 

karbonisasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 49-75% dari karbon dipertahankan 

dalam char, sedangkan 20-37% pada cairan 

dan 2-11% pada fasa gas. Komposisi dari 

hydrochar yang dihasilkan terjadi proses 

dehidrasi dan dekarboksilasi selama 

karbonisasi yang menghasilkan struktur 

aromatik. Proses energetika menunjukkan 

bahwa proses karbonisasinya adalah 

eksotermis [28]. 

Hasil dari percobaan yang dilakukan Berge 

(2012) juga menunjukkan bahwa produk 

HTC yang berasal dari limbah padat 

sebagian besar karbon (45-75%) masih 

terkandung dalam hydrochar. Produksi gas 

selama percobaan batch menunjukkan 

bahwa periode reaksi yang lebih lama 

mungkin dibutuhkan untuk 

memaksimalkan produksi produk dengan 

densitas energi yang lebih baik. Ketika 

mempertimbangkan penggunaan 

hydrochar sebagai bahan bakar padat, akan 

lebih banyak energi dapat dihasilkan dalam 

bentuk hydrochar dibandingkan dengan 

energi gas yang dihasilkan dari degradasi 

limbah selama penimbunan dan pencernaan 

anaerobik, dan dari pembakaran langsung 

(insinerasi) limbah makanan tersebut. 

Emisi karbon yang dihasilkan dari 

penggunaan hydrochar sebagai sumber 

bahan bakar lebih kecil daripada proses 

pembakaran secara langsung (insinerasi), 

hal ini menunjukkan bahwa HTC dapat 

berfungsi sebagai alternatif untuk proses 

pembakaran yang ramah lingkungan [29]. 

Lu (2011) menjelaskan penerapan 

teknologi hidrotermal pada berbagai jenis 

MSW untuk menghasilkan bahan bakar 

padat untuk co-firing dengan batu bara 

menggunakan tiga jenis surrogated MSW 

yaitu MSW Jepang, MSW India dan MSW 

Cina yang berbeda dalam komposisi dan 

karakteristik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses HT mampu 

untuk mengkonversi MSW menjadi produk 

berukuran seragam dengan kadar air 

rendah, bentuk teratur dan bulk density 

tinggi. Selama HT, reaksi hidrolisis 

menyebabkan pengurangan volatile matter 

dan peningkatan karbon tetap. HHV dari 

tiga jenis MSW setelah HT meningkat 

1,01-1,41 kali (kandungan energi per 

massa) dan 6,39-9,00 kali (kandungan 

energi per volume) [30]. 

Balasubramanian (2014) terlebih dahulu 

melakukan proses hidrolisis enzimatik 

terhadap limbah makanan sebelum 

perlakuan hidrotermal untuk menghasilkan 

hydrochar dan bio-oil. Pra-pengolahan 

limbah makanan dengan rasio enzim dari 1: 

2: 1 (karbohidrase : protease : lipase) 

terbukti efektif dalam mengkonversi 

limbah makanan untuk kedua produk 

(hydrochar dan bio-oil) dengan hasil yang 

lebih baik. Kandungan karbon dan nilai 

kalori berkisar antara 43,7-65,4% dan 17,4-

26,9 MJ/kg untuk hydrochars yang 

diperoleh melalui pra-perlakuan enzim, 

sedangkan hydrochar yang diperoleh tanpa 

pra-perlakuan bervariasi dari 38,2-53,5% 

dan 15,0-21,7 MJ/kg. Pra-perawatan 

enzimatik juga mendukung pembentukan 

bio-oil dengan hasil tertinggi diperoleh 

pada 350 °C [31] 

1.3 Aplikasi Co-Firing 

Muthuraman (2010) melakukan 

eksperimen untuk mengetahui karakteristik 

co-firing dari produk MSW yang diproses 

HT yang dicampur dengan batubara India, 

Indonesia, dan Australia menggunakan 

analisis TGA. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pencampuran dengan 

batubara selalu meningkatkan sifat 

devolatization batubara. Pirolisis dan 

proses devolatization memberikan sedikit 

atau tidak ada informasi tentang pengaruh 

terhadap karakteristik pembakaran. 

Penambahan produk HT sangat cocok 

untuk diaplikasikan pada batubara kualitas 

rendah seperti batubara India dengan abu 

yang tinggi. Selain itu, temperatur 

penyalaan (ignition temperature) 

menunjukkan karakteristik diantara sifat 
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batubara dan MSW yang dapat diprediksi 

dari komposisi campurannya [32]. MSW 

yang diproses Hidrotermal memiliki sifat 

bahan bakar yang baik setara dengan kayu. 

Campuran produk HT dapat meningkatkan 

reaktivitas arang dengan reaktivitas rendah 

sehingga akan mengurangi karbon yang 

tidak terbakar. Hasil ini menunjukkan 

kelayakan menggunakan MSW yang telah 

diproses HT sebagai bahan bakar campuran 

dengan batubara. Meskipun campuran 

dapat meningkatkan tingkat pembakaran 

batubara, namun tidak menunjukkan 

penurunan suhu pengapian. Oleh karena itu 

hubungan terbalik antara konten materi 

volatile matter dan suhu pengapian berlaku 

hanya untuk bahan bakar murni dan tidak 

berlaku untuk bahan bakar dicampur [33]. 

Jin (2013) melakukan percobaan co-firing 

antara MSW yang telah diproses HT dan 

batu bara pada sebuah bubbling fluidized 

bed (BFB). Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa emisi 

CO dan NO terendah ditemukan pada 

campuran 20% dan 30%. Selain itu, emisi 

SO2 menurun dengan penambahan 

campuran MSW dan emisi HCl berada di 

bawah 5 ppm. Selain itu, karbon yang tidak 

terbakar (UC) menurun pada pencampuran 

di bawah 30% dan suhu rendah. Hasil 

penelitian menunjukkan kemungkinan 

untuk dapat mengaplikasikan campuran 

30% MSW yang telah diproses HT pada 

pembakaran didalam tungku batubara jenis 

BFB [34]. 

1.4 Reduksi Klorin 

Prawisudha (2012) melakukan studi 

eksperimental konversi sampah kota 

(MSW) di Jepang ke bahan bakar padat 

dengan menggunakan perlakuan 

hidrotermal. Sistem pengolahan mampu 

memproses hingga 1 ton MSW per batch. 

Setelah diproses, MSW dari berbagai 

ukuran dan bentuk berubah menjadi slump 

yang mudah dikeringkan menjadi produk 

tepung dengan kelembaban 10% dan nilai 

kalor rata-rata 20 MJ/kg (dry basis), yang 

sama dengan yang kelas rendah batubara 

subbituminous. Karena MSW digunakan 

dalam percobaan yang terdapat sejumlah 

besar plastik, maka penting untuk 

mengurangi kandungan klorin yang dikenal 

dapat menyebabkan penyumbatan, korosi, 

dan pembentukan gas dioxin dalam tungku. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

klorin di MSW yang dihasilkan dari 

kontainer poli vinil klorida adalah sekitar 

10.000 ppm (dry basis) dan dikurangi 

menjadi sekitar 2000 ppm (dry basis) 

karena transformasi klorin anorganik yang 

larut dalam air selama proses hidrotermal. 

Hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan 

hidrotermal adalah cara yang 

memungkinkan untuk mengolah MSW 

menjadi bahan bakar padat alternatif 

dengan kandungan klorin rendah [35]. 

Hwang (2012) melakukan eksperimen 

proses HT menggunakan air subkritis 

(HTSW) pada 234 °C (kondisi LT) dan 295 

°C (kondisi HT) untuk menghasilkan bahan 

bakar padat dari limbah padat perkotaan 

(MSW) yang menggunakan kertas, 

makanan anjing (DF), sumpit kayu, dan 

plastik film campuran dan lembar 

polietilen, polipropilen, dan polistirena 

disiapkan sebagai model komponen MSW, 

di mana polyvinylchloride (PVC) bubuk 

dan natrium klorida digunakan untuk 

mensimulasikan sumber Cl. Hasil 

penelitian menunjukkan lebih dari 75% dari 

karbon dalam kertas, DF, dan kayu itu 

berbentuk sebagai char di bawah kedua 

kondisi LT dan HT, sementara plastik tidak 

terdekomposisi dalam kondisi LT ataupun 

kondisi HT. Nilai kalor (HHV) dari yang 

diperoleh arang adalah 13,886-27,544 

kJ/kg dan sebanding dengan brown coal 

dan lignit. Atom Cl yang ditambahkan 

melalui bubuk PVC dan natrium klorida 

sebagian masih tetap berada dalam char 

setelah HTSW, namun sebagian besar Cl 

berasal dari PVC ditemukan larut menjadi 

senyawa Cl selama HTSW pada kondisi HT 
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dan bisa dihilangkan dengan proses 

pencucian [36]. 

Indrawan (2012) melakukan sebuah studi 

eksperimental pada mengkonversi limbah 

padat (MSW) menjadi bahan bakar padat 

bebas klorin menggunakan kombinasi 

pengolahan hidrotermal dan pencucian 

menggunakan air. Setelah produk 

diekstraksi dari reaktor, percobaan air-cuci 

kemudian dilakukan untuk mendapatkan 

produk bebas klorin dengan kurang dari 

3000 ppm total konten klorin. Serangkaian 

analisis termogravimetri juga dilakukan 

untuk membandingkan karakteristik 

pembakaran produk sebelum dan setelah 

proses pencucian. Proses pencucian produk 

hidrotermal akan meningkatkan 

karakteristik pembakaran produk untuk co-

firing karena kandungan klorin dan abu 

yang rendah, serta profil kehilangan massa 

yang lebih baik selama pembakaran 

dibandingkan dengan produk tanpa 

pencucian. Proses pencucian memerlukan 

sejumlah besar air; jika mempertimbangkan 

proses terbentuknya emisi yang berasal dari 

klorin, maka proses pencucian setelah 

perlakuan hidrotermal diperlukan hanya 

jika suhu tungku lebih dari 800 °C [37] 

Poerschmann (2014) melakukan penelitian 

dengan poli vinil klorida (PVC) menjadi 

objek proses HTC dalam air subkritis 

bertemperatur 180-260 °C. 

Dehidroklorinasi meningkat dengan 

meningkatnya suhu reaksi. Hasil penelitian 

memberikan bukti kuat bahwa karbonisasi 

hidrotermal terhadap limbah organik yang 

berasal dari rumah tangga, yang 

diantaranya adalah plastik yang 

mengandung residu PVC, dapat 

menghasilkan produk ramah lingkungan 

dan mencegah pembentukan produk 

organik beracun. Proses hidrotermal dari 

limbah yang mengandung PVC sebaiknya 

dilakukan diatas suhu 235 °C untuk 

memungkinkan pelepasan klorin 

organiknya [38]. 

Pembahasan dan Diskusi 

Berdasarkan studi literatur dapat 

tergambarkan perkembangan teknologi dan 

peneltian terkait proses pemanfaatan 

sampah kota (MSW) menjadi bahan bakar 

padat. Pada penelitian awal diketahui 

bahwa MSW berpotensi untuk dikonversi 

melalui proses HTC menjadi bahan bakar 

padat alternatif, sedangkan sewage sludge 

memiliki potensi untuk dijadikan pupuk 

yang bebas logam berat. Apabila MSW 

dapat dijamin bebas dari zat-zat beracun 

maka memiliki cukup potensi juga untuk 

diproses menjadi bahan bakar padat dan 

pupuk cair organik.  

Proses HT terbukti dapat mereduksi 

volume MSW hingga 75% dengan 

kandungan karbon sebagian besar dalam 

bentuk padatan (char) yaitu sebesar 49-

75% dan 20-37% pada cairan, sedangkan 

kandungan karbon yang terkandung dalam 

fasa gas hanya 2-11%. Selain itu, proses HT 

juga terbukti dapat meningkatkan densitas 

energi sebesar 1,01-1,41 kali (kandungan 

energi per massa) atau 6,39-9,00 kali 

(kandungan energi per volume), dengan 

nilai kalor produk sebesar 15-21,7 MJ/kg 

yang hampir sama dengan nilai kalor 

batubara sub-bituminous.  

Energi yang dibutuhkan untuk proses HTC 

adalah sepersembilan dari kandungan 

energi yang terkandung didalam produk 

yang dihasilkan dan proses karbonisasi 

pada HTC adalah eksotermik sehingga 

secara teoritis, ditinjau dari aspek energi, 

sistem HTC dapat berjalan secara mandiri 

dan masih dapat menghasilkan surplus 

energi. Energi yang terkandung dalam 

padatan hasil HTC juga lebih besar 

dibandingkan dengan energi yang 

terkandung dalam gas hasil penimbunan 

dan proses anaerobik, juga lebih besar dari 

pembakaran langsung (insinerasi) 

khusunya untuk biomassa dengan kadar air 

(moisture) yang tinggi. 

Rangkaian penelitian yang mencoba untuk 

memanfaatkan bahan bakar padat hasil 
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proses HT untuk proses pembakaran yang 

dicampur dengan batubara menunjukkan 

bahwa percampuran akan meningkatkan 

sifat devolatilization dan cocok untuk 

diterapkan untuk batubara dengan kadar 

abu yang tinggi. Selain itu, campuran 30% 

juga telah dicoba untuk diaplikasikan pada 

bubbling fluidized bed dan menunjukkan 

emisi CO, NO, SO2 dan unburnt carbon 

yang lebih baik. Proses HT juga terbukti 

efektif untuk menurunkan kadar klorin 

pada produk yang dihasilkan, sehingga 

relatif lebih aman jika digunakan sebagai 

bahan bakar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Diagram Tanner untuk waste 

combustion 

Hasil studi literatur juga memberikan 

informasi mengenai produk HTC antara 

lain yaitu kadar karbon sekitar 38,2 – 75 % 

dan kandungan air sekitar 10%. Jika 

digambarkan pada Diagram Tanner seperti 

diperlihatkan pada Gambar 4, dengan 

asumsi kadar karbon 40%, maka tampak 

bahwa produk padatan dari hasil HTC 

cukup memenuhi syarat untuk dijadikan 

sebagai bahan bakar padat dengan 

kandungan abu atau ash sekitar 50%. 

Kesimpulan 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa produk bahan bakar 

padat yang dihasilkan memiliki nilai kalor 

hampir sama dengan batu bara kelas rendah 

sub-bituminous dan cukup baik untuk 

digunakan sebagai bahan bakar campuran 

untuk proses co-firing batubara dengan 

campuran hingga 30%. Selain itu, 

kandungan klorin yang terkandung didalam 

MSW pun telah terbukti dapat tereduksi 

secara efektif oleh proses HTC sehingga 

gas dioxin yang beracun dan korosif yang 

dihasilkan masih didalam batas yang 

diijinkan jika diaplikasikan sebagai bahan 

bakar. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

HTC merupakan proses inovatif yang 

berpotensi efektif untuk diterapkan dalam 

menanggulangi permasalahan limbah 

sampah kota untuk dikonversi menjadi 

bahan bakar padat alternatif yang ramah 

lingkungan dan renewable. 

Meskipun demikian, penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan umumnya masih 

sebatas skala laboratorium dan belum 

ditemukan dalam skala komersial, hanya 

beberapa penelitian saja yang telah 

dilakukan dalam skala pilot. Untuk itu perlu 

dilakukan studi komprehensif mengenai 

potensi penerapan teknologi untuk merubah 

MSW menjadi bahan bakar dalam skala 

komersial dengan mempertimbangkan 

aspek teknologi, energi dan ekonomi 

sehingga dapat diketahui kelayakan dan 

hambatan - hambatan untuk dapat 

diterapkan dalam skala komersial guna 

menanggulangi permasalahan sampah yang 

dialami oleh banyak kota besar, khususnya 

di Indonesia.  

Penelitian HTC terkait MSW umumnya 

lebih difokuskan pada karakterisasi produk 

yang dihasilkan dan diasumsikan homogen, 

sedangkan mekanisme proses yang terjadi 

belum dijelaskan secara detil dan diketahui 

secara pasti, khususnya untuk mixed-MSW. 

Pada kenyataannya, MSW di Indonesia 

merupakan sampah campuran yang 
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sebagian besar terdiri dari sampah organik 

dan plastik yang memiliki karakteristik 

sangat berbeda. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian lanjutan untuk 

mengetahui lebih jelas tentang mekanisme 

yang terjadi selama proses HTC khususnya 

untuk mixed-MSW.   
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Laut (PLTGL) Sistem Pneumatik untuk Output Daya Listrik 
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Abstrak 

Energi gelombang laut merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pembangkit 

listrik pengganti sumber energi dari minyak bumi. Kelangkaan sumber energi minyak bumi 

menyebabkan pemerintah mencoba mencari teknologi terbaru dalam mengelola sumber daya 

alam yang ada di Indonesia. Seperti energi surya, energi angin dan energi gelombang laut yang 

termasuk potensial dalam pengembangan teknologi untuk menghasilkan energi listrik. Energi 

surya dan angin masih memerlukan biaya atau investasi peralatan yang mahal sementara 

potensi gelombang laut dapat dibuat dengan mekanisme yang tidak terlalu mahal dan rumit. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan pemanfaatan energi gelombang 

laut untuk menghasilkan energi listrik seperti oscillating water column, duck, oyster, pelamis 

dan sistem pneumatik. Dalam tulisan ini difokuskan  pada pemanfaatan sistem pneumatik untuk 

pembangkit listrik tenaga gelombang laut  (PLTGL) dimana sistem pneumatiknya 

menggunakan tabung PVC dan torak penggerak udara turun naik (piston) untuk menekan udara 

keluar dan masuk tabung PVC. Tekanan udara yang dihasilkan akan menggerakkan generator 

sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Pemanfatan sistem ini sangat menguntungkan 

karena sistem dan komponennya sederhana, mudah didapatkan dan ramah lingkungan. 

Besarnya energi listrik yang dihasilkan tergantung kepada besarnya tekanan turun naik torak 

dalam menghasilkan udara untuk menggerakkan generator. Tekanan atau daya dorong 

dipengaruhi oleh besarnya tekanan pada torak dari pelampung. Sistem pembangkit listrik 

tenaga gelombang laut didesain dalam bentuk tabung lurus yang dilubangi pada bagian atas 

dan bawah dimana torak (piston) bergerak turun naik untuk menghasilkan udara yang mengalir 

ke komponen penggerak generator. Untuk mengetahui optimasi dari desain ini, dilakukan 

variasi penggunaan pelampung sebagai bagian dari daya dorong torak piston dan hasilnya 

menunjukkan semakin banyak pelampung maka dihasilkan putaran yang tinggi dan daya listrik 

yang besar.  

 

Kata kunci : Energi Gelombang Laut, Pneumatik, Tabung PVC, Pelampung, PLTGL. 

Pendahuluan 

Laut memiliki banyak potensi berupa 

makluk hidup, mineral dan potensi yang 

lain. Seperti gelombang laut, arus laut dan 

angin laut dapat digunakan sebagai sumber 

energi penggerak. Saat ini sumber energi 

penggerak komponen suatu mesin di laut 

menggunakan energi minyak bumi sebagai 

bahan bakar. Ketersediaan bahan bakar 

minyak bumi yang mulai berkurang 

menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan 

harga jual yang tinggi sehingga membuat 

banyak Negara beralih memanfaatkan 

energi lain sebagai sumber eneriy seperti 

energi angin, surya maupun energi 

gelombang laut untuk sistem penggerak 

komponen mesin. 

Indonesia termasuk Negara yang kaya 

dengan potensi tersebut, dimana 

pemanfaatannya masih kurang yang 

disebabkan oleh kekurangtahuan dalam 

pembuatan peralatan atau teknologi 

pengolahan potensi tersebut. 
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Kecenderungan mengandalkan energi 

minyak bumi sebagai sumber bahan bakar  

menyebabkan penelitian dan 

pengembangan teknologi pemanfaatan 

sumber energi gelombang laut menjadi 

kurang.  

Sementara Negara maju sudah mulai 

beralih memanfaatkan energi gelombang 

laut dalam menghasilkan energi listrik 

seperti pemanfaatan metode oscillating 

water column, metode duck, metode oyster, 

metode pelamis dan pneumatik [1-5]  

Dalam penelitian ini difokuskan pada 

pembangkit listrik tenaga gelombang laut 

menggunakan sistem pneumatik untuk 

memampatkan udara dalam tabung piston 

mendorong generator. Torak (piston) 

digunakan sebagai alat pendorong udara di 

dalam tabung yang terhubung dengan 

generator. Penelitian sebelumnya 

menggunakan satu piston sebagai 

penggerak generator dengan lubang katup 

buang terletak pada bagian atap tabung 

piston. Generator terpasang pada bagian 

atas tabung piston dengan memanfaatkan 5 

lilitan kumparan dan magnet denomyum. 

Pada penelitian ini menggunakan dua 

piston paralel sebagai penggerak generator 

dengan variasi katup buang pada bagian 

atas dan bawah dinding tabung piston dan 

variasi jumlah pelampung. Variasi jumlah 

pelampung untuk menekan torak turun dan 

naik sehingga menghasilkan tekanan yang 

besar untuk menggerakan generator  dan 

menghasilkan daya listrik. 

Metodologi 

Alat dan Bahan. Bahan yang digunakan 

dalam pembuatan alat PLTGL ini adalah 

pipa PVC dengan tinggi 400 mm dengan 

diameter 226 mm, penutup pipa, bracket, 

kabel, kipas DC, pelampung, torak piston 

dan komponen lain. Desain peralatan 

PLTGL dapat dilihat pada Gambar 1.  

Dimensi komponen PLTGL dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

Gambar 1. Komponen dan Rangkaian 

PLTGL 

 

 
Gambar 2. Dimensi Komponen PLTGL 

 

Formulasi Perhitungan. Sistem 

pneumatik PLTGL memiliki beberapa 

komponen yaitu tabung silinder atau piston, 

batang torak, pelampung dan generator. 

Pelampung berfungsi untuk menerima gaya 

dorong dari gelombang laut sehingga 

menekan torak dalam tabung piston untuk 

mengalirkan udara keluar melalui lubang 

buang tabung piston. Besarnya gaya apung 

pelampung dihitung dengan Persamaan 1 

[6] : 

  𝐹a = 𝜌gV   1 

dimana :  

𝜌= massa jenis air laut (Kg/m3) 

g = percepatan gravitasi (N/Kg) 

V = volume pelampung (m3 ) 

Fa = gaya apung (N ) 

Besarnya volume pelampung dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 2: 

𝑉𝑃𝑒𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 = 𝑉𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 + 𝑉𝐵𝑜𝑙𝑎   2 
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Dimana,  

𝑉𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 = 
𝜋𝑑2𝑡

4
 dan  𝑉𝐵𝑜𝑙𝑎 = 

4

3
𝜋𝑟3 

dimana :  

d = diameter (m) 

t = tinggi bangun (m) 

r = jari-jari bangun (m) 

Besarnya gaya tekan pada tabung piston 

adalah : 

1. Piston satu tabung dihitung dengan 

Persamaan 3 [7] 

 𝐹𝑒 = 𝐹a −𝑊          3 
 𝑊 = 𝑚. g  
dimana :  

Fe = gaya tekan ( N) 

W = berat tabung (N) 

m = massa alat  (Kg) 

g = gaya gravitasi (N/Kg) 

P = Tekanan kerja (Pa) 

2. Piston dua tabung dengan Persamaan 4 

[8][9]: 

    𝐹𝑒 = 𝐴 ∙ 𝑃   4

   𝐴 =
𝜋∙D2

4
  

dimana 

A = Luas alas tabung silinder (m2) 

Perhitungan untuk langkah naik dan turun 

dilakukan dengan menggunakan 

Persamaan 5 dan 6. 

 𝐹𝑒 = 𝐷
2.
𝜋

4
𝑃   5 

𝐹𝑒 = (𝐷
2 − 𝑑2).

𝜋

4
𝑝  6 

dimana 

D = Diameter piston (m) 

d = Diameter batang piston (m) 

Besarnya tekanan  di dalam tabung dihitung  

dengan Persamaan 7 [10][7]: 

𝑃𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 =
𝐹𝑒

𝐴
   7 

dimana :  

𝑃Tabung = Tekanan dalam tabung 

(Pa) 

Fe = Gaya yang diberikan 

pelampung ke tabung silinder (N) 

A = luas alas tabung silinder (m2) 

Alas tabung silinder adalah: 
 𝐿 = 𝜋 𝑟2  
dimana : 

L = Luas alas lingkaran 

r = Jari-jari lingkaran 

Debit udara dan kecepatan udara sistem 

pneumatik dihitung dengan Persamaan 8 

dan 9 [11][12] : 

 𝑉 = 𝑇. 𝐴   8 

 𝑄 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑡
   9 

dan besarnya: 𝑉 =
𝑄

𝐴
  

dimana :  

Q = debit udara (m3/s) 

V= kecepatan udara di dalam 

tabung (m/s) 

T = Waktu (s) 

Kecepatan udara dari tabung ke generator 

dihitung dengan Persamaan 10 [11][12]: 
 𝑄1 = 𝑄2  
 𝑉1𝑥𝐴1 = 𝑉2𝑥𝐴2   10 

dimana :  

Q1 = debit udara dari dalam tabung (m3/s) 

Q2 = debit udara menuju generator (m3/s) 

V1= kecepatan udara dari dalam tabung 

(m/s) 

V2= kecepatan udara menuju generator 

(m/s) 

A1 = Luas alas tabung silinder (m2) 

A2 = Luas alas lubang pada bagian atas 

tabung silinder (m2) 

Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh 

sistem pneumatik ini dihitung dengan 

Persamaan 11.  

 𝑃 = 𝑉. 𝐼    11 

dimana :  

P = daya (W) 

V = Tegangan (Volt) 

I = Arus (Ampere)  

Hasil 

Hasil pengujian pembangkit listrik 

tenaga gelombang laut (PLTGL) 

menggunakan sistem pneumatik dengan 

variasi pelampung dapat dilihat pada Tabel 

1. Dimana dari Tabel 1 terlihat bahwa 

penggunaan 2 pelampung dengan satu 

katup buang pada bagian tengah  tabung 

piston dan dua katup buang bagian atas dan 

bawah tabung piston belum menghasilkan 

kecepatan putar, tegangan dan arus. 

Penggunaan 3 atau lebih pelampung 

dengan variasi dua katup buang tabung 
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piston menghasilkan tegangan 1,7 V dan 

semakin membesar hingga 3,18 V jika 

menggunakan 5 pelampung. Arus dan 

putaran yang dihasilkan juga meningkat 

dari 18, 9 mA dan 284 rpm menjadi 43,2 

mA dan 453 rpm. Hal ini menunjukkan 

penambahan pelampung akan 

meningkatkan putaran, arus dan kecepatan 

generator.  

Tabel 1. Hasil Pengujian PLTGL 

Menggunakan 1 dan 2 Tabung Piston 

dengan Variasi Pelampung 

 

Jumlah 

Pelampun

g 

Model 

PLTG

L 

Posisi 

Keluara

n udara  

Tegan

gan 

(V) 

Arus 

(mA) 

Wakt

u 

(s) 

Kece

patan 

Gener

ator 

(rpm) 

2 

Kerja 

tunggal 
Tengah - - - - 

Kerja 

ganda 

Atas - - - - 

Bawah - - - - 

3 

Kerja 

tunggal 
Tengah - - - - 

Kerja 

ganda 

Atas 1,7 18,9 1,43 284 

Bawah   2,17  

4 

Kerja 

tunggal 
Tengah - - - - 

Kerja 

ganda 

Atas 2,13 22,6 1,33 313 

Bawah - - 1,92 - 

5 

Kerja 

tunggal 
Tengah - - - - 

Kerja 

ganda 

Atas 3,18 43,2 1,24 453 

Bawah - - 1,81 - 

 

Tabel 2. Daya yang dihasilkan oleh PLTGL 

Menggunakan 1 dan 2 Tabung Piston 

dengan Variasi Pelampung 

Jumlah 

Pelampun

g 

Langka

h Kerja 

Gaya 

Teka

n 

(N) 

Debit 

Udara 

(m3/s) 

Kecepat

an Udara 

Dalam 

Tabung 

(m/s) 

Kecepata

n Udara 

diujung 

Keluaran 

(m/s) 

Daya 

(watt) 

2 
Naik - - - - - 

Turun - - - - - 

3 

Naik 
25,7

9 

0,002

2 
0,17 69,23 3,2.10-2 

Turun 
25,7

7 

0,001

4 
0,12 44,87 - 

4 

Naik 
60,4

3 

0,002

4 
0,19 77,38 4,3.10-2 

Turun 
60,3

9 

0,001

6 
0,14 57,01 - 

5 

Naik 
95,0

7 

0,002

5 
0,21 85,52 

13,3.10
-2 

Turun 95 
0,001

7 
0,15 61,52 - 

 

Sementara untuk satu katup buang pada 

bagian tengah tabung piston tetap tidak 

menghasilkan putaran, tegangan dan arus. 

Hal ini menunjukkan penggunaan tabung 

piston dengan satu katup buang pada bagian 

tengah tabung tidak dapat menghasilkan 

tegangan listrik. 

Daya yang dihasilkan oleh mesin 

PLTGL dengan variasi katup buang atas 

dan bawah pada bagian sisi tabung piston 

dapat dilihat pada Tabel 2. Pada Tabel 2 

terlihat bahwa daya yang dihasilkan adalah 

3,2 x 10-2 watt untuk 3 pelampung dan 

13,3x10-2 watt untuk 5 pelapung. Pada 

pengujian ini juga terlihat bahwa pada 

kondisi torak piston naik maka keluaran 

berupa tegangan dan daya dapat diperoleh, 

sementara pada saat torak piston turun tidak 

menghasilkan tegangan dan daya listrik. 

Hal ini disebabkan oleh kondisi torak piston 

jika dalam kondisi naik, kecepatan udara 

yang dihasilkan sebesar 69,23 m/s untuk 3 

pelampung dan 85,52 m/s untuk 5 

pelampung. Pada kondisi torak piston turun 

kecepatan udara yang dihasilkan rendah 

(turun). Ini menyebabkan pada saat torak 

pada tabung piston turun tidak 

menghasilkan tegangan dan daya listik. 

Hasil ini juga menunjukkan bahwa daya 

yang dihasilkan oleh alat pembangkit listrik 

tenaga gelombang laut semakin meningkat 

dengan bertambahnya jumlah pelampung.  

Dimana semakin banyak pelampung maka 

gaya dorong akan semakin tinggi sehingga 

tekanan naik atau turun torak pada tabung 

piston akan semakin kuat terutama saat 

torak piston dalam kondisi naik. 

Peningkatan kecepatan udara pada piston 

pneumatik akan meningkatkan daya listrik 

yang dihasilkan oleh generator. 

Gambar 3 menunjukkan hubungan 

antara daya listrik dan jumlah pelampung 

untuk langkah torak pada tabung piston 

naik dan turun, dimana terlihat pada 

langkah turun daya listrik yang dihasilkan 

konstan (0) sementara untuk langkah naik 

daya listrik yang dihasilkan akan semakin 

besar. 

449



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-069 

 

 

Gambar 3. Grafik Hubungan daya 

Listrik dan Jumlah Pelampung  

Kesimpulan 

Dari hasil pengujian peralatan PLTGL 

didapatkan kesimpulan: 

1. Pembangkit listrik tenaga 

gelombang laut (PLTGL) 

menggunakan sistem pneumatic 

dengan variasi katup buang atas dan 

bawah pada sisi tabung piston dapat 

menghasilkan energi listrik. 

2. Pembangkit listrik tenaga 

gelombang laut ini akan 

menghasilkan daya listrik sebesar 

3,2.10-2 watt dengan penggunaan 

tiga pelampung, empat pelampung 

dapat menghasikan daya  listrik 

sebesar 4,3.10-2 watt dan lima 

pelampung menghasilkan daya 

listrik sebesar 13,3.10-2 watt. 

3. Semakin banyak pelampung, semakin 

besar gaya apung, kecepatan dorong 

udara dalam tabung piston, putaran dan 

daya keluaran dari PLTGL sistem 

pneumatic dengan variasi katup buang.  
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Abstrak 

Sebuah model penyelesaian secara numerik pada sebuah microchannel heat exchanger tipe 

evaporator berdiameter hidrolik 1.46 mm dengan desain fin-louvered satu pass. Microchannel 

heat exchanger merupakan salah satu teknologi terkini pada alat pendingin tata udara dan 

refrijerasi yang mampu memberikan kinerja dan daya perpindahan kalor yang lebih efisien. 

Model persamaan numerik yang digunakan merupakan persamaan yang telah digunakan pada 

penelitian microchannel dan pendekatan segment-by-segment yang diterapkan pada 

microchannel heat exchanger untuk menghitung besarnya nilai heat transfer coefficient pada 

dua fluida refrijeran berbeda yaitu R410A dan refrijeran hidrokarbon propane. Simulasi 

menggunakan variable pada laju aliran massa refijeran dan diperoleh bahwa besarnya laju 

aliran massa fluida refrijeran akan berbanding lurus dengan besarnya heat transfer coefficient 

pada microchannel heat exchanger. Besarnya heat transfer coefficient pada laju aliran massa 

fluida refijeran 0.01 kg/s, 0.02 kg/s, 0.03 kg/s adalah berturut turut 262 – 292 W/m2K, 456 – 

501 W/m2K, dan 626 – 685 W/m2K. Adapun kualitas luaran fluida refrijeran yang dihasilkan 

pada laju aliran massa refijeran tersebut adalah berturut turut 0.23 – 0.46, 0.23 – 0.44, dan 0.23 

– 0.42.  

Kata kunci : Evaporator, Microchannel, Heat Transfer, R410A, Propane 

 

Pendahuluan 

Penelitian karakteristik perpindahan 

kalor telah menjadi semakin penting sejalan 

dengan semakin berkembangnya teknologi 

skala mikro seperti sistem micro electro-

mechanical. Dampak dari miniaturisasi 

sistem yang melibatkan perpindahan kalor 

yang tinggi mendatangkan tantangan untuk 

pengelolaan kalor sistem yang hanya dapat 

diatasi dengan peningkatan kinerja dan 

efisiensi peralatan penukar kalor. Saluran 

mikro telah menjadi solusi potensial untuk 

alat tersebut karena karakteristiknya berupa 

kinerja kalor yang tinggi dengan 

persyaratan ruang yang kecil. 

Perkembangan metode fabrikasi yang 

rumit, yang pada awalnya membatasi 

penerapan saluran mikro, saat ini telah 

berkembang melampaui kemampuan 

pemodelan sistem kalor pada skala tesebut. 

Metode fabrikasi terkini yang dapat 

membuat saluran mikro, antara lain: 

micromachining silicon wafers, micro-

extrusion komponen alumunium [1], 

anisotropic wet chemical etching and 

sawing, anisotropic dry etching, 

hybridization and system-onchip 

integration[2]. 

Walaupun perkembangan aplikasi 

saluran mikro pada alat penukar kalor telah 

meluas, namun hingga saat ini 

penerapannya hanya didasarkan pada 

pengujian-pengujian ekstensif yang cukup 

mahal dan memakan waktu. Belum adanya 

metode perancangan kalor yang handal 

karena pemahaman yang terbatas pada 

fenomena thermal-hydraulic yang terjadi 

pada saluran skala mikro, terutama 

mekanisme perpindahan kalor didih dua 

fase dengan fluida refrijeran. 
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Tulisan ini menyajikan analisis dan 

simulasi perpindahan kalor pada saluran 

mikro evaporator. Data rancangan 

microchannel heat exchanger [3], 

digunakan sebagai input simulasi pada 

pemrograman MATLAB. Model simulasi 

ini menggunakan metode segment by 

segment yang membagi microchannel heat 

exchanger menjadi bagian bagian kecil 

pada aliran fluida refrijerannya. Simulasi 

ini juga akan didasarkan atas asumsi asumsi 

persamaan numerik untuk mendapatkan 

pendekatan karakteristik koefisien 

perpindahan kalor pada heat exchanger 

dengan pendekatan keseimbangan energi 

dan metode effectiveness-NTU. Hasil 

simulasi ini diharapkan mampu 

memberikan model dengan pendekatan 

secara numerik dan memudahkan untuk 

mendesain ulang kembali microchannel 

heat exchanger untuk memperoleh 

performansi yang optimal. 

 

Metodologi Penelitian 

Pendekatan segmentasi ini digunakan 

dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

nilai koefisien perpindahan kalor 

microchannel heat exchanger. Prinsip 

metode ini adalah microchannel heat 

exchanger dibagi atas beberapa segmentasi 

sebagai volume terkontrol (control volume) 

dimana nilai masukan pada segmentasi 

yang pertama merupakan data awal yang 

sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nilai 

keluaran yang akan dihasilkan dari 

segmentasi pertama akan menjadi nilai 

masukan pada segmentasi kedua dan begitu 

seterusnya hingga keseluruhan 

microchannel heat exchanger terkalkulasi. 

Semakin banyak segmentasi (control 

volume) yang terdapat pada microchannel 

heat exchanger maka nilai perpindahan 

kalor yang diperoleh akan semakin akurat. 

Bigi [4] telah melakukan pemodelan efek 

jumlah campuran minyak kompresor 

dengan fluida refrijeran R410A pada 

microchannel heat exchanger type 

condenser dengan diameter hidrolik 1.7 

mm. Pemodelan ini dilakukan secara 

numerik dengan menggunakan FORTRAN 

untuk menghitung besarnya nilai 

perpindahan kalor h serta 

membandingkannya dengan model pada 

literature tertentu. Pemodelan ini 

menggunakan metode segment by segment 

dalam menghitung besarnya nilai 

perpindahan kalor. Perhitungan pada 

kondisi keluaran segmen pertama akan 

menjadi kondisi masukan pada segmen 

berikutnya dan pola ini diterapkan ke 

segmen berikutnya hingga keseluruhan heat 

exchanger. Flowchart program ditampilkan 

pada gambar 1. 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

semakin besarnya nilai segmen yang 

diterapkan pada simulasi microchannel heat 

exchanger akan memperlihatkan bahwa 

nilai hasil keluaran dari setiap segmen akan 

berbeda beda. Hal ini disebabkan oleh 

semakin banyaknya nilai segmen yang 

diaplikasikan pada microchannel heat 

exchanger untuk melakukan simulasi maka 

akan menghasilkan nilai keluaran yang 

lebih akurat karena microchannel heat 

exchanger akan dilakukan proses 

perhitungan pada keadaan segmen yang 

sangat kecil. 

Adapun dalam menyelesaikan 

permasalahan ini terdapat beberapa asumsi 

asumsi untuk menyederhanakan persamaan 

persamaan numerik yang akan dipakai : 

‐ Distribusi kecepatan aliran dan tekanan 

masuk pada sisi udara adalah dianggap 

konstan. 

‐ Relative humidity pada sisi udara 

masuk dan keluar adalah dianggap 

konstan. 

‐ Distribusi kecepatan aliran dan 

temperature masuk pada sisi refrijeran 

adalah dianggap konstan. 

‐ Tekanan fluida refijeran dianggap 

konstan pada microchannel heat 

exchanger. 

‐ Heat transfer pada header diabaikan. 

‐ Microchannel heat exchanger type 

evaporator dianggap pada kondisi dry 
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surface (tidak terjadinya pengembunan 

sehingga timbulnya titik titik air pada 

evaporator). 

 

 

 
 

Figure 1 Flowchart pemodelan heat exchanger 

  

Microchannel Heat Exchanger 

Evaporator yang dimodelkan merupakan 

tipe 1 pass louvered-fin berbahan 

alumunium. Detail spesifikasi ditampilkan 

di Tabel 1 dan gambar skema pada gambar 

1. 

Pada sisi udara, colburn j - factor 

diberikan oleh persamaan (1) [5] dimana 

besarnya bilangan Reynolds dan ketujuh 

bilangan tak berdimensi lainnya akan 

sangat mempengaruhi besarnya nilai 

perpindahan kalor yang disebabkan oleh 

udara dan oleh fin microchannel heat 

exchanger berbentuk louvered. Adapun 

persamaan tersebut adalah sesuai dengan 

persamaan colburn j - factor dengan catatan 

bahwa 100<ReLp<3000: 

 

𝑗 = 𝑅𝑒𝐿𝑝
−0,49 (

𝜃

90
)
0,27

(
𝐹𝑝

𝐿𝑝
)

−0,14

(
𝐹𝑙
𝐿𝑝
)

−0,29

 

(
𝑇𝑑
𝐿𝑝
)

−0,23

(
𝐿𝑙
𝐿𝑝
)

0,68

(
𝑇𝑝

𝐿𝑝
)

−0,28

 

(
𝛿𝑓

𝐿𝑝
)
−0,05

      (1)(2) 

 

Serta besarnya nilai koefisien perpindahan 

kalor yang terjadi adalah: 

 

ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑖𝑑𝑒 =
𝑗 𝑐𝑝 𝐺𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑟2 3⁄    (2) 

 

Pada sisi refrijeran persamaan berikut 

digunakan [6]. 

𝛼𝑓𝑏 = 𝛼𝑛𝑏 + 𝛼𝑓𝑐    (3) 

 

𝛼𝑛𝑏 = 0.00122 
𝜆𝑙
0.79𝑐𝑝𝑙

0.45𝜌𝑙
0.49

𝜎0.5𝜇𝑙
0.29ℎ𝑓𝑔

0.24𝜌𝑣
0.24 

(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡)
0.24[𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑤) − 𝑃𝑙]

0.75   (4) 

 

 

𝛼𝑓𝑐 = 0.023 𝑅𝑒
0.8𝑃𝑟0.4 (

𝜆𝑙

𝐷ℎ
)    (5) 

 

Dimana 𝛼𝑓𝑏 merupakan koefisien 

perpindahan kalor flow boiling, 𝛼𝑛𝑏 

merupakan koefisien perpindahan kalor 

nucleate boiling dan 𝛼𝑓𝑐 merupakan 

koefisien perpindahan kalor forced 

convective.  

 
Table 1 Spesifikasi heat exchanger 

Parameter Dimensi 

Height (H) 0.438 m  

Sectional cross flow area of 

one entire tube (Aflow) 

18.5 mm2 

Hydraulic diameter of one 

entire tube (Dh) 

1.46 mm 

Microchannel tube depth 25.4 mm 

Microchannel tube spacing 7.44 mm 

Microchannel tube thickness 0.35 mm 

Fin Pitch 0.79 fin/mm 

Fin Height 7.44 mm 

Louver length 6 mm 
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Figure 2 Skema perpindahan kalor pada mchx[7] 

Dari persamaan (5) terlihat bahwa 

besarnya perpindahan kalor pada nucleate 

boiling ditentukan oleh banyak parameter 

yang sudah ditentukan terlebih dahulu 

kecuali besarnya nilai wall temperature. 

Untuk menentukan besarnya nilai 𝑇𝑤 (wall 

temperature) diperlukan proses iterasi 

dimana diperlukan persamaan lainnya 

untuk menghasilkan nilai yang konvergen 

dengan nilai yang ditebak dengan nilai yang 

terhitung. Nilai awal (guess value 

temperature) pada 𝑇𝑤 akan menghasilkan 

nilai perpindahan kalor dua fase pada 

microchannel heat exchanger dan nilai 

tersebut digunakan untuk menghitung 

besarnya nilai kalor yang diserap oleh 

segmen microchannel heat exchanger atau 

𝑄𝑠𝑒𝑔 dengan menggunakan metode 

persamaan effectiveness-NTU. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kinerja perpindahan kalor refrijeran 

propane disajikan pada gambar 3. Pada 

temperature saturasi yang sama, koefisien 

perpindahan kalor meningkat seiring 

dengan peningkatan kualitas uap refrijeran 

sepanjang microchannel. Peningkatan 

perpndahan kalor ini disebabkan oleh 

perubahan pola aliran dua fase menjadi 

anular yang dominan pada saluran 

mikro[8]. Peningkatan pada kisaran 

kualitas ini dijelaskan pula oleh 

meningkatnya kontribusi convective 

boiling 𝛼𝑓𝑐pada persamaan (3). Koefisien 

perpindahan kalor akan berada pada nilai 

maksimum pada kisaran kualitas 0.6-0.8 

dan kemudian akan menurun seiring 

perubahan pola aliran dan fenomena dry-

out pada kualitas sangat tinggi. 

Gambar 3 juga menunjukkan 

peningkatan koefisien perpindahan kalor 

seiring dengan peningkatan temperatur 

udara masuk. Peningkatan pada sisi udara 

meningkatkan temperatur saturasi pada 

refrijeran dan pada gilirannya koefisien 

perpindahan kalor pada proses boiling. 

Efek dari temperature saturasi ini 

diakibatkan oleh meningkatnya kontribusi 

nucleate boiling pada persamaan (3) seiring 

dengan perubahan properties refrijeran 

dalam hal turunnya nilai surface tension 

dan naiknya tekanan refrijeran. Hal ini juga 

meningkatkan kualitas refrijeran keluar dari 

microchannel. 

Gambar 4 menunjukkan variasi 

koefisien perpindahan kalor sebagai fungsi 

kualitas dan laju aliran massa refrijeran 

propane. Peningkatan laju aliran massa 

pada refrijeran menyebabkan peningkatan 

yang signifikan pada koefisien perpindahan 

kalor. Pengaruh laju aliran massa ini 

disebabkan oleh peningkatan kontribusi 

perpindahan kalor konvektif dan efek dari 

geometri saluran mikro. Peningkatan laju 

aliran massa juga menyebabkan kualitas 

luaran dari refrijeran menurun. 

Analisis kinerja perpindahan kalor juga 

dilakukan pada refrijeran konvensional 

R410A yang banyak digunakan pada 

aplikasi tata 

 

 
Figure 3 Koefisien perpindahan kalor propane 
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Figure 4 Pengaruh laju aliran massa 

udara. R410A merupakan refrijeran jenis 

HFC pengganti R22. Perbandingan kedua 

refrijeran dengan propane R290 disajikan 

pada tabel 2. Propane mempunyai kisaran 

operasi kerja yang relatif sama dengan R22 

sehingga merupakan pengganti potensial 

refrijeran ini. Propane juga mempunya 

keunggulan dari aspek lingkungan dengan 

nilai ozone depletion dan global warming 

potential yang sangat rendah. Propane juga 

mempunyai nilai efisiensi energi yang lebih 

tinggi dibandingkan kedua refrijean 

konvensional tersebut. Refrigerant charge 

pada sistem yang menggunakan propane 

juga lebih sedikit sehingga potensi 

kebocoran lebih rendah. Sifat propane yang 

memerlukan pertimbangan lebih adalah 

golongan keamanan A3 yang bersifat 

mudah terbakar. 

Perbandingan kinerja perpindahan kalor 

refrijeran propane dengan R410A disajikan 

pada Gambar 5. Hasil simulasi pada 

Gambar 5 menunjukkan bahwa pada 

kondisi air inlet temperature yang sama, 

nilai heat transfer coefficient refrijeran 

propane lebih tinggi dibandingkan dengan 

fluida refrijeran R410A. Peningkatan 

koefisien perpindahan kalor hingga 1.5 kali 

terjadi pada kualitas uap refrijeran lebih 

dari 0.3. 

Adapun faktor faktor yang 

menyebabkan kondisi tersebut adalah 

perbedaan nilai pada setiap properti antara 

fluida propane dan R410A. Perbedaan nilai 

heat transfer coefficient ini disebabkan oleh 

faktor faktor yang cukup mencolok pada 

kedua properti yakni latent heat, surface 

tension, density.  

Latent heat merupakan kalor yang 

dibutuhkan oleh suatu fluida untuk 

mengubah fase baik dari cairan ke gas atau 

sebaliknya. Menurut persamaan (4) 

menyatakan bahwa semakin besar nilai 

latent heat suatu fluida maka  

 

Tabel 2 Perbandingan sifat refrijeran 

Refrijeran R22 R410A R290 

Komposisi CHF2Cl R125/

R32 

C3H8 

ODP 0.05 0 0 

GWP 4300 3300 3 

Boiling point (C) -40.8 -52.7 -42.1 

Berat molekul (kg/mol) 86.5 72.6 44.1 

Temperatur kritis (C) 96 72.5 96.8 

Tekanan kritis (MPa) 4.07 4.95 4.25 

Safety class A1 A1 A3 

 

 

 
Figure 5 Perpindahan kalor propane dan 

R410A 

besarnya nilai heat transfer coefficient yang 

terjadi akibat nucleate boiling akan 

semakin kecil. Hal ini tentunya menjadi 

pertimbangan bahwa besarnya latent heat 

akan mengakibatkan perubahan fase yang 

terjadi pada suatu fluida akan kecil.  

Besar kecilnya perubahan fase ini akan 

berpengaruh pada heat transfer coefficient 

oleh nucleate boiling yang terjadi pada dua 

fase yakni gas dan cairan. 

Selanjutnya, perbedaan besar kecilnya 

surface tension antara partikel partikel 

fluida menyebabkan besar kecilnya heat 

transfer coefficient. Semakin besarnya 

surface tension mengindikasikan besarnya 

ikatan antara partikel fluida. 
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Kesimpulan 

Adapun microchannel heat exchanger 

menjadi jawaban atas tantangan tersendiri 

mengenai kebutuhan akan alat penukar 

kalor yang ringkas dan memiliki kapasitas 

tinggi dalam memindahkan kalor. 

Microchannel heat exchanger dengan 

menggunakan fluida refrijeran propane 

telah memberikan gambaran bahwa dengan 

merekayasa diameter hidrolik yang kecil 

memberikan nilai heat transfer coefficient 

yang sangat tinggi. Pada laju aliran massa 

propane 0.1 kg/s, 0.2 kg/s. 

Dalam simulasi ini juga memperlihatkan 

kualitas keluaran propane masih dalam 

bentuk dua fase. Ini berarti bahwa dengan 

menambah panjang microchannel heat 

exchanger maka akan sangat mungkin nilai 

heat transfer coefficient akan semakin besar 

dan tentunya diharapkan kualitas keluaran 

propane adalah superheated gas. Selain itu, 

dengan melihat data validasi yang terlihat 

antara hasil yang diberikan oleh fluida 

refrijeran propane dengan R410A 

memperlihatkan bahwa nilai heat transfer 

coefficient propane jauh lebih baik 

dibandingkan dengan R410A. Fluida 

Propane merupakan fluida jenis organic 

compound yang sangat ramah lingkungan 

dan juga memiliki karakteristik properti 

yang mempengaruhi pada sistem 

pendingin. 
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Abstrak 

Fluidisasi adalah proses pengontakkan butiran-butiran padat dengan fluida cair maupun gas 

didalam Fluidized Bed. Penelitian ini mengkaji pengaruh kecepatan distribusi udara masuk dan 

pengaruh diameter partikel pada fenomena fluidisasi. Dengan pengaplikasian metode Computational 

Fluid Dynamics (CFD), pergerakan fluida dari 2 fase gas-padat didalam fluidized bed dapat dikaji. 

GAMBIT adalah program yang digunakan dalam membuat desain geometri dua dimensi 

(2D) fluidized bed. Metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode Eulerian-Eulerian 

dengan menggunakan hukum drag Syamlal-O`Brien. Hukum drag ini didasarkan pada pengukuran 

kecepatan terminal dari partikel – partikel yang terdapat didalam fluidized bed. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kecepatan udara masuk dan diameter partikel memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap fenomena fluidisasi, kecepatan minimum fluidisasi dan kecepatan 

minimum bubbling. 

 

Kata kunci: Fluidisasi; Kecepatan udara; Diameter partikel; CFD 
 

Pendahuluan 

Reaktor Fluidized bed ditemukan dalam 

berbagai aplikasi di berbagai operasi industri 

termasuk kimia, minyak tanah, mineral, dan 

industri farmasi. Memahami hidrodinamika 

dari reaktor fluidized bed sangat penting untuk 

memilih parameter-parameter operasi yang 

benar untuk rezim fluidisasi yang sesuai. 

Reaktor fluidized multifasa saat ini 

bertambah penting bagi industri kimia, 

walaupun tingkah laku hidrodinamiknya yang 

kompleks dan belum dimengerti sepenuhnya 

[1]. Computational fluid dynamics (CFD) 

menjadi alat rekayasa untuk memprediksi 

aliran didalam berbagai tipe peralatan pada 

skala industri. Walaupun peralatan untuk 

pengaplikasian aliran satu fasa CFD tersedia 

banyak, aplikasi dari multifasa CFD 

bagaimanapun juga masih sulit dipahami dari 

kedua sisi fisik dan numerik. 

Model Eulerian-Lagrangian dan Eulerian-

Eulerian telah diaplikasikan ke pemodelan 

CFD pada sistem multifasa. Untuk pemodelan 

aliran Gas-Solid, biasanya Eulerian-

Lagrangian disebut discrete particle models 

(DPM). Pada prinsipnya adalah setiap partikel 

fluida diikuti di setiap titik. Sifat – sifat fluida 

ditentukan sebagaimana partikel fluida 

bergerak. Dan model Eulerian-Eulerian 

disebut model aliran granular. Granular flow 

models (GFM) berbasis rangkaian kesatuan 

dan lebih sesuai untuk simulasi besar dan 

kompleks pada reaktor fluidized bed yang 

terdiri dari jutaan solid partikel. 

Model Komputasi 

Persamaan dari sistem yang termasuk 

konservasi masa dan persamaan momentum 

dari fasa padat dan gas yang dikembangkan 

berdasarkan model Eulerian-Eulerian, 

menggunakan pendekatan rata-rata.  

Persamaan-persamaan berikut yaitu [1]: 

Volum fraksi dari fasa-fasa harus berjumlah 

satu yaitu: 

                                   

                          (1)  

 

 

Persamaan kontinuitas untuk fasa gas-padat 

tanpa pemindahan masa antar fasa yaitu:  
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Persamaan momentum untuk fasa gas dan 

padat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Kecepatan minimum fluidisasi dapat dihitung 

dari persamaan [3]: 

 

 𝑈𝑚𝑓 =  
𝑚𝑓
3

180(1− 𝑚𝑓)
 
(𝜌𝑠−𝜌𝑔)( 𝑑𝑝)

2
𝑔

𝜇
                     (6)            

 

Kecepatan minimum bubbling, Umb dapat 

ditentukan secara proposional dari ukuran 

partikel [3]: 

 

𝑈𝑚𝑏 = 𝐾𝑚𝑏𝑑𝑠𝑚                                          (7) 

 

Pada Gambar 1 menjelaskan bahwa 

semakin besar partikel maka kecepatan 

minimum fluidisasi dan bubbling semakin 

besar [2]. 

 

 
 

Gambar 1. Kecepatan minimum fluidisasi (a,b) 

dan kecepatan minimum bubbling (c) 

 

Interaksi antar gas dan padatan 

dikemukakan dalam bentuk drag force, 

dimana digunakan pertukaran momentum 

antara fase gas dan fase padat. Koefisien Drag 

berkaitan dengan sifat-sifat dari dua fasa 

tersebut. Syamlal and O`Brien adalah 

koefisien Drag yang umumnya digunakan 

pada fluidized beds [3].  

 

𝐾𝑠𝑔 =
3𝛼𝑠𝛼𝑔𝜌𝑔
4𝑣𝑟,𝑠

2 𝑑𝑠

(

 
 
0.63 

4.8

√𝑅𝑒𝑠
𝑣𝑟,𝑠 )

 
 

2

𝑥  

 

(
𝑅𝑒𝑠
𝑣𝑟,𝑠
) |𝑣𝑠 − 𝑣𝑔|                                                (8) 

 

Informasi untuk geometri dan kondisi operasi 

dari simulasi fluidized bed dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan ANSYS 

FLUENT 14.0 sebagai software untuk 

menganalisa dinamika fluida dan GAMBIT 

sebagai software untuk membangun geometri 

dari fluidized bed.  

Dimensi dari fluidized bed yang digunakan 

memiliki tinggi chamber 2m, diameter chamber 

sebesar 164mm, tinggi distributor udara 10cm, 

diameter distributor udara 50mm dan besar pori 

distributor udara 5mm berjumlah 30 buah 

dengan masing-masing 6 buah pori pada setiap 

baris. 

Partikel yang digunakan berjenis Geldart B 

yaitu pasir silika dengan diameter partikel 175, 

275 μm  sedangkan ketinggian partikelnya 

adalah 88 cm. Kecepatan distributor udara 

bervariasi yakni  0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 

0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1 m/s (lihat Tabel 1).  

Diskusi dan Analisa 

Pada Gambar 2 adalah perbandingan volum 

fraksi pada kecepatan 0,1 – 1 m/s2 pada detik 

ke 4. Terlihat bahwa proses terjadinya 

bubbling dimulai pada kecepatan 0.3 m/s2 pada 

detik ke 4 untuk partikel dengan diameter 175 

m.  
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Jika dilihat pada Gambar 2 semakin besar 

kecepatan udara masuk maka partikel ke-1 ( 

= 0.175 mm) akan tereskpansi keatas dan 

koefisien drag juga semakin kecil. Jika 

dibandingkan antara Gambar 2 dan Gambar 3 

untuk kecepatan 1 m/s maka partikel ke-2 ( 

= 0.275 mm) belum terekspansi keatas 

disebabkan karena semakin besar diameter 

maka kecepatan fluidisasi minimum juga 

semakin besar. Pada Gambar 3 terlihat bahwa 

terjadinya bubbling lebih sedikit.  Hal ini 

disebabkan oleh karena diameter partikel ke-2 

( = 0.275 mm) yang lebih besar sehingga 

hanya terjadi fenomena fixed bed. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Cloete dan Johansen 

[4]. 

Kesimpulan 

Dari hasil analisa tersebut maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa semakin besar 

kecepatan udara masuk dan diameter partikel 

maka partikel akan semakin cepat terekspansi 

ke atas serta kecepatan minimum fluidisasi 

juga semakin besar. Fenomena bubbling 

semakin lambat terbentuk jika diameter 

partikel diperbesar. 
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Tabel 1. Properti Simulasi 

Simbol Deskripsi Nilai Keterangan 

s Masa jenis padatan 2650 kg/m3 Pasir silika 

g Masa jenis gas 1.255 kg/m3 Pada kondisi udara ambient 

ds Diameter partikel 175, 275 m Tiga ukuran partikel 

Dt Diameter chamber 164 mm Nilai tetapan 

H1 Tinggi chamber 2000 mm Nilai tetapan 

H0 Tinggi awal partikel pada bed 88 cm Nilai tetapan 

Ug Kecepatan awal gas 0 – 1 m/s 
0.1 ; 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 

0.6 ; 0.7 ; 0.8 ; 0.9 ; 1 m/s 

 Kondisi batas masuk Kecepatan  

 Kondisi batas keluar Aliran keluar  

∆t Langkah waktu 0.01 s Ditentukan 

 iterasi 20 Ditentukan 

 Kriteria konvergensi 10-3 Ditentukan 
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Gambar 2. Perbandingan Volum Fraksi Diameter 0.175 mm 

 
 

Gambar 3. Perbandingan Volum Fraksi Diameter 0.275 mm 
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Abstrak 

Sepeda motor yang beredar saat ini sebagian besar telah memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi 

dibanding produk tahun-tahun sebelumnya. Rasio kompresi yang lebih tinggi membutuhkan bahan 

bakar dengan angka Oktan yang lebih tinggi juga. Pengguna sepeda motor cenderung memilih bahan 

bakar dengan angka Oktan yang rendah dikarenakan ketidaktahuan tentang hal itu dan karena harga 

yang murah. Penelitian ini mengamati kondisi busi sepeda motor empat langkah menggunakan bahan 

bakar Premium (Oktan 88) dan Pertamax (Oktan 92) setelah digunakan sejauh 4000 km. Mesin yang 

digunakan memiliki standar bahan bakar yang direkomendasikan pabrikan berupa bahan bakar 

Pertamax (angka Oktan 92). Hasil pengujian menunjukkan busi yang menggunakan bahan bakar 

Premium mengalami penurunan kondisi atau kerusakan yang lebih signifikan dibanding yang 

berbahan bakar Pertamax, yang oleh adanya deposit pembakaran yang lebih banyak, warna yang lebih 

gelap dan pengelupasan pada permukaan elektroda busi. Hal ini diduga menjadi penyebab penurunan 

daya yang dihasilkan oleh mesin berbahan bakar Premium dibandingkan mesin berbahan bakar 

Pertamax. 

Kata kunci : Premium, Pertamax, Oktan, Busi 

 

Pendahuluan 

Dalam pengembangan mesin pembakaran 

dalam, faktor terpenting untuk meningkatkan 

efisiensi termal adalah meningkatkan rasio 

kompresi mesinnya. Semakin tinggi rasio 

kompresi suatu mesin, maka semakin tinggi 

pula efisiensi termalnya. Namun demikian, ada 

batasan nilai rasio kompresi yang bisa 

diaplikasikan pada suatu mesin, yaitu 

karakteristik bahan bakarnya. Pada mesin 

bensin, peningkatan rasio kompresi ini dibatasi 

oleh angka oktan bahan bakarnya. Rasio 

kompresi yang tinggi membutuhkan bahan 

bakar dengan angka oktan yang tinggi. Rasio 

kompresi yang tinggi menghasilkan 

temperatur ruang bakar yang tinggi, dan jika 

diaplikasikan pada bahan bakar dengan angka 

oktan yang rendah bisa menimbulkan 

penyalaan awal (autoignition), yaitu bahan 

bakar mengalami pembakaran sendiri  sebelum 

busi mengeluarkan api atau sebelum 

pembakaran normal selesai. Hal ini 

selanjutnya akan mengakibatkan detonasi. Jika 

bahan bakar memiliki angka oktan yang lebih 

tinggi maka akan lebih mampu menahan 

kompresi tinggi tanpa mengalami penyalaan 

sendiri. Jadi ada kesesuaian langsung antara 

rasio kompresi dengan jenis bahan bakar yang 

digunakan. 

Untuk meningkatkan efisiensi termal 

mesin, sepeda motor yang beredar saat ini 

sebagian besar telah memiliki rasio kompresi 

yang lebih tinggi dibanding produk tahun-

tahun sebelumnya. Sebagai konsekuensinya 

mesin sepeda motor ini membutuhkan bahan 

bakar dengan angka oktan yang lebih tinggi 

juga. Hal inilah yang sering kurang disadari 

oleh masyarakat pengguna kendaraan, dalam 

hal ini sepeda motor. Sebaliknya, produsen 

kendaraan juga kurang tegas 

merekomendasikan jenis bahan bakar yang 

cocok untuk produknya. Sebagai contoh, ada 

sebuah produk yang dengan jelas menuliskan 

bahwa mesin kendaraannya menggunakan 

“bahan bakar tanpa timbal”, namun sebagian 
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besar masyarakat tidak tahu bahwa spesifikasi 

bahan bakar tanpa timbal itu mengarah pada 

bahan bakar dengan angka Oktan 92 

(Pertamax), karena sebagian besar masyarakat 

menganggap bahwa umumnya sepeda motor 

cukup menggunakan bahan bakar dengan 

angka oktan terendah yang tersedia di pasaran. 

Pemilihan bahan bakar yang salah ini, 

selanjutnya berdampak pada menurunnya 

performansi mesin sepeda motor, emisi gas 

buang yang lebih tinggi dari yang seharusnya 

dan berdampak pula pada umur dan kinerja 

busi. Hal ini dikarenakan fenomena auto-

ignition, yaitu terjadinya penyalaan sendiri di 

bagian tertentu ruang bakar yang 

menghasilkan ledakan pembakaran yang 

berlawanan arah dengan pembakaran yang 

diinisiasi oleh busi. Dampak dari auto-ignition 

tersebut adalah daya yang menurun dan 

menurunnya umur part-part yang ada di dalam 

ruang bakar misalnya busi dan piston. Kasus 

kerusakan busi pernah terjadi pada mesin yang 

seharusnya menggunakan “bahan bakar tanpa 

timbal” yang telah disebutkan sebelumnya. 

Dalam kasus tersebut, terjadi kerusakan busi 

dengan jumlah kejadian yang besar. Kerusakan 

busi terjadi pada mileage 2000 – 4000 km, jauh 

di bawah umur busi yang seharusnya yaitu 

8000 km. Salah satu hal yang paling potensial 

diduga sebagai penyebab kejadian tersebut 

adalah pemilihan jenis bahan bakar yang 

kualitasnya di bawah yang direkomendasikan. 

Penelitian terkait spark plug (busi) antara 

lain dilakukan oleh Ahmed [1], yang menguji 

beberapa jenis busi dengan jumlah elektroda 

ground yang berbeda dan dampaknya terhadap 

stabilitas pembakaran dalam mesin. Hasilnya 

menunjukkan bahwa busi tanpa elektroda 

bekerja paling baik karena pengapian dan awal 

penyalaan terjadi tanpa ada penghalang 

(elektroda ground). Ortiz et.al [2] meneliti 

kegagalan busi dikarenakan adanya medan 

magnet dan kualitas bahan bakar (termasuk 

adanya aditif bahan bakar). Medan magnet 

yang tinggi pada busi berefisiensi tinggi justru 

mengakibatkan deposit yang sangat banyak 

pada isolator busi, dan terjadi lebih parah 

bahan bakar yang mengandung aditif anti-

knocking [2]. Lin et.al meneliti karakter erosi 

dan kegagalan busi yang digunakan pada 

mesin berbahan bakar natural gas (LNG) [3], 

dan menyimpulkan bahwa deposit dari 

berbagai unsur yang terkandung dalam bahan 

bakar, kemudian yang menempel pada 

elektroda busi merupakan penyebab kegagalan 

busi (spark plug failure) [3]. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengamati kondisi busi pada mesin sepeda 

motor bensin empat langkah menggunakan 

bahan bakar Premium dengan angka Oktan 88 

dan Pertamax dengan angka Oktan 92 setelah 

kendaraan tersebut digunakan sejauh 4000 km, 

untuk mengetahui dampak penggunaan bahan 

bakar khususnya yang memiliki Oktan lebih 

rendah dari yang direkomendasikan pabrikan. 

Pelaksanaan Penelitian 

Pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan sepeda motor bensin empat 

langkah yang digunakan on the road dengan 

kondisi jalan dan transportasi yang riil dan 

bervariasi, menggunakan bahan bakar 

Premium 88 dan Pertamax 92. Pemeriksaan 

kondisi busi secara visual dilakukan sesaat 

setelah penggunaan busi baru (< 10 km), dan 

selanjutnya diperiksa ulang pada 1000, 2000, 

3000 dan 4000 km. Foto busi dari tiap 

pengambilan data menggunakan Premium dan 

Pertamax akan dibandingkan untuk 

mengetahui dampak pemilihan bahan 

bakarnya. Pengamatan visual akan dikaitkan 

dengan data torsi dan daya mesin setelah 

digunakan sejauh 4000 km. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Sepeda motor 

Mesin uji yang digunakan adalah satu unit 

sepeda motor bakar empat langkah satu 

silinder dengan kondisi standar pabrikan, 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Jenis : Sepeda motor, merk Honda 

Tahun perakitan : 2013 

Jenis pendingin : Cairan  

Jumlah silinder : 1 (satu) 

Putaran Stasioner : 1700 rpm 

Diameter dan Langkah: 52,4 x 57,9 mm 

Volume Langkah : 124,8 cm3 

Rasio kompresi : 11 : 1 

Waktu Pengapian : 12o sebelum TMA 

b. Bahan bakar: Premium Oktan 88 dan 

Pertamax Oktan 92 
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c. Busi merk NGK tipe CPR9EA yang 

tergolong dalam busi dingin. 

d. Peralatan pendukung, antara lain chassis 

dynamometer, tool kit, tachometer, tabung 

pengukur bahan bakar, stopwatch. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Gambar 1 s/d Gambar 5 menunjukkan hasil 

pengamatan visual busi dari mesin 

menggunakan bahan bakar Pertamax (a) dan 

Premium (b). 

    
a. Busi Pertamax           b. Busi Premium 

Gambar 1. Busi baru sesaat setelah digunakan  

Secara umum menampakkan kondisi 

operasi mesin yang normal, meskipun yang 

menggunakan Premium sudah menunjukkan 

adanya deposit tipis dan pengelupasan pada 

permukaan elektroda businya. Pengelupasan 

ini bisa mengganggu penyalaan busi dan 

mengakibatkan kondisi pembakaran yang 

kurang baik (mis-firing) sehingga daya 

maksimum tidak bisa dicapai. 

          
a. Busi Pertamax           b. Busi Premium 

Gambar 2. Busi setelah digunakan 1000 km  

Deposit pembakaran tipis yang disertai 

pengelupasan permukaan elektroda nampak 

pada busi yang menggunakan Premium 

sebagaimana telah terjadi pada pengamatan 

awal. Pada bagian insulator elektroda 

tengahnya tampak mulai ada perubahan warna 

menjadi kecoklatan. 

         
a. Busi Pertamax           b. Busi Premium 

Gambar 3. Busi setelah digunakan 2000 km 

Kondisi busi pada 2000 km belum berubah 

secara signifikan dibanding 1000 km, namun 

jelas terlihat bahwa deposit pada elektroda 

ground dan perubahan warna isolator 

elektroda tengahnya lebih banyak terjadi pada 

busi menggunakan bahan bakar Premium. 

Selain itu, bagian atas cangkang busi sampai 2 

ulir bagian atas juga mengalami perubahan 

warna akibat pembakaran. 

 
a. Busi Pertamax           b. Busi Premium 

Gambar 4. Busi setelah digunakan 3000 km 

Secara umum perubahan kondisi busi untuk 

3000 km masih menunjukkan kelanjutan dari 

2000 km dimana deposit dan perubahan warna 

isolator lebih jelas terlihat pada busi 

menggunakan Premium. Busi menggunakan 

Pertamax juga mulai terpapar deposit 

pembakaran. Adanya deposit pembakaran ini 

sebenarnya merupakan kondisi yang masih 

normal asalkan deposit tersebut masih bisa 

‘dibersihkan’ oleh pengapian dan oleh tekanan 

pembakaran. Kondisi yang dihindari adalah 

adanya deposit yang menumpuk, kemudian 

meleleh pada elektroda atau isolatornya. 

 
a. Busi Pertamax           b. Busi Premium 

Gambar 5. Busi setelah digunakan 4000 km 

Kondisi busi setelah 4000 km mengalami 

perubahan cukup signifikan, dimana deposit 

pembakaran terlihat meliputi seluruh bagian 
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busi. Elektroda bagian tengah kedua busi 

terlihat mulai mengalami keausan. Warna 

isolator busi mesin berbahan bakar Pertamax 

berwarna kecoklatan, sedangkan busi dari 

mesin berbahan bakar Premium berwarna 

coklat tua atau kehitaman. Dari kondisi 

terakhir pengamatan (4000 km), bisa dikatakan 

busi masih bekerja dengan kondisi yang cukup 

baik mengingat tidak terjadi deposit yang 

berlebihan, tidak ada isolator yang pecah 

maupun elektroda yang meleleh, namun dari 

pengamatan visual dapat diduga bahwa 

kondisi busi yang semakin memburuk terjadi 

lebih cepat pada busi menggunakan bahan 

bakar Premium. 

Secara teori, pembakaran menggunakan 

bahan bakar dengan Oktan lebih rendah dari 

yang dibutuhkan bisa menyebabkan terjadinya 

salah satu auto ignition atau pre ignition. Auto 

ignition adalah kejadian dimana setelah 

pembakaran dimulai oleh busi, ada sebagian 

campuran udara dan bahan bakar yang 

menerima tekanan dan temperatur tinggi di 

bagian hilir pembakaran, dan dikarenakan 

resistensinya yang rendah (Oktan rendah) 

terhadap temperatur dan tekanan, campuran 

udara dan bahan bakar tersebut terbakar 

sendiri, menghasilkan tekanan pembakaran 

yang berlawanan arah dari pembakaran yang 

diinisiasi oleh busi. Kondisi seperti ini 

mengakibatkan daya yang berkurang dan 

ledakan pembakaran yang tidak 

menguntungkan di ruang bakar karena busi 

terkena ledakan tersebut. Kondisi inilah yang 

menyebabkan busi mesin berbahan Premium 

mengalami gejala kerusakan lebih cepat 

dibanding busi dari mesi berbahan bakar 

Pertamax. Kemungkinan kedua, pre-ignition 

adalah kejadian dimana bahan bakar menyala 

sendiri sebelum busi memulai pembakaran 

dikarenakan lemahnya resistensi bahan bakar 

untuk menghindari self ignition saat 

menghadapi kompresi mesin. Hal ini 

mengakibatkan kerusakan yang sangat parah 

pada busi maupun permukaan piston (piston 

dome). Dengan mengamati tingkat perubahan 

pada kedua busi, bisa disimpulkan tidak terjadi 

pre-ignition pada kedua busi. 

Untuk memvalidasi pengamatan visual 

kerusakan pada busi yang diuji, dilakukan 

perbandingan data kinerja mesin 

menggunakan Premium dan Pertamax setelah 

4000 km, seperti ditunjukkan Pada Gambar 6 

dan 7. 

Dari Gambar 6 dan 7, dalam kaitan dengan 

kondisi busi setelah digunakan sejauh 4000 

km, terlihat bahwa daya yang dihasilkan mesin 

berbahan bakar Premium lebih rendah 14.6% 

dibanding busi dari mesin berbahan bakar 

Pertamax. Pengamatan dari sejumlah 

pengulangan data yang diambil, menunjukkan 

tingkat inferioritas daya mesin berbahan bakar 

Premium dibanding mesin berbahan bakar 

Pertamax berkisar antara 9.6% – 14.6% 

 

465



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-073 

 

 
 

Gambar 6. Grafik performansi mesin menggunakan bahan bakar Premium 

 

 
Gambar 7. Grafik performansi mesin menggunakan bahan bakar Pertamax 
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Kesimpulan 

Kondisi busi pada mesin sepeda motor 

empat langkah menggunakan bahan bakar 

Premium (Oktan 88) dan Pertamax (Oktan 

92) yang telah digunakan sejauh 4000 km 

diamati secara visual untuk mengetahui 

penurunan kondisi atau tingkat kerusakan 

busi dan pengaruhnya terhadap kinerja 

mesin. Pengujian dilakukan dengan 

menjalankan mesin pada kondisi nyata di 

jalanan. Mesin yang digunakan memiliki 

standar bahan bakar yang 

direkomendasikan pabrikan berupa bahan 

bakar Pertamax (angka Oktan 92). Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa kondisi 

kerusakan busi pada mesin berbahan bakar 

Premium terjadi lebih cepat dibanding busi 

pada mesin berbahan bakar Pertamax. Hal 

ini diduga menjadi penyebab penurunan 

daya yang dihasilkan oleh mesin berbahan 

bakar Premium dibandingkan mesin 

berbahan bakar Pertamax. 

Untuk kelanjutan penelitian akan 

dikembangkan untuk melakukan pengujian 

yang lebih terukur terhadap kualitas busi 

misalnya kualitas pengapiannya, dan 

pengujian dengan mileage yang lebih besar. 
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Abstrak 

Paper ini menjelaskan hasil penelitian bio-oil dari proses pirolisis biomassa cangkang kemiri pada 

sistem pirolisis vakum. Temperatur, tekanan, laju pemanasan dan waktu penahanan (holding time) 

merupakan parameter input untuk menentukan bio-oil yields dan rasio transformasi energi. Penelitian 

ini menggunakan reaktor pirolisis fast fixed bed dengan menambahkan pipa untuk mengalirkan udara 

panas dalam tabungnya. Pipa api ini dimaksudkan untuk menambah luasan permukaan yang 

bersentuhan dengan biomassa sehingga panas yang diterima dapat lebih merata.  Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa pada temperatur 400 0C, tekanan -20 kPa, laju panas 15 0C/men. dan waktu 

penahanan 60 menit, yield bio-oil adalah 43.04% dan rasio transformasi energi  34.34%. Nilai kalor 

dari minyak hasil pirolisis adalah 29.42 MJ/kg, lebih tinggi dari beberapa jenis biomassa lainnya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara parameter tekanan terhadap 

properti yield bio-oil. 

Kata kunci : Pirolisis, Cangkang kemiri, Vakum, Bi- oil 

 

Pendahuluan 

Biomassa telah diakui sebagai sumber 

energi terbarukan untuk mengatasi 

menurunnya sumber bahan bakar dari fosil [1]. 

Saat ini energi terbarukan menjadi sangat 

populer dan sangat menjanjikan [2]. 

Pengalihan kepada energi yang berkelanjutan 

untuk  kebutuhan manusia dengan berbagai 

macam bentuknya telah menjadi perhatian 

para peneliti dan ilmuan di banyak negara. 

Sumber energi dari proses pirolisis dipandang 

lebih menarik diantara berbagai proses termo-

kimia karena kesederhanaan dan kemampuan 

yang tinggi dalam mengkonversi biomassa dan 

limbah padat menjadi produk cair. 

Pirolisis biomass dapat dibagi kedalam 

beberapa tipe sesuai dengan kondisi reaksinya 

[3], seperti pirolisis konvensional 

(conventional pyrolysis), pirolisis cepat (fast 

pyrolysis) dan pirolisis vakum (vacuum 

pyrolysis). Pirolisis vakum menarik perhatian 

banyak peneliti lokal dan luar, karena 

konsumsi energi yang relativ rendah dan yield 

bio-oil yang tinggi [4,5]. Yield  bio-oil dan 

rasio transformasi energi dipengaruhi oleh 

sistem pirolisis dan properti raw material 

(biomassa) [6]. 

Energi menjadi kebutuhan utama 

masyarakat modern, pengembangan dan  

pengelolaannya  membawa banyak pengaruh 

pada perekonomian negara di dunia. Ada 

hubungan yang erat antara tingkat konsumsi 

energi di suatu negara dan pembangunan 

ekonomi. Konsumsi energi di dunia telah 

meningkat pada level yang sangat tinggi. Pada 

tahun 2100, populasi dunia diperkirakan akan 

lebih dari 12 miliar dan diperkirakan 

permintaan energi akan meningkat lima kali 

permintaan saat ini [7]. Dalam keadaan seperti 

itu, manusia harus mendapatkan sumber-

sumber energi baru untuk kelangsungan 

hidupnya yang bisa memenuhi  kebutuhan 

energi di masa depan.  Penelitian ini mencoba 

mengangakat proses pirolisis terhadap limbah 

cangkang kemiri yang banyak terdapat di 
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sekitar tempat penelitian untuk meneliti 

kadungan minyaknya sebagai upaya untuk 

mendapatkan bahan bakar alternatif. 

 

Material dan Metode 

Cangkang buah kemiri diperoleh dari 

perkebunan kemiri di sekitar Lhokseumawe 

yang sudah dikeringkan. Ukuran cangkang 

kemiri rata-rata 0,5 cm dan memiliki nilai 

kalori 20.20 MJ/kg. Properti cangkang kemiri 

diperlihatkan pada tabel 1. 

Cangkang kemiri dimasukkan ke dalam 

reaktor fixed bed sebanyak 5 kg. Bagian utama 

dari sistem pirolisis yaitu reaktor, perangkap 

tar dan  kondensor dengan fluida air. Tinggi 

reaktor 50 cm dan diameter 40 cm. Gambar 

skematik dari sistem pirolisis dapat dilihat 

pada gambar 1.  

Reaktor dipanaskan dengan menggunakan 

gas LPG dengan variasi temperatur  300, 350, 

400 dan 450 0C diukur menggunakan 

thermocouple. Tekanan negatif tabung reaktor 

20, 35, 50 dan 65 kPa.  

  

Tabel 1. Data properti cangkang kemiri [8] 

Kelembaban Minyak Karbohidrat Abu Serat 

5-10% 7-10% 10-20% 55-65% 1-2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema proses pirolisis 
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Asap hasil pembakaran didalam 

reaktor melewati perangkap tar. Asap 

dengan density yang lebih ringan akan 

melewati perangkap tar dan memasuki 

kondensor pipa spiral yang direndam dalam 

air es. Asap terkondensasi dan masuk 

kedalam penampungan berupa cairan. 

 

Tabel 2. Variables Uji dan Level 

Level X1 (0C) X2 (kPa) 

1 300 20 

2 350 35 

3 400 50 

4 450 65 
Sampel yang dimasukkan kedalam 

reaktor setiap percobaan adalah 5 kg. 

Produk yang diperoleh berupa padatan 

arang , cairan dan gas ditimbang untuk 

mendapatkan yield masing-masing produk. 

Persamaan yield cair digunakan adalah sbb: 

 

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝑀𝑐

𝑀𝑏
𝑥100% (1) 

dimana:  

Mc = Massa produk cair (kg) 

Mb = Massa biomassa (kg) 

 

Rasio transformasi energi (L): 

𝐿 =
𝐻𝐻𝑉𝑐

𝐻𝐻𝑉𝑏
𝑥 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑥100% (2) 

dimana:  

𝐻𝐻𝑉𝑐 = High Heating Value cairan 

(MJ/kg) 

𝐻𝐻𝑉𝑏 = High Heating Value biomassa 

(MJ/kg) 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil proses pirolisis berupa asap cair 

diperoleh dengan mengkombinasikan 

variasi temperature dan tekanan vakum 

seperti pada table 3. Pengaruh kenaikan 

temperatur dan tekanan dapat dilihat pada 

gambar 2 dan 3 sesuai dengan data dari 

table 3. Pada temperature 300 hingga 450 
0C dengan tekanan vakum 20, 35, 50 dan 65 

kPa, terlihat kenaikan nilai yield asap cair. 

Penelitian ini menggunakan disain 

orthogonal dengan jumlah 16 pengujian. 

 

Tabel 3: Hasil pengujian 

No X1
 X2

 Y1
 Y2

 

1. 1 1 1 40.04 32.68 

2.  1 2 36.61 29.65 

3.  1 3 32.24 26.45 

4.  1 4 28.40 22.55 

5.  2 1 42.30 33.67 

6.  2 2 40.98 32.68 

7.  2 3 33.95 24.63 

8.  2 4 29.04 18.76 

9.  3 1 43.04 34.34 

10.  3 2 39.52 30.67 

11.  3 3 41.04 29.09 

12.  3 4 38.47 26.96 

13.  4 1 34.49 25.15 

14.  4 2 37.67 27.69 

15.  4 3 35.96 24.38 

16.  4 4 30.23 20.50 

 

dimana: 

X1 : Temperatur 

X2 : Tekanan 

Y1 : Yield Bio oil (%) 

Y2 : Rasio transformasi energi (%)  

 

Pengujian secara statistik dilakukan 

dengan two way ANOVA menggunakan 

excel  terhadap data hasil percobaan untuk 

mengetahui pengaruh parameter input. 

Informasi yang diperoleh dari analisis 

statistik adalah residual (error) mean 

square (MS) = 22.73 lebih besar 

dibandingkan dengan MS temperatur = 

11.40 dan tekanan = 96.12. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh suhu 

berinteraksi dengan efek dari tekanan. 

Nilai P (P value) tekanan = 0,040 <  

= 0,05 sehingga ada pengaruh signifikan 

terhadap yield bio-oil. Untuk nilai P 

temperatur = 0,690 >  = 0,05 sehingga 

tidak ada respon signifikan berdasarkan 

temperatur. 
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Gambar 2. Pengaruh temperature dan 

tekanan terhadap yield bio oil 

 

 
Gambar 3. Pengaruh temperature dan 

tekanan terhadap rasio transformasi energi. 

 

Berdasarkan pengujian terhadap 

kandungan energi dari bio-oil diperoleh 

nilai 29.42 MJ/kg., berat jenis 1100 kg/m3, 

titik nyala 150 0C. dan viskositas minyak 

64.7 cSt pada 30 0C. 

Pada tabel 4 ditunjukkan 

perbandingan dengan beberapa produk 

pirolisis biomassa. 

 

Tabel 4. Perbandingan dengan biomassa 

lainnya 

Analisa 

Minyak 

ampas 

tebu [9] 

Minyak 

rami [9] 

Viskositas 

Kinetik 

pada 300C 

(cSt) 

89.34 12.8 

Densitas 

(kg/m3) 
1198 1224 

Titik Nyala 

(0C) 
105 >70 

HHV 

(MJ/kg) 
20.072 21.091 

Kesimpulan 

Dengan menggunakan disain orthogonal 

pengujian pirolisis cangkang kemiri dengan 

sistem vakum maka dapat disimpulkan sbb: 

 

(1) Yield bio oil dan nilai rasio konverse 

energi cenderung meningkat hingga 

mencapai temperatur 400 0C dimana yield 

tertinggi diperoleh pada tekanan 20 kPa. 

   

(2) Ada pengaruh penambahan tekanan 

vakum terhadap yield bio oil 

Referensi 

[1] Williams, P.T., Halim, S. And Taylor, 

D.T., Pyrolysis of Oil Palm Solid 

Waste”, in: Grassi G,Collina A, Zibetta 

H, Editor. Biomass for Energy, 

Industry and Environment, Elsever 

Applied Science, London 1992,  pp 

757-761 

 [2] Islam M. N. and Ani F. N., 

Characterization of Bio-Oil from Palm 

Shell Pyrolysis with Catalytic 

Upgrading, Renewable Energy 

Congress, Elsevier Science 1998 

[3] Liu Guang-Qing, Dong Ren-Jie, Li 

Xiu-Jin, Biomass energy conversion 

technologies, Chemical Industry Press, 

Beijing, 2009 

[4] Wang Lian, Xiao Guo-Ming, Liu Nan, 

Southeast University Vol.41 (2011), 

p.804. 

[5] Willem A.de Jongh, Marion Carrier, 

J.H.Knoetze, Journal of Analytical and 

Applied Pyrolysis Vol.92 (2011), 

p.184. 

[6] Zheng Ji-lu, Journal of Analytical and 

Applied Pyrolysis Vol.80 (2007), p.30. 

[7]  Marshall, T, A.,. & Morris, J. M., A 

Watery Solution and Sustainable 

Energy Parks, CIWM Journal (2006) 

22-23. 

471



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-074 

 

[8] Morton, Julia F., Miami FL,  Fruits of 

Warm Climates, Chapter-Date, 

(1987).pp 5-11. 

[9] Islam, M.R, Nabi, M.N., and Islam, 

M.N., ,Characterization of Biomass 

Solid Waste for Liquid Fuel 

Production, 4th International 

Conference on Mechanical 

Engineering (ICME 2001), 

Bangladesh 2001, PP 77-82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

472



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-076 

 

Pengaruh Temperatur Air dan Debit Air Terhadap Karakteristik 
Pendinginan Evaporatif  

I GNP Tenaya1, *, I Putu Lokantara2  dan 

I Gede Purwata 3 

1,2,3
Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Udayana 

Kampus Bukit Jimbaran Badung – Bali 80361 Telp/Faks: 0361- 703321 

*
ngurah_tenaya@yahoo.com 

 

Abstrak 

Evaporative cooler merupakan alat yang bekerja dengan proses evaporative cooling. 

Evaporative cooling merupakan proses pendinginan yang terjadi karena penguapan pada 

permukaan bebas dimana terjadi kontak langsung antara udara dengan air. Cooling pads 

digunakan sebagai media perpindahan panas yang gunanya untuk meningkatkan bidang kontak 

antara udara dan air. Dalam penelitian ini digunakan spon sebagai pads. Pengujian dilakukan 

untuk mengetahui karakteristik evaporative cooler yang meliputi penurunan bola kering udara, 

efektivitas pendinginan, kapasitas pendinginan dan energy efficiency ratio (EER). Variabel 

yang digunakan adalah temperatur air dengan suhu 15 ± 1 oC, 20 ± 1 oC, 25 ± 1 oC dan debit 

air 14,76 L/menit, 22,96 L/menit, 32,8 L/menit. Pads dari spon dengan ukuran panjang 15 cm, 

25 cm, 35 cm, 45 cm, 55 cm. Dari penelitian didapat semakin rendah temperatur air dan 

semakin besar debit air menghasilkan penurunan bola kering udara, efektivitas pendinginan, 

kapasitas pendinginan dan energy efficiency ratio yang semakin tinggi. 
 

Kata kunci : evaporasi, pendinginan, suhu, cooling pads. 

 

Pendahuluan 

Udara yang panas merupakan masalah 

ketidaknyamanan bagi setiap orang. Suhu 

udara yang tinggi akan membuat setiap 

orang akan merasa gerah. Umumnya kita 

mendapatkan udara dari lingkungan yang 

suhunya kadang-kadang cukup untuk 

memberikan kenyamanan dan sering juga 

merasakan udara dengan suhu yang tinggi.  

Dengan kenyataan seperti diatas banyak 

solusi yang diterapkan oleh setiap orang 

untuk menghadapi hal tersebut, antara lain: 

menggunakan AC (Air Conditioner) dan 

menggunakan sistem pendingin evaporatif 

(evaporative cooling). Pendinginan 

evaporatif merupakan suatu proses 

penguapan air pada permukaan bebas 

dengan bantuan aliran udara dimana terjadi 

kontak langsung antara udara dengan air. 

Pada dasarnya sistem pendingin evaporatif 

lebih mudah dipasang sebab instalasinya 

tidak rumit seperti AC. Selain itu sistem 

pendingin evaporatif lebih ekonomis 

karena tidak menggunakan refrigrant 

melainkan menggunakan fluida air dan 

dapat mengurangi pencemaran. Sensasi 

pendinginan yang dapat dirasakan manusia 

saat angin sepoi-sepoi bertiup dan 

menguapkan keringat di kulit sehingga 

terasa sejuk merupakan salah satu contoh 

fenomena tersebut.  

Bagian utama dari peralatan evaporative 

cooler selain fan adalah pads (evaporative 

cooling pads) yang digunakan. Evaporative 

cooling pads merupakan bagian yang 

berfungsi sebagai filter dan media 

pendingin. Evaporative cooling pads ada 

yang berbahan spon, kayu, asbes. 

Evaporative cooling pads yang baik 

mempunyai pori-pori dan mampu 

menyerap air dengan baik. Sehingga 
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mampu menghasilkan karakteristik 

pendinginan yang baik. 

Untuk mengetahui sejauh mana spon 

akan dapat memberikan pengaruh terhadap 

karakteristik pendinginan pada evaporative 

cooler, maka kami melakukan pengujian 

karakteristik pendingin evaporatif 

menggunakan cooling pads berbahan spon. 

 

Dasar Teori  
 
Evaporative Cooler 

Evaporative Cooler merupakan sebuah 

mesin pendingin yang menggunakan 

prinsip evaporative cooling. Pendinginan 

evaporative secara teknik disebut dengan 

pendinginan adiabatik yang merupakan 

proses pengkondisian udara yang dilakukan 

dengan membiarkan kontak langsung 

antara udara dengan uap air sehingga terjadi 

perubahan dari panas sensibel menjadi 

panas laten. Sedangkan pada menara 

pendingin (cooling tower) memiliki cara 

kerja yang sama tetapi berbeda fungsi 

karena menara pendingin tidak 

mendinginkan udara tetapi mendinginkan 

air. Dimana perpindahan panas sensibel 

terjadi karena perbedaan suhu dan panas 

latent terjadi dari perpindahan massa yang 

dihasilkan dari penguapan sebagian dari air 

yang bersirkulasi. Pada daerah yang 

beriklim panas dan kering seperti di 

Amerika Serikat dan beberapa negara lain, 

penggunaan evaportive cooler dapat dilihat 

pada sebagian atau seluruh bangunan yang 

ada pada daerah tersebut karena 

evaporative cooler dapat mereduksi 

seperempat dari penggunaan energi 

refrigerant air conditioner. (Turquist, 

Bracciano, & Althouse, 2005). 

 

Rancangan Evaporative Cooler  

Pada umumnya evaporative cooler 

bekerja dengan menghisap udara dari 

lingkungan, saat dihisap inilah udara 

bersinggungan dengan pads yang ditetesi 

air disisi belakang (sisi hisap) blower/fan. 

Air membasahi pads yang menyerupai jala-

jala di bagian atasnya dan sisa tetesan ini 

akan jatuh di water tank yang ada di bawah. 

Air disirkulasikan dari water tank ke bagian 

atas pads dengan bantuan pompa. Udara 

dingin yang keluar dari pads akan dihisap 

dan dihembuskan oleh blower/fan 

kelingkungan dan proses pendinginan pun 

berlangsung. Adapun gambar rancangan 

evaporative cooler pada umumnya sebagai 

berikut: 

 

 

 
 

Gambar 1.  Rancangan Evaporative 

Cooler 

Sumber : Evaporative Air Cooler System 

 

Keterangan gambar : 

1. Water Distribution Line. 

Berfungsi untuk mendistribusikan air 

agar seluruh permukaan dari 

evaporative cooling pads dapat 

menerima aliran air. 

2. Evaporative Cooling pad. 

Merupakan bagian yang berfungsi 

sebagai filter dan media pendingin. 

3. Pompa. 

Berfungsi mensirkulasi air dari water 

tank ke bagian atas  evaporative cooling 

pad. 

4. Water tank (reservoir). 

Berfungsi sebagai tempat penampungan 

air. 

5. Blower / fan. 

Berfungsi sebagai alat untuk 

mengalirkan udara. 

 

Tipe Evaporative Cooler 

 Direct Evaporative Cooling 
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Sistem ini menambahkan uap air 

langsung ke uap air yang sudah ada di udara 

sehingga meningkatkan kelembaban udara 

(Ratio Humidity). Prinsip kerja direct 

evaporative cooling dapat dilihat pada 

gambar 2, dimana udara dari luar (outdoor 

air) dialirkan secara paksa menggunakan 

blower atau fan melalui evaporative 

cooling pads yang dijaga tetap kelembaban 

dengan mengalirkan air dari bagian atas 

evaporative cooling pads sehingga 

sebagian panas sensibel dari udara 

dipindahkan ke air dan menjadi panas laten 

dan menyebabkan suhu udara menjadi 

dingin ( E-Source,1995). 

 

 

 
 

Gambar 2. Direct evaporative cooling 

Sumber : Evaporative Cooling 

Systems Types of Evaporative Cooling. 

 

 Indirect Evaporative Cooling 

Indirect evaporative cooling merupakan 

proses mendinginkan udara tanpa 

meningkatkan kelembaban. Menggunakan 

system indirect lebih mahal dan 

mengkonsumsi energi lebih banyak jika 

dibandingkan dengan menggunakan sistem 

direct evaporative cooler. Prinsip kerja dari 

sistem ini ditunjukkan seperti pada gambar 

3. Supply fan mengalirkan udara luar (out 

door air) hingga bersentuhan dengan satu 

sisi permukaan heat exchanger yang 

dingin, karena didalamnya mengalir udara 

(secondary air) yang suhunya relatif 

rendah. Setelah terjadi perpindahan panas 

antara udara yang mengalir di luar heat 

exchanger dengan udara yang berada 

didalam melalui permukaan heat 

exchanger. Udara yang didalam suhunya 

akan menjadi naik dan saat bersamaan pada 

sisi lain heat exchanger bersentuhan 

dengan evaporative cooling pad sehingga 

terjadi proses direct evaporative cooling ( 

E-Source,1995).  

 

 
 

Gambar 3. Indirect evaporative Cooler 

Sumber : Evaporative Cooling Systems 

Types of Evaporative Cooling. 

 

Pendinginan Evaporative 

Proses pendinginan evaporative atau 

secara teknik disebut dengan proses 

pendinginan adiabatik adalah suatu proses 

pengkondisian udara yang dilakukan 

dengan membiarkan kontak langsung 

antara udara dengan air, sehingga terjadi 

perpindahan panas dan perpindahan massa 

antara keduanya. Temperatur bola kering 

udara akan menurun dalam proses ini dan 

panas sensibel yang dilepaskan digunakan 

untuk menguapkan sebagian butiran air. 

Apabila selang waktu kontak air dan udara 

mencukupi, maka udara akan mencapai 

kondisi saturasi. Ketika kondisi equilibrium 

tercapai, temperatur air turun hingga sama 

dengan temperature bola basah udara. 

Secara umum akan diperoleh bahwa 

temperatur bola basah udara sebelum dan 

sesudah proses adalah sama karena proses 

semacam ini terjadi di sepanjang garis bola 

basah (wB) yang konstan. 

Syarat agar proses pendinginan 

evaporative dapat berlangsung dengan baik 

adalah dengan kondisi lingkungan yang 

panas dan kering, yaitu lingkungan yang 

memiliki suhu tinggi dan temperatur bola 

basah yang relatif rendah. Dibandingkan 

dengan sistem pendingin refrigerasi, 
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pendingin evaporative jauh lebih murah. 

Biaya awal yang dikeluarkan untuk 

membuat sebuah sistem pendingin 

evaporative hanya sekitar satu per empat 

kali dari biaya awal sebuah system 

pendingin refrigerasi untuk ukuran yang 

sama dan energi listrik yang dibutuhkan 

untuk pengoperasian alat pendingin 

evaporative pada umumnya kurang dari 

satu perlima kali dari energi yang 

dibutuhkan untuk alat pendingin 

refrigerasi. Hal inilah yang membuat alat 

pendingin evaporative menjadi pilihan 

yang disukai di daerah dengan kondisi 

udara lingkungan yang mengijinkan. 

 

Performansi Pendinginan Evaporative 

Penurunan Temperatur Bola Kering 

Udara (∆TdB) dapat didefinisikan sebagai 

selisih antara temperatur bola kering udara 

memasuki sistem dengan temperatur bola 

kering udara keluar sistem. (Journal Toni 

Dwi Putra, Nurida Finahari) 

 

∆ odBidBdB TTT ,,   

 

Efektivitas ini dapat didefinisikan 

sebagai penurunan temperatur bola kering 

yang dihasilkan dibagi dengan selisih 

temperatur bola kering dan temperatur bola 

basah udara yang memasuki sistem. 

(Harris, 1991). 

 

 = 
𝑇𝑑𝐵,𝑖  −  𝑇𝑑𝐵,𝑜
𝑇𝑑𝐵,𝑖  −  𝑇𝑤𝐵,𝑖

 

  

Kapasitas Pendinginan sensibel dapat 

dihitung dengan persamaan berikut dalam 

satuan (kW). (IJTPE Journal, 2009) 

 
 odBidBps TTCQq ,,    

 

Energy Efficiency Ratio (EER) 

merupakan hasil bagi antara kapasitas 

pendinginan sensibel dengan jumlah 

konsumsi energi pendinginan. (IJTPE 

Journal, 2009) 

 

𝐸𝐸𝑅 =
𝑄 𝜌 𝐶𝑝 (𝑇𝑑𝐵,𝑖  −  𝑇𝑑𝐵,𝑜 )

𝑃𝑡
 

 

Penurunan temperatur bola kering yang 

mampu dicapai dengan proses pendinginan 

udara evaporative tidak dapat lebih rendah 

daripada temperatur bola basah aliran udara 

yang memasuki sistem. Pada daerah yang 

memiliki kelembaban tinggi, udara bebas 

telah membawa kandungan uap air yang 

cukup tinggi sehingga hal ini sangat 

membatasi jumlah pendinginan sensibel 

yang mampu dicapai dengan proses 

evaporasi (Harris, 1991). 

 

Metode Penelitian 

 

Deskripsi Alat 

Penelitian ini menggunakan pads 

berbahan spon dengan panjang 15 cm, 25 

cm, 35 cm, 45 cm dan 55 cm. Range 

temperatur air 15 ± 1 oC, 20 ± 1 oC, 25 ± 1 
oC. Debit air : 1 (14,76 L/menit), debit 2 

(22,96 L/menit), debit 3 (32,8 L/menit) 

Performansi yang akan dicari diantaranya: 

temperatur bola kering udara (∆TdB), 

efektifitas pendinginan, kapasitas 

pendinginan dan energy efficiency ratio 

(EER).  

Untuk mempermudah pengujian 

evaporative cooling pads maka dibuat 

pemodelan alat seperti gambar berikut ini: 

 

 
 

Gambar 4. Desain 3D Evaporative 

Cooler 
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Gambar 5. Model Skematik Pengujian 

 

Keterangan gambar: 

1. Water Tank.  

2. Pompa. 

3. Water Distribution Line. 

4. Pads. 

5. Fan. 

Tout = Temperatur udara diluar ruang 

uji. 

Ta = Temperatur air saat pengujian. 

T1 = Temperatur udara masuk pads. 

T2  = Temperatur udara keluar pads. 

T3 = Temperatur udara keluar fan. 

T4 =  Temperatur udara ruang uji 

setelah proses pendinginan. 

 

Cara Kerja. 

Adapun cara kerja sistem evaporative 

cooler ini adalah sebagai berikut: 

Pada water tank (reservoir) dimasukkan 

air, kemudian pompa dihidupkan agar 

terjadi sirkulasi air dari water tank ke 

evaporative cooling pads. Kemudian fan 

dihidupkan, setelah fan dihidupkan maka 

udara panas dari lingkungan terhisap dan 

akan masuk kecelah-celah evaporative 

cooling pads kemudian terjadi kontak 

antara udara panas dengan air dan terjadilah 

proses pendinginan. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Dari pengolahan data yang dilakukan 

dapat dianalisa melalui grafik dari hasil 

perhitungan yang dilakukan yaitu berupa 

besarnya: penurunan temperatur bola 

kering udara (∆TdB), efektifitas 

pendinginan (), kapasitas pendinginan 

(qs) dan energy efficiency ratio (EER) 

berdasarkan temperatur air, debit air dan 

panjang pads. 

 

Penurunan Temperatur Bola Kering 

Udara (∆TdB) 

Penurunan temperatur bola kering udara 

merupakan selisih antara temperatur bola 

kering udara memasuki sistem dengan 

temperatur bola kering udara keluar sistem. 

Berikut plot grafik karakteristik penurunan 

temperatur bola kering udara yang 

dihasilkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik Karakteristik 

Penurunan Temperatur Bola Kering 

Udara (∆TdB). 

 

Pada gambar 6. menunjukkan grafik 

karakteristik dari penurunan temperatur 

bola kering udara sepanjang debit air yang 

diuji. Dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan ∆TdB seiring bertambahnya 

debit air yang diberikan. Hal ini disebabkan 

karena jumlah air yang kontak dengan 

udara yang mengalir akan semakin banyak 
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sehingga lebih banyak udara panas yang 

dipindahkan dari udara yang mengalir pada 

saat proses pendinginan terjadi. Dapat 

dilihat penurunan temperatur bola kering 

udara lebih besar terjadi pada pads dengan 

ukuran yang lebih panjang yaitu 45 cm dan 

55 cm pada saat menggunakan debit air 3 

(32,8 L/menit) hal ini disebabkan karena 

permukaan pads pada saat terjadinya proses 

pendinginan akan lebih luas sehingga 

waktu kontak udara dengan air yang 

mengalir akan lebih lama yang 

menyebabkan lebih banyak udara panas 

yang dipindahkan ke air. 

Pada gambar 6. juga menunjukkan 

grafik terjadinya pengurangan penurunan 

temperatur bola kering udara seiring 

meningkatnya temperatur air yang 

diberikan. Hal ini disebabkan karena terjadi 

perbedaan temperatur antara udara yang 

mengalir dengan air sehingga sebagian 

panas dari udara akan dipindahkan ke air 

tersebut dimana temperatur air yang lebih 

dingin akan menyerap panas lebih banyak 

dan lebih cepat. 

Namun pada keadaan tertentu terjadi 

penurunan temperatur bola kering udara 

yang lebih besar pada saat menggunakan 

temperatur air yang lebih besar, hal ini 

disebabkan karena temperatur udara yang 

memasuki sistem tidak terlalu tinggi dan 

udara yang keluar dari sistem tidak 

tercampur dengan udara panas yang berada 

diluar sistem selain itu juga dapat 

dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan 

pengujian yang berbeda. 

 

Efektivitas Pendinginan () 

Efektivitas pendinginan ini merupakan 

rasio penurunan temperatur bola kering 

yang dihasilkan cooling pads terhadap 

selisih temperatur bola kering dan 

temperatur bola basah udara yang 

memasuki sistem. Berikut plot grafik 

karakteristik efektivitas pendinginan yang 

dihasilkan. 

 
 

 
 

 
Gambar 7. Grafik Karakteristik 

Efektivitas Pendinginan (). 

 

Pada gambar 7. menunjukkan grafik 

karakteristik dari efektivitas pendinginan 

() sepanjang debit air yang diuji. Dapat 

dilihat bahwa terjadi peningkatan 

efektivitas seiring dengan bertambahnya 

debit air yang digunakan. Hal ini 

disebabkan oleh penyerapan sebagian 

panas udara oleh debit air yang lebih besar 

menyebabkan terjadinya selisih yang cukup 

besar antara TdB,1 dengan TdB,3. Besaran 

TwB,1 cenderung tidak mengalami 

perubahan yang cukup besar, karena TwB,1 

merupakan suhu bola basah udara luar yang 

memasuki sistem. Sehingga saat 

dimasukkan ke persamaan efektivitas maka 

akan menghasilkan efektivitas yang tinggi. 

Namun pada keadaan tertentu terjadi 

penurunan efektivitas saat menggunakan 
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debit air yang lebih tinggi. Hal ini 

disebabkan karena terlalu kecilnya selisih 

antara TdB,1 dengan TdB,3 yang dipengaruhi 

oleh temperatur udara pada TdB,3 tercampur 

dengan udara panas yang berada diluar 

sistem. 

Pada gambar 7. juga menunjukkan 

grafik karakteristik efektivitas pendinginan 

() sepanjang temperatur air yang diuji, 

dimana dapat dilihat bahwa terjadi 

penurunan efektivitas pendinginan seiring 

bertambahnya temperatur air yang 

digunakan. Hal ini disebabkan karena 

penyerapan sebagian panas udara oleh 

temperatur air yang lebih besar 

menyebabkan terjadinya selisih yang cukup 

kecil antara TdB,1 dengan TdB,3 maka saat 

mengikuti persamaan efektivitas akan 

menghasilkan penurunan efektivitas yang 

ditunjukkan seperti gambar diatas. 

 

 
 

 
 

 
 

Gambar 8. Grafik Karakteristik 

Kapasitas Pendinginan (qs). 

 

Namun pada keadaan tertentu terjadi 

peningkatan efektivitas pada saat 

temperatur yang lebih besar. Hal ini di 

sebabkan karena terlalu besarnya selisih 

antara TdB,1 dengan TdB,3 yang dipengaruhi 

oleh temperatur pada TdB,3 mengalami 

penurunan yang besar karena proses 

pendinginan yang lebih banyak menyerap 

panas. 

 

Kapasitas Pendinginan (qs) 

Kapasitas pendinginan merupakan 

jumlah panas yang mampu diserap suatu 

media atau mesin pendingin dari medium 

yang didinginkan. Berikut plot grafik 

karakteristik kapasitas pendinginan yang 

dihasilkan.  

Pada gambar 8. menunjukkan grafik 

karakteristik dari kapasitas pendinginan 

(qs) sepanjang debit air yang diuji, dimana 

dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

kapasitas pendinginan seiring 

bertambahnya debit air yang digunakan. 

Hal ini disebabkan karena debit air yang 

tinggi akan memperbesar selisih antara 

TdB,1 dengan TdB,3 dimana penurunan 

temperatur bola kering udara akan lebih 

besar sebab lebih banyak udara panas yang 

mampu dipindahkan ke air. Dengan 

demikian bila dimasukkan kedalam 

persamaan kapasitas pendinginan akan 

menghasilkan grafik seperti gambar diatas. 

Namun pada keadaan tertentu terjadi 

penurunan kapasitas pendinginan pada 

debit air yang lebih besar. Hal ini bisa saja 

terjadi karena disebabkan oleh TdB,3 yang 
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temperaturnya meningkat karena tercampur 

dengan temperatur udara luar yang lebih 

panas. Sehingga selisih TdB,1 dengan TdB,3 

menjadi lebih kecil. 

Pada gambar 8. juga menunjukkan 

grafik karakteristik kapasitas pendinginan 

(qs) sepanjang temperatur air yang diuji 

dimana dapat dilihat bahwa terjadi 

penurunan efektivitas pendinginan seiring 

bertambahnya temperatur air yang 

digunakan. Hal ini disebabkan oleh selisih 

antara TdB,1 dengan TdB,3 menunjukkan 

angka yang kecil, dimana di akibatkan oleh 

temperatur air yang besar hanya sedikit 

mampu untuk menyerap panas dari udara 

sehingga TdB,3 menunjukkan angka yang 

besar. 

Namun pada keadaan tertentu terjadi 

peningkatan kapasitas pendinginan saat 

menggunakan temperatur yang besar. Hal 

ini disebabkan oleh TdB,3 menunjukkan 

angka yang rendah karena pada proses 

pendinginan lebih banyak menyerap panas, 

sehingga selisih antara TdB,1 dengan TdB,3 

menjadi lebih besar. 

 

Energy Efficiency Ratio (EER) 

Energy efficiency ratio (EER) 

merupakan rasio antara kapasitas 

pendinginan dengan jumlah konsumsi 

energi pendinginan. Berikut plot grafik 

karakteristik EER yang dihasilkan. 

 

 
 

 
 

 
Gambar 9. Grafik Karakteristik EER. 

 

Pada gambar 9. menunjukkan grafik 

karakteristik EER sepanjang debit air yang 

diuji. Dapat dilihat bahwa grafik yang 

dihasilkan memiliki bentuk yang sama 

dengan grafik pada kapasitas pendinginan 

hanya saja angka yang di tunjukkan oleh 

grafik EER berbeda. Dimana pada grafik 

EER merupakan hasil bagi antara kapasitas 

pendinginan dengan jumlah konsumsi 

energi pendinginan. Dengan besar energi 

pendinginan yaitu daya pompa dijumlahkan 

dengan daya fan memperoleh hasil sebesar 

0,083 kW. Untuk pengaruh yang 

ditimbulkan dari penggunaan debit air 

terhadap EER yang dihasilkan akan sama 

penjelasannya dengan kapasitas 

pendinginan seperti gambar 8. diatas. 

Pada gambar 9. juga menunjukkan 

grafik karakteristik EER sepanjang 

temperatur air yang diuji dimana dapat 

dilihat bahwa grafik yang dihasilkan juga 

memiliki bentuk yang sama dengan grafik 

kapasitas pendinginan pada gambar 8. 

dimana pengaruh temperatur air masih 

sama dengan penjelasan sebelumnya hanya 

saja EER ini memiliki hasil angka yang 

berbeda karena dengan mengikuti 

persamaan kapasitas pendinginan dibagi 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Debit 1 (14,76 
L/menit)

Debit 2 (22,96 
L/menit)

Debit 3 (32,8 
L/menit)

EE
R

Debit Air

Temperatur Air 1 (15 ± 1 oC)

Pad 15 cm
Pad 25 cm
Pad 35 cm
Pad 45 cm
Pad 55 cm

20

30

40

50

60

70

80

90

Debit 1 (14,76 
L/menit)

Debit 2 (22,96 
L/menit)

Debit 3 (32,8 
L/menit)

EE
R

Debit Air

Temperatur Air 2 (20 ± 1 oC)

Pad 15 cm
Pad 25 cm
Pad 35 cm
Pad 45 cm
Pad 55 cm

20

30

40

50

60

70

80

90

Debit 1 (14,76 
L/menit)

Debit 2 (22,96 
L/menit)

Debit 3 (32,8 
L/menit)

EE
R

Debit Air

Temperatur Air 3 (25 ± 1 oC)

Pad 15 cm
Pad 25 cm
Pad 35 cm
Pad 45 cm
Pad 55 cm

480



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-076 

 

dengan jumlah konsumsi energi 

pendinginan. Yaitu dengan energi 

pendinginan sebesar 0,083 kW yang di 

peroleh dari penjumlahan daya pompa 

dengan daya fan. 

 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Semakin kecil temperatur air yang 

diberikan maka : Penurunan temperatur 

bola kering udara (∆TdB), Efektivitas 

pendinginan (), Kapasitas pendinginan 

(qs), dan EER akan cenderung semakin 

tinggi. Walaupun kadang – kadang 

terjadi penurunan saat menggunakan 

temperatur air yang kecil. 

2. Semakin besar debit air yang diberikan 

maka : Penurunan temperatur bola 

kering udara (∆TdB), Efektivitas 

pendinginan (), Kapasitas pendinginan 

(qs), EER akan semakin tinggi. Dimana 

dapat dilihat pada grafik dimasing – 

masing parameter yang cenderung 

menunjukkan peningkatan seiring 

bertambahnya debit air yang diberikan. 

Walaupun kadang – kadang terjadi 

penurunan saat menggunakan debit air 

yang besar. 

3. Pengaruh panjang pads pada setiap 

pengujian menghasilkan performa yang 

bervariasi dan tidak kondusif, dimana 

masing - masing pads yang lebih 

panjang tidak selalu menghasilkan 

performa yang lebih baik karena terjadi 

juga penurunan performa yang drastis 

yang ditunjukkan saat menggunakan 

variasi debit dan temperatur air. 
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Abstrak 

Dalam upaya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk mencegah terjadinya 

pemanasan global, telah mendorong pemanfaatan  sampah padat seperti biomassa dan limbah 

organik lainnya sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Penelitian ini  mengaplikasikan 

teknik gasifikasi sirkulasi fluidized bed (FB) menggunakan campuran bahan bakar batubara 

dan limbah bambu. Sebuah reaktor gasifikasi FB dengan diameter dalam 0,79 m dan tinggi 

1,62 m digunakan untuk menkonversikan bahan bakar tersebut pada beberapa variasi 

komposisi. Rasio komposisi campuran batubara dan limbah bambu dilakukan pada referensi 

temperatur kerja gasifikasi pada kondisi steady-state. Distribusi temperatur pada reaktor 

menunjukkan fenomena yang hampir seragam pada setiap variasi pengujian. Penggunaan 

porsentase limbah bambu yang lebih banyak pada komposisi campuran bahan bakar mampu 

menghasilkan performansi yang lebih baik. 

Kata kunci : gasifikasi, limbah bambu, biomassa, sirkulasi fluidized bed,  volatil 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara dengan 

pertumbuhan konsumsi energi yang cukup 

tinggi yaitu mencapai 7% per tahun yang 

mana di dunia rata-rata hanya 2,6% per 

tahun. Konsumsi energi yang cukup tinggi 

tersebut hampir 95% dipenuhi dari bahan 

bakar fosil yang sebagian besar merupakan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki 

cadangan sangat terbatas yaitu 3,7 miliar 

barel atau 0,3% dari cadangan dunia [1]. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

penggunaan energi baru dan terbarukan 

sebagai energi alternatif atau bauran 

merupakan suatu keharusan untuk 

mengurangi penggunaan energi fosil 

tersebut. Salah satu energi terbarukan yang 

berpotensi di Indonesia adalah energi 

biomassa karena mempunyai nilai lebih yaitu 

sebagai sumber energi yang dapat 

diperbaharui sehingga dapat menyediakan 

sumber energi secara berkesinambungan. 

Biomasa adalah sumber energi dari bahan 

organik yang dihasilkan melalui proses 

fotosintesis, seperti contoh limbah pertanian, 

limbah hutan, dan tanaman. Limbah yang 

berasal dari hewan maupun tumbuhan sangat 

potensial untuk dipertimbangkan menjadi 

bahan bakar. Salah satu biomasa yang 

berpotensi dikembangkan di Indonesia 

umumnya dan Bali khususnya adalah limbah 

bambu. Limbah bambu yang dimaksud 

adalah sisa-sisa dari pemanfaatan bambu 

yang sudah tidak digunakan, seperti sisa 

sarana persembahyangan, 

kerajinan/anyaman, proyek pembangunan 

dan sebagainya. Bambu merupakan tanaman 

yang mudah dijumpai di Indonesia dengan 

total luas hutan sekitar 164.312,36 Ha, 

sementara bambu di Bali tumbuh dan 

berkembang dengan cepat di Kabupaten 
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Bangli dengan luas sekitar 6.034,80 Ha [2]. 

Bambu mudah dibudidayakan, juga memiliki 

jumlah produksi yang tinggi yaitu sekitar 

33,4 -109,2 ton/ha/tahun dengan masa panen 

yang cukup singkat yaitu berkisar 1-3 tahun 

serta dapat dipanen sepanjang tahun sehingga 

kontinuitas bahan baku ini selalu terjaga [3]. 

Jenis-jenis bambu yang ada di Indonesia, 

antara lain: bambu tali, bambu hitam, bambu 

betung, bambu batu dan masih banyak lagi 

jenis lainnya. Pemanfaatan bambu di 

kehidupan masyarakat sudah sangat beragam 

seperti dalam pembuatan kerajian/anyaman, 

proyek pembangunan sampai sarana 

pelengkap upacara keagamaan. Pemanfaatan 

sisa/limbah bambu tersebut masih belum 

dapat perhatian yang serius, bahkan dibuang 

begitu saja tanpa adanya pengolahan yang 

lebih bermanfaat sehingga terkesan hanya 

mengotori lingkungan di sekitarnya. 

Salah satu teknologi pemanfaatan energi 

biomasa adalah dengan gasifikasi fluidized 

bed (FB) yang merupakan teknologi 

alternatif terbaik untuk mengkonversi bahan 

bakar biomassa menjadi gas mampu bakar 

(syngas) secara termokimia dalam sebuah 

reaktor. Proses gasifikasi menggunakan dua 

bahan bakar secara serentak yaitu biomassa 

yang dicampur dengan batubara (co-

gasifikasi), hal ini dikarenakan biomassa 

memiliki kandungan bahan mudah menguap 

(volatile) yang sangat tinggi sehingga 

sifatnya mudah terbakar dan dikhawatirkan 

biomassa akan habis sebelum terjadinya 

gasifikasi. Tujuan co-gasifikasi adalah untuk 

peningkatan nilai kalor dan efisiensi serta 

kualitas gas gasifikasi yang dihasilkan. 

Telah dijumpai penelitian sebelumnya 

tentang pembakaran dengan co-gasifikasi FB 

berbahan bakar batubara dan serbuk kayu. 

Penelitian yang dilakukan adalah 

menggunakan teknik bubbling, akan tetapi 

masih ada bahan bakar yang belum 

tergasifikasi sepenuhnya sehingga kurang 

bersih dan efisien [4]. Studi co-gasifikasi FB 

menggunakan campuran bahan bakar 

sampah plastik, biomasa dan batu bara telah 

dilakukan oleh banyak peneliti [5-8] 

Teknologi gasifikasi FB berkembang 

menjadi teknologi gasifikasi sirkulasi FB 

yaitu dengan memanfaatkan siklun 

(cyclone). Siklun adalah komponen yang 

mampu mensirkulasikan kembali bahan 

bakar yang belum tergasifikasi sepenuhnya 

ke dalam reaktor sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi, kualitas gas yang 

dihasilkan lebih maksimal dan lebih bersih 

serta lebih ramah lingkungan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mencari performansi co-

gasifikasi sirkulasi FB menggunakan variasi 

campuran bahan bakar batubara dan 

biomassa limbah bambu.  

 

2. Dasar Teori 

2.1. Sirkulasi Fluidized Bed 

Siklun merupakan unit utama pada sistem 

sirkulasi FB yang digunakan untuk 

meningkatkan efisiensi gasifikasi dengan 

jalan mensirkulasikan kembali arang yang 

belum habis terkonversi (unburned char). 

Siklun ini menggunakan gaya sentrifugal 

untuk memisahkan padatan dari gas dengan 

mengarahkan aliran gas menuju jalur 

melingkar. Karena pengaruh gaya inersia, 

partikel tidak akan mampu mengikuti jalur 

tersebut sehingga akan terpisahkan dari 

aliran gas. Meskipun secara fisik pemisahan 

partikel cukup kompleks, siklun dengan 

kinerja yang sudah diprediksikan 

sebelumnya dapat dirancang menggunakan 

teknologi teoritis dan empiris yang sudah 

dikembangkan selama ini.  

Pada penggunaannya, Circulating 

Fluidized Bed (CFB) lebih unggul daripada 

Bubbling Fluidized Bed (BFB) [9]. Hal ini 

disebabkan oleh : 

a. Adanya saluran sirkulasi siklun yang 

memungkinkan pengolahan kembali 

bahan bakar yang belum terkonversi. 

Dengan adanya saluran sirkulasi tersebut, 

waktu tinggal bahan bakar di dalam 

gasifier lebih lama sehingga 

memungkinkan bahan bakar terkonversi 

sempurna. 

b. Laju alir udara yang digunakan pada CFB 

lebih besar, dibandingkan dengan 

kecepatan yang digunakan pada BFB. 
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Hal ini menyebabkan kecepatan kontak 

antara gas dengan padatan yang terjadi 

pada CFB tinggi sehingga pencampuran 

massa dan perpindahan panas yang 

terjadi lebih baik daripada BFB. 

c.  

 

Gambar 1.  Skema Reaktor Sirkulasi FB 

 

2.2. Parameter – Parameter Proses  

       Gasifikasi 

Parameter-parameter penting yang harus 

dipertimbangkan dalam proses gasifikasi [9] 

yaitu: 

a. Temperatur gasifikasi harus tinggi karena 

dalam tahap pertama gasifikasi adalah 

pengeringan untuk menguapkan 

kandungan air dalam bahan bakar agar 

menghasilkan gas yang bersih. 

Temperatur yang tinggi juga dapat 

berpengaruh dalam menghasilkan gas 

yang mudah terbakar. Untuk 

mempertahankan temperatur, maka 

tangki reaktor diisolasi dengan bata tahan 

api agar tidak ada panas yang keluar 

lingkungan sehingga efisiensi reaktor 

menjadi baik. 

 

b. FCR (Fuel Consumtion Rate) 

Laju konsumsi bahan bakar pada proses 

gasifikasi dapat dihitung menggunakan 

rumus: 

 

FCR = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
    (1) 

 

c. Kebutuhan Udara Stoikiometri (SA) 

Kebutuhan Udara Stoikiometri (SA) 

dapat dihitung dengan menggunakan  rumus: 

 

SA = kebutuhan oksigen (C + H + S) –  

          kandungan oksigen bahan bakar     (2)                                          

d. Jumlah Udara Dibutuhkan untuk 

Gasifikasi 

Jumlah udara gasifikasi dapatdihitung 

dengan menggunakanrumus : 

 

            AFR= 
 𝑥 𝐹𝐶𝑅 𝑥 𝑆𝐴

𝜌𝑎
      (3) 

Dimana: 

 AFR = Air Fuel Rate(m3/jam) 

 FCR  = Fuel Consumption Rate (kg/jam) 

 𝜌𝑎   =  Massa jenis udara (1,25 kg/m3) 

 ε        = Rasioekuivalensi (0,3-0,4) 

 SA   = Udara stoikiometri  

 

2.3. Efisiensi Gasifikasi 

Efisiensi gasifikasi dapat dihitung dengan 

persamaan [9]: 

 

η=
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑠𝑦𝑠𝑔𝑎𝑠

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
𝑥 100 %      (4) 

 

 

2.4. Volume dan Luas Permukaan 

Padatan 

Volume padatan: 

 

Vs = 
𝑚𝑎𝑠𝑠

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
(m3)      (5) 

 

Luas permukaan padatan: 

 

As =  
6 𝑉𝑠

𝜑 𝑑𝑚
  (m2)      (6) 

 

dimana: As = luas permukaan padatan     

                      (m2) 

Vs = volume padatan (m3) 

 Φ = faktor kebolaan 

dm = diameter rata-rata (m) 

 

2.5.  Kecepatan Minimum Fluidisasi (Umf) 

Untuk menentukan bilangan Reynolds 

(Remf) dengan menggunakan Ergun equation 

sebagai berikut [10]: 

 

𝐴𝑟 = 150 
(1− 𝑚𝑓)

𝜑2 𝑚𝑓
3 𝑅𝑒𝑚𝑓 +

 
1,75

𝜑 𝑚𝑓
3 𝑅𝑒

2
𝑚𝑓(7) 

  

Siklun 

Gas Fluidisasi 

Bahan bakar 
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Setelah bilangan Reynolds dapat dihitung 

dengan rumus di atas, maka kecepatan 

minimum fluidisasi (Umf) dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus, sebagai berikut 

[10]: 

Umf  =  
𝑅𝑒𝑚𝑓  𝑥  𝜇

𝜌𝑔 𝑥  𝑑𝑔
 (m/s)        (8) 

 

3. Metode Penelitian 

3.1. Karakterisasi Bahan Bakar 

Thermogravymetric Analizer (TGA) 701 

digunakan untuk mengetahui analisis 

proksimat dari bahan bakar seperti 

kandungan moistur, volatil, abu (ash) dan 

karbon tetap (fixed carbon).  

 

Tabel 1.Data Hasil Analisa Proksimat 

 
 

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa 

kandungan volatile  pada limbah bambu lebih 

tinggi daripada batubara. Hal ini 

menyebabkan limbah bambu tidak 

memerlukan waktu yang lama pada proses 

pembakarannya daripada batubara.  

Sedangkan CHNSO 628 digunakan untuk 

mengetahui analisis ultimat dari bahan bakar 

seperti kandungan karbon (C), hidrogen (H), 

oksigen (O), nitrogen (N) dan sulfur (S). 

 

Tabel 2. Data Hasil Analisa Ultimat 

 
 

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa 

kandungan karbon pada batubara lebih tinggi 

daripada limbah bambu. Hal ini 

menyebabkan batubara memerlukan waktu 

yang  lebih lama dalam proses konversi 

termalnya dibandingkan limbah bambu. 

 

 
Gambar 2. Skema Reaktor Sirkulasi FB         

a. Tampak Depan b. Tampak Samping 

 

Keterangan gambar 2: 

1. Pistonfuel 

feeder  

2. Isolator  

3. Water tank  

4. Platdistributor 

5. Blower  

6. Gear rasio 

plat distributor  

7. Burner  

8. Cyclone 

9. Tutup reaktor  

10. Reaktor  

11. Termokopel  

12. Screw fuel 

feeder  

13. Gear rasio 

feeder 

14. Motor listrik 

feeder 

15. Drain 

pembuangan 

16. Motor listrik 

plat distributor  

 

Gambar 2 di atas adalah skema reaktor 

yang digunakan untuk penelitian. Pertama 

200 gr    pasir silika dimasukkan kedalam 

reaktor melalui bagian atas reaktor. Pasir 

silika berfungsi sebagai hamparan material 

yang berfungsi sebagai penyimpan panas 

dalam reaktor. Selanjutnya adalah 

menghidupkan burner hingga mencapai 

temperatur ruang reaktor 600oC. Sesaat 

setelah burner dihidupkan barulah plat 

distributor digerakan, ini berfungsi untuk 

meratakan temperatur operasi disetiap sisi 

dasar reaktor. Setelah temperatur operasi 

didapat, langkah selanjutnya adalah 

memasukan campuran bahan bakar ke dalam 

reaktor dengan piston fuel feeder untuk 

batubara dan screw fuel feeder untuk  limbah 
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bambu. Mode fluidisasi sudah diset sejak 

awal percobaan dengan  menghidupkan 

blower yang juga berfungsi sebagai agen 

gasifikasi, sehingga terjadi proses gasifikasi 

sirkulasi FB dimana gas mampu bakar akan 

langsung dilewatkan melalui siklun. Dalam 

siklun akan terjadi sirkulasi bahan bakar dan 

pemisahan gas mampu bakar dengan abu 

yang terbawa dari dalam reaktor. Gas hasil 

gasifikasi akan naik untuk mencari tekanan 

yang lebih rendah sedangkan abu akan turun 

kembali ke dalam reaktor karena efek 

gravitasi. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

 
Gambar 3. Foto Reaktor Sirkulasi FB 

 

Pada gambar 3 di atas adalah alat 

gasifikasi berupa reaktor sirkulasi FB sebagai 

tempat terjadinya proses gasifikasi bahan 

bakar batubara dan limbah bambu dengan 

pasir silika sebagai material hamparan. 

Bahan yang digunakan untuk membuat 

reaktor adalah plat baja stainless steel dengan 

tinggi 162 cm dan diameter dalam 79 cm. 

 

 
 

Gambar 4. Bahan Bakar Batubara dan 

Limbah Bambu 

 

Batubara dan limbah bambu sebelum 

digunakan   sebagai bahan bakar 

membutuhkan perlakuan awal yaitu dicacah 

dengan ukuran kurang lebih 1 cm untuk 

memudahkan dalam pemasukan bahan bakar 

melalui fuel feeder. Kondisi limbah bambu 

yang digunakan dikeringkan terlebih dahulu 

agar dalam kondisi kering. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi kadar air 

dalam limbah bambu, sehingga dalam proses 

sirkulasi FB didapatkan hasil gas yang baik 

berupa CO,CH4 dan H2. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1.Distribusi Temperatur Reaktor 

Dari gambar 5, dapat dilihat distribusi 

temperatur cenderung mengalami fenomena 

yang sama di setiap variasi namun dari 

variasi I ke III mengalami penurunan. 

Penurunan pada variasi III lebih signifikan 

dibandingkan variasi I dan II, hal ini 

dikarenakan pada variasi III jumlah 

komposisi bambunya lebih banyak dan 

penurunan ini semata-mata disebabkan oleh 

nilai kalor yang lebih rendah. 

 

 
 

Gambar 5. Grafik Rata-Rata Distribusi  

                  Temperatur  

 

4.2.Analisis Perbandingan Variasi 

Campuran Bahan Bakar Terhadap FCRa 

Berdasarkan grafik gambar 6, maka dapat 

disimpulkan bahwa variasi III dengan 

persentase komposisi limbah bambu yang 

lebih besar memiliki FCR aktual yang lebih 

besar dibandingkan variasi I dan variasi II.  
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Gambar 6.  Grafik Perbandingan Variasi  

                   Bahan Bakar Terhadap FCRa 

 

Hal ini disebabkan karena kandungan volatil 

limbah bambu yang tinggi menyebabkan 

limbah bambu lebih cepat habis selama 

proses gasifikasi. 

 

4.3.Analisis Variasi Campuran Bahan 

Bakar Terhadap Gas Mampu Bakar Hasil 

Gasifikasi 

Berdasarkan grafik gambar 7, dapat 

disimpulkan kandungan gas mampu bakar 

yang tertinggi dihasilkan pada variasi III. Hal 

ini disebabkan persentase komposisi bahan 

bakar limbah bambu yang lebih besar dari 

batubara pada campuran bahan bakar. 

 

 
 

Gambar  7. Grafik Perbandingan Variasi  

                    Campuran Bahan Bakar     

                    Terhadap Persentase Hasil 

Dalam ultimat analisis limbah bambu 

diperoleh persentase kandungan karbon (C) 

43,97 % dan oksigen (O) 37,48 %, sementara 

batubara memiliki persentase kandungan 

karbon 62,64 % dan oksigen 11,79 %. 

Dengan kandungan oksigen yang lebih besar 

dalam proses gasifikasi, limbah bambu 

membutuhkan oksigen yang lebih sedikit 

dibandingkan batubara yang menyebabkan 

terjadinya oksidasi parsial (C + ½O2 → CO), 

sehingga dapat menghasilkan gas CO. 

Limbah bambu juga memiliki kandungan 

volatil sebesar 70,795 %, lebih tinggi 

dibandingkan batubara yang hanya 40,1 %. 

Kandungan volatil yang tinggi, maka dapat 

disimpulkan limbah bambu lebih mudah 

tergasifikasi karena lebih mampu 

memaanfaatkan panas dalam reaktor untuk 

memaksimalkan energi input dari bahan 

bakar yang digunakan sehingga dapat 

menghasilkan persentase kandungan gas 

karbon monoksida (CO) yang lebih besar 

yang berarti gas mampu bakar yang 

dihasilkanpun bertambah besar. 

 

4.4. Analisis Variasi Campuran Bahan 

Bakar Terhadap Gas Hasil Gasifikasi 

Berdasarkan grafik pada gambar 8, dapat 

disimpulkan bahwa variasi III dengan 

persentase komposisi limbah bambu yang 

lebih banyak menghasilkan efisiensi bahan 

bakar yang lebih baik. Hal ini dipengaruhi 

oleh tingginya kandungan volatil pada 

limbah bambu yang mampu membuat lebih 

cepat mengalami proses pembakaran dan 

juga lebih cepat tergasifikasi, sehingga lebih 

mampu memaksimalkan energi input dari 

bahan bakar untuk dikonversi menjadi gas 

mampu bakar (CO, H2 dan CH4).  

 

 
 

Gambar 8. Grafik Perbandingan Variasi 

Campuran Bahan Bakar Terhadap Efisiensi 

(ɳ) 
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5. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan pada 

gasifier dengan sistem sirkulasi fluidized bed 

dapat disimpulkan bahwa: 

 Semakin besar persentase komposisi 

limbah bambu pada campuran bahan 

bakar, maka performansi gasifikasi 

seperti produksi gas mampu bakar yang 

dihasilkan meningkat disertai FCRa yang 

semakin meningkat pula. 

 Semakin besar persentase komposisi 

limbah bambu pada variasi bahan bakar, 

maka semakin besar efisiensi gasifikasi 

yang dihasilkan sedangkan rata-rata 

distribusi temperatur yang terjadi di 

dalam reaktor semakin rendah.  

. 
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Abstrak 

Besarnya fluks kalor yang dihasilkan produk teknologi mengakibatkan pipa kalor mulai banyak 

digunakan dalam sistem pendingin. Pipa memiliki keunggulan pada kemampuan memindahkan kalor 

dalam jumlah yang lebih besar dan proses sirkulasi fluida yang tidak memerlukan daya tambahan 

dari luar (bersifat pasif). Kemajuan bidang teknologi nano, mengakibatkan penggunaan nanofluida 

sebagai fluida kerja pipa kalor juga semakin banyak digunakan guna meningkatkan kinerja pipa kalor. 

Nanofluida mulai banyak di gunakan sebagai fluida kerja alternatif karena memiliki konduktivitas 

termal yang lebih baik, akan teteapi terkadang nanofluida dengan konduktivitas termal yang baik 

terdapat kelemahan pada permasalahan aglomerasi. Hybrid nanofluid merupakan nanofluida yang 

relatif lebih stabil dibandingkan dengan beberapa nanofluida yang memiliki waktu terjadinya 

aglomerasi cukup cepat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hambatan termal pipa kalor 

bertingkat pada penggunaan fluida kerja hybrid nanofluid Al2O3-CuO-Air. 

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan hambatan termal pada pipa kalor bertingkat yang 

menggunakan fluida kerja hybrid nanofluid Al2O3-CuO-Air. Hybrid nanofluid dibuat dengan 

mendispersikan partikel nano Al2O3 dan CuO berdiameter 20 nm pada fluida dasar air (H2O) dengan 

fraksi volume 0,1%, 0,3%, 0,5%, 0,7% dan 1% pada komposisi rasio 75% Al2O3 dengan 25% CuO 

yang disonifikasi menggunakan ultrasonik prosessor selama 30 menit. Temperatur pada bagian 

evaporator kondensor tingkat pertama dan kondensor pada tingkat ke dua serta pada bagian heatsink 

di ukur menggunakan termokopel tipe-K dengan NI 9213. Pembebanan kalor ke pipa kalor dilakukan 

dengan menggunakan plat simulator yang diatur melalui voltage regulator. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hambatan termal pipa kalor bertingkat dengan fluida kerja hybrid nanofluid 

Al2O3-CuO-air lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan fluida kerja air maupun nanofluida 

Al2O3-air, akan tetapi penggunaan fluida kerja hybrid nanofluid Al2O3-CuO-air memberikan 

hambatan terlmal lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan fluida kerja nanofluida CuO-air pada 

fraksi volume yang sama. 

Kata kunci : hybrid nanofluid, hambatan termal, pipa kalor 

 

Pendahuluan 

  Kemajuan di bidang teknologi berdampak 

pada peningkatan kinerja yang dibarengi 

dengan pengecilan dimensi produk teknologi. 

Hal ini memberikan dampak yang sangat 

signifikan terhadap peningkatan fluks kalor 

yang dihasilkan, dimana fluks kalor bisa 

mencapai lebih dari 100 W/cm2[1,2]. Hal ini 

mengakibatkan pipa kalor mulai banyak 

digunakan sebagai sistem pendingin 

dikarenakan pipa kalor merupakan pendingin 

yang bersifat pasif dengan kemampuan 

mentransfer kalor yang lebih besar dari 

pendingin konvensional [3,4]. Kinerja pipa 

kalor sangat dipengaruhi oleh fluida kerja yang 

digunakan sebagai media pemindah kalor.   

Nano fluida merupakan salah satu fluida 

kerja yang telah banyak diteliti dan 

dipergunakan sebagai fluida kerja alternatif 

pada pipa kalor. Banyak penelitian tengtang 

penggunaan nanofluida sebagai fluida pipa 

kalor yang sudah dilakukan guna 

meningkatkan kinerja pipa kalor, seperti 

halnya Putra, dkk.,[4] telah melakukan 

pengujian pada hambatan termal pipa kalor 

dengan fluida kerja nanofluid Al2O3, TiO2 dan 
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ZnO pada beberapa fraksi volume  dengan 

fluida dasar air dan ethyleneglycol. 

Penggunaan nanofluida Al2O3-air dan CuO-air 

baik dengan dan tanpa surfaktan sebagai fluida 

kerja pipa kalor juga telah diteliti oleh 

Septiadi, dkk., Putra, dkk., dan R.Saleh, dkk., 

[5-7]. Peningkatan respon pipa kalor sebagai 

sistem pendingin melalui penggunaan fluida 

kerja nanofluida juga telah dilakukan R. 

Hajian, dkk.,[8] dimana dengan penggunaan 

fluida kerja nanofluid pipa kalor memiliki 

respon yang lebih baik dibandingkan dengan 

pengunaan fluida kerja konvensional. M. 

Vijayakumar, dkk., [9] juga telah mengkaji 

mengenai penggunaan fluida kerja nanofluida 

Al2O3 dan CuO pada heat pipe dengan sintered 

powder. Adanya pelapisan tipis pada bagian 

evaporator akibat pemakaian fluida kerja 

nanofluida Graphane disampaikan oleh E.d 

Sadeghinezhad, dkk., [10] dimana pelapisan 

tersebut dapat meningkatkan keterbasahan 

wick pipa kalor. Hybrid nanofluid juga mulai 

banyak diteliti untuk mendapatkan kinerja pipa 

kalor yang lebih baik serta mengatasi 

permasalahan aglomerasi yang terjadi pada 

beberapa nanofluida tertentu. R. 

Ramachandran, dkk., [11] telah meneliti 

pengaruh dari penggunaan hybrid nanofluid 

pada wick screen mesh pipa kalor, dimana 

dalam hal ini penggunaan fluida kerja hybrid 

nanofluid dapat menurunkan hambatan termal 

sebesar 16,05%. 

Adanya kecenderungan hybrid naofluid 

yang lebig stabil dibandingakn dengan 

nanofluida tunggal [12] memungkinkan hybrid 

nanofluid di gunakan untuk meningkatkan 

kinerja pipa kalor. Berdasarkan hal tersebut 

maka dilakukan penelitian terhadap hambatan 

termal pipa kalor bertingkat dengan 

penggunaan fluida kerja hybrid nanofluid 

Al2O3-CuO-Air. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui penurunan 

hambatan termal pipa kalor bertingkat akibat 

pemakaian fluida kerja hybrid nanofluid 

Al2O3-CuO-Air. 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui metode 

eksperimen, yang dilakukan melalui beberapa 

tahapan, yakni tahap persiapan dan sintesa 

hybrid nanofluid, tahap perancangan dan 

produksi pipa kalor bertingkat serta tahap 

pengujian pipa kalor. Adapun tahapan 

penelitian terlihat pada Gambar 1. 

 
Mulai

Sintesa Hybrid nanofluid
Dimeter Al2O3 & CuO

Densitas Al2O3 & CuO 

Fraksi volume

Komposisi Al2O3 : CuO

Pengujian konduktivitas 

termal (metode KD2)

Pipa Kalor bertingkat

Selesai

Rancangan pipa kalor
Proses Injeksi fluida 

kerja

Pengujian termal pipa 

kalor bertingkat

Perhitungan hambatan 

termal (R)

Gambar 1. Diagram alir Penelitian  

 

Tahap persiapan dan sintesa hybrid 

nanofluid 

Sintesa hybrid nanofluid dilakukan dengan 

mendispersikan partikel nano Al2O3 dan CuO 

yang masing masing berdiameter 20 nm ke 

dalam fluida dasar Air [12]. 100 ml hybrid 

nanofluid di sintesa  dengan menggunakan 

ultrasonik prosesor dengan waktu sonifikasi 

15,30 dan 60 menit pada temperatur 25oC. 

Gambar 2. Merupakan skematik sintesa hybrid 

nanofluid Al2O3-CuO-Air. Hybrid nanofluid 

Al2O3-CuO-Air masing-masing dibuat pada 

fraksi vlume 0,1%, 0,3%, 0,5%, 0,7% dan 1% 

dengan komposisi antara partikel nano Al2O3 

dengan CuO masing masing 80:20, 75:25, 

70:30, 65: 35 dan 50:50. 

Dalam tahapan ini juga dilakukan pengujian 

konduktivitas termal dari hybrid nanofluid 

dengan menggunakan metode KD2 yang 

dilakukan pada temperatur 25oC [12]. 
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Gambar 2. Sintesa hybrid nanofluid Al2O3-CuO-Air. 

 

  

Tahap perancangan dan produksi pipa 

kalor bertingkat 

Rancangan pipa kalor lurus bertingkat 

dibuat dengan menggunakan pipa tembaga 

dengan panjang total 80 mm, dengan diameter 

pipa besar 25,4 mm dan diameter pipa kecil 

19,05 mm. Pipa kalor dibagain bawah 

dilengkapi dengan plat datar tembaga 

berukuran 40 x 40 mm² tebal 5 mm sebagai 

area penyerap kalor dari sumber kalor dan 

diujungnya dilengkapi plat datar tembaga yang 

berdiameter 35 mm tebal 5 mm sebagai 

penyerapan kalor berikutnya [13]. Sumbu 

kapiler yang digunakan adalah sintered 

powder tembaga yang dibuat menggunakan 

metode sintering serta proses kompaksi secara 

sentrifugal. Adapun sumbu kapiler pipa kalor 

ditunjukaan pada Gambar 3.  

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 3. (a) sumbu kapiler sintered 

tembaga, (b) foto SEM dan distribusi pori 

sumbu kapier. 

 

Tahap pengujian termal pipa kalor 

bertingkat 

Pengujian termal pipa kalor bertingkat 

dilakukan dengan menset-up apartur penelitian 

seperti terlihat pada Gambar 4. Pipa kalor 

bertingkat di berikan pembebanan melalui plat 

simulator yang di atur melalui voltage 

regulator dengan tingkat pembebanan dari 9,24 

Watt sampai dengan 46,22 Watt. Untuk 

menjaga kerugian kalor, pipa kalor dan plat 

simulator diisolasi dengan menggunakan 

polyurethane dengan konduktivitas termal 

0,02 W/moC. Pengukuran temperatur 

dilakukan dengan menggunakan data Aquisisi 

c-DAQ 9174 dan modul temparatur NI 9213 

dengan menggunakan sersor temperatur 

termokopel tipe K yang dipasang pada bagian 

plat simulator permukaan bawah dan atas, 

evaporator 1, evaporator 2, kondensor serta 

pada bagian heat-sink. 
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Gambar 4. Skematik pengujian termal pipa kalor bertingkat 

 

 

Adapun hambatan termal pipa kalor 

dihitung melalui persamaan: 

 

1 1 2 2

1 2

e c e e e c
pkb

in in e in e

T T T T T T
R

Q Q Q 

     
     

   
     (1) 

 

Dimana Te1, Te2 dan Tc masing-masing 

merupakan temperatur pada evaporator tingkat 

pertama, temperatur evaporator pada tingkat 

ke dua dan temperatur kondensor (oC). Qin-e1 

dan Qin-e2 merupakan beban kalor yang di serap 

oleh evaporator tingkat pertama dan tingkat ke 

dua (Watt) serta Rpkb merupakan hambatan 

termal total pipa kalor bertingkat (oC/Watt). 

 

Dengan: 
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                                       (2) 

 

merupakan hambatan termal pipa kalor pada 

tingkat pertama dan 

 

2
2

2

e c
pk

in e

T T
R

Q




 
 

 
                                       (3) 

 

merupakan hambatan termal pipa kalor pada 

tingkat ke dua. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Distribusi temperatur pipa kalor bertingkat 

Dari pengujian distribusi temperatur pipa 

kalor bertingkat didapatkan kondisi temperatur 

pada kondisi steady pada masing masing 

evapotaor tingkat pertama, evaporator tingkat 

ke dua, temperatur kondensor dan temperatur 

heat-shink seperti terlihat padaTable 1. Dari 

table terlihat temperatur pada bagian 

evaporator tingkat pertama, kedua dan 

temperatur pada bagian kondensor serta selisih 

tempetaur antara temperatur evaporator tingkat 

pertama dengan temperatur evaporator tingkat 

kedua serta selisih temperatur evaporator 

tingkat pertama dengan temperatur kondensor. 

Kondisi fraksi volume 0,5% memberikan 

selisih temperatur paling kecil baik untuk 

kondisi evaporator tingkat pertama dengan 

evaporator tingkat kedua maupun antara 

evaporator tingkat pertama dengan kondensor.  

Temperatur untuk beberapa perlakuan yang 

lain juga dicatat dalam model pencatatan yang 

sama dengan Table 1. Kinerja pipa kalor 

bertingkat untuk beberapa perlakuan lainnya 

ditampilkan dalam grafik hambatan termal (R). 
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Tabel 1. Temperatur Pipa kalor dengan fluida kerja hybrid nanofluid Al2O3-CuO-Air dengan 

               komposisi 75% Al2O3 dan 25% CuO dengan waktu sonifikasi 30 menit. 

Fraksi 

Volume (%) 
Q (Watt) Te1 (oC) Te2 (oC) Tc (oC) Te1- Te2 (oC) Te1- Tc (oC) 

0,1 9,24 37,93 32,48 31,65 5,45 6,28 

 14,70 43,11 34,73 32,23 8,38 10,88 

 21,48 47,86 37,55 34,54 10,31 13,32 

 28,38 52,09 30,24 30,81 21,85 21,29 

 36,88 61,17 44,57 35,35 16,60 25,82 

 46,22 63,71 43,37 35,05 20,34 28,66 

0,3 9,24 3,.6 33,43 33,24 5,17 5,36 

 14,70 43,32 34,94 32,88 8,38 10,44 

 21,48 48,24 36,64 36,43 11,60 11,81 

 28,38 52,86 38,95 33,56 13,91 19,30 

 36,88 62,75 45,79 39,52 16,96 23,23 

 46,22 63,84 43,97 37,96 19,87 25,88 

0,5 9,24 39,44 34,64 33,62 4,80 5,82 

 14,70 43,8 36,60 33,66 7,20 10,14 

 21,48 48,79 39,12 37,41 9,67 11,38 

 28,38 53,83 41,91 34,25 11,92 19,58 

 36,88 63,18 48,80 44,00 14,38 19,18 

 46,22 64,01 49,22 45,06 14,79 18,95 

0,7 9,24 40,56 35,48 34,37 5,08 6,19 

 14,70 44,37 36,73 34,08 7,64 10,29 

 21,48 49,2 38,67 37,17 10,53 12,03 

 28,38 53,93 41,16 34,06 12,77 19,87 

 36,88 64,28 48,79 42,89 15,49 21,39 

 46,22 65,89 46,94 44,63 18,95 21,26 

1,0 9,24 40,42 35,52 34,41 4,90 6,01 

 14,70 44,63 36,99 34,05 7,64 10,58 

 21,48 50,41 39,67 37,52 10,74 12,89 

 28,38 53,92 41,43 33,77 12,49 20,15 

 36,88 65,58 50,09 44,93 15,49 20,65 

 46,22 67,92 67,92 46,20 18,49 21,72 
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Hambatan termal pipa kalor bertingkat 

Gambar 5 merupakan nilai hambatan 

termal pipa kalor bertingkat dengan fluida 

kerja hybrid nanofluid Al2O3-CuO-Air 

dengan komposisi 75% Al2O3 dan 25% 

CuO pada fraksi volume 0,1%, 0,3%, 0,5%, 

0,7% dan 1,0% yang di sonifikasi selama 

30 menit. Dari gambar terlihat bahwa fraksi 

volume 0.5% memeberikan nilai hambatan 

termal paling rendah dibandingkan dengan 

hambatan termal pada fraksi volume yang 

lainnya. Penggunaan fluida kerja hybrid 

nanofluid pada pipa kalor bertingkat juga 

memperlihatkan adanya penurunan nilai 

hambatan termal dibandingkan dengan 

pemakaian fluida kerja konvensional air 

[14], dengan penurunan hambatan termal 

paling besar 23,29%. 

Penurunan hambatan termal pipa kalor 

pada pemakaian fluida kerja hybrid 

nanofluid Al2O3-CuO-Air dikarenakan 

hybrid nanofluid memiliki konduktivitas 

termal yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan air. Hal ini akan berdampak pada 

laju perpindahan kalor yang terjadi di 

dalam pipa kalor dimana laju perpindahan 

kalor secara konveksi dari bagian sumbu 

kapiler ke fluida kerja menjadi lebih besar. 

Proses pendidihan fluida kerja serta transfer 

kalor dari bagian evaporator menuju bagian 

kondensor menjadi lebih cepat dikarenakan 

adanya peningkatan heat transfer koefisien 

secara keseluruhan akibat penggunaan 

hybrid nanofluid. Tingkat keterbasahan 

antara hybrid nanofluid dengan sumbu 

kapiler juga mengakibatkan pengangkutan 

fluida kerja dari bagian kondensor ke 

evaporator menjadi lebih cepat. 

 

 
 

Gambar 5 Hambatan termal pipa kalor 

bertingkat pada komposisi nano partikel 

75:25 dan waktu sonifikasi 30 menit 

 

Komposisi nano partikel pada hybrid 

nanofluid juga berpengaruh terhadap 

hambatan termal pipa kalor bertingkat. 

Dimana dari Gambar 6 terlihat bahwa pada 

fraksi volume 0.5% dengan komposisi 

75:25 memeberikan hambatan termal 

paling rendah dibandingkan dengan 

komposisi yang lainnya. Hal ini tentunya 

jika dilihat dari peningkatan konduktivitas 

termal komposisi 50:50 harusnya memiliki 

konduktivitas termal paling tinggi, akan 

tetapi hambatan termal disini juga 

dipengaruhi oleh aglomerasi [12] nanofluid 

pada komposisi tertentu antara Al2O3 

dengan CuO. Aglomerasi tentunya 

berpengaruh terhadap kapilaritas dan 

keterbasahan serta proses pendidihan yang 

terjadi pada bagian evaporator. 

Gambar 7 merupakan nilai hambatan 

termal pipa kalor bertingkat dengan fluida 

kerja hybrid nanofluid dengan perlakuan 

waktu sonifikasi, dimana waktu sonifikasi 

30 menit memberikan nilai hambatan 

termal yang paling kecil dibandingkan 

dengan peruses sonifikasi dengan waktu 15 

menit dan 60 menit. Ditinjau dari aspek 

aglomerasi waktu sonifikasi 15 menit dan 

60 menit memberikan dampak aglomerasi 

yang lebih cepat. Hal ini terjadi karena 

dengan waktu sonifikasi 15 menit nano 
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partikel belum terdispersi secara sempurna 

sehingga partikel nano yang teraglomerasi 

pada penyimpanan nano partikel belum 

terpecah lagi dalam ukuran nano masing-

masing. 

 

 
 

Gambar 6. Hambatan termal pipa kalor 

bertingkat pada fraksi volume 0.5% dan 

waktu sonifikasi 30 menit 

 

 
 

Gambar 7. Hambatan termal pipa kalor 

bertingkat pada fraksi volume 0.5% dan 

komposisi 75:25 

 

Sonifikasi dalam waktu yang terlalu 

lama juga berpengaruh terhadap temperatur 

hybrid nanofluid yang disintesa dalam 

jumlah tertentu sehingga dapat berpengaruh 

terhadap perubahan fraksi volume yang 

tentunya dapat mempengaruhi 

konduktivitas termal serta terjadinya 

aglomerasi. Dengan waktu sonifikasi yang 

sama serta fraksi volume yang sama hybrid 

nanofluid Al2O3-CuO-air mengakibatkan 

hambatan termal yang lebih kecil 

dibandingkan dengan pemakaian nanofluid 

CuO-Air [14]. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan fluida 

kerja hybrid nanofluid Al2O3-CuO-Air 

dengan fraksi volume 0.5% pada pipa kalor 

bertingkat dapat menurunkan hambatan 

termal paling besar 23,29% dibandingkan 

dengan penggunaan fluida kerja 

konvensional air dengan komposisi 75% 

Al2O3 dan 25% CuO. Hybrid nanofluid 

Al2O3-CuO-Air juga memberikan 

hambatan termal pipa kalor yang lebih 

rendah dibandingkan penggunaan fluida 

kerja nanofluid CuO-Air. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kondensor tabung bersirip herringbone 

dengan susunan tabung selang seling dalam sistem refrigerasi kompresi uap menggunakan 

hukum kedua termodinamika. Model fisik diformulasikan berdasarkan keseimbangan energi, 

entropi dan momentum dalam aliran fluida sekunder (udara) dengan asumsi temperatur dinding 

kondensor adalah seragam (lump approach). Selanjutnya analisis dilakukan atas dasar korelasi 

empiris perpindahan kalor dan gesekan yang diusulkan oleh Wang, dkk (2002), yang mana laju 

pembangkitan entropi dievaluasi. Untuk beban kalor yang ditentukan dan laju aliran udara 

pendingin konstan, hasil penelitian menunjukkan bahwa berkurangnya beban kalor akan 

berdampak pada berkurangnya temperatur permukaan kondensor sehingga nilai NTU dan ε 

akan bertambah besar. Ns akan minimum ketika NTU menjadi maksimum, dan nilai Ns lebih 

dipengaruhi oleh NTU dibandingkan dengan faktor gesekan f dan faktor j-Colburn.  

Kata kunci : Kondensor, angka pembangkitan entropi, efektivitas, jumlah satuan perpindahan 

 

Pendahuluan 

Analisis hukum kedua termodinamika 

telah mempengaruhi metodologi desain 

berbagai sistem perpindahan kalor dan 

massa. Perhatian utama analisis hukum 

kedua adalah laju pembangkitan entropi 

(ireversibilitas), yang mana meminimalkan 

laju pembangkitan entropi adalah setara 

dengan memaksimalkan kerja sistem yang 

tersedia [1]. Analisis penukar kalor dengan 

hukum kedua telah secara ekstensif diteliti. 

Bejan [2] melakukan studi pada penukar 

kalor counter flow shell and tube gas-to-

gas, menemukan bahwa ireversibilitas pada 

penukar kalor disebabkan oleh penurunan 

tekanan akibat gesekan dan perpindahan 

kalor akibat perbedaan temperatur. Bejan 

mengusulkan desain ireversibilitas 

minimum dalam bentuk angka 

pembangkitan entropi (Ns). Kemudian 

Ogulata, dkk [3] melakukan penelitian 

serupa dengan yang dilakukan oleh Bejan 

tetapi menggunakan penukar kalor counter 

flow tipe pelat tanpa pencampuran kedua 

fluida yang memiliki kapasitas kalor yang 

sama.  

Hukum kedua termodinamika juga telah 

digunakan dalam menganalisis penukar 

kalor yang mengalami perubahan fase dari 

fluida kerjanya, seperti kondensor pada 

sistem refrigerasi dan pengkondisian udara. 

Saechan dan Wongwises [4] melakukan 

studi optimasi konfigurasi kondensor 

tabung bersirip tipe aliran silang dengan 

meminimalkan pembangkitan entropi pada 

sistem pengkondisian udara kompresi uap. 

Hermes, dkk [5] meminimalkan 

pembangkitan entropi untuk menganalisis 

pengaruh beberapa parameter desain pada 

kinerja kondensor yang diterapkan pada 

refrigerator komersial. Pada tahun yang 

sama, Hermes [6] melakukan studi 

conflation dari dua pendekatan desain 

termal penukar kalor yaitu ε-NTU dan EGM 

terhadap karakteristik termal hidrolik dan 

kondisi operasi kondensor dan evaporator 

pada sistem pengkondisian udara 
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berkapasitas kecil. Kemudian, Hermes [7] 

melakukan studi desain termal hidrolik 

pada kondensor dan evaporator yang 

bertujuan untuk meminimalkan 

pembangkitan entropi dalam sistem 

refrigerasi dan pengkondisian udara 

berkapasitas kecil.  

Dari dua penelitian terakhir, model fisik 

diformulasikan berdasarkan keseimbangan 

energi, entropi dan momentum dalam aliran 

fluida sekunder (udara atau air) pada 

kondensor dan evaporator tipe tabung 

bersirip polos dengan asumsi temperatur 

dinding seragam (lump approach). Dalam 

penelitian ini, asumsi ini diterapkan untuk 

menganalisis  kinerja penukar kalor tabung 

bersirip herringbone yang mengalami 

perubahan fase dari refrigeran. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk 

memodelkan analisis hukum kedua yang 

sesuai untuk kondensor tabung bersirip 

herringbone yang bertukar kalor antara 

udara dan refrigeran dua fase dalam sistem 

refrigerasi kompresi uap. 

 

Formula Matematika 

Secara umum kondensor untuk aplikasi 

refrigerasi dan pengkondisian udara 

dirancang dengan mempertimbangkan coil 

flooded dengan refrigeran dua fase, dan 

juga temperatur dinding sama dengan 

temperatur refrigeran [7]. Selain itu, 

koefisien perpindahan kalor dan sifat fisik 

fluida sisi luar koil (udara atau air) 

diasumsikan konstan. Oleh karena itu, laju 

perpindahan kalor: 

 

)()( ispiop TTcmTTcmQ              

(1) 

 

dengan m adalah laju aliran massa, Ti, To 

dan Ts adalah temperatur masuk, keluar dan 

permukaan. )( mss TThAQ   adalah laju 

perpindahan kalor, Tm adalah temperatur 

rata-rata aliran di atas luas perpindahan 

kalor As, dan ε adalah efektivitas penukar 

kalor, yang dihitung dari Kays dan London 

[8]: 

 

)exp(1 NTU             

(2) 

 

dengan 
ps mchANTU /  adalah jumlah 

satuan perpindahan. Penurunan tekanan 

dapat dihitung dari [8]: 

 

c

sc

oi
A

Au
fPPP

2

2
             

(3) 

 

dengan f adalah faktor gesekan, uc adalah 

kecepatan aliran minimum pada luasan Ac. 

Persamaan (1) dan (3) dapat dihubungkan 

satu sama lain melalui aproksimasi dari 

persamaan Gibbs, Tds = dh – dp/ρ, 



)(
)()( io

iopiom

pp
TTcssT


      

(4) 

 

dengan 2/)( oim TTT  , dan variasi 

entropi,           io ss  dihitung dari hukum 

kedua termodinamika, 

 

g

s

io S
T

Q
ssm   )(             

(5) 

 

dimana hubungan pertama di sisi kanan 

untuk menghitung perpindahan entropi 

reversibel dengan kalor (Q/Ts), sedangkan 

gS adalah pembangkitan entropi ireversibel 

akibat perpindahan kalor dengan perbedaan 

temperatur berhingga dan aliran viskos. 

Substitusi persamaan (1), (3), dan (5) ke 

dalam persamaan (4) menghasilkan: 

 

c

s
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ms
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s
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uf
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(6) 

 

dengan Ns adalah laju pembangkitan 

entropi tak berdimensi.   
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Kondensor dirancang untuk tugas 

perpindahan kalor dengan kendala laju 

aliran dan luas permukaan, dan juga oleh 

Bejan [1] dinyatakan bahwa pada penukar 

kalor kompak 2

sms TTT  dan

jNTUAA cs /Pr/ 3/2 dengan j adalah 

faktor j-Colburn. Persamaan (6) dapat 

ditulis ulang sebagai berikut [6]: 

 

NTUU
j

f
NTUN s

3/2212 Pr
2

 
      

(7) 

 

dengan 
mpc TcuU /  adalah kecepatan 

inti tak berdimensi, dan sio TTT /)( 

adalah perbedaan temperatur tak 

berdimensi yang mana To dan Ti diketahui 

dari pengukuran. Hubungan pertama dan 

kedua dari sisi kanan persamaan (7) adalah 

laju pembangkitan entropi tak berdimensi 

yang terkait dengan perpindahan kalor 

akibat perbedaan temperatur, 
12

,



  NTUN Ts  dan  aliran viskos, 

NTUUjfN Ps

3/22

, Pr)2/( .  

Korelasi empiris untuk faktor j-Colburn 

pada penukar kalor tabung bersirip 

herringbone tipe aliran silang dinyatakan 

oleh Wang, dkk [9] dalam bentuk: 

Untuk 1000Re Dc  
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Korelasi untuk faktor gesekan [9]: 

Untuk 1000Re Dc  
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Studi Kasus 

Analisis dilakukan dengan 

menggunakan data eksperimen dari 

refrigerator kompresi uap dengan beban 

kalor maksimum kondensor Q = 3000 W, 

dan nilai 06,0
 
untuk pengujian dimana 

evaporator dalam keadaan basah. Laju 

aliran massa dan temperatur udara masuk 

kondensor adalah 15,0am kg/s dan Ti = 

302 K. Susunan tabung adalah selang seling 

dengan dimensi geometri kondensor 

disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 1: 

 
Gambar 1. Parameter geometri  

 

Tabel 1. Geometri kondensor 

Fp 

(mm) 

Dc 

(mm) 

Pt 

(mm) 

Pl 

(mm) 

δf 

(mm) 

N 

3,5 10,5 25 23 0,11 2 

 

Xf 

(mm) 

Pd 

(mm) 

θ 

 

2,5 1 20o 
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Gambar 2 menunjukkan pengaruh beban 

kalor Q terhadap NTU dan ε. Terlihat 

bahwa dengan berkurangnya beban kalor 

pada kondensor (sebagai akibat dari 

berkurangnya beban kalor evaporator) 

maka nilai NTU dan ε akan bertambah 

besar. Begitupun sebaliknya, bertambahnya 

beban kalor kondensor maka akan 

menurunkan nilai NTU dan ε. Beban kalor 

evaporator berkurang sebagai akibat dari  

turunnya temperatur ruangan yang 

didinginkan. 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Q terhadap NTU dan 

ε 

 
Gambar 3. Pengaruh Ts terhadap Ns dan 

NTU 

 

 
Gambar 4. Pengaruh Ts terhadap Ns dan ε 

 

Beban kalor kondensor akan sangat 

mempengaruhi temperatur permukaan 

kondensor, Ts. Gambar 3 dan 4 

menunjukkan pengaruh temperatur 

permukaan kondensor terhadap  angka 

pembangkitan entropi akibat perbedaan 

temperatur dan aliran viskos, yang 

dihubungkan dengan NTU dan ε. Kurva ε = 

ε(NTU) juga diplot untuk digunakan 

sebagai referensi. Sama seperti beban kalor, 

bertambah besarnya Ts akan 

mengakibatkan berkurangnya nilai NTU 

dan ε, begitupun sebaliknya. Temperatur 

permukaan kondensor lebih berpengaruh 

pada nilai Ns,∆T dibandingkan dengan nilai 

Ns,∆P.  Setiap kenaikan Ts akan menaikkan 

nilai Ns,∆T, sedangkan nilai Ns,∆P relatif 

konstan, dan nilai Ns,∆T >> Ns,∆P. Oleh 

karena itu, dalam kasus ini, besar nilai Ns 

dari persamaan (7) lebih dipengaruhi oleh 

Ns,∆T daripada Ns,∆P. Hal ini juga 

ditunjukkan pada Gambar 5, yang mana 

terlihat bahwa Ns,∆T >> Ns,∆P untuk semua 

nilai NTU dan ε. Nilai Ns,∆T akan berkurang 

dengan bertambahnya NTU dan ε, 

sedangkan Ns,∆P relatif konstan terhadap 

perubahan NTU dan ε.  
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Gambar 5. Pengaruh NTU terhadap Ns∆T,  

Ns∆P dan ε 

 

 
Gambar 6. Pengaruh NTU dan ε terhadap 

Ns. 

 

Gambar 6 menunjukkan Ns → minimum 

ketika NTU → maksimum, dan nilai Ns 

dalam persamaan (7) lebih dipengaruhi 

oleh NTU dibandingkan dengan faktor 

gesekan f dan faktor j-Colburn. Desain 

geometri kondensor (ε, NTU) yang 

digunakan dalam penelitian ini akan 

menghasilkan laju pembagkitan entropi 

minimum adalah pada ε = 0,84 dan NTU = 

1,8326 untuk beban kalor yang ditentukan 

dan laju aliran udara pendingin konstan.   

Kesimpulan 

Analisis hukum kedua pada kondensor 

tabung bersirip herringbone telah 

dilakukan atas dasar korelasi yang 

diusulkan oleh Wang, dkk (2002), yang 

mana laju pembangkitan entropi dievaluasi. 

Untuk beban kalor yang ditentukan dan laju 

aliran udara pendingin konstan, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

berkurangnya beban kalor akan berdampak 

pada berkurangnya temperatur permukaan 

kondensor sehingga nilai NTU dan ε akan 

bertambah besar. Ns → minimum ketika 

NTU → maksimum, dan nilai Ns lebih 

dipengaruhi oleh NTU dibandingkan 

dengan faktor gesekan f dan faktor j-

Colburn.  
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Pengaruh Waktu Penyimpanan pada Proses Pembriketan 
Binderless Batubara Peringkat Rendah Indonesia 
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Abstrak 

Coal Upgrading Technology (CUT) telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dari 

batubara peringkat rendah. Dalam prosesnya, CUT menghasilkan batubara serbuk dengan nilai 

kalor yang tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan penyimpanan dan transportasi dari produk 

CUT tersebut, proses pembriketan diperlukan. Proses pembriketan tanpa tambahan zat 

pengikat dipilih pada pengembangan teknologi ini. Pada penelitian sebelumnya, telah 

dijelaskan bahwa kandungan air yang terdapat dalam batubara memiliki efek terhadap kekuatan 

briket hasil pembriketan binderless. Briket dengan kandungan air awal 22%, memiliki kekuatan 

yang lebih baik dibandingkan briket dengan kandungan air awal 12,5%. Namun demikian, 

pengaruh parameter kandungan air tersebut belum diinvestigasi lebih jauh pada penelitian 

tersebut. Oleh karenanya, pada penelitian ini, kajian mendalam dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh waktu penyimpanan terhadap kekuatan briket. Penelitian dilakukan dengan cara 

menyimpan briket yang memiliki kandungan air 12,5% dan 22% pada ruangan bertekanan dan 

temperatur atmosfer. Penyimpanan tersebut dilakukan dalam waktu yang bervariasi, dari 2 

minggu hingga 5 bulan. Setelah mencapai waktu penyimpanan yang diinginkan, briket 

kemudian diuji kekuatannya dengan drop test. Dari penelitian ini, diketahui bahwa briket 

dengan kandungan air 22% mengalami kehilangan air setelah mengalami 4 minggu 

penyimpanan. Kandungan air tersebut konstan setelahnya. Untuk briket dengan kandungan air 

12,5%, kandungan air briket relatif konstan selama hingga 5 bulan waktu penyimpanan. Untuk 

kekuatan briketnya, briket dengan kandungan air 22%, mengalami sedikit penurunan kekuatan 

sedangkan briket dengan kandungan air 10% memiliki kekuatan yang relatif konstan.  

 

Kata kunci: binderless briket, batubara peringkat rendah, kandungan air, waktu penyimpanan. 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki sumber daya batubara yang 

melimpah.  Data ESDM menyebutkan 

bahwa Indonesia memiliki sumber daya 

batubara sebesar 104 miliar ton. Namun 

demikian, 30-40% dari keseluruhan 

batubara yang ada tergolong ke dalam 

batubara yang muda, yang sering disebut 

juga batubara peringkat rendah [1]. 

Batubara muda ini memiliki nilai kalor 

yang rendah dibandingkan dengan jenis 

batubara yang lain.  

Pada umumnya, sekitar 42% batubara 

yang dieksploitasi di dunia dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar utama dalam proses 

pembangkitan listrik [2]. Di Indonesia, data 

menunjukkan bahwa 78 juta ton batubara 

dibutuhkan setiap tahunnya untuk 

keperluan pembangkitan listrik [3]. Namun 

demikian, hanya batubara berperingkat 

menengah dan tinggi yang dapat digunakan 

dalam proses pembangkitan listrik. 

Batubara peringkat rendah tidak cocok bila 

dibakar pada tungku pembakaran 

konvensional yang umumnya terinstal di 

PLTU di Indonesia. Selain nilai kalornya 

yang rendah, sifatnya yang basah dan 

mudah terbakar menyebabkan batubara 

peringkat rendah memerlukan peralatan 

khusus jika ingin digunakan di tungku 

pembakaran konvensional [4]. Oleh karena 

itu, kendati memiliki jumlah yang banyak, 
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namun batubara peringkat rendah tidak 

begitu diminati di pasaran. 

Peningkatan kualitas  batubara 

peringkat rendah perlu dilakukan agar 

dapat digunakan di tungku konvensional. 

Oleh karena itu, Laboratorium 

Termodinamika ITB mengembangkan 

teknologi  peningkatan kualitas batubara 

berperingkat rendah yang disebut dengan 

Coal Upgrading Technology (CUT) [5] [6]. 

Dalam proses CUT, batubara peringkat 

rendah akan dikeringkan dengan uap 

superpanas sehingga menghasilkan 

batubara dengan kandungan air yang 

rendah, nilai kalor yang tinggi, dan tingkat 

reabsorptivitas air yang rendah. Dari proses 

CUT ini, akan dihasilkan batubara dalam 

bentuk serbuk dengan kualitas yang baik 

[5]. Batubara serbuk hasil CUT ini, 

terintegrasi secara baik dengan fasilitas 

pembangkit listrik, karena batubara serbuk 

ini dapat dibakar langsung dalam tungku 

pembangkit.  

Namun demikian, ada kalanya batubara 

tersebut tidak digunakan secara langsung. 

Sangat mungkin jika, proses CUT ini 

dilakukan di mulut tambang kemudian hasil 

produknya ditransportasikan sebelum 

akhirnya digunakan untuk proses 

pembakaran. Artinya, dalam kasus ini 

terdapat tahapan transportasi dan 

penyimpanan sebelum akhirnya batubara 

yang sudah ditingkatkan kualitasnya 

tersebut dibakar. Adanya tahapan yang 

lebih panjang tersebut, membuat batubara 

produk CUT ini membutuhkan perlakukan 

tambahan, untuk menjaga kualitasnya 

selama proses pemindahan dan 

penyimpanan. Salah satunya dengan cara 

melakukan proses kompaksi dan 

aglomerasi yang biasa disebut dengan 

proses pembriketan. 

Pada umumnya, proses pembriketan 

terdiri atas dua cara, yaitu pembriketan 

dengan penambahan zat pengikat (binder) 

dan pembriketan tanpa penambahan zat 

pengikat (binderless), atau biasa disebut 

dengan binderless binderless [7]. Proses 

pembriketan dengan penambahan zat 

pengikat menggunakan material tambahan 

selain serbuk material utama untuk 

digunakan sebagai perekat, sementara 

metode pembriketan binderless 

memanfaatkan potensi perekat yang sudah 

ada atau berasal dari komposisi material 

utama itu sendiri. Dalam pembriketan 

batubara, metode pembriketan dengan 

adanya tambahan zat pengikat tersebut 

cenderung ditinggalkan selain karena 

harganya yang mahal, adanya material zat 

pengikat tambahan tersebut akan mengubah 

sifat dari batubara tersebut. Oleh karena itu 

pembriketan binderless lebih disukai 

sebagai metode pembriketan batubara [7]. 

Pada [8], telah dilakukan penelitian 

pembriketan binderless batubara peringkat 

rendah dengan memvariasikan komposisi 

nilai kandungan air dari batubara tersebut. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

briket batubara dengan kandungan air 20% 

memiliki kekuatan yang lebih baik 

dibandingkan dengan briket batubara 

dengan kandungan air 10%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kandungan air 

memiliki peranan penting dalam proses 

pembriketan binderless batubara peringkat 

rendah ini. Namun demikian, dalam 

penelitian tersebut, masih terdapat 

parameter-parameter lain yang terlibat 

selain kandungan air batubara. Pada [9] 

telah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui efek variasi kandungan air 

terhadap kekuatan briket batubara. Dalam 

penelitian tersebut diketahui bahwa 

kandungan air 10-20 % adalah kandungan 

air yang paling efektif untuk proses 

pembriketan binderless temperatur rendah. 

Pada penelitian ini, investigasi terhadap 

waktu penyimpanan akan dilakukan untuk 

mengetahui efeknya pada kekuatan briket 

dengan kandungan air awal 10-20%.  

 

Metode penelitian 

Pada hakekatnya, prosedur pada 

penelitian ini mirip dengan yang dilakukan 

[8], diantaranya dengan memilih batubara 

peringkat rendah yang akan digunakan, 

proses pembriketan dengan piston hidrolik, 
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serta pengujian kekuatan briket dengan 

drop test [8]. Namun demikian, pada 

penelitian ini investigasi akan terfokus pada 

efek yang disebabkan oleh variasi waktu 

penyimpanan briket. 

Penelitian kali ini dilakukan pada 

batubara A yang telah diuji dengan standar 

pada [8], yang memiliki kandungan 

proksimat seperti yang diperlihatkan pada 

Tabel 1 

 

Tabel 1 Analisis proksimat pada Batubara 

A 

 
Kandungan 
Air (%, ar) 

Karbon 
Tetap 
(%, adb) 

Zat 
Volatil 
(%, 
adb) 

Abu  
(%, 
adb) 

Batubara 
A 

31.37 38.27 46.93 3.33 

 

Batubara A dipilih karena memiliki 

kandungan air yang lebih banyak 

dibandingkan dengan batubara X dan 

batubara Y yang digunakan pada [8] agar 

dapat memberikan variasi kandungan air 

yang lebih banyak. Batubara yang 

digunakan hanya satu macam untuk 

menjaga agar komponen proksimat lain 

seperti Karbon Tetap, Zat Volatil dan Abu 

pada kondisi yang konstan. 

Setelah diinvestigasi komposisi 

proksimatnya, batubara A kemudian 

digerus menggunakan blender lalu diayak. 

Hasil ayakan tersebut dibagi ke dalam 5 

macam ukuran partikel yang berbeda 

seperti pada [8]. Namun demikian, pada 

penelitian ini, hanya akan dipilih satu jenis 

ukuran partikel saja seperti yang dilakukan 

pada [9]. Hal ini dilakukan agar pengaruh 

distribusi ukuran partikel yang juga 

merupakan salah satu parameter 

pembriketan batubara tidak aktif. Batubara 

A dengan ukuran partikel 354 – 710 μm 

dipilih karena memiliki jumlah terbanyak 

dibandingkan ukuran partikel lainnya. 

 

1
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6
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Gambar 1 Skema peralatan briket skala 

lab. 

 

Keterangan: 

1. Alat ukur tekanan 

2. Sistem piston hidrolik 

3. Silinder penekan 

4. Silinder dies 

5. Briket 

6. Pemanas elektrik 

7. Termokopel 

8. Termokontroler 

 

Serbuk batubara A dengan ukuran 354 

– 710 μm tersebut kemudian dikeringkan 

untuk mencapai variasi kandungan air 

12,5% dan 22%. Kondisi kandungan air ini 

dipilih karena pada [9], kandungan air yang 

terbaik yang dipilih adalah pada rentang 10-

20%. Setelah mencapai kandungan air yang 

diinginkan, sebanyak 20 gram serbuk 

batubara A dimasukkan ke dalam silinder 

dies untuk dilakukan proses kompaksi oleh 

piston hidrolik, seperti yang disketsakan 

pada Gambar 1. Proses kompaksi dilakukan 

pada tekanan 1250 dan 2500 bar. 

Briket yang terbentuk kemudian 

disimpan dalam beberapa variasi waktu 

penyimpanan,  yaitu, 2 minggu, 4 minggu, 

6 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 5 

bulan. Briket yang telah mencapai waktu 

penyimpanannya kemudian uji 

kekuatannya dengan drop test. Kekuatan 

briket yang disimpan dan briket yang baru 
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saja terbentuk (fresh) kemudian 

dibandingkan dan dianalisis. Selama 

penyimpanan, perubahan kandungan air 

yang terjadi pada briket juga dicatat.  

 

Hasil Eksperimen dan Analisis 

 

Kekuatan Briket 

Pengaruh waktu penyimpanan terhadap 

kekuatan briket diperlihatkan secara 

berturut-turut pada Gambar 2 dan Gambar 

3 di bawah. Gambar 2 menunjukkan grafik 

Drop Shatter Index (DSI) terhadap variasi 

pada waktu penyimpanan dan kondisi 

kandungan air untuk briket yang 

dikompaksi pada 2500 bar secara berturut-

turut. Untuk briket dengan kandungan air 

awal 22%, briket yang baru saja terbentuk 

(fresh) memiliki DSI sebesar 99% dan nilai 

error bar yang kecil. Setelah disimpan 

selama 2 minggu, nilai DSI rata-rata briket 

tersebut sedikit menurun menjadi sebesar 

98% dan memiliki nilai error bar yang 

sedikit lebih besar daripada briket fresh. 

Data yang mirip seperti ini diperlihatkan 

oleh DSI dari briket yang disimpan selama 

4 dan 6 minggu. Setelah penyimpanan 

selama 2 bulan, nilai rata-rata DSI briket 

menurun menjadi sebesar 97% dengan nilai 

error bar yang semakin besar. Nilai DSI 

rata-rata terendah terjadi pada briket yang 

disimpan selama 3 bulan yaitu sebesar 

95%. Pada briket yang disimpan selama 4 

bulan dan 5 bulan, nilai rata-rata DSI briket 

sedikit naik menjadi 96,5% dan 96% secara 

berturut-turut. Untuk waktu penyimpanan 

ini, 2 bulan hingga 5 bulan error bar dari 

nilai rata-rata DSI lebih besar dibandingkan 

periode penyimpanan yang lebih awal. 

 

 

 
 

Gambar 2 Kekuatan dari briket yang dikompaksi pada 2500 bar dan disimpan selama 5 bulan 
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Gambar 3 Kekuatan dari briket yang dikompaksi pada 1250 bar dan disimpan selama 5 bulan 

 

Pada Gambar 2, untuk briket dengan 

kandungan air awal 12,5%, pada mulanya, 

nilai rata-rata DSI briket sebesar 98% 

dengan error bar yang kecil. Setelah 

disimpan selama 2 minggu, nilai rata-rata 

DSI briket relatif sama dari yang 

sebelumnya yaitu sebesar 98%. Kondisi ini 

juga terjadi pada briket yang disimpan 

selama 4 minggu dan 6 minggu.Setelah 

disimpan selama 2 bulan, rata-rata nilai DSI 

briket sedikit turun menjadi 97% namun 

dengan nilai error bar yang semakin besar. 

Hal yang sama juga terjadi pada briket yang 

disimpan selama 3 bulan, 4 bulan, dan 5 

bulan. 

Pada Gambar 3, grafik DSI untuk briket 

yang dikompaksi pada 1250 bar, dapat 

dilihat bahwa karakter DSI akibat pengaruh 

waktu penyimpanan dan kandungan air 

mirip dengan yang diperlihatkan oleh 

Gambar 2. Namun demikian, perbandingan 

antara Gambar 2 dan Gambar 3 ini, dapat 

diketahui bahwa tekanan pembriketan tidak 

berpengaruh banyak pada kekuatan dari 

briket yang telah disimpan dalam rentang 

waktu yang lama. Data menunjukkan 

bahwa baik briket yang dikompaksi pada 

2500 bar dan 1250 bar menunjukkan 

kekuatan yang relatif sama (di atas 90%) 

kendati briket tersebut telah disimpan 

selama 5 bulan.  

Secara umum dapat dilihat bahwa 

briket dengan kandungan air awal yang 

lebih tinggi (22%) akan mengalami sedikit 

penurunan kekuatan dibandingkan dengan 

briket dengan kandungan air awal yang 

lebih rendah (12,5%). Hal ini disebabkan 

karena selama penyimpanan dalam kondisi 

atmosferik, briket dengan kandungan air 

awal lebih tinggi (22%) mengalami 

kehilangan air hingga sebesar lebih kurang 

7% seperti yang diperlihatkan pada Gambar 

4 dan Gambar 5 Hal ini kemudian 

melemahkan ikatan yang terjadi antar 

partikel batubara di dalam briket yang 

disebabkan oleh adanya air. Meskipun 

demikian, efek pelemahan yang terjadi 

tidak signifikan, sehingga penurunan 

kekuatan yang terjadi hanya sedikit. Oleh 

karena itu, untuk data yang berulang seperti 

pada Gambar 2 dan Gambar 3, briket 

dengan kandungan air awal 22%, memiliki 

error bar yang semakin besar seiring 

dengan lamanya waktu penyimpanan. 

Pada briket dengan kandungan air awal 

12,5%, penurunan kekuatan briket tidak 

jelas terlihat. Data kekuatan briket dengan 

kandungan air awal 12,5%, menunjukkan 

ketidakkonsistenan seiring dengan lamanya 
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waktu penyimpanan. Hal ini disebabkan 

karena briket dengan kandungan air awal 

12,5% lebih banyak mengandalkan 

mekanisme interlocking dibandingkan 

dengan mekanisme pengikatan yang 

disebabkan oleh air.  

 

Kondisi Kandungan Air 

Hasil eksperimen penyimpanan briket 

ini juga didukung oleh data kondisi 

kandungan air awal dari briket selama 

waktu penyimpanan seperti yang 

ditunjukkan secara berturut-turut pada 

Gambar 4 hingga Gambar 7. Dari gambar-

gambar tersebut, dapat diamati bahwa 

briket dengan kondisi kandungan air awal 

lebih tinggi (22%) selalu mengalami 

kehilangan air selama proses penyimpanan. 

Kehilangan yang terjadi menyebabkan 

kandungan air briket menurun sebelum 

pada akhirnya konstan pada kondisi 

kesetimbangannya, yaitu pada kandungan 

air 14%. Sebaliknya, briket dengan kondisi 

kandungan air lebih rendah justru 

menyerap air hingga mencapai kondisi 

kesetimbangnya, yaitu 14%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa, selama penyimpanan, 

kondisi kandungan air akan selalu menuju 

titik kesetimbangannya kendati kondisi 

kandungan air awalnya berbeda-beda.  

Dari grafik ini, dapat dilihat juga bahwa 

tekanan pembriketan tidak berpengaruh 

pada karakteristik perubahan dari 

kandungan air briket. Hal ini juga 

mengkonfirmasi analisis yang telah 

dilakukan pada [8].  
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Gambar 4 Kandungan air dari briket yang dikompaksi pada 2500 bar dengan 22% kandungan 

air awal setelah 5 bulan waktu penyimpanan  

 

 
Gambar 5 Kandungan air dari briket yang dikompaksi pada 1250 bar dengan 22% kandungan 

air awal setelah 5 bulan waktu penyimpanan  

 

 
Gambar 6 Kandungan air dari briket yang dikompaksi pada 2500 bar dengan 12,5% 

kandungan air awal setelah 5 bulan waktu penyimpanan 
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Gambar 7 Kandungan air dari briket yang dikompaksi pada 1250 bar dengan 12,5% 

kandungan air awal setelah 5 bulan waktu penyimpanan 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan eksperimen dan analisis 

yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan 

beberapa hal, diantaranya adalah: 

 Briket dengan kandungan air 

awal 12,5% dan 22% memiliki 

kekuatan yang masih baik (DSI 

di atas 90%) kendati telah 

disimpan selama 5 bulan 

 Penurunan kekuatan yang 

terjadi selama penyimpanan 

disebabkan karena adanya 

kehilangan kandungan air dari 

dalam briket. 

 Selama penyimpanan, kondisi 

kandungan air briket akan 

menuju kondisi 

kesetimbangannya kendati 

memiliki kondisi kandungan air 

awal yang berbeda-beda. 
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Abstrak 

Pada penelitian ini dilakukan simulasi pengaruh rugi tekanan saluran buang pada kinerja AC 

Split dengan daya kompresor nominal 1.5 hp dengan menggunakan refrigeran R410a. Kinerja 

yang diamati adalah koefisien kinerja (coefficient of performance), kebutuhan kapasitas 

kondenser, kerja kompresor, dan rasio kompresi.Secara umum, drop tekanan saluran buang 

kompresor memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja mesin tata udara.  Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa drop tekanan saluran buang kompresor sebesar 1 bar menyebabkan 

kenaikan temperatur discharge sebesar 2,6°C, kenaikan rasio kompresi sebesar 12%, kenaikan 

kebutuhan kapasitas kondenser sebesar 3,25%, kenaikan kerja kompresor sebesar 3,24%, dan 

penurunan koefisien kinerja mesin sebesar 7%. 

Kata kunci : Tekanan saluran buang, COP, kapasitas kondenser, kerja kompresor, rasio 

kompresi 

 

Pendahuluan 

Pada suatu sistem refrigerasi, tekanan 

dan rugi tekanan pada pemipaan refrigeran, 

kondenser dan evaporator berpengaruh 

sangat penting pada kinerja mesin. Pada 

beban rendah dan tekanan kondenser tinggi, 

kerja mesin refrigerasi akan terganggu [1]. 

Penurunan COP (coefficient of 

performance atau koefisien kinerja) terjadi 

pada saat mesin bekerja pada lingkungan 

bertemperatur tinggi [2]. Koefisien kinerja 

turun karena pada saat temperatur 

lingkungan tinggi, tekanan kondensasi juga 

tinggi, sehingga kerja kompresor 

meningkat dan berakibat menurunkan 

COP. Penurunan kinerja mesin refrigerasi 

juga dipengaruhi oleh desain sistem 

(ukuran kondenser, pengisian refrigeran, 

alat ekspansi). Pengujian dengan R22 dan 

R407C [3] juga menunjukkan bahwa COP 

turun saat temperatur dan tekanan 

kondensasi tinggi.  

Rugi tekanan refrigeran pada keluaran 

kondenser atau liquid line dapat 

menyebabkan turunnya beda tekanan pada 

alat ekspansi. Akibatnya, laju aliran massa 

refrigeran akan turun. Karena kapasitas 

pendinginan sebanding dengan laju aliran 

massa refrigeran, maka kapasitas 

pendinginan juga akan menurun. 

Pada saluran buang, rugi tekanan dapat 

mengakibatkan tingginya tekanan pada 

keluaran kompresor. Hal ini akan 

menyebabkab tingginya rasio kompresi 

pada kompresor. Tingginya rasio kompresi 

menyebabkan tingginya kerja kompresor 

sehingga menurunkan COP dan efisiensi 

energi. Rugi tekanan tersebut juga dapat 

meningkatkan tekanan dan temperatur 

kondensasi sehingga menurunkan efisiensi 

mesin refrigerasi. Pengaruh tekanan dan 

temperatur kondensasi pada kondenser 

terhadap laju perpindahan kalor telah 

dilaporkan. Dengan variasi temperatur 

kondensasi 25°C,  30°C, 40°C, dan 50°C, 
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terdapat penurunan laju perindahan kalor 

pada kondenser jika temperatur kondensasi 

naik. Penurunan laju perpindahan kalor 

semakin signifikan jika fraksi uap 

refrigeran meningkat. Penurunan efisiensi 

energi pada R410A lebih besar 

dibandingkan dengan penurunan pada R22 

[4]. 

Rugi tekanan pada koil kondenser juga 

menyebabkan naiknya kerja kompresor 

untuk mengimbangi rugi tekanan pada 

kondenser [5]. Karena pemipaan kondenser 

lebih panjang dibandingkan dengan saluran 

buang dan liquid line, maka rugi tekanan 

pada kondenser akan lebih besar. Hal ini 

masih ditambah lagi dengan adanya 

belokan berbentuk U (U-bend) yang 

jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga 

ratusan untuk satu unit kondenser. 

Akibatnya, kerugian energi juga akan 

besar. 

Selain mengakibatkan kenaikan 

konsumsi daya dan penurunan kinerja, rugi 

tekanan juga berkaitan erat dengan pola 

aliran fluida dalam pemipaan [6,7,8]. Pola 

aliran ini selanjutnya akan mempengaruhi 

laju perpidahan kalor pada kondenser dan 

evaporator. 

Mengingat besarnya potensi kerugian 

yang diakibatkan oleh rugi tekanan pada 

saluran buang, liquid line, dan koil 

kondenser, maka desain ketiga bagian 

sistem refrigerasi ini harus dilakukan 

dengan baik agar sesuai dengan kapasitas 

komponen-komponen refrigerasi yang lain. 

Studi dan penelitian tentang rugi tekanan 

ini penting untuk dilakukan guna 

meminimalkan kerugian energi akibat 

kehilangan tekanan. Selanjutnya, studi 

tentang kaitan antara gradien tekanan 

dengan pola aliran juga penting karena 

berkaitan dengan laju perpindahan kalor 

pada kondenser dan evaporator. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh rugi tekanan saluran 

buang kompresor terhadap kinerja suatu 

mesin tata udara. Penelitian ini akan 

memberikan gambaran bagaimana rugi 

tekanan buang kompresor dapat 

mempengaruhi kapasitas dan konsumsi 

daya. Pada tahap awal, penelitian dilakukan 

dengan cara simulasi menggunakan 

perangkat lunak. 

Tinjauan Pustaka 

Selain mengalami kompresi pada 

kompresor dan ekspansi pada kapiler atau 

alat ekspansi, refrigeran pada suatu sistem 

refrigerasi juga mengalami perubahan fasa, 

baik dari uap menjadi cair maupun cair 

menjadi uap. Saat memasuki kompresor, 

refrigeran haruslah berfasa uap murni agar 

tidak merusak kompresor. Keluar dari 

kompresor, refrigeran memiliki fasa uap 

dengan tekanan dan temperatur tinggi. Pada 

kondenser, refrigeran mengalami 

pendinginan dan kondensasi pada tekanan 

konstan, sehingga secara bertahap fasa 

refrigeran berubah dari uap murni menjadi 

cair murni di keluaran kondenser pada 

tekanan tinggi dan temperatur yang masih 

tinggi. Di dalam kondenser, refrigeran 

berupa campuran antara uap dengan cair. 

Semakin mendekati keluaran kondenser, 

fasa cairnya semakin banyak. Setelah 

mengalami ekspansi, fasa refrigeran berupa 

campuran dengan fraksi cairan yang lebih 

dominan, dengan tekanan dan temperatur 

yang rendah. Pada evaporator, refrigeran 

mengalami penguapan/evaporasi pada 

tekanan konstan sehingga pada keluaran 

evaporator refrigeran akan berfasa uap 

murni dengan tekanan dan temperatur 

rendah. Dengan fasa yang yang berubah-

ubah, maka karakteristik rugi tekanan yang 

dialami oleh refrigeran akan berubah-ubah 

pula.  

Pada aliran dua fasa, seperti halnya 

terjadi pada kondenser dan evaporator, 

tidak ada formula yang pasti untuk 

menentukan rugi tekanan pada pemipaan. 

Semua perhitungan didasarkan pada hasil 

percobaan dan hingga saat ini masih belum 

disepakati mana formula yang paling benar 

untuk berbagai kondisi aliran. Korelasi 

drop tekanan yang populer untuk aliran dua 

fase adalah 
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∆𝑃𝑇𝑃

= 4𝑓𝑇𝑃
𝐿

𝐷
(
1

2
𝜌𝐺𝑣𝐺

2) ,   𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑣𝐺

≫ 𝑣𝑖 . 

(1)  

ΔPTP adalah rugi tekanan dua fasa,  fTP 

adalah faktor gesekan dua fasa, 𝜌G adalah 

massa jenis gas, vG dan vi adalah kecepatan 

gas dan kecepatan pada antarmuka gas dan 

cairan. 

Jika vi tidak dapat diabaikan, maka 

berlaku hubungan 
(1 − 𝜖𝐿)∆𝑃𝑇𝑃

= 4𝑓𝑇𝑃
𝐿

𝐷
(
1

2
𝜌𝐺𝑣𝐺

2)

− 4𝜃𝑓𝑖
𝐿

𝐷
(
1

2
𝜌𝐺(2𝑣𝐺𝑣𝑖 − 𝑣𝑖

2), 

(2)  

di mana θ adalah fraksi dinding pipa yang 

terbasahi dan fi adalah faktor gesekan pada 

antarmuka cairan-gas. Faktor gesekan 

dapat dicari dengan 

𝑓𝑇𝑃 = (1 − 𝜃)𝑓𝐺 + 𝜃 𝑓𝑖 (3)  

Faktor gesekan untuk fasa gas 

ditentukan dengan 

𝑓𝐺 =  
0.07725

[𝑙𝑜𝑔10(
𝑅𝑒𝐺
7
)]
2 (4)  

di mana ReG adalah bilangan Reynolds 

untuk gas. Selanjutnya, faktor gesekan pada 

antarmuka dicari dengan 

𝑓𝑖 =
0.0625

[𝑙𝑜𝑔10(
15
𝑅𝑒𝐺

+
𝑘

3.715𝐷
)]
2 

(5)  

Besaran k/D adalah kekasaran relatif dan k 

dinyatakan dengan k=2.3𝜖LD/40 dan 𝜖L 

adalah fraksi cairan pada aliran dua fasa. 

Pada beberapa dekade terakhir, prediksi 

rugi tekanan pada aliran dua fasa banyak 

didasarkan pada parameter Martinelli, X2, 

[9,10,11,12] 

𝑋2 =
𝑑𝑃𝐿/𝑑𝑧

𝑑𝑃𝐺/𝑑𝑧
. (6)  

dPL/dz dan dPG/dz menyatakan rugi 

tekanan jika hanya cairan saja atau gas saja 

yang mengalir pada pipa sepanjang sumbu 

aksial z. Selanjutnya, pendekatan yang 

digunakan adalah dengan menggunakan 

pengali gesekan dua-fasa atau two-phase 

friction multiplier, 𝜙2  

𝜙𝐿
2 = (

∆𝑃

Δ𝐿
)
𝑇𝑃

(
∆𝑃

Δ𝐿
)
𝐿

⁄  (7)  

𝜙𝐺
2 = (

∆𝑃

Δ𝐿
)
𝑇𝑃

(
∆𝑃

Δ𝐿
)
𝐺

⁄  (8)  

Dengan mengetahui parameter two-phase 

friction multiplier,  maka rugi tekanan dari 

sisi gas maupun cairan dapat dihitung.  

Hingga kini telah ada beberapa korelasi 

untuk memprediksi rugi tekanan pada 

aliran dua fasa. Rugi tekanan pada pipa 

lurus dan belokan U pada R410A telah 

berhasil diprediksi. Model untuk 

memprediksi rugi tekanan pada berbagai 

refrigeran juga telah diajukan [13]. Korelasi 

prediksi rugi tekanan untuk kondensasi 

pada pipa dan model matematika untuk 

prediksi rugi tekanan pada gravitasi mikro 

juga telah diajukan [14]. 

Secara umum, rugi tekanan pada 

berbagai posisi pemipaan pada sistem 

refrigerasi akan menyebabkan naiknya 

kerja kompresor. Simulasi pada refrigeran 

R410A memberikan hasil bahwa setiap rugi 

tekanan sebesar 1 bar dapat menyebakan 

kenaikan kerja kompresor kurang lebih 

sebesar 14%. Selanjutnya, setiap rugi 

tekanan sebesar 1 bar pada kondenser dapat 

menyebabkan penurunan COP sebesar 

13.1%. Jadi jelaslah bahwa rugi tekanan 

pada kondenser harus diupayakan sekecil 

mungkin. 

Metodologi 

Pada penelitian ini dilakukan simulasi 

dengan perangkat lunak Coolpack dari 

Department of Energy Engineering, 

Technical University of Denmark. Simulasi 

dilakukan pada mesin tata udara dengan 

menggunakan refrigeran R410a dengan 

kapasitas nominal kompresor 1,5 hp. Pada 

simulasi ini rugi tekanan saluran buang 

(discharge line) diubah-ubah mulai dari 0 

bar hingga 3 bar dengan kenaikan 0,25 bar. 

Nilai efisiensi isentropik yang digunakan 

adalah 0.6, sebagaimana yang umum 
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dijumpai pada mesin tata udara kapasitas 

kecil sampai menengah.  Besaran-besaran 

yang diperoleh dari simulasi adalah: 

perubahan temperatur saluran buang, 

temperatur refrigeran masuk ke kondenser, 

efek refrigerasi, pembuangan kalor spesifik 

pada kondenser, kerja kompresor spesifik, 

koefisien kinerja, kapasitas pendinginan, 

kapasitas kondenser yang dibutuhkan, kerja 

kompresor, dan rasio tekanan. 

Pengaruh langsung drop tekanan saluran 

buang kompresor terhadap temperatur 

saluran buang adalah bagian pertama yang 

dianalisis. Selanjutnya, dilakukan pula 

analisis pada kebutuhan kapasitas 

kondenser, kerja kompresor, dan rasio 

tekanan pada saluran buang dan saluran 

isap kompresor. 

Tingkat pengaruh drop tekanan saluran 

buang terhadap besaran-besaran di atas 

juga dianalisis dengan menggunakan 

trendline. Dengan cara ini, tingkat atau 

persentase pengaruh variasi drop tekanan 

saluran buang terhadap kinerja mesin tata 

udara dapat ditentukan. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil simunlasi menunjukkan bahwa 

rugi tekanan pada saluran buang kompresor 

menyebabkan naiknya temperatur pada 

saluran buang (discharge temperature). 

Sebagaimana ditunjukkan pada trendline 

pada Gambar 1, drop tekanan pada saluran 

buang sebesar 1 bar akan menyebabkan 

terjadinya kenaikan temperatur saluran 

buang sebesar 2,6°C. 

Akibat terjadinya drop tekanan pada 

saluran buang, rasio antara tekanan pada 

saluran buang dengan tekanan pada saluran 

isap akan meningkat, sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 2. Setiap drop 

tekanan sebesar 1 bar akan menaikkan rasio 

tekanan sebesar 12%. Hal ini tentu akan 

memperberat kerja kompresor. 

 

 

Gambar 1. Pengaruh drop tekanan 

saluran buang terhadap temperatur 

saluran buang. 

 

 

 

Gambar 2. Pengaruh drop tekanan 

saluran buang terhadap rasio tekanan 

kompresor. 

 

Pada kondisi di mana terjadi drop 

tekanan pada saluran buang, kapasitas 

pendinginan cenderung menurun. Agar 

kapasitas pendinginan konstan, maka 

kapasitas kondenser yang dibutuhkan akan 

lebih besar. Pengaruh drop tekanan saluran 

buang terhadap kebutuhan kapasitas 

kondenser untuk mempertahankan 

kapasitas pendinginan konstan diberikan 

pada Gambar 3. Trendline pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi 

drop tekanan pada saluran buang sebesar 1 

bar, maka dibutuhkan kenaikan kapasitas 

kondenser sebesar 3,25% untuk 

mempertahankan kapasitas pendinginan. 

Jika kapasitas kondenser tidak dinaikkan, 

maka kapasitas pendinginan akan 

mengalami penurunan. 

521



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-082 

 

 

Gambar 3. Pengaruh drop tekanan 

saluran buang terhadap kebutuhan 

kapasitas kondenser. 

 

Kenaikan tekanan buang kompresor 

menyebabkan pula kenaikan pada kerja 

kompresor. Simulasi pada mesin tata udara 

dengan kapasitas kompresor nominal 1.5 hp 

menunjukkan bahwa tanpa drop tekanan 

pada saluran buang, kerja kompresor yang 

dibutuhkan adalah sebesar 1,1 kW. Jika 

pada saluran buang terjadi drop tekanan 

sebesar 3 bar, maka kerja kompresor naik 

menjadi 1,2 kW, atau mengalami kenaikan 

sebesar 9,72%, atau 3,24% untuk setiap 1 

bar drop tekanan saluran buang. Pengaruh 

drop tekanan saluran buang terhadap kerja 

kompresor diberikan pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Pengaruh drop tekanan 

saluran buang terhadap kerja 

kompresi. 

 

Koefisien kinerja (coefficient of 

performance, COP), yang merupakan 

perbandingan antara efek pendinginan 

dengan kerja kompresi, juga dipengaruhi 

oleh tekanan saluran buang kompresor. 

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5, 

COP akan turun dari 2,55 menjadi 2,34 saat 

terjadi drop tekanan sebesar 3 bar. Ini 

berarti setiap 1 bar drop tekanan akan 

menyebabkan terjadinya penurunan COP 

sebesar 7%. 

 

Gambar 5. Pengaruh drop tekanan 

saluran buang terhadap COP. 

Kesimpulan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa 

terjadinya drop tekanan pada saluran buang 

kondenser akan menaikkan temperatur 

refrigeran pada saluran buang, menaikkan 

rasio kompresi pada kompresor, menaikkan 

kebutuhan kapasitas kondenser, menaikkan 

kerja kompresor, dan menurunkan 

koefisien kinerja. 

Setiap drop tekanan 1 bar akan 

mengakibatkan kenaikan temperatur 

discharge sebesar 2,6°C, kenaikan rasio 

kompresi sebesar 12%, kenaikan kebutuhan 

kapasitas kondenser sebesar 3,25%, 

kenaikan kerja kompresor sebesar 3,24%, 

dan penurunan koefisien kinerja mesin 

sebesar 7%. 
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Abstrak 

Heat engine thermoacoustic mengkonversi panas menjadi daya akustik tanpa adanya komponen yang 

bergerak. Untuk mengembangkan lebih jauh performa dari termoakustik jenis ini, maka diperlukan 

karakterisasi dari parameter-parameter yang bekerja. Pada pengujian kali ini dilakukan karakterisasi 

termoakustik berdasarkan posisi stack dan onset temperature dengan tujuan untuk mengetahui posisi stack 

dan besaran nilai onset temperature yang optimal. Variasi yang dilakukan pada pengujian ini untuk posisi 

stack yaitu pada posisi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 mm dari ujung tabung tertutup, sedangkan 

untuk variasi onset temperatur dilakukan pada suhu awal termoakustik mulai bekerja (terendah 3950C) 

sampai 5000C. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan stack yang terbuat dari bahan dasar keramik 

dan menggunakan pemanas berbentuk nozzle serta panjang resonator 200 mm. Kecenderungan daya 

akustik yang dihasilkan mempunyai kemiripan dengan persamaan yang diusulkan oleh Swift et al [1], 

dengan daya terbesar yang dihasilkan terjadi pada saat posisi stack 50 mm dari ujung tabung tertutup dan 

onset temperature 5000C sebesar 9,81x10-4 Watt. 

Kata kunci : Engine, ceramic, stack, onset, intensity, power 

 

 
Pendahuluan 

Ilmu pengetahuan alam memberikan peran 

penting dalam perkembangan teknologi dan 

kualitas hidup manusia. Pengkajian terhadap suatu 

fenomena alam tertentu untuk menemukan 

karakteristik dan aspek-aspek penting dalam suatu 

fenomena alam dapat menunjang perkembangan 

ilmu pengetahuan yang nantinya juga akan 

berpengaruh pada perkembangan teknologi. 

Seperti yang telah dilakukan oleh Thomas Alfa 

Edison yang meneliti kumparan kawat yang dialiri 

arus listrik sampai akhirnya ditemukan lampu pijar 

yang baik hingga terus berkembang sampai 

sekarang sampai hampir semua orang dapat 

menikmati penerangan lampu pada masa sekarang. 

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang 

lebih lanjut perlu dilakukan pengkajian-

pengkajian terhadap fonomena-fenomena lain 

yang terjadi pada berbagai peristiwa.  

Peristiwa osilasi udara yang terjadi pada 

silinder akibat perbedaan suhu di kedua sisi tabung 

yang diteliti oleh soundhauss [8] merupakan 

kajian baru ilmu pengetahuan yang menarik untuk 

diamati dan diteliti, yang nantinya diharapkan 

dapat berkembang menjadi ilmu terapan baru yang 

dapat diaplikasikan secara luas untuk kepentingan 

peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia. 

Demi perkembangan selanjutnya dari penelitian 

dan pemanfaatan termoakustik ini maka 

karakterisasi terhadap variabel-variabel yang 

berperan dalam peristiwa termoakustik ini 

sangatlah penting untuk dilakukan. Yang mana 

karakterisasi ini diharapkan akan memberikan 

gambaran yang lebih lengkap terhadap fenomena 

termoakustik, yang masih tergolong baru dalam 

ilmu keteknikan. 

Dalam fenomena termoakustik terdapat 

beberapa faktor utama yang mempengaruhi daya 

akustik yang dihasilkan. Diantarnya posisi stack 

dan suhu masuk  dikedua sisi stack. Bagaimana 

pengaruh posisi stack dan suhu terhadap daya 

akustik yang dihasilkan merupakan kajian untuk 

penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan 

tabung resonator dari tabung pyrex, dan stack 

terbuat dari keramik. Sedangkan sumber panas 

berasal dari pemanas listrik dan pendinginan 

menggunakan kapas yang dibasahi dengan air.  

Untuk megetahui performa dari termoakustik yang 

dibangun, maka harus diketahui parameter yang 

berpengaruh terhadap kinerja suara yang 

dihasilkan. beberapa parameter tersebut seperti 
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panjang stack dan posisi stack, panjang resonator, 

dan perbedaan suhu antara kedua sisi stack. 

 

Dasar Teori 

Untuk mendapatkan karakter dari daya 

akustik pada standing-wave termoakustik maka 

perlu diperhatikan karakter tiap bagian. Bagian 

yang perlu diketahui adalah penukar kalor, stack, 

resonator, dan fluida kerja 

Penukar Kalor 

Penukar kalor panas menyuplai panas pada 

sisi stack yang berada dekat sisi  tertutup 

sedangkan penukar kalor dingin mengekstrak 

panas kelingkungan untuk menjaga gradien suhu 

di stack. Bagian terpenting dari penukar panas 

adalah jarak antar plat dan ketebalan penukar kalor 

yang akan berpengaruh pada blokage ratio (akan 

dijelaskan kemudian). Diasumsikan bahwa 

koefisien perpindahan kalor dan perbedaan suhu 

antara plat dan fluida sama, maka penukar kalor 

tipe panas membutuhkan area perpindahan kalor 

lebih besar dibandingkan dengan penukar kalor 

dingin. Sehingga panjang penukar kalor panas dua 

kali lipat  atau lebih dari penukar kalor dingin[2]. 

Plate space optimal dan panjang penukar kalor 

panas sama dengan jarak peak to peak dari fluida 

kerja yang diberikan pada persamaan. 

yo = 2l 
𝑎

𝐴
     (1) 

lc = 
𝑃𝑜

𝑎𝜔𝜌𝑚
 sin(kl)   (2) 

Dimana yo adalah setengah plate spacing(m), l 

setengah ketebalan plate (m), 𝑎 kecepatan suara 

(m/s), A luas area stack (m2) lc panjang penukar 

kalor (m), Po tekanan ambient, ω frekuensi angular 

(rad), ρm densitas plat dan k koefisien 

konduktifitas (W/mK). 

Stack 

Stack adalah bagian terpenting dalam 

termoakustik engine,di mana siklus termoakustik 

dihasilkan. stack mempunyai kapasitas panas dan 

area penampang yang besar untuk menjaga kontak 

termal terjadi antara gas dan stack solid. Stack 

harus ditempatkan pada daerah khusus dalam 

tabung resonator agar dapat menghasilkan 

gelombang suara. Stack ditempatkan pada daerah 

dimana impedansi akustik │Z│ lebih besar dari ρg 

𝑎 /A karena besar emplitudo kecepatan gas relatif 

kecil untuk mengurangi kehilangan disipasi 

viscous dari daya viscous [2]. Impedansi akustik 

didefenisikan sebagai rasio dari tekanan komplek 

terhadap kecepatan aliran volumetrik. Persamaan 

untuk impedansi akustik adalah sebagai berikut: 

 Z = ρ V   (3) 

Stack yang baik harus bisa meminimalkan 

konduksi panas sepanjang gradient suhu dan 

disipasi viscous dari daya akustik. Ketebalan 

minimum stack harus 8δs[3] dimana  δs adalah 

kedalaman penetrasi termal padat didefenisikan 

sebagai 

Δs = √
2𝐾𝑠

𝜔𝜌𝑠𝑐𝑠
  (4) 

Dimana Ks konduktifitas termal solid (W/ mK), ρs 

densitas rata-rata solid (kg/m3) dan cs adalah 

kapasitas panas spesifik plate (J/ kg K). Persamaan 

di atas digunakan untuk menghitung ketebalan 

plate yang digunakan pada sistem yang dibuat.  

Ketebalam optimum berada pada kisaran 6-8 δs[4]. 

Kedalaman penetrasi termal didefenisikan sebagai 

layer disekitar plate stack dimana fenomena 

termoakustik terjadi.  Sedangkan kedalaman 

penetrasi termal gas didefenisikan sebagai: 

Δs = √
2𝐾𝑔

𝜔𝜌𝑔𝑐𝑔
  (5) 

Dengan menempatkan penukar kalor diantara 

kedua sisi stack maka akan  tercipta gradient suhu 

sepanjang stack sehingga gelombang suara dapat 

ditimbulkan. Operasi termoakustik-standing wave 

yang berhasil membutuhkan kontak termal yang 

tidak sempurna antara material stack dan gas yang 

didapat ketika jarak antara plate dua sampai empat 

kali kedalaman penetrasi termal dari gas. 

Kedalaman penetrasi viscous didefenisikan 

sebagai ketebalan dari lapisan fluida sekitar plat 

stack yang ditahan oleh gaya viscous.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Macam susunan stack (a) Parallel plates, (b) 

Circular, (c) Rectangular, (d) Triangular, (e) Pin array 

Stack biasa disusun dalam bentuk plat paralel 

dengan pola susunan segitiga, kubus, atau pin. 

Jumlah plat yang disusun diberikan oleh Feng Wu 

et al[13] dalam persamaan yang masih ada 

hubunganya dengan panjang dan spasi antar plat: 

N = 
𝑅

𝑙+𝑦𝑜
   (6) 

Terdapat juga Blokage Ratio(BR) atau porositi 

difenisikan sebagai rasio dari area yang tersedia di 
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gas dalam stack ke area total dari stack diberikan 

dalam persamaan: 

BR = 
𝑦𝑜

𝑙+𝑦𝑜
  (7) 

Resonator  

Resonator merupakan bagian penting dalam 

termoakustik standing-wave. Resonator 

diharuskan halus, berbentuk silinder dan tanpa 

sambungan. Ketidak sejajaran pipa resonator dan 

permukaan yang kasar harus dihindari karena 

dapat menyebabkan pusaran aliran dan variasi 

tekanan sehingga membutuhkan analisa yang lebih 

kompleks.  

Frekuensi dari suara yang dihasilkan bergantung 

dengan panjang resonator. Perpanjangan pipa 

resonator akan menurunkan frekuensi dari suara 

dengan daya pemanasan yang sama. Garrett 

memberikan persamaan untuk frekuensi 

termoakustik standing-wave sebagai berikut: 

F = 
𝑐

4𝑙
   (8) 

Kecepatan amplitudo suara dari sisi panas ke sisi 

dingin stack akan meningkat seiring dengan 

pendinginan penukar kalor sisi dingin sepanjang 

tabung resonator.  

Fluida Kerja 

Pemilihan fluida kerja khususnya gas untuk mesin 

termoakustik standing-wave penting untuk 

pertimbangan efisiensi. Propeti gas penting dalam 

menciptakan gelombang suara pada onset 

temperatur. Gas yang ringan  mempunyai 

kecepatan suara dan konduktivitas termal yang 

memberikan efek peningkatan daya akustik karena  

kedalaman penetrasi termal yang tinggi, karena 

gas yang lebih berat menguap dan membeku pada 

suhu rendah atau mempunyai sifat tidak ideal.  

Gas dengan rasio panas spesifik yang tinggi dan 

Prandtl number yang rendah cocok untuk 

termoakustik. Properti ini dapat dimaksimalkan 

dengan menggunakan campuran gas ringan dan 

berat. Campuran optimal gas di termoakustik 

bergantung pada  tujuan aplikasi dan desain. Untuk 

mesin termoakustik , gas dengan Prandtl number 

mendekati 1 lebih baik untuk mencapai temperatur 

onset yang minimal. Pada kasus kali ini fluida 

yang digunakan adalah udara biasa. 

Daya akustik 

 Efisiensi dari termoakusti di defenisikan sebagai 

rasio  daya akustik yang dihasilkan dengan daya 

total yang diperlukan untuk menghasilkan suara di 

stack. Efisiensi dinyatakan dalam persamaan: 

Ηeng = 
∆𝐸2

𝐻2
   (10) 

dimana ∆𝐸2 adalah daya akustik yang dihasilkan 

oleh stack dan H2 Total daya yang mengalir 

melalui stack. Masing-masing didefenisikan 

debagai: 

∆𝐸2 = 
1

4𝛾
𝛿𝑘𝑛𝐷𝑅

2 [ 𝐵𝑅(𝛾 −

1)𝑐𝑜𝑠2(𝑥𝑐𝑛) (
 Γ  

(1+√𝜎ᴧ
− 1) −

𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑐𝑛√𝜎 

𝐵𝑅 𝑥 ᴧ
 ] 

    (11) 

H2   =  
1

8𝛾
𝛿𝑘𝑛𝐷𝑅

2 sin 2𝑥𝑐𝑛 

(1+𝜎) ᴧ
[ Γ

1+√𝜎 +𝜎

1+√𝜎 
– (1 + √𝜎 −

𝛿𝑣𝑛)]      (12) 

Dimana ᴧ dan Γ  didefenisikan sebagai: 

ᴧ = 1 – √𝜎 𝛿𝑘𝑛 + 
1

2
 𝜎𝛿𝑘𝑛

2  (13) 

Γ = 
∆𝑇𝑛

𝐵𝑅(𝛾−1)𝐿𝑠𝑛 cot  (𝑥𝑐𝑛)
  (14) 

 

Metodologi Penelitian 

 Pada penelitian ini dilakukan analisa 

performa dari termoakustik berdasarkan dari 

perhitungan dan pengukuran dari eksperimen, 

kemudian diambil perbandingan dari pengolahan 

data dari kedua metode tersebut.  

 

Gambar 2. Flowchart Penelitian Termoakustik 

 

Variasi parameter yang dilakukan dari penelitian 

ini yaitu posisi stack pada tabung resonator dan 

perbedaan suhu pada sisi panas dan dingin ( onset 

temperature ) termoakustik. Posisi stack yang 

divariasikan yaitu pada titik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
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dan 10 cm dari sisi tabung tertutup. Sedangkan 

untuk variasi pada perbedaan suhu dimulai pada 

titik suhu terendah pada saat termoakustik sudah 

mulai menghasilkan suara sampai 5000C. Berikut 

disertakan variasi suhu pada setiap posisi stack. 

- 2 cm = 500, 530,545, 560, 575 derajat Celcius 

- 3 cm = 445, 460, 485, 500, 515, 530, 545 derajat 

Celcius 

- 4 cm = 410, 425, 440, 455, 470, 485, 500, 

515,530 derajat  Celcius 

- 5 cm = 410, 425, 440, 455, 470, 485, 500 derajat 

Celcius 

- 6 cm = 395, 410, 425, 440, 455, 470, 485, 500 

Celcius 

- 7 cm = 410, 425, 440, 455, 470, 485, 500 derajat 

Celcius 

- 8 cm = 425, 440, 455, 470, 485, 500 derajat 

Celcius 

- 9 cm = 455, 470, 485, 500, 515, 530, 545 derajat 

Celcius 

- 10 cm = 485, 500, 515, 530, 545 derajat Celcius 

 

Konsep rancangan prototip dari penelitian 

termoakustik ini menggunakan rancangan dari 

penelitian - penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya untuk karakterisasi performa 

berdasarkan intensitas suara. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui performa 

termoakustik yang dipengaruhi dengan letak stack 

dan variasi perbedaan suhu pada sisi panas dan sisi 

dingin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Skema Umum Termoakustik 

 

Terdapat tiga bagian utama rancangan yaitu area 

panas, area stack, dan area dingin. Ketiga area 

tersebut terletak pada sebuah tabung yang 

berfungsi sebagai resonator. Perancangan prototip 

ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan 

seperti sifat material, besaran aliran, dan 

kemudahan mencari komponen yang dibutuhkan.  

Hasil dan Analisa 

Pada grafik taraf intensitas terhadap onset 

temperature pada tiap posisi stack di bawah terlihat 

bahwa masing-masing grafik menunjukkan 

kecenderungan yang sama yaitu intensitas suara 

yang bertambah dengan naiknya onset temperatur 

dan kecenderungan tingginya nilai gradien grafik 

diawal kenaikan onset temperatur. Pada analisis 

ini akan diuraikan analisis terjadinya fenomena 

tersebut. Untuk menjelaskannya, pertama akan 

dipaparkan mengenei fenomena yang memicu 

terjadinya daya akustik. Yang mana daya akustik 

ini terukur pada alat ukur dalam bentuk intensitas 

suara, sehingga grafik intensitas suara di atas juga 

merepresentaskan daya akustik yang dihasilkan 

alat. Telah dijelaskan oleh Swift et al [1] bahwa 

daya akustik pada alat standing-wave heat engine 

thermoacoustic  terbentuk karena siklus udara 

yang mengikuti siklus brayton. 

 

 
Gambar 4. Grafik Taraf Intensitas Terhadap Onset 

Temperature Tiap Posisi Stack  

 

Siklus brayton yang terbentuk pada alat standing-

wave heat engine thermoacoustic ini, terjadi 

karena adanya pemanasan pada sisi panas alat, 

pemanasan ini mengakibatkan udara pada sisi 

panas alat mengalami pemuaian dan kenaikan 

tekanan. Akibatnya paket udara pada sisi panas ini 

bergerak menuju sisi dingin yang tekannya lebih 

rendah melalui stack. Pada saat bergerak melewati 

stack paket udara yang telah dipanaskan pada sisi 

panas ini melepaskan sebagian energi panasnya ke 

stack secara konveksi dan konduksi. Akibatnya 

sepanjang garis stack terjadi penyusutan volume 

paket gas. Proses ini terus berlangsung sampai 

waktu tertentu. Pada waktu berikutnya tekanan 
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udara pada sisi panas akan turun hingga sama 

dengan sisi dingin, hal ini disebabkan karena udara 

pada sisi panas terus dipompakan ke daerah sisi 

dingin. Pada tahap ini masih ada aliran udara ke 

sisi dingin, dikarenakan sisa energi kinetic aliran 

menjaga aliran tetap berjalan walaupun tekanan 

antara sisi panas dan dingin telah sama. Sisa energi 

kinetic aliran ini akan terus mengalirkan udara dari 

sisi panas ke sisi dingin sampai sisa energi 

kinetiknya habis , karena udara pada sisi panas 

terus dialirkan, akibatnya tekanan udara pada sisi 

panas akan terus menurun sampai di bawah 

tekanan udara pada sisi dingin. Saat aliran udara 

berhenti dimana energi kinetic aliran telah habis, 

tekanan pada sisi panas mencapai nilai minimum. 

Selanjutnya karena tekanan pada sisi panas lebih 

rendah dari sisi dingin terjadi aliran dari sisi dingin 

menuju sisi panas. Pada saat paket udara bergerak 

dari sisi dingin ke sisi panas dengan melewati 

stack, terjadi perpindahan energi panas dari stack 

yang lebih panas ke paket udara yang lebih dingin. 

Akibatnya volume paket udara akan naik 

sepanjang garis stack  Proses ini akan berlangsung 

sampai tekanan pada sisi panas sama dengan pada 

sisi dingin. Namun sisa energi kinetic aliran udara 

akan tetap mengalirkan udara ke sisi panas hingga 

tekanan pada sisi panas terus naik. Aliran udara ini 

akan berhenti ketika sisa energi kinetic telah habis, 

dan pada saat ini tekanan udara pada sisi panas 

mencapai maksimum. Ketika tekanan pada sisi 

panas maksimum paket udara kembali bergerak 

dari sisi panas menuju sisi dingin, seperti pada 

proses awal tadi. Dan proses ini terjadi berulang 

ulang hingga membentuk siklus.   

Alasan terjadinya pola grafik intensitas suara yang 

cenderung naik dengan kenaikan onset temperatur, 

dapat dijelaskan dengan proses pelepasan dan 

penerimaan panas paket gas pada stack. Ketika 

onset temperatur yang diterapkan rendah, 

perbedaan temperatur antara paket gas yang 

bergerak melalui stack dan dinding stack juga 

rendah, sehingga pada pergerakan paket gas ini 

akan melepaskan energi panas yang kecil ke stack. 

Hal ini sesuai dengan persamaan heat tranfer : 

Q = m cp ΔT   (15) 

Akibatnya luasan pada siklus brayton (yang 

merepresentasikan besarnya energi suara yang 

dihasilkan tiap siklus) juga akan kecil. 

 
Gambar 4. Ilustrasi Luasan Silkus Brayton Yang Semakin 

Kecil  

 

Ketika onset temperatur yang diterapakan pada 

alat Standing-wave Heat Engine Thermoacoustic 

besar maka perbedaan temperatur paket gas 

dengan stack juga akan besar, sehingga pelepasan 

energi panas pada stack juga akan besar. Maka 

luasan pada siklus brayton juga akan semakin 

besar. Secara grafis panjang 1 ke 4 pada siklus 

brayton di atas merepresentasikan besarnya 

pelepasan kalor paket gas ke stack, sedangkan 

panjang 2 ke 3 merepresentasikan penerimaan 

kalor paket gas dari stack. 

 
Gambar 5. Ilustrasi Luasan Silkus Brayton Yang Semakin 

Besar 

 

Dengan semakin besarnya pelepasan kalor paket 

gas ke stack maka garis 1 ke 4 akan semakin 

panjang, dan semakin besar penerimaan kalor 

paket gas dari stack, maka garis 2 ke 3 akan 

semakin panjang. Yang secara langsung akan 

membuat luasan tengah grafik lebih besar. Ini 

cukup menjelaskan mengapa terjadi 

kecenderungan kenaikan inensitas suara pada 

kenaikan onset temperatur yang diterapkan. Grafik 

Taraf Intensitas Pada Onset Temperatur 

Gabungan dibawah menunjukkan kecenderungan 

intensitas suara yang lebih tinggi pada onset 

temperatur yang lebih tinggi.  
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Gambar 6. Grafik Taraf Intensitas Terhadap 

Posisi Stack Tiap Penerapan Onset Temperature 

 

Sedangkan untuk fenomena dimana gradien grafik 

pada awal kenaikan temperatur yang cenderung 

lebih besar daripada kenaikan onset temperatur 

berikutnya, ini berhubungan dengan efektivitas 

perpindahan panas paket udara pada stack dan 

kapasitas panas stack.  

Ketika awal pemanasan perpindahan panas paket 

udara ke stack cenderung kecil karena beda 

temperatur antara udara pada sisi panas dan stack 

tidak terlalu besar, dengan kenaikan onset 

temperatur maka gradien temperatur antara udara 

sebelum masuk stack dengan sisi stack juga 

semakin besar. Akibatnya energi panas yang 

diserap oleh plat stack juga semakin besar, dengan 

ini maka stack juga akan mengalamai kenaikan 

temperatur, namun pada kondisi ini efektifitas 

perpindahan panas akan menurun karena sifat 

material stack yang akan menurun koefisien 

perpindahan panasnya ketika temperaturnya naik. 

Selain itu pada kondisi dimana onset temperatur 

yang diterapakan sangat tinggi, kapasitas panas 

dari material stack tidak cukup untuk menampung 

semua energi panas yang ditranfer oleh paket 

udara dari sisi panas. Akibatnya transfer panas 

yang besar hanya berlangsung diawal pada waktu 

yang singkat, pada waktu berikutnya dimana  

material stack sudah menerima energi panas pada 

ambang kapasitasnya, transfer panas dari paket 

udara ke stack akan menurun drastis. Hal inilah 

yang menyebabkan mengapa kecenderungan 

gradien grafik terus menurun.   

Analisa Berdasarkan Parameter Daya  

Pada percobaan ini taraf intensitas suara 

yang diperoleh sebenarnya merupakan daya yang 

berbentuk, gelombang ini merambat melalui 

resonator. Dalam perambatannya gelombang ini 

menyebar ke segala arah, sehingga daya akustik 

yang terukur pada alat ukur bukan merupakan daya 

yang sebenarnya. Maka untuk mengungkapkan 

secara tepat daya yang diterima suatu alat ukur 

pada jarak tertentu digunakanlah istilah intensitas 

yaitu daya per satuan luas. 

 

E = I x 4πr2    (16) 

 

4πr2 pada persamaan di atas digunakan karena sifat 

rambatan gelombang ke segala arah, sehingga 

luasannya membentuk selimut bola. Nilai I 

(watt/m2)  intensitas suara pada persamaan di atas 

didapat dari persamaan taraf intensitas  

 

β =  10 log(
𝐼

𝐼0
)    (17) 

 

Dimana β taraf intensitas ( dB ), I intensitas suara 

( W/m2 ), Io intensitas ambang suara ( 10-12 W/m2) 

dan r adalah jarak pengukuran dengan sumber 

suara ( m ). 

Dengan menggunakan dua persamaan di atas 

besarnya daya akustik sebenarnya pada alat 

standing-wave heat engine thermoacoustic 

direlasikan dengan onset temperatur di tiap posisi 

stack adalah :  

 

 
Gambar 8. Grafik Daya Acoustic Terhadap Onset 

Temperature Tiap Posisi Stack  

 

Jika dilihat dari tren grafik yang terbentuk, semua 

grafik menunjukkan kecenderungan yang sama. 

Yaitu  adanya kenaikan daya akustik terhadap 

peningkatan onset temperatur yang diterapkan. 
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Hal ini sesui dengan persamaan daya yang 

diusulkan oleh Olsen et al [14]. 

 

∆𝐸2 = 
1

4𝛾
𝛿𝑘𝑛𝐷𝑅

2 [ 𝐵𝑅(𝛾 −

1)𝑐𝑜𝑠2(𝑥𝑐𝑛) (
 Γ  

(1+√𝜎ᴧ
− 1) −

𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑐𝑛√𝜎 

𝐵𝑅 𝑥 ᴧ
 ] (18) 

Dimana besarnya daya dipengarui oleh besar 

radius resonator(DR), rasio kalor spesifik(γ), 

panjang panjang stack(Lsn),  posisi stack (xcn) 

perbedaan temperatur antara kedua ujung stack 

(∆𝑇𝑛), kedalaman penetrasi termal(δkn) sesuai 

dengan jenis gas yang digunakan. Pada persamaan 

di atas nilai ᴧ dan Γ  didefenisikan sebagai: 

 

ᴧ = 1 - √𝜎 𝛿𝑘𝑛 + 
1

2
 𝜎𝛿𝑘𝑛

2  (19) 

Γ = 
∆𝑇𝑛

𝐵𝑅(𝛾−1)𝐿𝑠𝑛 cot  (𝑥𝑐𝑛)
  (20) 

 

Dari persamaan 4.4, daya akustik yang dihasilkan 

dari sistem standing-wave heat engine 

thermoacoustic secara langung dipengaruhi oleh 

temperatur gradien ( Γ ). Dimana temperatur 

gradien ( Γ ) ini sebanding dengan temperatur 

difference ( ∆𝑇𝑛 ) dan besaran parameter lain 

persamaan di atas bernilai konstan untuk setiap 

penerapan posisi stack. Dengan kesebandingan 

nilai ( Γ ) dan ( ∆𝑇𝑛 ) maka jika onset temperatur 

yang diterapkan tinggi maka nilai ( Γ ) juga akan 

tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada percobaan ini 

tingginya onset temperatur yang diterapkan secara 

langusng akan memperbesar nilai (∆𝑇𝑛), sehingga 

secara langsung juga akan memperbesar nilai ( Γ ). 

Pada persamaan 4.4 juga ditunjukkan 

kesebandingan nilai ( Γ ) dan daya akustik (∆𝐸2), 
sehingga secara silogisme dapat disimpulkan 

bahwa nilai onset temperatur sebanding dengan 

nilai daya akustik yang dihasilkan. Dimana hal ini 

menunjukkan bahwa tren grafik onset temperatur 

terhadap daya akustik pada percobaan ini telah 

mengikuti persamaan yang diusulkan oleh Olsen et 

al [14]. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada pengolahan data dan 

analisa, pengujian sederhana standing-wave heat 

engine thermoacoustic menyimpulkan beberapa 

hal seperti berikut : 

1. Intensitas suara yang dihasilkan pada alat 

standing-wave heat engine thermoacoustic 

sebanding dengan onset temperatur yang 

diterapkan. 

2. Nilai gradien grafik intensitas suara 

terhadap onset temperatur cenderung besar 

pada awal kenaikan onset temperatur, 

kemudian nilainya menurun drastis pada 

kenaikan onset temperatur berikutnya. 

3. Tren daya akustik hasil percobaan 

memiliki kemiripan yang besar dengan 

persamaan yang diusulkan oleh Olsen et al 

[14]. 

4. Posisi stack dan onset temperature yang 

optimal dalam menghasilkan daya akustik 

yaitu pada posisi 5 cm dari ujung tabung 

terbuka dan pada onset temperature 5000C. 

5. Taraf intensitas suara dan daya akustik 

terbesar yang dapat dihasilkan pengujian 

termoakustik ini yaitu pada nilai 118,92 dB 

dan 9,81x10-4 Watt. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perbedaan nilai taraf intensitas dan daya 

akustik adalah perbedaan suhu yang terjadi 

pada kedua sisi stack, volume udara yang 

dipanaskan pada sisi panas stack, dan 

periode dari siklus termoakustik. 
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Abstrak 

Makalah ini menyajikan analisis CFD untuk aliran fluida pada nosel supersonik atau nosel 

konvergen-divergen dengan menggunakan tiga model turbulen yaitu model turbulen standar (STD) 

k-ε, RNG k-ε, dan Reynolds Stress Model (RSM).  Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui 

karakterisitik berbagai model turbulen pada hasil simulasi aliran fluida, khususnya aliran fluida pada 

nosel supersonik. Simulasi CFD dilakukan dengan perangkat lunak CFDSOF(r) menggunakan model 

geometri dua dimensi. Fluida kerja diasumsikan adalah udara panas yang keluar dari turbin gas mikro 

dengan tekanan 1,57 bar absolut dan temperatur 971 K. Dari simulasi dengan tiga model tersebut 

diperoleh kecepatan pada throat adalah kecepatan suara dan terus meningkat ke kecepatan supersonik 

ke sisi divergen dan mencapai Mach 3 pada sisi keluar nosel. Dari hasil simulasi, ketiga model 

turbulen tersebut ternyata memberikan hasil yang hampir sama untuk tekanan, kecepatan dan 

temperatur, namun memberikan hasil yang berbeda untuk nilai energi kinetik turbulen, dimana dalam 

hal ini model turbulen RSM dianggap lebih baik.  

Kata kunci : CFD, Model Turbulen, Nosel Supersonik, STD k-ε, RNG k-ε, RSM  

 

Pendahuluan 

Nosel adalah sebuah alat sederhana, biasanya 

berbentuk pipa, yang berfungsi menyalurkan dan 

menaikkan kecepatan udara atau gas. Pada nosel, 

gas yang masuk dengan kecepatan rendah, 

tekanan tinggi dan temperatur tinggi akan 

dirubah menjadi gas dengan kecepatan tinggi, 

tekanan rendah dan temperatur rendah [1, 2].  

Nosel banyak digunakan di berbagai aplikasi 

dan umumnya berfungsi untuk mengakselarasi 

gas panas untuk mendapatkan daya dorong 

seperti roket, ramjet. Berdasarkan 

konfigurasinya, secara umum nosel dapat dibagi 

atas 3 [3]:   

1. Nosel kerucut, bisa berbentuk sisi kerucut 

atau linier; 

2. Nosel bel, bisa berbentuk kontur, atau 

converging-diverging klasik; 

3. Nosel annular, bisa berbentuk spike, 

aerospike, plug, expansion dan expansion-

deflection.  

Nosel converging-diverging atau nosel 

supersonik adalah salah satu jenis nosel yang 

tujuannya adalah untuk mendapatkan kecepatan 

supersonik pada saat gas keluar dari nosel. Nosel 

ini dikenal juga dengan de Laval nozzle. Pada 

nosel supersonik, gas panas masuk ke bagian 

konvergen dari nosel dan kecepatan gas akan 

bertambah dan mencapai kecepatan suara 

(Mach=1) ketika mencapai throat. Gas akan terus 

bertambah kecepatannya ketika meninggalkan 

throat yang akan melebihi kecepatan suara atau 

supersonik (Gambar 1). Ketika kecepatan gas 

bertambah maka tekanan statik gas akan turun.  

Nosel supersonik banyak dipakai di berbagai 

sistem seperti roket, supersonic wind tunnel, 

nozzle ejector pada siklus refrigerasi, sistem 

turbin mikro dan berbagai aplikasi lainnya [1-7]. 

Belega dkk. [1] melakukan desain dan analisis 

aliran di dalam nosel supersonik pada roket 

dengan perangkat lunak CFD, menggunakan 

model turbulen standar (STD) k-ε. Hasil simulasi 
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tidak berbeda jauh dengan hasil eksperimen. Rao 

dkk. [4] melakukan analisis aliran pada nosel 

supersonik yang terdapat pada roket dengan 

memvariasikan bilangan Mach dan rasio tekanan. 

Model turbulen yang digunakan adalah model 

turbulen STD k-ε. Wu dkk. [5] melakukan 

simulasi pada tandem nozzle supersonic wind 

tunnel untuk mengetahui lebih dalam terhadap 

perambatan aliran pada terowongan angin 

supersonik menggunakan model turbulen k-ω. 

Dari simulasi ini diperoleh hasil bahwa model 

aliran mempengaruhi resultan medan aliran. Xu 

dkk. [2] melakukan simulasi aliran supersonik 

pada nosel supersonik mikro yang dipakai pada 

sistem turbin mikro. Diperoleh hasil bahwa shock 

wave dapat terjadi di dalam dan di luar nosel 

mikro. Simulasi dilakukan dengan grid 2 dimensi 

dan perhitungan dilakukan dengan persamaan 

Navier-Stokes dua dimensi memakai perangkat 

lunak FLUENT 6.1. Shariatzadeh dkk. [3] 

melakukan simulasi dengan menggunakan model 

turbulen STD k-ε dan model turbulen k-ω untuk 

melihat karakteristik aliran supersonik pada 

tipikal nosel supersonik dan membandingkannya 

dengan data eksperimen. Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa secara umum kedua model 

turbulen memberikan hasil yang tidak jauh 

berbeda dengan eksperimen, namun kedua model 

turbulen memberikan hasil yang kurang sesuai 

dengan data eksperiemen pada fenomena shock 

wave.        

Simulasi aliran dengan menggunakan model 

turbulen memberikan kemudahan dimana tidak 

perlu harus membuat peralatan percobaan yang 

membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama 

namun cukup melakukan simulasi pada 

perangkat keras komputer. Fenomena aliran 

dapat dengan cepat diperoleh sehingga akan 

menghemat waktu dan biaya. Banyak model 

turbulen yang dikembangkan, diantaranya adalah 

model turbulen pada kelompok RANS (Reynolds 

Averaged Navier-Stokes Equation). Dari 

beberapa model turbulen di kelompok RANS 

tersebut, yang paling populer dan banyak 

digunakan diantaranya adalah model turbulen 

standar (STD) k-ε, Renormalization Group 

(RNG) k-ε, dan Stress Renoldys Model (RSM). 

Model turbulen STD k-ε atau disebut juga model 

turbulen k-ε adalah model turbulen yang 

sederhana untuk diimplementasikan dimana 

hanya membutuhkan masukan kondisi batas, 

banyak dipakai untuk aplikasi di industri, stabil, 

dan tervalidasi secara luas [8]. Namun disamping 

kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, model 

STD k-ε juga mempunyai kelemahan seperti hasil 

yang kurang bagus apabila dipakai untuk 

simulasi aliran tidak berdinding, aliran dengan 

regangan yang sangat besar, aliran rotasi, dan 

aliran berkembang penuh pada saluran non-

sirkular [8].  

 

 
Gambar 1. Gambar skematik dan diagram 

kualitatif tekanan terhadap sumbu nosel 

supersonik [3].  

 

Model turbulen RNG k-ε adalah peningkatan 

model tubulen STD k-ε dimana teori statistik 

renormalization group (RNG) yang 

dikembangkan oleh Yakhot dan Orszag 

digunakan pada pemodelan [9]. Pemodelan ini 

memasukkan beberapa tambahan persamaan 

pada persamaan STD k-ε seperti penambahan 

suku pada persamaan ε, pengaruh swirl pada 

turbulensi, rumus analitik untuk bilangan Prandtl 

turbulen, dan rumus diferensial untuk viskositas 

efektif, sehingga akan meningkatkan nilai 

prediksi bagi beberapa jenis aliran seperti aliran 

dengan high streamline curvature dan laju 

regangan, aliran transisi, aliran separasi, wall 

heat and mass transfer, dan aliran bergantung 

waktu dengan gerak olakan besar. Kelemahan 

dari model ini adalah masih belum dapat 

memperkirakan semburan pada round jet dengan 

tepat. 

Model turbulen RSM adalah model pada 

kelompok RANS yang paling lengkap yang 

mempunyai kelebihan yaitu hanya perlu masukan 

kondisi awal dan/atau kondisi batas saja dan 

sangat akurat untuk semua tegangan Reynolds 

mulai dari aliran yang sederhana sampai dengan 

aliran kompleks [8]. Namun kelemahan model ini 

adalah biaya kalkulasi yang sangat besar karena 

pemodelan yang lebih kompleks sehingga butuh 
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waktu kalkulasi yang lebih lama, tidak tervalidasi 

secara luas, dan pada beberapa jenis aliran seperti 

jet asimetrik dan aliran resirkulasi yang tidak 

mempunyai batas memberikan hasil yang kurang 

baik [8].  

Makalah ini akan membahas perbandingan 

berbagai model turbulen dalam menganalisis 

sifat atau karakteristik aliran pada nosel 

supersonik dengan bantuan simulasi CFD. Model 

turbulen yang digunakan adalah model turbulen 

STD k-ε, RNG k-ε dan RSM.  

Metode 

Model Turbulen. Pada simulasi ini 

digunakan tiga jenis turbulen yaitu model 

turbulen standar (STD) k-ε, Renormalization 

Group (RNG) k-ε, dan Stress Renoldys Model 

(RSM). Diantara ketiga model ini, model RSM 

adalah model dengan persamaan yang paling 

kompleks, sehingga hasil simulasi untuk model 

RSM menjadi paling teliti, diikuti dengan model 

RNG k-ε dan model STD k-ε.  

Model turbulen STD k-ε mempunyai dua 

persamaan transport tambahan untuk persamaan 

aliran turbulen yaitu persamaan transpor energi 

kinetik, k, dan persamaan transpor disipasi, ε. 

Persamaan transpor k diberikan oleh [8]:  
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 adalah rapat jenis, U adalah vektor kecepatan, 

μt adalah viskositas eddy, Eij adalah laju rata-rata 

deformasi, jika i atau j =1 maka berkaitan dengan 

arah-x, i atau j =2 berkaitan dengan arah-y dan 

apabila i atau j =3 maka berkaitan dengan arah-z, 

Cμ , σk , σ , C1 dan C2 adalah konstanta. 

Model turbulen RNG k-ε juga mempunyai dua 

persamaan transpor tambahan, yaitu persamaan 

transpor energi kinetik, k, dan persamaan 

transpor disipasi, ε. Persamaan transpor k 

diberikan oleh [10]:  
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Dan persamaan transpor ε diberikan oleh [10]: 
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)2( ijij SSS   

S adalah laju rata-rata regangan, Cμ , σk , σ , C1 , 

C2 , 0 dan  adalah konstanta. 

Model turbulen RSM menggunakan 

persamaan transpor tegangan Reynolds, Rij, 

dengan persamaan jiijij uuR ''/    yang 

disebut juga tegangan Reynolds kinematik 

dimana menghitung tegangan Reynolds individu. 

Persamaan eksak untuk transpor Rij adalah [8]:  

 

ijijijijij

ij
DP

Dt

DR
    ..... (8) 

dimana Pij adalah laju produksi, Dij adalah 

transpor difusi, εij adalah laju disipasi, Πij adalah 

transpor interaksi tegangan-regangan turbulen, 

dan Ωij adalah transpor rotasi.  
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Gambar 2. Nosel supersonik (a) sketsa (b) konstruksi nosel pada turbin gas mikro. 

 

Geometri. Gambar 2 menunjukkan sketsa 

dan konstruksi nosel pada turbin gas mikro. 

Nosel mempunyai penampang berbentuk 

empat persegi panjang dengan dimensi 

panjang 730 mm, tinggi 67 mm dan lebar 152 

mm dan tinggi pada throat adalah 15 mm. Sisi 

masuk nosel adalah gas dari turbin gas mikro 

dengan kecepatan rendah atau subsonik dan 

keluar nosel dengan kecepatan supersonik.  

Grid. Model yang digunakan untuk 

simulasi adalah model 2 dimensi, karena nosel 

berbentuk simetri ke arah lebar sehingga 

distribusi sifat-sifat aliran fluida akan seragam 

pada arah lebar tersebut, maka model 2 

dimensi akan memberikan hasil yang tidak 

akan berbeda jauh dengan model 3 dimensi. 

Disamping itu perhitungan untuk model 2 

dimensi akan lebih sederhana dan mengurangi 

waktu iterasi.   

Grid dibuat dengan perangkat lunak yang 

sama dengan yang digunakan untuk 

perhitungan simulasi yaitu CFDSOF(r). Grid 

yang digunakan adalah jenis terstruktur 

dengan jumlah sel 130 x 27.  Gambar 3 

menunjukkan konstruksi grid dimana pada 

daerah sepanjang sumbu yang melalui throat 

grid diperhalus yang bertujuan untuk 

mendapatkan ketelitian hasil simulasi yang 

lebih baik.  

Kebergantungan pada grid telah diuji pada 

berbagai dimensi grid yaitu pada ukuran sel 

130 x 27, 130 x 69, dan 195 x 27 dimana hasil 

pengujian konsisten, tidak dipengaruhi oleh 

ukuran grid.  

Kondisi Batas. Kondisi batas diambil dari 

data hasil eksperimen sistem turbin gas mikro 

“Proto X-3” yang terdapat di laboratorium 

Mekanika Fluida, Departemen Teknik Mesin, 

Universitas Indonesia. Tekanan gas masuk 

nosel adalah 1,57 bar absolut dan temperatur 

971 K. Intensitas turbulensi diasumsikan 10%.  

 
Gambar 3. Geometri nosel dengan grid 2 

dimensi. 

Hasil dan Pembahasan 

Gambar 4 menunjukkan kurva tekanan 

versus jarak sisi masuk ke sisi keluar nosel di 

sumbu atau bagian tengah throat untuk ketiga 

jenis turbulen. Sumbu throat dinyatakan 

dengan rasio antara jarak dari sisi masuk, X 

(m), dengan jarak ke throat, Xthroat (m), 

sedangkan tekanan dinyatakan dalam rasio 

antara tekanan, p, dengan tekanan sisi masuk, 

pt,in (bar). Ketiga model memberikan hasil 

yang identik dimana terlihat ketiga kurva 

berhimpit, menandakan bahwa jenis model 

turbulen tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil simulasi.  

 

 
(a) (b) 
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Gambar 4. Kurva tekanan pada sumbu throat. 

 

 
Gambar 5. Kurva kecepatan pada sumbu 

throat.  

  

 
Gambar 6. Kontur tekanan statis 

 

Hal yang sama diperoleh untuk kurva 

kecepatan seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 5 dimana ketiga model turbulen 

memberikan hasil yang identik. Kecepatan 

pada throat berada pada Mach 1 dan terus 

meningkat sampai sisi keluar nosel dimana 

kecepatan keluar nosel didapatkan pada angka 

Mach 3. Sekali lagi bahwa jenis model 

turbulen tidak memberikan perbedaan yang 

berarti bagi kurva kecepatan. 

 
Gambar 7. Kontur Mach number. 

 

 
Gambar 8. Kontur temperatur statik. 

 

Hasil simulasi untuk kontur tekanan statis, 

kecepatan dalam bilangan Mach, dan 

temperatur statik menunjukkan hasil yang juga 

identik untuk ketiga jenis model turbulen yang 

melengkapi hasil dari plot kurva tekanan dan 

kecepatan. Gambar 6 sampai dengan Gambar 

8 berturut-turut adalah hasil simulasi untuk 

kontur tekanan statis, kecepatan dan 

temperatur statik untuk model turbulen RSM. 

Dua jenis model turbulen lainnya tidak 

ditampilkan karena mempunyai bentuk kontur 

yang identik. Dari kontur tekanan statis pada 

Gambar 6 terlihat bahwa tekanan maksimum 

pada sisi masuk nosel (warna merah) dan terus 

menurun ke sisi keluar nosel (warna biru). 

Tidak terlihat gejala shock wave pada nosel 

dikarenakan tekanan pada sisi keluar nosel 

tidak diset pada nilai tertentu sehingga 

perhitungan oleh aplikasi CFD diteruskan 

sampai tekanan minimum yang dimungkinkan 

supaya kecepatan di sisi keluar nosel tetap 

dalam keadaan kecepatan supersonik. Hal ini 

juga ditunjukkan oleh kontur kecepatan pada 

Gambar 7, dimana kecepatan tetap naik dari 

kecepatan subsonik di sisi masuk menjadi 
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kecepatan supersonik di sisi keluar, tidak 

terlihat gejala shock wave yang terjadi.  

Dari kontur temperatur (Gambar 8) terlihat 

bahwa temperatur gas turun menuju arah sisi 

keluar nosel dimana warna merah 

menunjukkan temperatur tinggi dan warna biru 

menunjukkan temperatur yang lebih rendah. 

Penurunan temperatur dari 900 K di sisi kasuk 

ke 326 K di sisi keluar terjadi karena energi 

panas gas diambil untuk meningkatkan energi 

kinetiknya menjadikan kecepatannya 

meningkat.  Gambar 9 menunjukkan kontur 

energi kinetik turbulen. Tidak seperti kontur 

tekanan, kecepatan dan temperatur dimana 

ketiga jenis model turbulen menunjukkan hasil 

yang identik, pada kontur energi kinetik 

turbulen ketiga jenis model turbulen 

memperlihatkan hasil yang berbeda. 

Perbedaan terlihat mulai dari throat menuju 

sisi keluar nosel, terutama di daerah bagian 

bawah. Nilai tertinggi diberikan oleh model 

turbulen STD k-ε yaitu sebesar 8212 m2/s2, 

terendah oleh model turbulen RSM sebesar 

5970 m2/s2 sementara model RNG k-ε 

mempunyai nilai sebesar 6043 m2/s2.   

Gambar 10 menunjukkan kurva energi 

kinetik turbulen pada jarak 15 mm dari bawah 

nosel di daerah dekat sisi keluar. Kurva untuk 

model STD k-ε berada di posisi paling atas dan 

cendrung konstan di angka 8000an. 

Kecenderungan kurva yang sama dipunyai 

oleh model turbulen RNG k-ε namun nilainya 

berada di bawah nilai model turbulen STD k-ε. 

Sedangkan kecenderungan kurva untuk model 

turbulen RSM cendrung linier dan naik ke arah 

sisi keluar nosel. Sebagaimana diketahui 

bahwa model turbulen RSM adalah model 

yang memberikan hasil lebih akurat untuk 

aplikasi sederhana sampai kompleks apabila 

dibandingkan dengan model turbulen dua 

persamaan seperti model turbulen STD k-ε 

atau RNG k-ε, sementara itu model turbulen 

STD k-ε lebih unggul karena keserhanaannya, 

murah dan cukup memadai hasilnya untuk 

banyak aplikasi walaupun hasilnya tidak 

terlalu presisi dan tidak terlalu baik untuk 

aliran yang mempunyai regangan Reynolds 

besar. Sedangkan model turbulen RNG k-ε 

merupakan peningkatan dari model standar k-ε 

termasuk di sisi regangan Reynolds. Model 

turbulen RSM kemungkinan besar akan 

memberikan hasil perhitungan untuk energi 

kinetik turbulen yang lebih baik dari model 

turbulen RNG k-ε ataupun model turbulen 

STD k-ε karena model turbulen RSM 

memperhitungkan tegangan Reynolds ke 

semua arah, sehingga hasil simulasi model 

turbulen RSM dianggap adalah yang paling 

baik, diikuti dengan model turbulen RNG k-ε 

dan model turbulen STD k-ε. Dalam kasus ini 

model turbulen STD k-ε memberikan hasil 

yang terlalu besar atau.  

 

 
Gambar 9. Kontur energi kinetik turbulen. (a) 

model STD k-ε, (b) model RNG k-ε,(c) model 

RSM. 

 

 

 
Gambar 10. Kurva energi kinetik turbulen 

pada jarak 15 mm dari dasar dan didekat sisi 

keluar . 

Kesimpulan 

Tidak semua model turbulen sesuai 

digunakan untuk setiap kasus aliran fluida 

karena setiap kasus tersebut adalah spesifik 

dan mungkin membutuhkan model turbulen 

tertentu untuk dapat meghitung sifat-sifat 

aliran dengan lebih teliti. Oleh sebab itu 

makalah ini mencoba untuk membandingkan 

(a) 

(b) 

(c) 
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karakteristik tiga model turbulen yaitu standar 

(STD) k-ε, Renormalization Group (RNG) k-ε 

dan Reynold Stress Model (RSM) dalam 

mensimulasikan aliran pada nosel konvergen-

divergen atau nosel supersonik. Hasil simulasi 

yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Distribusi tekanan statik, kecepatan, dan 

temperatur statik menunjukkan bahwa 

ketiga model turbulen memberikan hasil 

yang identik; 

2. Kecepatan gas meningkat dan mencapai 

Mach 1 pada throat  dan Mach 3 pada sisi 

keluar nosel, sementara disisi lain tekanan 

statik dan temperatur turun;  

3. Kontur energi kinetik turbulen ternyata 

menunjukkan hasil yang tidak sama pada 

ketiga jenis model turbulen. Model 

turbulen STD k-ε memberikan nilai energi 

kinetik turbulen yang lebih besar 

sementara model turbulen RSM yang 

paling rendah. Nilai energi kinetik 

turbulen maksimum untuk model turbulen 

STD k-ε adalah 8212 m2/s2, untuk model 

RNG k-ε adalah 6043 m2/s2 dan untuk 

model RSM adalah 5970 m2/s2. Dalam hal 

ini dianggap model turbulen RSM 

memberikan hasil yang lebih teliti; 

4. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa ketiga model turbulen memberikan 

hasil yang baik untuk memprediksi 

distribusi tekanan, kecepatan, dan 

temperatur pada aliran fluida pada nosel 

supersonik. Sedangkan untuk 

memprediksi energi kinetik turbulen, 

model turbulen RSM lebih baik. 
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Abstrak 

Sebagai bahan penyimpan kalor dibutuhkan data sifat termal dari suatu material. Data sifat termal  

tersebut diperlukan sebagai kajian aplikasi penyimpan energi termal. Tujuan dari riset ini adalah 

mengkaji tentang karakteristik Phase Change Material (PCM) dari beberapa material lokal Indonesia. 

Karakteristik PCM yang ingin diketahui seperti titik leleh, kalor laten, dan densitas. Sedangkan PCM 

lokal yang diuji diantaranya adalah lilin lebah, damar, gondorukem, eutektik lilin lebah, lemak 

kerbau, lemak sapi medan, dan lemak sapi aceh. Karakteristik PCM lokal di uji menggunakan alat 

ukur Differential Scanning Calorimetry (DSC). Titik leleh PCM lokal dapat digunakan untuk range 

temperatur 40-65 ºC. lilin lebah memiliki kalor laten tertinggi 141,48 kJ/kg. sedangkan untuk 

kelompok lemak hewani, lemak sapi medan memiliki kalor laten tertinggi sebesar 162,29 kJ/kg. 

Kata Kunci: Sifat Termal, PCM Lokal, Titik Leleh, Kalor Laten, Densitas, DSC.  

 

Pendahuluan 

Pada tahun 2025 pola konsumsi energi 

masyarakat Indonesia masih sangat dominan 

pada Bahan Bakar Mesin (BBM) dan energi 

listrik [1]. Penggunaan energi final terbesar 

ditemukan pada sektor industri (32%), diikuti 

oleh sektor rumah tangga (29%), dan sektor 

transportasi (25%), komersial (3%), dan 

lainnya (2%) [1]. Penggunaan konsumsi energi 

listrik paling besar pada sektor Industri 

urutannya adalah Air Conditioner (57,36%),  

penerangan (4,54%), dan peralatan kantor 

lainnya (38,10%) [2]. Setiap sektor baik 

industri, rumah tinggal, dan transportasi 

mengharapkan dalam pemakaian energi listrik 

tidak dibatasi namun dalam pengeluaran biaya 

setidaknya  lebih ekonomis. Thermal energy 

storge (TES) merupakan salah satu cara 

mengatasi pengeluaran biaya akan kebutuhan 

pemakaian energi listrik.  

Thermal energy storage (TES) yang paling 

baik untuk saat ini adalah Phase Change 

material (PCM). Dimana Phase change 

material ini mampu menyimpan energi dalam 

bentuk kalor laten dengan kapasitas lebih besar 

dibandingkan dengan material lainnya seperti 

air, batu, logam, dan lainnya [3, 4]. Sebagai 

contoh jika sebelum beban puncak energi 

panas/dingin disimpan oleh PCM sedangkan 

pada saat beban puncak PCM ini 

mengeluarkan energi panas/dingin sesuai 

kebutuhan. PCM ini memiliki kelebihan yaitu 

dapat digunakan terus menerus selama struktur 

materialnya tidak berubah.   

PCM terdiri dari 3 kelompok yaitu organik, 

anorganik dan eutektik. Organik merupakan 

PCM alami, anorganik merupakan PCM bukan 

alami, dan eutektik merupakan PCM campuran 

dari organik-organik , organik-anorganik, dan 

anorganik-anorganik [5-7]. Ada juga PCM 

yang dijual di industri-industri namanya PCM 

komersial [3, 8-10]. Semua jenis PCM ini 

memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing [11]. Diantara kelompok-

kelompok tersebut yang paling populer adalah 

PCM organik. 

Untuk menjaga kearifan lokal perlu dicari 

PCM-PCM lokal di seluruh wilayah Indonesia.  

Beberapa dari material lokal baik dari 

tumbuhan maupun hewan ternyata merupakan 

kelompok PCM organik seperti lilin lebah, 

damar, gondorukem, lemak hewan, dan lain-

lain. Material PCM lokal ini biasanya 

diaplikasikan pada usaha pengrajin batik yang 

digunakan sebagai bahan dasar pembuat kain 
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batik [12]. Jika dirancang dengan baik PCM ini 

dapat menjadi PCM baru yang menjadi 

kearifan lokal dan dapat bersaing dengan PCM 

komersial.  

Setiap PCM penting untuk diketahui sifat 

termalnya terutama sekali titik leleh dan kalor 

laten. Vasistha D. Bhatt et al. mengatakan 

bahwa ada ada beberapa sifat fisik yang sangat 

mempengaruhi dalam pemilihan material PCM 

yaitu titik leleh, densitas, dan kalor laten [13]. 

Oleh karena itu sebelum diaplikasikan PCM 

lokal ini perlu diketahui karateristikya. 

 Beberapa penelitian yang telah melakukan 

karakterisasi PCM diantaranya Milan Ostrý et 

al, melakukan pengujian karakterisasi dari 

beberapa material organik dan anorganik. 

Hasil karakterisasi tersebut dapat 

direkomendasikan untuk aplikasi pada sistem 

tata udara. Dalam penelitian tersebut alat ukur 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

Perkin Elmer PYRIS1 digunakan untuk 

melihat besar kalor laten dan titik melting dan 

sebuah Thermogravimetric analysis (TGA) 

Q500 untuk melihat kestabilan termal dari 

PCM. Hasil penelitian diperoleh bahwa semua 

PCM memiliki titik leleh dibawah 30 ºC 

sehingga PCM tersebut dapat diaplikasikan 

pada sistem tata udara [14]. Ravi Ramnanan-

Singh melakukan pengujian karakterisasi pada 

lilin lebah dengan cara mencampurkan antara 

air dan lilin lebah. Dengan menggunakan alat 

ukur  DSC Q2000 diperoleh titik leleh dan 

kalor laten lilin lebah masing-masing sebesar 

62 ºC dan 185.88 KJ/kg [15]. Mangesh B. 

Inarkar dan S. S. Lele melakukan pengujian 

karakterisasi pada lilin dari kulit tebu. Dengan 

menggunakan alat ukur DSC-60 diperoleh titik 

leleh 62,21 ºC dan kalor laten 41,15 J/g [16]. 

Ronny Hendra et al. melakukan pengujian 

secara eksperimental dan analisis untuk 

material lokal indonesia sebagai PCM mikro. 

PCM mikro tersebut yaitu 60% parafin, 8% 

damar (rempah-rempah kayu), 32% kendal 

(lemak hewani) dan vaseline. Alat ukur yang 

digunakan adalah V4.1C DuPont 2000 DSC. 

Pada penelitian ini diperoleh fase transisi 

(padat-cair) terjadi pada range temperatur 

42,2ºC – 52ºC dari kalor sensibel sampai 

terjadi perubahan kalor laten [17].  Sampai saat 

ini belum ada hasil kajian karakterisasi dari 

PCM lokal.  

Diketahui bahwa Indonesia memiliki luas 

daratan 193 juta hektar dan luas hutannya 

sekitar 143 juta hektar. Jumlah peternakan 

masyarakat Indonesia juga sangat besar 

khususnya peternakan sapi, kerbau, kambing, 

ayam, dan bebek.  Semua hasil kearifan lokal 

ini berpotensi dapat dijadikan menjadi PCM 

lokal. Akan tetapi sampai saat ini masyarakat 

Indonesia belum mampu menjadikan bahan 

lokal ini menjadi PCM.  

Berdasarkan kajian diatas dalam penelitian 

ini akan dilakukan karakterisasi dari PCM 

berbahan lokal Indonesia. PCM lokal 

Indonesia tersebut teridiri dari lilin lebah, 

damar, gondorukem,  eutektik lilin lebah, dan 

lemak hewani. 

Bahan dan Metodologi  

Bahan 

Dalam pengujian ini material yang diuji 

merupakan PCM lokal Indonesia seperti 

sampel-sampelnya dapat dilihat pada Gambar 

1 dan Gambar 2 yakni PCM  lilin lebah, 

damar, gondorukem, eutektik lilin lebah, dan 

lemak hewani. Khusus lemak hewani terdiri 

dari lemak kerbau dan lemak sapi. Lilin lebah 

merupakan sarang dari lebah yang dicairkan 

diperoleh dari Cibubur Jawa Barat. Damar 

merupakan getah pohon damar yang diperoleh 

dari Jawa Timur. Gondorukem merupakan 

getah dari pohon pinus yang diperoleh dari 

Jawa Timur. Sedangkan eutektik lilin lebah 

merupakan material campuran dari beberapa 

lilin lebah, damar, gondorukem. Lemak kerbau 

dan lemak sapi merupakan lemak yang di 

didalam tubuh kerbau atau sapi yang 

dikeringkan kemudian dipanaskan. Lemak 

kerbau diperoleh dari Aceh sementara lemak 

sapi diperoleh dari Medan dan dari Aceh. 

Karakterisasi PCM  

Seluruh material ini akan diuji untuk 

mendapatkan karakterisasi dari material PCM. 

Tahap pertama ingin diperoleh sifat termal 

PCM menggunakan alat ukur Differential 

Scanning Calorimetry (DSC)  RIGAKU 

Thermo Plus EVO2 8231. Data yang ingin 

diperoleh dari alat ukur DSC adalah titik leleh 
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dan kalor latennya saja. Massa sampel PCM 

diambil sebesar 5 mg dengan scan rate sebesar 

10 ºC/menit. Untuk merubah fasa pada PCM 

temperatur diatur pada temperatur kamar 

sampai 120 ºC. Setelah dipastikan PCM sudah 

meleleh semua, data berupa grafik direkam 

untuk diperoleh besarnya titik leleh dan kalor 

laten. Langkah selanjutnya yaitu  melakukan 

pengujian nilai densitas dari PCM berbahan 

lokal Indonesia. Pengujian ini dilakukan di 

Laboratorium  Applied Heat Transfer 

Research Group (AHTRG) Universitas 

Indonesia. Alat bantu yang digunakan berupa 

gelas ukur, penggaris, dan heater untuk 

mencairkan PCM. Pengukuran ini bertujuan 

untuk mendapatkan densitas cair dan densitas 

padat pada PCM lokal menggunakan peramaan 

: 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
                          (1) 

Dimana : 

ρ = densitas (kg/m3) 

m = massa (kg) 

V = volume (m3) 

 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 1.  PCM lokal Indonesia (a) Lilin lebah (b) Damar (c) Gondorukem (d) Eutektik lilin lebah 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 2. Kelompok Lemak Hewani (a) Lemak kerbau, (b) Lemak Sapi medan, (c) Lemak sapi aceh 

 

Hasil dan Pembahasan 

Sifat termal PCM lokal menggunakan alat 

ukur DSC 

Pada Gambar 3 dan Gambar 4 merupakan 

grafik DSC dengan material PCM lokal. Lilin 

lebah mulai terjadinya pelelehan pada 

temperatur 44,6 ºC. Proses ini dinamakan 

onset temperatur proses pemanasan. Lilin 

lebah terus meleleh sampai pada titik lelehnya 

yaitu 61,3 ºC. Didaerah tersebut merupakan 

PCM menyimpan kalor laten tertinggi. Proses 

ini dinamakan peak temperatur proses 

pemanasan. Pada rentang temperatur 62-66 ºC 

PCM mengalami penurunan kemampuan laju 

penyerapan kalor. Di titik 66 ºC ini merupakan 

endset temperatur proses pemanasan. Pada 

temperatur di atas 66 ºC PCM sudah tidak 

dapat menyerap kalor. Setelah diketahui titik 

onset, peak, dan endset temperatur maka 

diperoleh luas area. Kalor laten dari lilin lebah 

diperoleh dari hasil bagi antara luas area 

dengan ukuran sampel lilin lebah yang di uji. 

Besar kalor latennya adalah 141,484 J/g atau 

141,484 kJ/kg.  Sifat termal PCM lainnya telah 

dirangkum seperti dalam Tabel 1 sampai 

Tabel 7.  

Damar dan gondorukem memiliki kalor 

laten yang sangat kecil karena damar dan 

gondorukem merupakan getah dari pohon 

yang memilki sifat asam, mudah terisomer 

oleh panas, dan mudah teroksidasi oleh 

oksigen dari udara. Eutektik lilin lebah 
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ternyata tidak memiliki pengaruh kalor laten 

yang tinggi, ini terjadi karena masih ada 

pengaruh yang lebih besar dari adanya damar 

dan gondorukem yang memilki panas laten 

yang kecil. Walaupun demikian jika PCM lain 

dicampurkan dengan damar dapat menaikkan 

konduktivitas termal [18].  

Lemak kerbau, lemak sapi medan dan lemak 

sapi aceh memiliki titik leleh dan kalor laten 

yang berbeda, dari analisa DSC diperoleh 

kalor laten terbesar pada lemak sapi medan 

yaitu 162,29 kJ/kg. Sementara kalor laten 

lemak kerbau 131,71 kJ/kg dan kalor laten 

lemak sapi aceh  84,67 kJ/kg. Titik leleh lemak 

kerbau 52,29 ºC, titik leleh lemak sapi medan 

50,96 ºC, titik leleh lemak sapi aceh 44,65 ºC. 

lemak hewani dapat juga digunakan sebagai 

campuran pada PCM lain, seperti dicampurkan 

kedalam paraffin kalor laten bisa mencapai 

114 kJ/kg dan titik lelehnya bisa mencapai 

42,2 ºC [17]. Oleh karena itu semua material 

PCM itu penting untuk dianalisis agar dapat 

direkayasa termalnya sesuai dengan kebutuhan 

bidang engineering.  

 

Tabel 1. Sifat termal lilin lebah 

Properti Lilin 
lebah 

Referensi 

Titik leleh [ºC] 61,3 59 [12], 
 62 [15], 

 64,4 [19], 
 62-65 ; 60-67 

[20], 61-67 [21] 
Kalor laten [kJ kg-

1] 
141,48 122 [19], 

 177 [22], 
185.88 [15] 

Densitas [kg m-3] 
- Cair  

 
789,47 

 
970 [15] 

- Padat 819,75  950 [22] 

 

Tabel 2. Sifat termal damar 

Properti Damar Referen
si 

Titik leleh [ºC] 57,2 -  

Kalor laten [kJ kg-1] 5,531 - 

Densitas [kg m-3] 
- Cair  
- Padat 

 
882,92 
929,04 

 
- 
- 

 

Tabel 3. Sifat termal gondorukem  

Properti Gondorukem Referensi 

Titik leleh [ºC] 45,6 - 

Kalor laten [kJ 
kg-1] 

5,621 - 

Densitas [kg m-

3] 
- Cair  
- Padat 

 
822,20 
873,91 

 
- 
- 

 

Tabel 4. Sifat termal eutektik lilin lebah 

Properti Eutektik 
lilin lebah 

Referensi 

Titik leleh [ºC] 57,1 - 

Kalor laten [kJ kg-

1] 
42,702 - 

Densitas [kg m-3] 
- Cair  
- Padat 

 
789,39 
831,53 

 
-  
- 
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Gambar 3. Hasil pengukuran lilin lebah, damar, gondorukem, dan eutektik lilin lebah menggunakan 

DSC 

 

 
Gambar 4. Hasil pengukuran lemak kerbau, lemak sapi medan, dan lemak sapi aceh menggunakan 

DSC 
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Tabel 5. Sifat termal lemak kerbau 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Sifat termal lemak sapi medan 

Properti Lemak sapi 
medan 

Referensi 

Titik leleh [ºC] 50,96 - 

Kalor laten [kJ kg-

1] 
162,29 - 

Densitas [kg m-3] 
- Cair  
- Padat 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

Tabel 7. Sifat termal lemak sapi aceh 

Properti Lemak sapi 
aceh 

Referensi 

Titik leleh [ºC] 44,65 - 

Kalor laten [kJ kg-

1] 
84,67 - 

Densitas [kg m-3] 
- Cair  
- Padat 

 
- 
- 

 
- 

Kesimpulan 

Telah dilakukan uji karakterisasi dari PCM 

lokal Indonesia berupa lilin lebah dari cibubur 

Jawa Barat, damar dan gondorukem dari Jawa 

Timur, eutektik lilin lebah, lemak kerbau dari 

Aceh, dan lemak sapi dari Aceh dan Medan. Dari 

hasil alat ukur DSC diperoleh titik leleh dan kalor 

laten dari PCM lokal Indonesia. Titik leleh PCM 

lokal ini dapat digunakan untuk range temperatur 

40-65 ºC. Lilin lebah memiliki kalor laten tertinggi 

sebebsar 141,48 kJ/kg sedangkan untuk kelompok 

lemak hewani, lemak sapi medan memiliki kalor 

laten tertinggi sebesar 162,29 kJ/kg. 

  

Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terima kasih kepada DRPM Universitas 

Indonesia melalui penelitian HBAH PUPT.  

 

Daftar Pustaka 

[1] M. S. Boedoyo, "Review Kebijakan Energi 

untuk Mendukung Pemanfaatan Energi 

Terbarukan." 

[2] A. Marzuki, "Audit Energi pada Bangunan 

Gedung Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII 

(Persero)," 2013. 

[3] T. Kousksou, P. Bruel, A. Jamil, T. El 

Rhafiki, and Y. Zeraouli, "Energy storage: 

Applications and challenges," Solar Energy 

Materials and Solar Cells, vol. 120, pp. 59-80, 

2014. 

[4] T. Whiffen and S. Riffat, "A review of 

PCM technology for thermal energy storage in the 

built environment: Part II," International Journal 

of Low-Carbon Technologies, vol. 8, pp. 159-164, 

2013. 

[5] A. Sharma, V. Tyagi, C. Chen, and D. 

Buddhi, "Review on thermal energy storage with 

phase change materials and applications," 

Renewable and Sustainable energy reviews, vol. 

13, pp. 318-345, 2009. 

[6] B. Zalba, J. M. Marı́n, L. F. Cabeza, and H. 

Mehling, "Review on thermal energy storage with 

phase change: materials, heat transfer analysis and 

applications," Applied thermal engineering, vol. 

23, pp. 251-283, 2003. 

[7] A. Abhat, "Low temperature latent heat 

thermal energy storage: heat storage materials," 

Solar energy, vol. 30, pp. 313-332, 1983. 

[8] F. Agyenim, N. Hewitt, P. Eames, and M. 

Smyth, "A review of materials, heat transfer and 

phase change problem formulation for latent heat 

thermal energy storage systems (LHTESS)," 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 

14, pp. 615-628, 2010. 

[9] S. E. Kalnæs and B. P. Jelle, "Phase change 

materials and products for building applications: A 

state-of-the-art review and future research 

opportunities," Energy and Buildings, vol. 94, pp. 

150-176, 5/1/ 2015. 

Properti Lemak 
kerbau 

Referen
si 

Titik leleh [ºC] 52,29 - 

Kalor laten [kJ kg-1] 131,71 - 

Densitas [kg m-3] 
- Cair  
- Padat 

 
- 
- 

 
- 
- 

Properti Lemak 

kerbau 

Referensi 

Titik leleh [ºC] 52,29 - 

Kalor laten [kJ kg-1] 131,71 - 

Densitas [kg m-3] 

- Cair  

- Padat 

 

- 

- 

 

- 

- 

544



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

KE-085 

 

[10] A. Waqas and Z. U. Din, "Phase change 

material (PCM) storage for free cooling of 

buildings—a review," Renewable and sustainable 

energy reviews, vol. 18, pp. 607-625, 2013. 

[11] F. Kuznik, D. David, K. Johannes, and J.-

J. Roux, "A review on phase change materials 

integrated in building walls," Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, vol. 15, pp. 379-391, 

2011. 

[12] J. Ida, "Lilin Batik Tulis Asem," 2014. 

[13] V. D. G. Bhatt, Kuldip; Mishra, Arunabh, 

"Thermal Energy Storage Capacity of some Phase 

changing Materials and Ionic Liquids," 

International Journal of ChemTech Research, vol. 

2, p. 1771, 2010. 

[14] K. I. M. S. FAZNO, 

"CHARACTERIZATION OF SELECTED 

PHASE-CHANGE MATERIALS FOR A 

PROPOSED USE IN BUILDING 

APPLICATIONS," Materiali in tehnologije, vol. 

47, pp. 185-188, 2013. 

[15] R. Ramnanan-Singh, "Formulation & 

Thermophysical Analysis of a Beeswax 

Microemulsion & The Experimental Calculation 

of its Heat Transfer Coefficient," 2012. 

[16] M. B. Inarkar and S. Lele, "Extraction and 

Characterization of Sugarcane Peel Wax," ISRN 

Agronomy, vol. 2012, 2012. 

[17] R. Hendra, T. Mahlia, and H. Masjuki, 

"Thermal and melting heat transfer characteristics 

in a latent heat storage system using mikro," 

Applied thermal engineering, vol. 25, pp. 1503-

1515, 2005. 

[18] H. Fauzi, H. S. C. Metselaar, T. M. I. 

Mahlia, H. Chyuan Ong, Nasruddin, and H. M. 

Khanlou, "Preparation and thermal characteristics 

of eutectic fatty acids/Shorea javanica composite 

for thermal energy storage," Applied Thermal 

Engineering, vol. 100, pp. 62-67, 5/5/ 2016. 

[19] U. Knuutinen and A. Norrman, "Wax 

analysis in conservation objects by solubility 

studies, FTIR and DSC," in Proceedings of the 

15th World Conference on Nondestructive Testing, 

2000. 

[20] P. Kuznesof, "Beeswax," Chemical and 

Technical Assessment 65th JECFA, Roma, Food 

and Agriculture Organization of the Union 

Nations, 2005. 

[21] A. Tulloch and L. Hoffman, "Canadian 

beeswax: analytical values and composition of 

hydrocarbons, free acids and long chain esters," 

Journal of the American Oil Chemists Society, vol. 

49, pp. 696-699, 1972. 

[22] W. Su, J. Darkwa, and G. Kokogiannakis, 

"Review of solid–liquid phase change materials 

and their encapsulation technologies," Renewable 

and Sustainable Energy Reviews, vol. 48, pp. 373-

391, 8// 2015. 

  

545





Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

MT-001 
 

ANALISA KEKUATAN TARIK DAN MIKROSTRUKTUR SERAT KULIT 
POHON RANDU YANG DIREBUS DENGAN AIR KUNYIT 

Sri Mulyo Bondan Respati1*, Sugirinoto1, Helmy Purwanto1 

1Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang 

Jl. Menoreh Tengah X/22, Sampangan, Semarang 50236  

*email: bondan@unwahas.ac.id 
 

Abstrak  

Serat alam di Indonesia bisa ditemukan melimpah  salah satunya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan  

dapat diperoleh dari serat pohon randu. Serat pohon randu memiliki sifat kuat terhadap beban tarik namun 

ketika serat disimpan dalam waktu lama atau serat sudah kering kekuatan tariknya akan semakin 

berkurang dan mudah putus. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan perlakuan 

pada serat pohon randu dengan cara direbus menggunakan larutan air kunyit. Hasil perebusan serat kulit 

randu dalam air kunyit dengan variabel waktu perebusan 30 menit, 60 menit dan 90 menit memperlihatkan 

perubahan foto mikro serat mulai dari warna putih gelap menjadi kuning gelap dan timbul rongga-rongga 

(crak) pada permukaan serat. Lama waktu perebusan serat kulit randu dalam air kunyit akan menaikan 

kekuatan tariknya karena diameternya semakin kecil. Kekuatan tarik paling tinggi terjadi pada waktu 

perebusan 90 menit dengan diameter rata-rata  0,106 mm memiliki kekuatan tarik sebesar 42,558 

kgf/mm2. 

Kata kunci: serat kulit pohon randu, air kunyit, kekuatan tarik serat tunggal 

Pendahuluan 

Material yang ramah lingkungan saat ini 

menjadi perhatian khusus oleh negara-negara di 

dunia, sehingga dalam industri manufaktur, 

banyak jenis material pengganti logam, salah 

satunya adalah material komposit dengan material 

serat alam (Natural Fiber). Secara umum material 

komposit tersusun dari dua komponen utama yaitu 

bahan pengikat (matrik) dan bahan penguat (serat). 

Bahan penguat yang digunakan dalam pembuatan 

komposit, biasanya berupa serat atau serbuk. 

Komposit berpenguat serat alam ini memiliki sifat 

lebih ringan, mudah dibentuk, tahan korosi, harga 

murah, mudah diperoleh, bila dibandingkan 

dengan material logam. Serat alam di Indonesia 

yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dapat 

diperoleh dari serat kulit pohon randu. 

Pohon randu atau pohon kapuk (Ceiba 

pertandra gaertn dari keluarga Bombacaceae) 

merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur 

didaerah tropis, tanaman ini dapat ditemukan di 

berbagai wilayah Indonesia [1]. Kulit pohon randu  

terdiri dari berlapis-lapis serat yaitu ada serat kasar 

dan serat halus. 

Serat kasar adalah serat yang terdapat pada 

bagian luar kulit randu. Sedangkan serat halus 

adalah serat yang terdapat pada kulit bagian dalam 

atau serat yang bersentuhan langsung dengan 

batang kayu, serat inilah yang memiliki sifat kuat 

terhadap gaya tarik karena banyak mengandung 

serat selulosa dan lignin. 

Selulosa adalah pembentuk struktur pada 

dinding sel tanaman. Selulosa bersifat tidak dapat 

dicerna oleh manusia sehingga berfungsi sebagai 

sumber serat. Lignin adalah gabungan dari 

beberapa senyawa yang hubungannya erat satu 

sama lain, mengandung karbon, hidrogen dan 

oksigen, namun proporsi karbonnya lebih tinggi 

dibanding senyawa karbohidrat, berfungsi sebagai 

pengikat antara komponen yang lainnya [2].  

Kulit pohon randu memiliki sifat ulet dan kuat, 

namun tidak dapat bertahan lama. Ketika serat 

sudah kering kekuatan tariknya akan semakin 

berkurang dan mudah putus. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut maka perlu dilakukan 

perlakauan pada serat pohon randu dengan cara 

direbus menggunakan larutan air kunyit. 

Perebusan serat dalam air kunyit bertujuan agar 

serat lebih kuat dan dapat disimpan lebih lama 

tanpa mengalami pembusukan atau pelapukan. 

Penguat serat bisa menggunakan bahan alami 

seperti menggunakan air kunyit. 

Kunyit atau kunir, (curcuma longa linn) adalah 

termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan 

obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit 

banyak mengandung zat kimia, komponen kimia 

yang terdapat didalam rimpang kunyit diantaranya 

minyak asiri, pati, zat pahit, resim, selulosa dan 
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beberapa mineral. Kandungan minyak asiri kunyit 

sekitar 3-5% sedangkan pati berkisar 40-50% dari 

berat kering rimpang. 

Komponen zat warna atau pigmen pada kunyit 

adalah kurkumin, yakni sebanyak 2,5-5%. Pigmen 

kurkumin inilah yang memberi warna kuning pada 

rimpang kunyit [3]. Sifat kimia kurkumin yang 

menarik adalah sifat perubahan warna akibat 

perubahan pH lingkungan. Kurkumin berwarna 

kuning atau kuning jingga pada suasana asam, 

sedangkan dalam suasana basa berwarna merah 

[4].  Semakin tinggi kandungan kurkumin dan 

minyak atsiri maka semakin lama pula daya tahan 

bahan yang diawetkan. Zat-zat tersebut diharapkan 

mampu meningkatkan kekuatan tarik serat kulit 

randu. 

Uji tarik rekayasa banyak dilakukan untuk 

melengkapi informasi rancangan dasar kekuatan 

suatu bahan dan sebagai data pendukung bagi 

spesifikasi bahan [5]. Pada uji tarik, benda uji 

diberi beban gaya tarik sesumbu yang bertambah 

secara kontinyu, bersamaan dengan itu dilakukan 

pengamatan terhadap perpanjangan yang dialami 

benda uji [6]. 
 

 
Gambar 1 Alat uji tarik serat 

Kekuatan tarik serat dapat diperoleh dari 

pengujian tarik yaitu pengujian yang umum 

dilakukan terhadap material teknik untuk 

mendapatkan karakteristik kekuatan dari material. 

Pengujian serat tunggal dilakukan dengan 

mengacu pada standar ASTM D3379-75 [7]. 

Kekuatan serat tunggal akan mampu memberi 

informasi bila mana serat tersebut dijadikan 

sebagai bahan penguat komposit. Model 

perpatahan serat tunggal juga dapat memberi 

informasi perilaku komposit saat dikenakan beban. 

Kekuatan tarik dihitung berdasarkan 

persamaan: 

σ = 
P

A0
.....................................................(1) 

Dimana: 

σ   = Tegangan (kgf/mm2) 

P   = Beban (kgf) 

Ao = Luas penampang (mm2) 

Mikroskop adalah alat yang di gunakan untuk 

melihat, atau mengenali benda-benda renik yang 

terlihat kecil menjadi lebih besar dari aslinya [8]. 

Dalam penelitian, mikroskop optik digunakan 

untuk mengamati, mengidentifikasi serta 

membandingkan struktur serat antara serat yang 

satu dengan serat yang lainnya. Mikroskop optik 

juga bisa digunakan untuk mengukur diameter 

serat yang berukuran mikro. 

 

Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi pada 

: 

 Serat yang digunakan adalah serat kulit randu. 

 Kunyit yang dipakai adalah kunyit basah. 

 Penelitian ini hanya sebatas menguji mikro 

struktur dan kekuatan tarik serat kulit randu 

tanpa menguji komposisi kimianya. 

 

Tujuan  

 Mengetahui dan menganalisa pengaruh lama 

waktu perebusan dalam air kunyit terhadap foto 

mikro permukaan serat kulit randu. 

 Mengetahui dan menganalisa pengaruh lama 

waktu perebusan dalam air kunyit terhadap 

diameter serat kulit randu. 

 Mengetahui  dan menganalisa pengaruh lama 

waktu perebusan dalam air kunyit terhadap 

kekuatan tarik serat kulit randu. 

 

Metodologi 

Pada penelitian ini menggunakan metode 

ekperimental yang mana menggunakan bahan 

serat kulit kayu randu yang diambil dari batang 

pohon kayu randu yang berumur kurang lebih 7 

tahun. Sedangkan larutan kunyit menggunakan 

kunyit basah yang diambil dari tumbuhan kunyit 

berumur sekitar 4 bulan. 

Proses penelitian ini secara umum 

dikelompokan seperti berikut 

1) Pembuatan serat 

2) Pengambilan kunyit 

3) Perlakuan serat dan uji pH air perebusan 

4) Pembuatan spesimen pengujian 

5) Analisis foto mikro 

6) Uji tarik serat 
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Alur penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur metodologi 

Hasil 

Setelah dilakukan perlakuan serat kulit randu 

yang direbus menggunakan air kunyit dengan 

perbandingan air dan kunyit adalah 5:1. Terperatur 

air perebusan berkisar antara 93,6oC sampai 

98,1oC dengan variasi lama waktu perebusan 30 

menit, 60 menit dan 90 menit, ternyata volume air 

perebusan terus menerus mengalami pengurangan. 

Untuk menjaga volume air agar tidak terlalu 

banyak berkurang pada proses perebusan serat, air 

ditambah sedikit demi sedikit. 

Hasil uji pH (power of hidrogen) atau tingkat 

asam basa pada perebusan serat kulit randu dalam 

larutan air kunyit. Tingkat pH air perebusan, 

berturut-turut adalah 30 menit pH 6 sedangkan 60 

menit pH 5 dan 90 menit tingkat pH 4, dari angka 

tersebut mengindikasikan bahwa air perebusan 

memiliki sifat asam. 

Pengujian foto mikro serat kulit randu 

menggunakan mikroskop metalografi dengan 

perbesaran 100 kali, dapat dilihat pada Gambar 3 

sampai Gambar 6 di bawah ini: 

 

 

Gambar 3 Spesimen A (serat tanpa perlakuan) 
 

Penampang serat kulit randu berbentuk 

lingkaran. Permukaannya berbentuk padat atau 

tanpa berongga (crak). Serat berwarna putih gelap. 

Bagian tepi serat terdapat banyak sub serat yang 

terurai, hal tersebut menandakan bahwa serat kulit 

pohon randu tersusun dari beberapa atau banyak 

sub serat yang kemudian membentuk menjadi 

serat tunggal. 

Permukaan serat berbentuk tidak rata akibat 

tidak meratanya bahan pengikat atau lignin yang 

merekatkan antara sub serat dengan sub serat yang 

lainnya [2]. Hal tersebut membuat Gambar foto 

mikro permukaan terlihat kabur ketika diambil 

menggunakan mikroskop. Dengan kata lain ada 

sebagian Gambar pada spesimen tidak terlihat 

dengan jelas akibat permukaannya tidak rata, 

dapat dilihat pada Gambar 3 spesimen A. 

 

Gambar 4 spesimen B (serat direbus 30 menit) 

 

Hasil pengamatan dengan menggunakan 

mikroskop nampak permukaan serat yang padat, 

belum ada rongga (crak) pada permukaannya. 

Serat berubah warna menjadi kuning gelap akibat 

adanya zat kurkumin dari kunyit yang menempel 

Pembuatan Serat 

Perlakuan Serat Serat Tanpa 

Diawetkan 

Direbus 30,60,90 Menit 

Pengeringan 

 

Tarik serat tunggal & foto mikro 

 

Hasil dan Analisis 

Pengujian  

Uji pH 

Mulai 

Selesai 
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pada serat. Pigmen kurkumin inilah yang memberi 

warna kuning pada rimpang kunyit [3]. 

Lapisan lignin yang berada di permukaannya 

terkelupas atau menjadi berkurang, hal tersebut 

membuat permukaan serat berbentuk lebih rata. 

Sehingga Gambar foto mikro permukaan serat bisa 

terlihat dengan jelas, lihat Gambar 4 spesimen B. 

 

Gambar 5 spesimen C (serat direbus 60 menit) 

 

Renreng [9] menjelaskan bahwa zat lignin yang 

melapisi serat akan berkurang ketika serat direbus. 

Hal ini terbukti ketika perebusan serat kulit randu 

dengan air kunyit selama 60 menit, pada 

permukaan serat mulai muncul rongga-rongga 

kecil yang berukuran mikro. Rongga-rongga kecil 

tersebut hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

mikroskop, lihat Gambar 5 spesimen C. 

 

Gambar 6 spesimen D (serat direbus 90 menit) 

Rongga-rongga yang muncul di permukaan 

serat akan lebih banyak dan ukuranya semakin 

melebar, lihat Gambar 6 spesimen D. 

Hasil perhitungan diameter rata-rata dan 

tegangan tarik rata-rata pada serat kulit randu 

ditabelkan seperti Tabel 1. 

 

 

 

 

Tabel 1. Diameter rata-rata dan tegangan tarik 

rata-rata 

N

o  

d 

(

mm) 

A

0 

(

mm2) 

P 

(

kgf) 

σ 

(k

gf/mm2) 

A 0

,246 

0

,0473 

0

,906 

15

,287 

B 0

,129 

0

,0132 

0

,348 

21

,556 

C 0

,119 

0

,0111 

0

,365 

26

,997 

D 0

,106 

0

,0088 

0

,391 

42

,558 

Hasil perhitungan diameter dibuat grafik 

seperti pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Grafik dimeter rata-rata serat kulit 

randu terhadap lama waktu perebusan 

 

Gambar 7 serat kulit randu tanpa perlakuan 

memiliki diameter rata-rata 0,246 mm. Serat 

direbus selama 30 menit diameter menyusut 

menjadi 0,129 mm, setelah waktu perebusan 

diperlama menjadi 60 menit diameternya 

menyusut lagi menjadi 0,119 mm dan diameternya 

susut sampai 0,106 mm ketika serat direbus selama 

90 menit. Diameter serat semakin mengecil seiring 

dengan lama waktu perebusan. 

Hasil perhitungan kekuatan tarik dibuat grafik 

seperti pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Grafik kekuatan tarik rata-rata serat 

kulit randu terhadap lama waktu perebusan 
 

Serat kulit randu tanpa perlakuan memiliki 

kekuatan tarik 15,287 kgf/mm2. Serat direbus 30 

menit kekuatan tarik naik menjadi 21,556 

kgf/mm2, ketika direbus 60 menit kekuatan tarik 

naik lagi menjadi 26,997 kgf/mm2 dan kekuatan 

tarik tertinggi terjadi ketika serat direbus selama 

90 menit yaitu 42,558 kgf/mm2. 

Lama waktu perebusan serat kulit randu dalam 

larutan air kunyit membuat diameternya semakin 

mengecil sehingga menaikan kekuatan tarik. 

Perbedaan kekuatan tarik juga disebabkan karena 

perlakuan pemanasan yang membuat minyak astiri 

dan senyawa asam kunyit melekat pada serat. 

Senyawa ini membuat serat lambat putus saat 

ditarik dan menaikan kekuatan tarik serat [9]. 

Kesimpulan 

1. Semakin lama waktu perebusan serat kulit 

randu dalam air kunyit, serat akan mengelupas 

sehingga diameternya semakin kecil dan 

semakin besar rongga-rongga yang timbul 

pada permukaan serat. 

2. Lama waktu perebusan serat kulit randu 

dalam air kunyit akan menaikan kekuatan 

tariknya karena diameternya semakin kecil. 

Kekuatan tarik paling tinggi terjadi pada 

waktu perebusan 90 menit dengan diameter 

0,106 mm memiliki kekuatan tarik sebesar 

42,558 kgf/mm2. 

Saran 

1. Perlu adanya penelitian waktu perebusan yang 

lebih lama sehingga dicapai waktu perebusan 

yang optimal. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

sebelum menggunakan serat pohon randu 

sebagai bahan penguat komposit seperti uji 

komposisi kimia dan uji pull out. 

3. Perlu dilakukan penelitian serupa dengan 

membuat variasi umur pohon randu sebagai 

bahan pembanding. 

4. Alat uji tarik serat tunggal perlu 

disempurnakan yaitu dengan menambah 

dudukan tempat kamera untuk merekam 

monitor timbangan, guna mempermudah 

pengambilan data. 
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Abstrak 

Penelitian ini merupakan pengembangan proses pembuatan bata merah, dimana meng-komposit-kan 

lempung dengan silika RHA (Rice Husk Ash) yang didapat dari limbah pembakaran bata merah itu 

sendiri. Tujuan jangka panjang yaitu tersedianya bahan bangunan khususnya  bata merah yang 

berkualitas dari segi fisik dan mekaniknya. Target khusus yang ingin dicapai untuk menciptakan 

produk bata merah yang memenuhi standar SNI dan merupakan salah satu bahan bangunan yang 

ramah terhadap gempa. Metode untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menciptakan komposit 

lempung/silika RHA yang diaplikasikan langsung pada produk bata merah home industry. Pengujian 

lanjut ini lebih menfokuskan untuk mendapatkan tekanan cetak yang optimal. Dalam penelitian ini  

dibuat beberapa  fariasi tekanan cetak (0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; dan 1,5 MPa). Proses pembuatan 

komposisi dan pembakaran disesuaikan dengan hasil penelitian kami sebelumnya. 

Hasil yang diperoleh sebagai berikut, ditinjau dari sifat mekanik yaitu compressive Strength  

meningkat seiring panambahan tekanan pencetakan dari 47,07 kg/cm2 menjadi 64,24 kg/cm2, terjadi 

peningkatan 36% (bata menjadi lebih kuat, optimalisasi tekanan pencetakan pada 0,9 MPa). Ditinjau 

dari sifat fisis, suction rate turun dari 13,23 gr/dm2/mnt menjadi 7,73 gr/dm2/mnt hal ini menunjukkan 

penyerapan air menjadi lebih kecil. Hasil yang diperoleh telah memenuhi persyaratan pada SNI. 

 

Kata Kunci: Compressive Strength, suction rate, tekanan cetak, komposit, lempung, silika RHA, 

bata merah 

Pendahuluan 

Dalam pembangunan perumahan 

khususnya bagi kalangan masyarakat kecil, 

bahwa  bata merah masih merupakan pilihan 

utama. Saat ini memang sudah ada dijual 

dipasaran bata ringan yang sering disebut bata 

Autoclaved Aerated Concrete (AAC), namun 

penggunaanya masih terbatas pada kalangan 

masyarakat menegah keatas, pihak swasta, dan 

pemerintahan yang mempunyai dana lebih 

dalam pembangunan perumahan maupun 

gedung. Bagi masyarakat kecil itu bukan 

pilihan mereka, karena harga bata AAC  

tersebut jauh lebih mahal dibanding dengan 

pilihan menggunakan bata merah, sebagai 

perbandingan bahwa bata AAC dijual per m3 

diatas Rp 750.000, untuk material dinding 

dengan ukuran 20x60 cm dan tebal 10 cm, 

berarti 1 m3 terdiri dari 83 bata ringan, berarti 

harga satu buah bata ringan lebih kurang Rp 

7.850, sedangkan untuk pemasangan dinding 1 

m2 membutuhkan 8,5 bata AAC atau senilai Rp 

66.725 [1]. Sedangkan jika dibandingkan 

dengan penggunaan bata merah dengan harga 

Rp 500,- per bata, maka untuk pemasangan 

dinding 1 m2 membutuhkan 60 batu bata atau 

senilai Rp 30.000,-. Dari perbandingan 

tersebut di atas, bahwa dengan pemasangan 

dinding mengunakan bata merah harganya 

jauh lebih murah, bata merah masih menjadi 

pilihan bagi masyarakat kecil dalam 

pembangunan perumahannya 

Sumatera Barat terletak dibagian pantai 

barat pulau Sumatera yang beberapa tahun 

terakhir ini sering dilanda bencana gempa 

bumi dengan skala yang cukup tinggi. Gempa 

yang terjadi pada tahun 2005, 2007 dan 

terakhir 30 September 2009 dengan skala 7,9 

SR yang membuat sebagian besar rumah 

penduduk, perkantoran dan bangunan lainnya 

rusak berat. Salah satu kerusakan yang banyak 

terjadi pada bangunan adalah pada bagian 

dinding yang terbuat dari bata merah. Pada 

konstruksi bangunan, bata merah dipakai 

sebagai penyangga atau pemikul beban yang 

ada diatasnya, seperti pada konstruksi rumah 

sederhana dan pondasi, jika bata merah yang 

digunakan kekuatanya tidak memenuhi standar 

baik pada SNI maupun standar lainnya, maka 
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akan sangat berbahaya bagi keselamatan 

manusia yang tinggal dibangunan tersebut.  

Hal ini harus menjadi perhatian kita 

bersama, bagaimana membuat dan memproses 

bata merah yang berkualitas sesuai dengan 

SNI. Dari hasil pengamatan kami pada home 

industri bata marah daerah Payakumbuh 

Sumatera Barat, ada tiga kelemahan dalam 

pembuatannya yaitu: 1) Komposisi bahan yang 

dipakai kurang memadai untuk batu merah 

yang berkualitas. 2) Proses pencetakan. 3) 

Temperatur pembakaran dengan bahan bakar 

sekam padi sangat rendah (600 oC) yang 

semestinya harus mencapai 1000 oC. Untuk 

mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk menemukan 

solusi pada masalah tersebut di atas, agar bata 

merah yang dihasilkan memenuhi kualitas 

standard dan tergolong bahan bangunan yang 

ramah gempa. 

Pada makalah ini difokuskan pada poin 

nomor 2 yaitu meneliti mengenai tekanan saat 

pencetakan, sehingga diperoleh tekanan cetak 

yang optimum untuk menghasilkan kualitas 

bata yang memenuhi Standar Nasional 

Indonesia (SNI).   

 

Metodologi 

Bata merah pejal untuk pasangan dinding 

adalah bahan bangunan yang berbentuk prisma 

segi empat panjang, pejal atau berlubang 

dengan volume lubang maksimal 15% dan 

digunakan untuk kondtruksi dinding 

bangunan, yang dibuat dari tanah liat dengan 

atau tanpa dicampur bahan aditif dan dibakar 

pada suhu tertentu [5] 

secara singkat mengenai metode atau 

langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

 

Proses pengambilan Sampel    

Lempung terdiri dari partikel mikroskopis dan 

sub-mikroskopis yang berbentuk lempengan 

pipih dan merupakan partikel mika, mineral 

lempung, dan mineral-mineral lain yang sangat 

halus dengan ukuran 0,002 mm. Penggunaan 

lempung untuk pembuatan batu bata, harus 

diperhatikan beberapa hal yaitu: (a) memenuhi 

sifat plastis dan kohesif, sehingga dapat mudah 

dibentuk. Lempung yang memiliki nilai plastis 

yang tinggi dapat menyebabkan batu bata retak 

atau pecah saat dibakar, (b) lempung harus 

mempunyai kemampuan kering tinggi dan 

susut kering rendah (maksimum 10%), (c) 

tidak boleh mengandung butiran kapur dan 

kerikil lebih besar dari 5 mm, (d) lempung 

berpasir akan menghasilkan produk batu bata 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

penggunaan lempung murni [8] 

Pengambilan material untuk pembuatan 

sampel uji bata merah dilakukan langsung di 

tempat pembuatan bata merah home industry 

kelurahan Koto Panjang, Lamposi Tigo 

Nagori, Payakumbuh. Material terdiri dari 

tanah lempung yang telah dicampur dengan 

pasir putih dengan komposisi 2;1 yang telah 

dicampur dan diaduk terlebih dahulu (sebagai 

matrix), sedangkan untuk material penguat 

digunakan silika RHA yang merupakan limbah 

hasil pembakaran batu bata itu sendiri dengan 

bahan bakar sekam padi. 

 

Pembuatan sampel uji 

Pada proses ini diawali dengan pencampuran 

material komposit pada komposisi yang telah 

ditentukan. fariasi komposisi komposit dibuat 

dengan pencampuran antara matrix dengan 

bahan penguat berdasarkan perbandingan 

persen volume [2]. Air dipakai untuk proses 

reaksi pengikatan material dalam pembuatan 

batu bata. Supaya batu bata mudah dicetak, 

perlu penambahan air pada kadar tertentu. 

Dalam pembuatan batu bata lempung, 

penambahan kadar air ditandai dengan tidak 

adanya penempelan lempung pada telapak 

tangan. Proses selanjutnya melakukaan 

pencetakan bata merah dengan ukuran sampl 

uji 5x5x5 cm dengan memfariasikan tekanan 

cetak: 0.5; 0.7; 0.9; 1.1; 1.3; 1.5 MPa. 

Selanjutnya dilakukan proses pegeringan tanpa 

terkena sinar matahari langsung . Proses 

sintering atau pembakaran sampel dilakukan 

dengan metode yang telah dikembangkan pada 

penelitian sebelumnya dengan bahan bakar 

sekam padi [3]. Temperatur pembakaran 

secara signifikan mempengaruhi sifat sifat 

yang dihasilkan, dan temperatur  pembakaran 

adalah salah satu kunci untuk memodulasi sifat 

sifat pada batu bata tanah liat  [7]. Proses 

pembuatan sampel uji mulai dari pencetakan 
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sampai pada benda uji dapat dilihat pada 

gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Proses pembuatan sampel uji, a) 

Pencetakan, b) Pengeringan,  

c) Pembakaran, d) Pembentukan,  

e) Sampel uji 

 

Uji Kuat Tekan (Compressive Strength) 

Sebelum melakukan pengujian, sampel uji 

kuat tekan diratakan permukaannya dengan 

menggunakan amplas, agar plat tekan mesin 

uji betul-betul menempel dengan rata pada 

seluruh permukaan benda uji, kemudian 

sampel diukur kembali dimensi panjang dan 

lebar sehingga dapat dihitung luas penampang 

yang tertekan oleh mesin uji. Pengujian kuat 

tekan dilakukan dengan mesin uji Universal 

Testing Machine dengan program travezium2. 

Nilai kuat tekan ditentukan dari rata-rata hasil 

pengujian dengan persamaan 1: 

 

..

 

...........................................    (1) 

 

Poses pengujian kuat tekan dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Proses pengujian kuat tekan 

dengan menggunakan  

universal Testing machine 

 

Uji Suction Rate 

Salah satu sifat bata yang mempengaruhi 

pekerjaan konstruksi adalah daya serap air. 

Daya serap air harus dikontrol, untuk 

mencegah kehilangan air dari mortar. Daya 

serap air maksimum yang disyaratkan untuk 

batu bata adalah 20 gr/dm²/menit, apabila nilai 

suction rate bata lebih besar dari yang 

disyaratkan, maka batu bata tersebut perlu 

direndam dalam air sebelum dipasang [4]. 

Dihitung dengan persamaan 2: 

 

 

………………     (2) 

 

 

Proses pengujian ditunjukkan pada skema 

pengujian seperti pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Pengujian Suction Rate 

Uji Penyerapan Air (Water Absorption) 

Sesuai dengan syarat mutu yang ditetapkan 

oleh SNI 15-2094-2000, bahwa penyerapan air 

maksimum bata merah pejal untuk pasangan 

dinding adalah 20%. Uji penyerapan air 

dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan 

SNI 15-2094-2000, dan dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut [5]  

 

 

…..…………….   (3) 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang mencakup proses 

pencetakan, pengeringan, pembakaran, 

pembuatan sampel uji dan pengujian dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

Ditimbang 

kering 
Penyerapan air 
pada permukaan  
bawah bawah 
sampel 

Ditimbang 

basah 

A

F
c 

menit
A

WW
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%100x
B
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Kuat Tekan 

Hasil pengujian kuat tekan dapat dilihat pada 

tabel 1 dan gambar 4. 

 

Tabel 1. Rata-rata hasil uji kuat tekan 

 

Gambar 4. Grafik hubungan fariasi tekanan 

cetak dengan hasil uji kuat tekan 

 

Dari data hasil pengujian pada tabel 1 dan 

Gambar  4 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

pengujian kuat tekan (compressive strength) 

meningkat seiring dengan penambahan 

tekanan disaat pencetakan. 

Dilihat dari garfik, bahwa dengan fariasi 

tekanan cetak 0,5 dan 0,7 nilai kuat tekan 

masih dibawah standar minimal SNI 15-2094-

2000 yang ditunjukkan dengan garis horizontal 

warna merah, untuk tekanan cetak 0,9 sampai 

dengan 1,5 sudah menunjukkan kuat tekan 

yang baik dan sudah diatas standar minimal 

yang disyaratkan oleh SNI 15-2094-2000 

seperti yang diperlihatkan pada table 2 [5]. 

Dari hasil pengujian dapat dirumuskan bahwa 

tekanan cetak 0,9 atau 1,0 MPa sudah 

menghasilkan nilai kuat tekan yang baik yaitu 

lebih kurang 64,24 kg/cm2, dan sepertinya 

sudah menunjukkan tekanan cetak yang 

optimal. Lebih lanjut untuk menaikkan 

kualitas dari segi nilai kuat tekan, perlu studi 

lanjutan yang mengkaji mengenai kualitas 

material tanah liat yang digunakan dan proses 

pembakarannya yang memenuhi standar 

temperatur untuk bahan dasar tanah liat. 

 

Tabel 2. Kuat tekan dan koefisien variasi bata 

merah pejal untuk pasangan dinding 

 

 
 

Suction Rate dan Water absorbtion 

Hasil pengujian suction rate dapat dilihat pada 

tabel 3 dan gambar 5. 

 

Tabel 3. Rata-rata hasil uji suction rate 

 

Tekanan 

Cetak (MPa) 

Suction Rate (gr/dm2/mnt) 

3 menit 4 menit 

0.5                 21.98                  13.23  

0.7                 15.01                  16.98  

0.9                 13.30                    7.73  

1.1                 10.56                    8.85  

1.3                 12.34                  14.06  

1.5                 11.26                  11.63  

Gambar 5. Grafik hubungan fariasi tekanan 

cetak dengan hasil uji suction rate 

 

Dari data hasil pengujian suction rate, terlihat 

bahwa daya serap air (sution rate) secara rata-

rata sudah berada dibawah 20 g/dm2/min, pada 

lama perendaman 3 dan 4 menit seperti data 

table 3, artinya bata sebelum digunakan harus 

direndam dalam air lebih kurang selama 3 

menit, hal ini juga didukung oleh data 

pengujian penyerapan air (gambar 6) dimana 

sebagian besar sampel uji memiliki 

penyerapan air diatas batas maksimum yang 

ditentukan yaitu 20%. Dari gambar 5 dapat 

dilihat bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara section rate dengan tekanan pencetakan, 

yaitu semakin tinggi tekanan pencetakan maka 

semakin rendah nilai section rate, hal ini 

diduga bahwa semakin padatnya material 

1 0.5 47.07                    

2 0.7 46.20                    

3 0.9 64.24                    

4 1.1 63.02                    

5 1.3 61.43                    

6 1.5 59.48                    

No
Kuat Tekan 

(kg/cm2)

Tekanan Cetak 

(Mpa)

554



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

MT-002 

 

komposit disaat melakukan pencetakan, 

sehingga telah terjadinya kontak tangensial 

antara butiran material setelah proses 

pencetakan [6]. Penyerapan air seperti yang 

diperlihatkan pada Tabel 4 gambar 6, bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

penyerapan air dengan variasi tekanan 

pencetakan, ini diduga masih adanya retak-

retak halus pada benda uji yang kemingkinan 

disebabkan oleh kualitas dari material 

komposit 

Tabel 4. Rata-rata hasil uji  

Water Absorption 

 
 

 
Gambar 6. Grafik hubungan fariasi tekanan 

cetak dengan hasil uji water absorption 

 

Kesimpulan 

Hasil uji kuat tekan (compressive 

strength) meningkat seiring dengan 

penambahan tekanan disaat pencetakan. 

Tekanan cetak 0,9 dan atau 1,0 MPa sudah 

menghasilkan nilai kuat tekan 64,24 kg/cm2 

(sudah memenuhi kualitas SNI), dan juga 

sudah menunjukkan tekanan cetak yang 

optimal. 

Daya serap air (sution rate) secara rata-

rata sudah berada dibawah 20 g/dm2/min, pada 

lama perendaman 3 dan 4 menit, artinya bata 

sebelum digunakan harus direndam dalam air 

lebih kurang selama 3 menit, hal ini juga 

didukung oleh data pengujian penyerapan air 

dimana sebagian besar sampel uji memiliki 

penyerapan air diatas batas maksimum yang 

ditentukan yaitu 20%. 
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OBSERVASI PERMUKAAN PATAH DAN KEKUATAN BAJA KARBON 
RENDAH SETELAH UJI TARIK PADA VARIASI MEDIA PENDINGIN 

Nofriady. H 1,*, Ismet Eka. P 2  
1 & 2 Teknik Mesin - Institut Teknologi Padang  

Jl. Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang 25143 - Sumatera Barat, Indonesia  

email : nof.hand11@gmail.com 

 

Abstrak 

Proses perlakuan panas adalah kombinasi dari operasi pemanasan dan pendinginan dengan kecepatan 

tertentu yang dilakukan terhadap logam atau paduan dalam keadaan padat, sebagai suatu upaya untuk 

memperoleh sifat-sifat tertentu. Proses perlakuan panas pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan, 

yang dimulai dengan pemanasan sampai ke temperatur tertentu dan  diikuti dengan holding time 

selama beberapa saat, baru kemudian dilakukan pendinginan dengan kecepatan tertentu. Tujuan 

kajian adalah untuk mengetahui morfologi permukaan patah yang terjadi pada metoda perlakuan 

panas dengan media pendinginan terhadap makro struktur logam. Hasil pengujian kekuatan 

menunjukkan bahwa nilai kekuatan tertingi terdapat pada bahan uji yang diberi perlakuan panas pada 

temperatur 820°C dengan nilai kekuatan 972 MPa  dan nilai kekuatan terkecil pada bahan media 

pendinginan oli 563 MPa. Kekerasan bahan tertinggi terdapat pada spesimen uji yang diberi 

perlakuan panas pada temperatur 820°C dengan media pendingin air yaitu 299 Hv. Secara makro 

struktur permukaan patah menunjukkan patah ulet terdapat pada bahan dengan media pendingin oli 

dan sebaliknya patah getas pada media air. Dari hasil mikrostruktur menunjukkan bahwa bahan pada 

pemanasan 820°C permukaan patah yang dihasilkan adalah patah ulet dan berserat. 

Kata kunci : Uji tarik, makrostruktur, perlakuan panas, kekerasan, baja karbon 

Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi terutama dalam 

pengerasan logam mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Kendaraan adalah suatu sistem 

yang tersusun atas material-material, masing-

masing dengan karakteristik yang cocok untuk 

pemrosesan bentuk yang sesuai dalam  

perakitan, dan sifat yang spesifik untuk 

pemakaian. Salah satunya adalah pada bodi 

kendaraan yang tersusun atas material logam. 

Logam dikenal karena konduktivitas termal 

dan listriknya yang tinggi. Logam tidak 

tembus cahaya, dan umumnya dapat dipoles 

hingga mengkilat. Umumnya, meski tidak 

selalu, logam relatif berat dan mampu dibentuk 

[2]. Baja karbon digolongkan menjadi tiga 

kelompok berdasarkan banyaknya karbon 

yang terkandung dalam baja yaitu : Baja 

karbon rendah (low carbon steel) mengandung 

karbon antara 0,025% – 0,25% C, baja karbon 

menengah (medium carbon steel) mengandung 

karbon antara 0,25% - 0,55% C dan baja 

karbon tinggi (high carbon steel) mengandung 

kadar karbon antara 0,56% -1,7% C [1]. 

Proses perlakuan panas (heat treatment) 

adalah kombinasi dari operasi pemanasan dan 

pendinginan dengan kecepatan tertentu yang 

dilakukan terhadap logam atau paduan dalam 

keadaan padat, sebagai suatu upaya untuk 

memperoleh sifat-sifat tertentu [8]. Proses 

perlakuan panas pada dasarnya terdiri dari 

beberapa tahapan, dimulai dengan pemanasan 

sampai ke temperatur tertentu, lalu diikuti 

dengan penahanan selama beberapa saat, baru 

kemudian dilakukan pendinginan dengan 

kecepatan tertentu. Dalam hal ini peneliti 

mencoba untuk mengangkat pengembangan 

proses dan perlakuan baja untuk mendapatkan 

sifat mekanik yang optimal dalam aplikasi 

bagian kendaraan.  

 

Metode Penelitian 

 

Metode kajian yang digunakan adalah 

metode eksperimen yang dilakukan di Lab. 

Material ITP dengan penekanan pada 
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karakteristik uji tarik. Kategori rancangan 

percobaan yang dipilih adalah Pre 

Eksperimental Designs bertipe Static Group 

Comparations, jadi ada kelompok percobaan/ 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok 

eksperimen terdiri dari sampel yang telah 

mengalami perlakuan panas yaitu sampel uji 

tarik berjumlah 13 sampel. Eksperimen untuk 

kelompok kontrol (raw materials) dilakukan 

sebagai pembanding sebanyak 3 sampel, 

bagaimanakah perbedaan permukaan patah 

yang terjadi antara material yang telah di beri  

perlakuan panas dengan media pendingin air 

dan oli terhadap material yang tidak 

mengalami perlakuan panas.  

Sampel pengujian sebelumnya telah 

dilakukan uji komposisi untuk mengetahui 

komposisi kimia yang terkandung dalam 

bahan. Komposisi kimia bahan seperti terlihat  

pada Tabel 1. Sampel untuk uji tarik terlebih 

dahulu dibuat dengan menggunakan mesin 

bubut konvensional menurut standart ASTM 

E8-M [6], seperti terlihat pada Gambar 1. 
 

Tabel 1. Komposisi kimia sampel (wt%). 

C Mn P S Ni Cr Mo Fe 

0.27 0.59 0.037 0.027 0.06 0.1 0.011 98.3 

 

Dimensi bahan : 

Panjang awal (Lo)  = 54 mm 

Diameter awal (Do)  = 9 mm 

Jari-jari (R)   = 8 mm 

Batas jarak putus (G)  = 45 mm 

Diameter batang (D)   = 12 mm 

 

 
 

Gambar 1. Dimensi sampel untuk uji tarik 

menurut standart ASTM E8-M. 

 

Pada gambar 1, sebelum uji tarik dilakukan, 

proses perlakuan panas pada sampel dengan 

menggunakan tungku pemanas (furnace) 

model L15/11/P320. Proses perlakuan panas 

dilakukan terhadap 13 sampel uji melalui 

pemanasan dalam dapur pemanas  dengan suhu 

pemanasan masing-masing 785°C dan 820°C. 

Kemudian sampel ditahan selama 20 menit dan 

di dinginkan pada media air dan oli.  

Sampel yang di dinginkan yaitu 3 sampel ke 

media air dan 3 sampel ke media oli. Untuk 

pembanding sampel tanpa perlakuan sebanyak 

1 sampel. Grafik proses perlakuan panas dapat 

dilihat pada Gambar 2. Alat yang dipakai 

untuk melakukan uji tarik pada sampel adalah 

mesin UTM (Universal Testing Machine) 

model RAT-30P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik proses perlakuan panas pada 

temperatur. 

 

Hasil dan Pembehasan 

 

Dari hasil eksperimen yang dijalankan, 

didapatkan data hasil uji seperti terlihat pada 

grafik gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik kekerasan rata – rata vs  

perlakuan panas bahan. 

 

Dari grafik dilihat bahwa nilai kekerasan 

sebelum diberikan perlakuan dan setelah 

diberikan perlakuan panas meningkat, pada 

temperatur 785°C ke 820°C kemudian 

dilakukan celup dalam media pendingin air 

dan oli. Nilai kekerasan spesimen yang tidak 

diberikan perlakuan memiliki nilai kekerasan 

rata – rata adalah 255,6 Hv spesimen yang 

Waktu (menit) 

Holding time 20 mnt 

820 °C 

785 °C 

0 °C 

Oil Quench 

Water  Quench 

Temp. °C 
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diberikan perlakuan panas pada temperatur 

785°C kemudian dicelup ke media pendingin 

air memiliki nilai kekerasan rata – rata 253 Hv 

dan ke media pendingin oli memiliki 

kekerasan rata–rata sebesar 180 Hv, sedangkan 

pada temperatur 820°C ke media pedingin air 

memiliki nilai kekerasan rata – rata 299 Hv dan 

Oli 182 Hv. 

 

Uji Tarik 

Pada gambar 4 terlihat bahwa baja 

mengalami kenaikan nilai kekuatan pada 

spesimen yang diberi perlakuan dengan media 

pendingin air kemudian mengalami penurunan 

kekuatan dengan media pendingin oli. Ini 

disebabkan karena pendinginan di air lebih 

cepat mengalami perubahan struktur pada 

logam dibanding dengan media oli. 

 

 
 

Gambar 4. Grafik hubungan antara Tegangan 

dan perlakuan panas. 

 

Sebelum diberi perlakuan, kekuatan 

maksimum baja adalah sebesar 800 MPa, 

kemudian setelah diberi perlakuan panas pada 

temperatur 785°C dengan media pendingin air 

kekuatan maksimumnya menjadi 965 MPa. 

Pada media pendingin oli, kekuatan 

maksimumnya 576 MPa, ini adalah lebih 

rendah kekuatannya. Untuk perlakuan panas 

pada temperatur 820°C dengan media 

pendingin air kekuatan bahan 972 MPa, dan ini 

kekuatannya lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan media oli. 

 

 
 

Gambar 5. Grafik hubungan antara Elongation 

(%) dan perlakuan panas media air dan oli. 

 

Analisa Struktur Makro 
 

Analisa permukaan patah. 

Gambar 6, menunjukkan hasil permukaan 

patah uji tarik dengan perlakuan panas pada 

suhu 820˚C pada media pendingin air. 
 

 

 
 

Gambar 6, Permukaan patah setelah uji tarik 

treatment 820˚C media air (pembesaran 300x), 

(a). tampak samping, (b). tampak atas. 

 

Pada gambar 6.a,  menunjukkan patah 

relatif tegak lurus dan terjadinya pengecilan 

penampang hanya sedikit. Gambar 6.b  terlihat 

penampilan patahan butirannya kasar dan 

a 

b 
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mengkilap (granular). Mode kristalografinya 

adalah pembelahan dimana perpatahan 

merambat sepanjang bidang-bidang kristalin 

membelah atom-atom material.  

Permukaan patah pada sampel ini 

mengandung campuran kombinasi patah ulet 

dan getas seperti yang ditunjukkan pada 

gambar (b), dimana area patah terlihat buram, 

sedangkan area patah terlihat granular atau 

mengkilap adalah area getas. Persentase luas 

regangan kepatahan yang terjadi pada sampel 

ini yaitu area ulet sebesar 5,2% dan area getas 

94,8%. Dari persentase luas regangan patahan 

yang lebih dominan adalah area getas daripada 

area ulet sehingga sampel ini termasuk patah 

getas. 

 

 

 
 

Gambar 7, Permukaan patah setelah uji tarik 

treatment 820˚C media oli, (a). tampak 

samping, (b). tampak atas. 

 

Gambar 7.a, terjadi necking sehingga 

adanya reduksi atau pengecilan luas 

penampang patahan. Gambar 7.b  terlihat 

penampilan patahan berserat dan menyerap 

cahaya. Mode kristalografinya adalah geser 

dimana perpatahan merambat melalui batas 

butir. Permukaan patah mengandung 

campuran patah ulet dan patah getas seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 7.b dimana 

area getas yang terlihat butiran halus dan 

mengkilap dan ada juga diluar area terlihat 

menyerap cahaya dan mode kristalografinya 

adalah geser. Persentase luas regangan patahan 

yang terjadi pada sampel ini adalah patah ulet 

87,2% dan patah getas 12,8%. Dari persentase 

luas regangan patahan yang lebih dominan 

adalah area ulet dari pada area getas sehingga 

sampel ini mengalami patah ulet. 
 

Analisa permukaan patah pemanasan 785˚C 

media oli. 

Pada gambar 8 dibawah ini menunjukkan 

hasil permukaan patah uji tarik dengan 

perlakuan panas pada suhu 785˚C media 

pendingin oli. 
 

 

 
 

Gambar 8. Permukaan patah sampel uji tarik 

treatment 785˚C media oli. 
 

Pada gambar 8.a, terjadinya necking 

sehingga adanya reduksi atau pengecilan luas 

penampang pada patahan. Gambar 8.b  terlihat 

penampilan patahan berserat dan menyerap 

cahaya Mode kristalografinya adalah geser 

a 

b 

a 

b 
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dimana perpatahan merambat melalui batas 

butir. Persentase luas regangan kepatahan yang 

terjadi pada sampel ini patah ulet 100% dan 

patah getas 0%. Dari persentase luas regangan 

patahan yang lebih dominan adalah area ulet 

dari pada area getas sehingga sampel 

mengalami patah ulet. 

 

Analisa permukaan patah perlakuan 785˚C 

media air. 

 

Pada gambar 9.a, menunjukkan patah relatif 

tegak lurus dan diawali patah geser sehingga 

terjadi mekanisme necking. Gambar 9.b 

terlihat penampilan patahan butirannya kasar. 

Mode kristalografinya adalah pembelahan dan 

geser dimana perpatahan merambat sepanjang 

bidang-bidang kristalin melalui butiran dan 

merambat melalui batas butir. 

 

 

 
 

Gambar 9. Permukaan patah sampel uji tarik 

heating 785˚C media air. 

 

Permukaan patah pada sampel ini 

mengandung kombinasi patah ulet dan getas 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.b 

dimana area patah yang terlihat buram atau 

menyerap cahaya adalah pada area ulet, 

sedangkan area yang terlihat kasar adalah area 

getas. Persentase luas regangan kepatahan 

yang terjadi pada sampel ini area ulet 20,8% 

dan getas 79,2%. Dari persentase luas 

regangan patahan yang lebih dominan adalah 

area getas dari pada area ulet sehingga sampel 

termasuk patah getas. 

Secara analisa permukaan patah dengan 

melihat bentuk permukaan sampel uji tarik 

terlihat bahwa terjadi perbedaan luas 

penampang pada permukaan sampel yang 

mengalami putus. Seringkali permukaan 

patahan mengandung kombinasi antara patah 

berserat dan granural, biasanya masing-masing 

jenis dinyatakan dalam persentase luas 

permukaan.  

Dalam pengujian ini dapat dilihat bahwa 

yang lebih mempengaruhi perubahan sifat 

mekanik dan bentuk permukaan patah adalah 

pendinginan dengan media pendingin pada oli. 

 

Simpulan 

 

1. Nilai kekerasan tertinggi terdapat pada 

spesimen uji yang diberi perlakuan panas 

pada temperatur 820°C dengan media air. 

2. Hasil pengujian kekuatan bahan 

memperlihatkan nilai kekuatan tertingi 

terdapat pada spesimen uji yang diberi 

perlakuan panas pada temperatur 820°C 

dengan nilai kekuatan 972 MPa dan nilai 

kekuatan terkecil pada spesimen dengan 

media oli 563 MPa.  

3. Secara makrostruktur permukaan patah  

menunjukkan patah ulet adalah sampel 

dengan media oli dan sebaliknya patah 

getas pada media air. Seringkali 

permukaan patahan mengandung 

kombinasi antara patah berserat dan 

granural atau ulet dan getas. 
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Abstrak 

Zinc nanoparticle applied in the production of zinc–air batteries provide the highest specific energy 

among the various practical metals–air combinations used in batteries. Recent technical advances are 

increasingly overcome problems experienced during the early development of this type of battery. 

For example,there is a major limitation to recharging cycles due to the massive formation of zinc 

oxide. In the present work, a reduction process using alcohol solvent while applying microwave 

plasma in-liquid is studied. Occurrence of reduction process is confirmed to occur in the temperature 

range of 1500 to 2000 K. Characterization of the synthesized nanoparticles was carried out by energy-

dispersive X-ray spectrometry and transmission electron microscope. 

Kata kunci : zinc, nanoparticle, plasma, in-liquid, microwave 

Pendahuluan 

Pemanfaatan material dalam ukuran nano 

banyak digunakan pada system enery storage 

seperti baterai[1]. Umumnya baterai yang 

digunakan pada electric vehicle 

meenggunakan Lithium, Aluminium, Iron, dan 

Zinc. Diantara beberapa jenis metal tersebut, 

zinc memiliki kelebihan antara lain energy 

densitas yang tinggi, ketersediaan, dan juga 

ramah lingkungan[2]. Namun dalam 

aplikasinya, kombinasi energi densitas yang 

tinggi dengan metal anode dapat menghasilkan 

zinc oxide dalam jumlah yang besar sehingga 

memerlukan suatu proses daur ulang agar zinc 

nanoparticle dapat dimanfaatkan kembali. 

Alkohol telah banyak digunakan sebagai 

reduktan pada berbagai jenis produksi  metal 

nanopartikel antara lain Platinum, Silver, 

Graphene, Titania dan Copper Oxide [3-7]. 

Untuk merubah zinc menjadi zinc oxide 

telah banyak diteliti dengan menggunakan 

metode oksidasi [8-10], namun penelitian 

tentang reduksi zinc oxide menjadi zinc dalam 

ukuran nanoparticle masih sangat terbatas.  

Metode In-liquid plasma telah dapat 

menghasilkan zinc maupun zinc oxide 

nanoparticle dengan menggunakan kawat 

zinc[11] dan zinc powder[12]. Nanopartikel 

yang dihasilkan akan terdispersi di dalam 

liquid sehingga dengan menguapkan cairan 

maka nanopartikel dapat dengan mudah 

dikumpulkan. Selain itu, karena reaksinya 

yang terpisah dari udara sehingga terhindar 

dari re-oksidasi.  Pada penelitian ini akan 

digunakan reduksi alkoholik untuk mereduksi 

zinc oxide menjadi zinc nanoparticle dengan 

menggunakan microwave generator sebagai 

sumber daya dalam mengaplikasikan plasma 

dalam cairan. 

Metode  

Untuk menghasilkan plasma dalam cairan 

alkohol digunakan microwave generator 2.45 

GHz dengan daya masukan 400 Watt hingga 

plasma terbentuk dengan stabil.  Tabung 

reaktor terbuat dari polycarbonate dengan 

diameter dalam 55 mm dan diameter luar 60 

mm. Elektrodanya tersusun dari batang 

tembaga berdiameter 5 mm, dialectric Teflon 

dan konduktor tembaga yang disusun tegak 

lurus pada bagian bawah reactor. Koaksial 

elektroda yang terbuat dari kuningan berongga 

diletakkan sejauh 2 mm dari ujung elektroda.  
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Gambar 1. Skema instalasi 

 

Bubuk zinc oxide sebanyak 0.3 gram akan 

dilarutkan dalam 120 ml alkohol dengan 

menggunakan alat ultrasonik sampai semua 

bubuk larut dengan sempurna. Zinc oxide 

nanopartikel berukuran 50 sampai 200 nm 

berbentuk campuran antara rektangular dan 

heksagonal diamati dengan menggunakan 

transmission electron microscope (TEM, 200 

KV, JEOL, JEM-2100). 

Selanjutnya larutan dimasukkan ke 

reaktor kemudian tekanan dalam reaktor diatur 

pada 30 kPa menggunakan aspirator. Cairan 

kemudian akan bersirkulasi dari dalam reaktor 

dan masuk kembali melalui counter elektroda. 

Penggunaan plat dimaksudkan untuk 

memaksimalkan reaksi antara plasma dengan 

larutan.  

Plasma diamati terbentuk di antara 

elektroda dan koaksial elektroda setelah 

beberapa menit microwave generator 

dijalankan. Saat menggunakan etanol, emisi 

plasma terlihat berwarna ungu dengan  

observasi mata langsung, sedangkan pada 

metanol, selain warna ungu juga terlihat emisi 

campuran warna biru dan putih. Setelah 10 

menit iradiasi plasma, pengukuran spektrum 

emisi dilakukan dengan menggunakan PMA-

11 C7473 Hamamatsu.  

Karakteristik zinc terlihat pada gambar 

2(a) untuk etanol dan (b) untuk metanol. 

 

 

 
 

Gambar 2(a). Spektrum emisi plasma pada 

etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2(b) Spektrum emisi plasma pada 

methanol 

 

Perhitungan chemical potential dari etanol 

dan methanol dapat memprediksi reduksi dari 

zinc oxide berdasarkan ekuilibrium 

kimiawinya. Dengan menggunakan data dari 

JANAF Thermodynamical Tables, komposisi 

thermal equilibrium dari produk yang 

dihasilkan saat zinc oxide bereaksi dengan 

etanol dan methanol dapat diprediksi bahwa 

reduksi akan terjadi pada range temperature 

1500 sampai 2000 K. 

Spektrum simulasi dilakukan untuk 

menghitung garis spectrum pada berbagai 

variasi temperatur kemudian dibandingkan 

dengan spectrum yang didapatkan dari hasil 

eksperimen. Terdapat kesesuaian spektrum 

pada temperature 1600 K. 
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Gambar 3. Perbandingan spectrum 

eksperimental dengan spectrum simulasi pada 

1600 K  

 

Serbuk yang dihasilkan setelah larutan 

alkohol di iradiasi dengan plasma kemudian 

dianalisa menggunakan Energy dispersive x-

ray spectrometry (EDS). Rasio massa oksigen 

terhadap zinc mengalami penurunan dari 24% 

sebelum iradiasi plasma menjadi 6% pada 

etanol dan 0.46% pada methanol setelah 

iradiasi plasma. 

Hasil pengamatan dengan transmission 

electron microscope (TEM) setelah iradiasi 

plasma terlihat pada gambar 4(a) dan (b). Hasil 

TEM menunjukkan rectangular zinc 

nanoparticle terbentuk dengan ukuran 100 nm 

baik pada etanol maupun methanol. Namun 

terlihat adanya aggregasi partikel pada 

methanol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4(a) TEM dari nanoparticle pada 

etanol setelah iradiasi plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4(b) TEM dari nanoparticle pada 

metanol setelah iradiasi plasma 

 

Metode In-Liquid plasma dapat 

menghasilkan temperatur tinggi sehingga 

kombinasi alkohol dan panas yang efisien akan 

membantu terjadinya proses reduksi.  

Kesimpulan 

Zinc nanopartikel dapat diproduksi dari 

zinc okside dengan reaksi larutan alkohol dan 

plasma menggunakan microwave generator. 

Reduksi terjadi pada range temperature 1500 

sampai 2000 K. Perubahan bentuk 

nanopartikel tidak terjadi setelah iradiasi 

plasma namun rasio massa oksigen terhadap 

zinc mengalami penurunan dari 24% menjadi 

6% pada etanol dan 0.46% pada methanol. 

Penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk 

memaksimalkan reduksi oksigen pada zinc 

oxide dan mengatasi agglomerasi partikel yang 

terbentuk.  
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Karakterisasi Sifat Mekanik Biokomposit Berpenguat Serat Rumput Laut 
sebagai Bahan Teknik Alternatif yang Ramah Lingkungan 
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Wirawan4 
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Abstrak 

Penggunaan komposit saat ini cenderung bergeser dari komposit berpenguat serat sintetis menjadi 

komposit berpenguat serat alam. Hal ini karena komposit serat alam memiliki keunggulan 

dibandingkan serat sintetis  yaitu lebih ringan, dapat dibudidayakan dan ramah terhadap lingkungan.   

Serat alam yang akan diganakan sebagai penguat pada produk biokomposit ini adalah serat yang 

berasal dari rumput laut jenis euchema spinosum.    Budidaya rumput laut ini sangat mudah, tidak 

memerlukan pupuk, tidak memerlukan pestisida seperti tanaman padi atau tanaman lainnya, serta  

umur panen yang pendek,  sehingga ketersediaannya bisa berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sifat-sifat mekanis bahan biokomposit berpenguat serat rumput laut jenis euchema 

spinosum dengan matriks polyester. Bahan biokomposit belakangan ini telah diaplikasikan untuk 

mendukung teknik biomedis seperti pembuatan kaki tiruan (socket prosthesis) atau merancang tiruan 

tubuh lainnya. Aplikasi pada otomotif dapat dilihat pada bagian interior kendaraan seperti panel pintu, 

sandaran tempat duduk, bamper dan dashboard. Sedangkan pada bangunan rumah aplikasinya untuk 

konstruksi ringan seperti plafon, partisi, serta dinding.   Matriks yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah unsaturated polyester jenis Yukalac 157 BQTN, dan hardener MEKPO 1% (v/v).  Serat    

euchema spinosum mengalami perlakuan alkali NaOH 5%. Komposit dicetak dengan teknik press 

hand lay-up, dengan variasi fraksi volume serat 10%, 15%, 20%, 25% dan 30%, yang disusun secara 

acak. Komposit hasil cetakan mengalami post curing pada suhu 70 oC selama 2 jam. Sifat mekanis 

biokomposit yang diuji meliputi kekuatan tarik, dan kekuatan lentur.   Spesimen uji tarik dibuat 

mengikuti standar ASTM D3039, dan uji lentur mengikuti standar ASTM D790M.   Pengujian tarik 

dilakukan dengan mesin uji tarik universal, dan  pengujian lentur dengan metode tiga titik 

pembebanan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan tarik tertinggi terjadi pada fraksi 

volume serat 20% yaitu sebesar 11,237 MPa, dengan modulus elastisitas 1,503 GPa. Demikian juga 

kekuatan lentur maksimum terjadi pada komposit dengan fraksi volume serat 20% sebesar 39,27 

MPa, dengan modulus elastisitas 1,33 Gpa, dan telah memenuhi standar JIS A 5905 sebagai satandard 

board S35. Data sifat mekanis yang diperoleh pada penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

pemanfaatan biokomposit sebagai bahan teknik. 

Kata kunci: perlakuan serat, euchema spinosum, unsaturated polyester, fraksi volume, kekuatan 

tarik, kekuatan lentur 

 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi manufaktur yang 

pesat serta dikaitkan dengan isu lingkungan 

menuntut adanya pengembangan material baru 

yang ramah terhadap lingkungan namun 

memenuhi persyaratan kekuatan sebagai bahan 

teknik. Saat ini material yang dipakai dalam 

bidang manufaktur dan konstruksi masih 

didominasi oleh material logam. Akan tetapi 

belakangan ini penggunaan material logam 

sudah mulai berkurang dan digantikan dengan 

material non-logam seperti komposit. 

Komposit adalah material yang terbentuk dari 

kombinasi dua atau lebih bahan melalui 

campuran yang tidak homogen, dimana sifat-

sifat mekanik dari masinng-masing bahan 

pembentuknya berbeda.  Kelebihan material 

komposit jika dibandingkan dengan logam 

adalah memiliki sifat mekanik yang baik, 

tahan korosi, dan massa jenis yang lebih 
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rendah. Secara umum serat yang sering 

digunakan sebagai penguat adalah serat 

sintetis (mineral) seperti serat gelas, karbon, 

dan grafit. Serat sintetis ini memiliki 

keunggulan dalam sifat mekanis (kekuatan) 

tetapi tidak ramah lingkungan serta harganya 

mahal. Hal ini mendorong peneliti 

menggunakan serat alam untuk membuat 

komposit yang ramah lingkungan. Komposit 

jenis ini dikenal dengan biokomposit. 

Penggunaan komposit saat ini cenderung 

bergeser dari komposit berpenguat serat 

sintetis menjadi komposit berpenguat serat 

alam. Hal ini karena komposit dengan serat 

sintetis seperti serat gelas tidak ramah 

lingkungan, menyebabkan munculnya masalah 

limbah serat gelas, yang tidak dapat diurai 

secara alami [1]. Komposit dengan serat alam 

memiliki keunggulan yaitu ramah terhadap 

lingkungan dan harganya murah karena 

tersedia baik berupa tanaman maupun berupa 

limbah pertanian.  Serat alam dapat 

dibudidayakan sehingga ketersediaannya 

dapat berkelanjutan. Keuntungan lainnya 

dibandingkan dengan serat sentitis adalah 

beratnya lebih ringan, dapat diolah secara 

alami, dan tidak menyebabkan iritasi kulit [2].    

Dalam penelitian ini rumput laut jenis 

euchema spinosum akan digunakan sebagai 

serat untuk membuat biokomposit dengan 

matriks polyester sebagai pengikat. Pemilihan 

serat alam jenis rumput laut ini dengan 

pertimbangan produksinya melimpah, mudah 

dibudidayakan, dan harganya murah.  

Biokomposit ini diharapkan dapat berperan 

sebagai bahan pendukung teknik biomedis 

seperti pembuatan kaki tiruan (socket 

prosthesis) atau merancang tiruan bagian 

tubuh lainnya. Aplikasi pada teknik otomotif 

dapat dilihat pada bagian interior kendaraan 

seperti panel pintu, sandaran tempat duduk, 

bamper dan dashboard. Sedangkan pada 

bangunan rumah aplikasinya untuk bahan 

interior seperti plafon, dinding dan papan 

partisi. Agar dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan teknik maka diperlukan data sifat-sifat 

mekanis bahan yang terdiri atas kekuatan tarik, 

dan kekuatan lentur.  

Urgensi peneltian ini adalah mencari solusi 

untuk mendapatkan bahan baru yang ramah  

lingkungan, namun memiliki sifat mekanis 

yang cukup baik sehingga layak dipakai 

sebagai bahan teknik. Beberapa penelitan yang 

relevan dan berkaitan dengan penggunaan 

rumput laut dalam pembentukan biokomposit 

ditunjukkan dalam Tabel 1 sebagai berikut.  

 

Tabel 1. Beberapa penelitian biokomposit serat 

rumput laut 

Peneliti Judul Hasil 

Luan et 

al. [3] 

Seaweed as 

Novel Biofiller in 

Polypropylene 

Composites 

Seaweed was 

successfully 

incorporated in  

polypropylene. 

Hassan 

et al. 

[4] 

Effect of γ-Rad. 

on Mechanical 

Performance of 

Hybrid Rice 

Straw/Seaweed- 

Polypropylene 

Enhanced 

mechanical 

properties 

Chitra 

and 

Kumari 

[5] 

Studies on 

Polypropylene 

Bio Composite 

with Sea Weeds 

Tensile strength 

decreases with 

increase filler 

content  

Ferrero 

et al. 

[6] 

Fully bio-based 

composites from 

gluten and 

seaweed waste 

fibers 

Improved the 

composites’ 

mechanical 

response and 

stability 

Jang et 

al. [7] 

Pretreatment 

effects of 

seaweed on 

thermal and 

mechanical 

properties of 

polypropylene 

Sulfuric acid-

treated 

improved 

thermal and 

mechanical 

properties 

Dove 

[8] 

The development 

of unfired earth 

bricks using 

seaweed 

biopolymers 

Improved both 

the compressive 

and flexural 

strength 

 

Sifat mekanis serat alam dapat diperbaiki 

dengan perlakuan kimia seperti dengan larutan 

NaOH, KMnO4, silane dan peroksida [9]. 

Perlakuan alkali meningkatkan proses 

penyatuan atau pengikatan antara matriks dan 

serat. Pengikatan yang buruk pada interface, 

menghasilkan sifat mekanis yang buruk pula. 
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Mwaikambo and Ansell [10] melaporkan 

perlakuan alkali NaOH dengan konsentrasi 

antara 4-6% menghasilkan kekakuan dan 

tegangan maksimum pada serat hemp. Waktu 

perendaman selama 2 jam pada perlakuan serat 

kelapa sawit dengan NaOH 5% menghasilkan 

kekuatan tarik tertinggi [1]. Panjang dan 

diameter serat juga mempengaruhi kekuatan 

mekanis komposit. Kekutan tarik tertinggi 

pada komposit serat pisang/phenol diperoleh 

pada panjang serat pisang  30 mm [11]. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat 

biokomposit berpenguat serat rumput laut jenis 

euchema spinosum dengan matriks polyester 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pendukung teknik biomedis, teknik otomotif 

dan bahan interior bangunan yang ramah 

lingkungan. 

 

Metode Penelitian 

Rumput laut jenis Euchema spinosum 

diperoleh dari lokasi perairan laut di daerah 

ekitar Pulau Nusa Penida, Kabupaten 

Klungkung, Provinsi Bali. Penelitian dimulai 

dari memilih rumput laut yang yang sudah tua 

dengan umur panen 42 hari. Rumput laut 

dicuci bersih kemudian dikeringkan di bawah 

sinar matahari. Selanjutnya rumput laut 

direndam dengan larutan NaOH 5% dalam bak 

air selama 2 jam. Rumput laut kemudian 

dibersihkan dengan air tawar untuk 

menetralisisr efek NaOH, lalu dikeringkan di 

bawah sinar matahari, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. Rumput laut kering dipotong 

dengan ukuran panjang 30 mm, yang siap 

dijadikan filler dalam pembuatan biokomposit. 

 

 
Gambar 1. Euchema spinosum kering 

 

Matriks yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah unsaturated polyester jenis Yukalac 

157 BQTN, dengan data teknis seperti 

ditunjukkan pada Tabel 2. Hardener yang 

digunakan adalah jenis metil etil keton 

peroxide (MEKPO) 1% (v/v).  

 

Tabel 2. Data teknis resin polyester 

 No. Parameter Nilai 

1 Densitas, ρ 1,20    g/cm3 

2 Kekuatan tarik, σ 12,07  MPa 

3 Modulus elastisitas, ε 1,18    GPa 

4 Poision ratio, ν 0,33 

Komposit dibuat dengan teknik press hand 

lay-up,  dengan variasi fraksi volume serat 

10%,  15%,  dan 20%, 25%, dan 30% yang 

disusun secara acak. Komposit hasil cetakan 

mengalami post curing pada suhu 70 oC selama 

2 jam. Spesimen uji tarik dibuat berdasarkan 

standar ASTM D3039, dan uji lentur mengacu 

pada standar ASTM D790M. Pengujian tarik 

dilakukan dengan mesin uji tarik universal, 

dan pengujian lentur dengan metode tiga titik 

pembebanan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data hasil pengujian kekuatan tarik 

biokomposit serat Euchema spinosum dengan 

matriks polyester dalam variasi fraksi volume 

serat disajikan pada Tabel 3.   Nilai numerik 

yang tercantum adalah dalam kondisi 

maksimum. Kekuatan tarik matriks polyester 

(tanpa serat) pada penelitian ini mencapai 

16,90 MPa, jauh melampaui data spesifikasi 

teknisnya   yaitu 12,07 MPa. Perbedaan ini 

disebabkan oleh karena pada penelitian ini 

matriks telah dicampur dengan hardener 

MEKPO 1 % v/v, dan mengalami post curing 

70 oC selama 2 jam.  

 

Tabel 3. Sifat tarik komposit serat rumput laut 

 Volume 

serat  

(%) 

Tegangan 

tarik 

σ (MPa) 

Regangan 

 

ε (%) 

Modulus 

Elastisitas 

E (GPa) 

0 16,90 1,307 1,32 

10 10,46 0,948 1,10 

15 10,50 0,826 1,23 

20 11,27 0,760 1,50 

25 11,14 0,749 1,49 

30 9,88 0,618 1,61 
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Kekuatan tarik pada fraksi volume 10% 

mencapai 10,46 MPa, terus meningkat sampai 

kondisi tertinggi dicapai pada komposisi fraksi 

volume serat 20% dengan kekuatan tarik 11,27 

MPa, dan modulus elastisitas 1,503 GPa. 

Selanjutnya kekuatannya menurun sampai 

pada kekuatan terendah terjadi pada fraksi 

volume 30% yaitu 9,88 MPa. Perbedaan nilai 

kekuatan tarik tertinggi dengan nilai terendah 

hanya 5,5%, yang artinya penambahan volume 

serat tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kekuatan tarik. Melalui Grafik pada Gambar 2 

dapat dilihat kecendrungan kurva menyerupai 

lengkungan pada daerah fraksi volume sera 

antara 10%-30%, dengan titik puncak pada 

volume serat 20%. Kecendrungan hasil yang 

sama dilaporkan oleh Yusoff et al.  [12] dimana 

kekuatan tarik komposit epoxy serat kelapa 

sawit tidak banyak berbeda dengan 

bertambahnya volume serat. Perbedaan nilai 

kekuatan tarik tertinggi dengan terendah hanya 

berkisar 21%. 

 

 
Gambar 2. Tegangan tarik biokomposit 

 

Tegangan maksimum komposit bergantung 

pada beberapa faktor, salah satu faktor tersebut 

adalah fraksi volume serat [9]. Sifat mekanis 

serat seperti tegangan tarik maksimum tidak 

hanya berkaitan dengan komposisi kimia serat 

tapi juga dengan struktur internal. 

Sebaliknya regangan tarik menurun dengan 

bertambahnya fraksi volume serat. Regangan 

tarik tertinggi terjadi pada fraksi volume serat 

10% yaitu 0,948%, dan terendah pada fraksi 

volume serat 30% yaitu 0,618%. Disini 

berlaku hubungan semakin meningkat 

kekuatan bahan maka semakin kaku bahan 

tersebut. Data dalam Tabel 3 menunjukkan 

modulus elastisitas tarik meningkat seiring  

dengan bertambahnya fraksi volume serat. Hal 

ini terjadi karena tegangan tarik meningkat, 

sementara regangan menurun dengan 

bertambahnya fraksi volume serat.  Modulus 

elastisitas tertinggi terjadi pada fraksi volume 

serat 30% yaitu 1,609 GPa, dan terendah 1,10 

GPa pada fraksi volume serat 10%. 

Data hasil pengujian kekuatan lentur 

biokomposit serat Euchema spinosum dengan 

matriks polyester dalam variasi fraksi volume 

serat disajikan pada Tabel 4. Nilai numerik 

yang tercantum adalah  dalam kondisi rata-rata 

maksimum.  

 

Tabel 4. Sifat lentur komposit serat rumput laut 

 Volume 

serat  

(%) 

Tegangan 

lentur 

σ (Mpa) 

Regangan 

 

ε (%) 

Modulus 

Elastisitas 

E (Gpa) 

0 84,75 5,66 1,54 

10 37,28 2,22 1,64 

15 37,83 2,35 1,61 

20 39,27 2,94 1,33 

25 35,31 2,49 1,41 

30 33,02 2,47 2,47 

 

Kekuatan lentur pada fraksi volume serat 

10% adalah sebesar 37,28 MPa dan terus 

meningkat sampai mencapai kekuatan lentur 

tertinggi sebesar 39,27 MPa pada fraksi 

volume serat 20%. Selanjutnya kekuatan lentur 

menurun sampai pada kekuatan terendah yaitu 

33,02 MPa pada fraksi volume serat 30%. 

Perbedaan nilai kekuatan lentur tertinggi dan 

terendah sekitar 11,4%, yang artinya 

penambahan volume serat dalam komposit 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kekuatan lentur. 

Grafik pada Gambar 3 memperlihatkan 

kecendrungan perubahan kekuatan lentur 

dengan bertambahnya fraksi volume serat.  
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Gambar 3. Tegangan lentur biokomposit 

 

Kecendrungan grafik kekuatan lentur 

mengikuti kurva melengkung di daerah fraksi 

volume serat antara 10%-30% dengan puncak 

tertinggi terjadi pada fraksi volume serat 20%. 

Menurut klasifikasi JIS A 5905 [13] 

berdasarkan kekuatan lentur biokomposit ini 

termasuk dalam Standard Board Type 35 

dengan simbol S35 yang memiliki kekuatan 

lenntur 35 MPa atau lebih. 

Regangan juga mengalami perubahan yang 

sama, dimana kecendrungan regangan lentur 

mengikuti kurva dengan puncak tertinggi 

2,94% pada fraksi volume serat 20%. 

Regangan lentur terendah pada fraksi volume 

serat 10% yaitu 2,22%. Modulus elastisitas 

lentur cenderung tidak berubah (datar) dengan 

meningkatnya fraksi volume serat, namun 

pada waktu volume serat 30% modulus 

elastisitas meningkat tajam dengan nilai 

tertinggi 2,47 GPa. Modulus elastisitas lentur   

terendah 1,33 GPa pada fraksi volume serat 

20%.   

 

Kesimpulan 

Sifat-sifat tarik dan lentur biokomposit 

berpenguat serat Euchema spinosum dengan 

matriks polyester yang divariasi berdasarkan 

fraksi volume serat telah dapat diinvestigasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan fraksi volume serat dalam 

biokomposit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kekuatan tarik biokomposit. Nilai 

kekuatan tarik maksimum terjadi  pada fraksi 

volume serat 20%, yaitu 11,27 MPa  dan 

modulus elastisitas 1,5 GPa,  sementara 

regangan tarik  optimum terjadi pada fraksi 

volume serat 10 %, yaitu sebesar 0,948%.   

Kekuatan lentur biokomposit tertinggi 

dicapai pada fraksi volume serat 20% yaitu 

sebesar 39,27 MPa, dan menurut JIS A 5905 

termasuk klasifikasi standard board S35.  

Regangan lentur tertinggi juga terjadi pada 

fraksi volume serat 20%, yaitu sebesar 2,94%. 

Sementara modulus elastisitas lentur tertinggi 

tercapai pada fraksi volume serat 30% sebesar 

2,47 GPa. 
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Abstrak 

Penggunaan material dari baja umumnya diperlukan perlakuan yang khusus, karena beberapa logam 

dan penggunaanya memerlukan sifat mekanik yang lebih baik pada kondisi tertentu. Bahan-bahan 

dari logam memerlukan sentuhan akhir atau finishing agar dapat terlihat lebih menarik, tahan lama 

dan tahan kontak lingkungan. Baja banyak dipergunakan sebagai bahan pembuat rangka tower, 

rangka jembatan, rangka bangunan dan kontruksi lainnya. Namun dibalik kelebihannya tersebut 

logam ini memiliki kelemahan yaitu kemampuannya untuk tahan terhadap faktor kontak terhadap 

lingkungan sangat rendah. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah dengan proses hot dip 

galvanize yang merupakan prinsip pelapisan logam seng dipanaskan hingga mencapai titik lebur, 

kemudian logam dasar yang sudah melalui proses pendahuluan sebelumnya, dicelupkan ke dalam 

seng lebur tersebut sehingga akan terjadi ikatan metalurgi yang sangat adhesi. Proses hot dip 

galvanize dilakukan pada variasi temperatur 435°C, 450°C dan 465°C dengan lama waktu celup 

masing masing 1, 5 dan 10 menit. Perlakukan material ini disesuaikan dengan sifat yang dimiliki oleh 

bahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan temperatur dan waktu celup 

memberikan pengaruh pada ketebalan dan kekerasan baja krupp 1191, terjadi pada temperatur 4650C 

dengan waktu 10 menit kekerasan 122,11 HVN dan ketebalan 144,89 µm. Jadi perlakuan hot dip 

galvanis dengan variabel temperatur dan lama waktu celup memberikan pengaruh terhadap kekerasan 

baja krupp 1191 yang terlapisi seng.  
  
Kata Kunci : Hot dip galvanis, kekerasan, ketebalan dan baja Krupp 1191. 

 

Pendahuluan 

Dalam bidang kontruksi sifat mekanik 

paling banyak diharapkan ada pada logam 

yang digunakan yaitu kemampuan untuk 

menerima beban gesek dan juga tahan terhadap 

kondisi lingkungan. Salah satu logam yang 

paling sering di pakai pada kontruksi  adalah 

baja Krupp 1191. Baja ini selain mudah 

didapat dipasaran juga memiliki kelebihan 

dapat dibentuk dengan mudah. Karena 

kelebihannya baja ini banyak dipergunakan 

sebagai bahan pembuat rangka tower, guard 

rail (pengaman jalan), tiang listrik dan fungsi 

yang lainnya. Namun dibalik kelebihannya, 

baja Krupp 1191 memiliki kelemahan yaitu 

kemampuannya terhadap sifat keausan dan 

ketahanan terhadap faktor-faktor pengaruh 

lingkungan sangat rendah. Untuk mengindari 

hal tersebut dapat dilakukan dengan melapisi 

permukaan logam melalui proses hot dip 

galvanize. Prinsip pelapisan ini adalah logam 

seng dipanaskan hingga mencapai titik lebur, 

kemudian logam dasar yang sudah melalui 

proses pendahuluan sebelumnya dicelupkan ke 

dalam seng lebur sehingga akan terjadi ikatan 

metalurgi sangat adhesi. Pelapisan dapat 

mencegah terjadinya kontak langsung terhadap 

lingkungan korosif, juga meningkatkan 

beberapa sifat mekanis dari logam yang 

dilapisi serta dapat memberikan tampilan 

permukaan benda kerja menjadi licin dan 

mengkilap. Proses hot dip galvanize dapat 

merubah struktur mikro sehingga fase yang 

terjadi akan berubah juga. Peneliti sebelumnya 

menyatakan galvanisasi baja di dalam seng 

murni, Zn-O, l%Al dan Zn-0,2%Al dilakukan 

pada 450°C untuk waktu celup  60 detik, 

lapisan intermetallik Fe-Zn yang terbentuk 

dalam bahan galvanize tersebut terdiri dari fase 

gamma dan fase beta [1].  Kerugian yang 

timbul akibat proses hot dipped galvanize, 

ketebalan lapisan dari permukaan hot dipped 

galvanizing kurang merata dan rawan sekali 

terjadi distorsi jika dalam perencanaan 

prosesnya kurang maksimal. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yadav 
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menyatakan bahwa lapisan paduan Fe-Zn hasil 

proses hot dip galvanize memiliki laju korosi 

terendah dibanding lapisan lain [2]. Zinc 

adalah logam putih kebiruan, logam ini cukup 

mudah ditempa dan liat pada 1100C-1500C dan 

menjadi sangat rapuh jika dipanaskan diatas 

2000C. Jika dibiarkan di udara terbuka yang 

lembab, akan terbentuk lapisan garam-garam 

dasar tipis dan putih sebagai pelindung, untuk 

sifat ini maka zinc lebih cocok jika digunakan 

untuk melapisi baja dengan proses galvanisasi. 

Zinc dapat melebur dalam dapur galvanis pada 

temperatur 4190C dan mempunyai titik didih 

9070C. Pelapisan logam dengan logam pelapis 

zinc memiliki beberapa keuntungan yaitu : 

murah, cukup tersedia dialam dan tahan lama.  

Lapisan yang dapat menghasilkan ketahanan 

gesekan dan pengaruh faktor lingkungan   

adalah lapisan dengan bahan  pelapis logam 

dan non logam, sedangkan mekanisme proses 

dapat dilakukan dengan metode antara lain 

lapisan secara listrik (electroplating) dimana 

pada pelapisan ini menggunakan perubahan 

arus listrik pada proses electroplating chrom 

keras terhadap ketebalan dan kekerasan baja 

ST 60 [3]. Dari hasil penelitian sebelumnya, 

maka pada penelitian ini akan dibahas tentang 

perlakuan hot dip galvanize baja Krupp 1191 

untuk baja tahan kontak lingkungan terhadap 

kekerasan dan ketebalan lapisan seng yang 

terjadi akibat pengaruh variasi temperatur dan 

waktu penahanan.  

 

Bahan dan Metode Penelitian 

Adapun bahan–bahan yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah :  Baja krupp 1191 

adalah baja dengan kandungan  sampai 0,37 % 

C dan memiliki kekuatan tarik  minimum 37 

kg/mm2,dengan komposisi unsur kimianya : 

0,32–0,38% Karbon (C); 0,60–0,90% Mangan 

(Mn); 0,05% max Sulfur (S); 0,04% max 

Pospor (P); sisa kandungannya adalah besi  

(Fe). Dan bahan ini pada penelitian dipakai 

sebagai spesimen yang akan dilapis hot dip 

galvanize. Adapun luas permukaan spesimen 

yang akan dilapis adalah dengan  panjang  10 

cm,  lebar 2 cm dan tebal 0,50 cm, jadi luas 

permukaan yang akan dilapisi adalah 52 cm2.  

Spesimen uji dapat dilihat pada gambar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1   Benda uji 

 

Bahan Pelapisan  

- Zinc padat berbentuk lempengan segi empat 

dengan berat 25 kg dipakai untuk bahan 

pelapis dalam proses hot dip galvanize. 

- Larutan yang digunakan adalah larutan 

fluxing yang mana proses ini dilakukan 

sebelum benda kerja dicelup ke zinc. 

- Zinc Amonium Clouride ( ZnCl2 )…... .. 1 kg 

- Air…………………………………..... . 10 lt 

- Temperatur…………………………...   

80°C 

Sebelum pencelupan kedalam larutan fluxing 

dilakukan pembersihan dengan larutan asam 

HCl  dan basa NaOH  

Alat penelitian  

- Bak celup adalah bak penampungan untuk 

tempat zinc padat dilelehkan. Bak ini 

terbuat dari plat baja dengan ukuran 60 x 50 

x 15 cm dan tebal plat baja 1 cm, cukup 

tebal untuk menahan beban zinc seberat 50 

kg.  [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 . Bak Celup 

 

- Burner berfungsi untuk memanaskan zinc 

hingga mencapai titik leleh yang 

diharapkan. Burner yang digunakan adalah 

memakai bahan bakar elpiji 

- Thermometer adalah alat ukur temperatur 

sehingga suhu / temperatur bisa diketahui. 

- Termostat adalah alat ukur untuk menjaga 

suhu tetap konstan 

- Skaiping ini dipakai untuk membersihkan 

kotoran (abu) diatas permukaan cairan zinc 

panas. 

- Electro wisht adalah dynamo listrik yang 

dilengkapi dengan crane yang dipakai untuk 
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mengangkat benda kerja dengan kecepatan 

konstan. 

- Mikroskop digunakan untuk mengamati 

ketebalan lapisan hot dip galvanize pada 

permukaan specimen 

- Mesin uji kekerasan vikers digunakan untuk 

mengukur nilai kekerasan yang diperoleh 

setiap titik yang ditentukan. 

- Jangka Sorong dipergunakan sebagai alat 

untuk mengukur dimensi dari specimen 

yang diuji. 

- Stopwatch untuk menghitung waktu 

pencelupan. 

- Timbangan digital untuk mengukur berat 

specimen sebelum dan sesudah pencelupan. 

 

Langkah – langkah Penelitian 

Pengerjaan pendahuluan (Pretreatment) 

Pengerjaan mekanis, untuk menghilangkan 

sirip-sirip, geram dan sebagainya yang masih 

melekat pada logam dasar, sehingga akan 

mendapat kualitas permukaan yang lebih baik. 

Pekerjaan seperti ini antara lain gerinda, poles, 

kikir, sikat baja, semprot pasir dan sebagainya. 

Pembersihan lemak (Degreasing), untuk 

menghilangkan lemak, minyak dan sejenisnya 

pada permukaan logam dasar, bahan pencuci 

yang biasa digunakan adalah alkali dan coustic 

soda. 

Pembilasan (Rinsing), menetralisir sisa–sisa 

asam atau alkalin yang membasahi permukaan 

logam dasar. Sisa–sisa asam atau alkalin ini 

berasal dari proses dilakukan sebelumnya. Air 

pembilasan hendaknya dijaga agar selalu 

netral dan bersih, oleh karena itu sebaiknya 

teknik pembilasan ini diatur sedemikian rupa 

agar air pembilas secara kontinyu mengalir 

hingga air pembilasnya selalu berganti atau 

baru. 

Pencucian asam (Pickling), untuk mereduksi  

oksida atau karat  dan sejenisnya pada 

permukaan logam dasar. Selain itu pickling 

berfungsi juga untuk menetralisir, mungkin 

masih adanya sisa–sisa alkalin akibat dari 

proses pembilasan yang kurang sempurna. 

Biasanya larutan pickling terbuat dari asam 

sulfat (H2SO4) atau asam chloride atau 

campuran asam sulfat dan asam fluorid. 

Fluksing (Fluxing) 

Dalam teknologi pelapisan seng celup panas, 

pengerjaan fluxing sangat menentukan 

berhasilan atau tidaknya suatu lapisan, karena 

fungsi dari fluksing adalah :  

- Pencucian/pembersih akhir dari logam 

dasar terhadap kemungkinan masih adanya 

sisa-sisa bahan pengotor yang menodai 

permukaan logam dasar misalnya sisa-sisa 

akhir dari proses degresi dan pembilasan, 

sisa asam dari proses pickling dan 

pembilasan. 

- Mencegah agar logam dasar tidak 

teroksidasi selama waktu sebelum dilapis. 

- Mencegah terbentuknya dross yang 

berlebihan pada permukaan logam dasar. 

Biasanya larutan fluksing terbuat dari bahan 

(ZnCl2) Zinc Amonium Chloride dicampur 

dengan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3 Sekema Hot dip galvanize 

 

Proses pelapisan logam seng 

Oleh karena pada pelapisan hot dip 

galvanize memerlukan suatu ikatan yang kuat 

antara logam dasar dan pelapis (logam seng), 

maka itu diperlukan logam pelapis dalam 

keadaan lebur, sehingga akan terjadi proses 

metalurgi pelapisan. 

Proses pelapisan pertama yang perlu 

diperhatikan adalah seng leburnya. Setelah 

seng dileburkan hingga mencapai temperatur 

antara 445oC–4550C, dan dibiarkan pada 

temperatur tersebut selang beberapa waktu, 

biasanya dalam kondisi seperti tersebut pada 

permukaan seng lebur sering terjadi oksida 

(pengapungan terak). Untuk mencegahan serta 

membersihkan permukaan seng lebur ini maka 

kedalam seng dimasukkan bahan fluks. 

Pengukuran temperatur dapat dilakukan 

dengan mengunakan thermocouple. 

 

Proses pengerjaan akhir (Post Treatment) 

Proses ini dilaksanakan setelah logam dasar 

dilapisi, lalu dicelupkan kedalam air yang 
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temperaturnya berkisar antara 70oC–80oC. Hal 

ini bertujuan untuk mendapatkan kehalusan.  

 

 

Mekanisme Hot Dip Galvanize 

Mekanisme terbentuknya lapisan hot dip 

galvanize berdasarkan deret volta sifat 

perlindungan ini dapat diartikan bahwa lapisan 

seng bersifat anodis terhadap logam–logam 

dasarnya, sehingga dalam pemakainnya tidak 

begitu mengkhawatirkan. Oleh karena logam 

pelapis lebih reaktif terhadap logam dasar (Fe) 

hal ini didasarkan deret volta yang mana logam 

seng terletak diatas logam besi yang berarti 

kurang mulia dibandingkan logam besi. 

 

Bersifat lebih anodik : Logam – logam yang 

lebih aktif (kurang mulia)  

 Magnesium 

 Aluminium 

 Seng 

 Cadnium 

Cupper 

Besi 

 Nickel 

 Lead 

 Tin 

 Chromium 

 Perak   

 Bersifat lebih katodik : Logam –logam yang 

lebih mulia. 

 

Berdasarkan deret volta, maka dapat diuraikan 

reaksi yang terjadi baik pada logam seng 

maupun pada logam besi [5]: 

 

 

 

 

   

 

 

 

Logam seng akan terkorosi berdasarkan reaksi 

Zn      Zn+- + 2e- 

Zn++ + 2 OH -   Zn ( OH )2 

Zn+ + 2 ePT-PT    H2 (gas ) 

 

Ketebalan Lapisan 

Ketebalan lapisan yang terbentuk dapat 

dicari dengan cara metematis yaitu dengan 

membandingkan masa lapisan yang terbentuk 

dengan masa jenis pelapis dan luas permukaan 

setelah dilapisi [6]. (Lowenheim, Frederick. A, 

1978.) 

A

W
T

.
   ........................................  

(1) 

Dengan  :   

    T = Tebal lapisan yang terbentuk (cm) 

   w1 = Berat spesimen sebelum dilapisi (gr) 

   w2 = Berat  spesimen setelah dilapisi (gr) 

  W  = Berat lapisan yang terbentuk (gr) 

    = Massa jenis pelapis (gr/cm3) 

  A  = Luas permukaan setelah dilapisi (cm2) 
 

Adapun tahapan dalam penelitian sebagai 

berikut : 

Proses persiapan : 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang dipakai 

selama penelitian. 

2. Memasang semua alat untuk proses 

pelapisan. 

3. Melakukan proses pembersihan specimen 

4. Melakukan penimbangan berat specimen 

sebelum pencelupan (hasil berat yang 

didapat dipergunakan nanti sebagai acuan 

untuk mencari ketebalan lapisan). 

Proses Pelapisan 

1. Panaskan zinc padat pada bak pencelupan 

hingga mencapai titik lebur. 

2. Celup specimen ke larutan fluxing selama 

30 detik 

3. Setelah specimen kering dengan 

menggunakan electrict wisht celupkan 

specimen ke bak pencelupan. 

4. Perlakuaan temperatur yang diamati adalah 

435°C,450°C dan 465°C.  

5. Angkat specimen setelah proses pencelupan 

selama  1 menit, 5 menit, dan 10 menit. 

Pengukuran ketebalan lapisan 

1. Ukur berat specimen sebelum pencelupan 

2. Ukur berat specimen sesudah pencelupan 

3. Hitung tebal lapisan dengan menggunakan 

persamaan  (1). 

Pengujian kekerasan permukaan spesimen 

1. Atur Brightness dari lampu dengan 

menggunakan control transformer dan arus 

yang digunakan sebesar 0,6A. 

2. Tempatkan unit untuk aplikasi beban pada 

posisi kerjanya. Tanda arm untuk 
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menggerakkan beban uji pada posisi 

vertikal. 

3. Letakkan benda uji di meja atas yang 

tersedia (saat kalibrasi tempatkan hardnes 

tes Block). 

4. Atur jarak indetor dengan permukaan benda 

uji sekotar 3–4 mm. Kalau ujung indentor 

tidak terlihat karena tertutup oleh pelindung 

indentor maka jarak ini adalah 0,5–1 µm 

antara indentor dengan permukaan benda. 

Usahakan ujung indentor terlihat agar 

indentasi maksimal. 

5. Aplikasikan beban mendongkel arm 

kedepan sehingga indentor mengenai 

spesimen. 

6. Setelah arm mencapai posisi putar 

sepenuhnya berikan penahanan untuk 

mengeliminasi creep behavior dari 

specimen.  Waktu penahanan 10–15 detik. 

7. Kembalikan arm ke posisi semula dari 

permukaan benda kerja. Hindari gerakan 

horizontal agar benda kerja tidak terjadi 

kerusakan dari unit pembebanan bekas 

identasi. 

8. Geser unit aplikasi beban sehingga unit 

mikroskop sekarang berada diatas benda 

uji, atau focus dari objektif sehingga dapat 

melihat bekas indentasi pada spesimen. 

9. Perlu di catat dalam melakukan pengukuran 

adalah berapa jumlah garis atau jarak antara 

dua garis-garis horizontal yang disebut 

sebagai “a”, sekala dari “a” tersebut sesuai 

pembesaran yang dipakai. Sedangkan posisi 

“b” disebut sekala jaraknya dihitung sama 

seperti perhitungan jarak “a”. panjang jarak 

yang di ukur adalah:(a x sekala a) + (b x 

sekala b) 

10. Setelah dilakukan indentasi, ulangi 

langkah tersebut pada potongan spesimen 

lain pada jarak yang berbeda dan catat 

nilai kekerasan tiap spesimen yang diuji. 

11. Hasil pengukuran dicatat dan pengujian 

kekerasan selesai.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengujian kekerasan  

Data hasil pengujian   nilai kekerasan 

dihitung berdasarkan metode Vickers [7] pada 

permukaan lapisan dari masing–masing 

specimen yang tanpa perlakuan  dapat 

ditabelkan. Pengujian material dengan 

perlakuan sebanyak 27 kali dengan 3 kali 

pengulangan pada masing-masing specimen. 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan 

diperoleh data nilai rata-rata kekerasan seperti 

ditunjukan dalam tabel 2 dan kekerasan 

spesimen tanpa perlakuan pada tabel 1:  

Tabel 1.  Data hasil pengujian kekerasan 

(HVN)  tanpa perlakuan. 

 

  Benda uji 

1 2 3 

a1 3 3 3 

b1 38 37 38 

a2 4 3 3 

b2 38 42 39 

d1 0,376 0,374 0,376 

d2 0,476 0,384 0,378 

d 0,426 0,379 0,377 

Kekerasan 102,16 129,07 130,44 

Kekerasan 
Rata-rata 

120.56 

 

 Oleh karena tidak terjadi perlakuan 

apapun pada spesimen ini, maka kekerasan 

yang dicari hanya 1 spesimen dengan 3 kali 

titik pengulangan dan kemudian di rata– 

ratakan. Jadi kekerasan yang diperoleh pada 

spesimen tanpa perlakuan adalah 120,56 HVN. 

 

Hasil uji kekerasan dengan perlakuan  

Untuk memudahkan analisa data maka 

dihitung rata–rata hasil kekerasan pelapisan. 

Dari hasil ini dapat di tabelkan  nilai kekerasan 

(HVN) rata–rata dari masing–masing 

spesimen pada temperatur 4350C, 4500C dan 

4650C, dapat dilihat pada tabel 2 

 

Tabel  2  Hasil nilai kekerasan pada temperatur 

perlakuan dan lama pencelupan 
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Dari Tabel 2 dapat diplot dalam bentuk grafik 

hubungan antara pengaruh lama pencelupan 

material dalam larutan seng dengan temperatur 

perlakuan pada masing-masing temperatur 

4350C, 4500C dan 4650C. 

 
Gambar 4 Grafik hubungan kekerasan dan 

lama pencelupan pada 435oC  
 

   

 

 

 

 

Gambar 5 Grafik hubungan kekerasan dan 

lama pencelupan pada 450oC 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Grafik hubungan kekerasan dan 

lama pencelupan pada 465oC 

  

 

 

Pada gambar 7 gabungan dari grafik  4, 5 dan 

6 dapat dilihat dan dinyatakan bahwa pengaruh 

lama pencelupan pada masing-masing 

temperatur perlakuan, memberikan nilai 

peningkatan pada sifat kekerasan material 

yang dilapisi seng dari semua perlakuan yang 

dikenakan pada material uji. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 7 Grafik hubungan kekerasan dan 

lama pencelupan pada seng 
 

Analisa variasi waktu penahanan dan 

temperatur Hot Dip galvanize terhadap 

Kekerasan . 

Berdasarkan grafik hubungan kekerasan dan 

lama pencelupan pada seng (gambar 7) dapat 

diketahui bahwa dengan variasi waktu tahan 

pencelupan pada proses pelapisan hot dip 

galvanize, yaitu: 1, 5 dan 10 menit maka di 

dapat hasil kekerasan lapisan rata-rata sebesar 

76.94, 80.09 dan 85.67 HVN pada kondisi 

temperatur 4350C. Pada temperatur 4500C 

hasil kekerasan lapisan rata-rata sebesar 88.87, 

92.53 dan 95.54 HVN. Dan juga pada kondisi 

temperatur 4650C hasil kekerasan lapisan rata-
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rata sebesar 101.23, 115.13 dan 122.11 HVN. 

Kekerasan paling rendah didapat dengan 

menggunakan waktu tahan sebesar 1 menit 

yaitu 76.94 HVN dan kekerasan paling tinggi 

didapat dengan menggunakan waktu tahan 

sebesar 10 menit yaitu 122.11 VHN. Dapat 

disimpulkan bahwa dari hasil penelitian 

semakin lama waktu tahan yang digunakan 

maka semakin keras pula lapisan yang 

dihasilkan, hal ini dikarenakan semakin 

banyaknya pergerakan dan difusi atom Zn 

untuk membentuk lapisan layer di permukaan 

benda kerja, sehingga lapisan yang menempel 

bertambah tebal. Semakin tebal lapisan 

berakibat pada semakin banyak fasa Zeta dan 

Gamma yang terbentuk, fasa Zeta dan Gamma 

diketahui memiliki sifat yang keras sehingga 

semakin tebal lapisan maka semakin keras pula 

material yang dilapisi. 

 

Hasil pengujian ketebalan lapisan 

Alat yang digunakan untuk melakukan 

pengujian ketebalan lapisan coating 

menggunakan Elcometer Digital 456-England. 

Untuk memudahkan analisa data maka 

dihitung tebal rata–rata  dari masing–masing 

spesimen pada temperatur 4350C, 4500C, 

4650C, dan adapun hasilnya pada tabel 3 

 

Tabel 3  Data hasil ketebalan lapisan pada 

temperatur perlakuan dan waktu celup 

Dari Tabel 3 dapat diplot dalam bentuk 

grafik hubungan antara pengaruh lama 

pencelupan material dalam larutan seng 

dengan temperatur perlakuan pada masing-

masing temperatur 4350C, 4500C dan 4650C 

untuk menentukan ketebalan lapisan. 

 

Gambar 8 Grafik hubungan ketebalan lapisan 

dan lama pencelupan pada 435oC 

 

Gambar 9 Grafik hubungan ketebalan lapisan 

dan lama pencelupan pada 450oC 

 

Gambar 10 Grafik hubungan ketebalan 

lapisan dan lama pencelupan pada 465oC 
 

Gabungan dari grafik  8, 9 dan 10 dapat dilihat 

pada gambar 11 yang menyatakan bahwa dari 

hasil uji ketebalan yang telah dilakukan 

didapatkan grafik untuk variasi waktu tahan hot 

dip galvanize dengan temperatur pada masing-

masing perlakuan memberikan nilai 

peningkatan ketebalan lapisan.  
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Gambar 11 Grafik hubungan ketebalan 

lapisan dan lama pencelupan pada seng 

 

Analisa variasi waktu tahan hot dip 

galvanize terhadap ketebalan lapisan.  

Dari gambar 11 grafik hubungan ketebalan 

lapisan dan lama pencelupan pada seng dapat 

diketahui bahwa dengan variasi waktu tahan 

pencelupan pada proses pelapisan hot dip 

galvanize, yaitu: 1, 5 dan 10 menit di dapatkan 

hasil ketebalan lapisan rata-rata sebesar 66.54, 

77.53 dan 99.13 μm pada temperatur 4350C. 

Pada temperatur  4500C hasil ketebalan lapisan 

rata-rata sebesar 85.87, 104.52 dan 121.98 μm 

dan temperatur 4650C  hasil ketebalan lapisan 

rata-rata sebesar 114.69, 130.64 dan 144.89 

μm. Ketebalan lapisan paling rendah didapat 

dengan menggunakan waktu tahan sebesar 1 

menit yaitu 66.54 μm dan ketebalan paling 

tinggi didapat dengan menggunakan waktu 

tahan sebesar 10 menit yaitu 144.89 μm. 

kesimpulan bahwa semakin lama waktu tahan 

yang digunakan maka semakin tebal pula 

lapisan yang dihasilkan, hal ini dikarenakan 

semakin banyaknya pergerakan dan difusi 

atom Zn untuk membentuk lapisan layer di 

permukaan benda kerja, sehingga lapisan yang 

menempel bertambah tebal.  

Tetapi perlu diperhatikan ketebalan lapisan 

optimum pada penggunaan material yang telah 

di galvanize, artinya ketebalan lapisan yang 

tinggi belum tentu bagus pada aplikasi 

dikarenakan lapisan yang sangat tebal akan 

dapat menganggu peresisi dari suatu material 

pada aplikasi penggunaan.  

Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada material baja Krupp 1191 

yang termasuk material baja karbon rendah 

dilakukan proses hot dip galvanize dengan 

variasi waktu tahan pencelupan yaitu 1, 5 dan 

10 menit maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Semakin lama waktu tahan pencelupan pada 

proses hot dip galvanize yaitu 10 menit 

mengakibatkan semakin tebal lapisan zinc 

yang dihasilkan. Pada perlakuan temperatur  

4650C dengan waktu tahan 10 menit 

mempunyai ketebalan lapisan sebesar 

144.89 μm.  

2. Semakin lama waktu tahan pencelupan pada 

proses hot dip galvanize yaitu 10 menit 

mengakibatkan semakin tebal lapisan zinc 

yang dihasilkan dan nilai kekerasannya 

akan semakin tinggi pula. Didapat pada 

perlakuan temperatur 4650C dengan nilai 

kekerasan tertinggi yaitu sebesar 122.11 

HVN.  
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Abstrak 

Serat ijuk sebagai pengisi komposit diberikan perlakuan kimia untuk meningkatkan kompatibilitas 

dengan matrik epoxy. Perlakuan kimia disini meliputi perlakuan alkali dengan larutan ammonium 

hidroksida(NH4OH),sodium hidroksida( NaOH) dan potassium hidroksida(KOH), masing-masing 

larutan memiliki kelarutan basa yang berbeda. Karakterisasi dilakukan dengan uji FTIR dan XRD. 

Hasil penelitian dengan uji FTIR menunjukkan tidak adanya perubahan gugus fungsi kimia serta tidak 

ada transformasi struktur kristal yang terjadi pada serat ijuk  berdasarkan hasil uji XRD.  

 

Pendahuluan 

     Pohon Aren (Arenga Pinnata) termasuk 

dalam familia Arecaceae(Palmae) dan 

termasuk tumbuhan berbiji tertutup( 

Angiospermae), pohon tidak bercabang, 

memiliki pokok batang dimana bagian 

atasnya tertutup oleh pelepah daun dan 

diselimuti oleh serabut berwarna hitam 

yang dikenal sebagai ijuk atau duk. Serat 

Ijuk mempunyai sifat di antaranya berupa 

helaian serat berwarna hitam,  bersifat 

elastis ,kuat dan ulet serta sangat tahan 

dalam air bersifat  asam serta dalam air 

bergaram.  Pemanfaatan serat ijuk dalam 

teknologi komposit semakin luas,  beberapa 

hasil penelitian  seperti yang dilakukan 

Mimpin Sitepu [1 ] dimana serat ijuk bisa 

digunakan sebagai perisai radiasi 

gelombang elektromagnetik di antaranya 

radiasi nuklir ,serat ijuk mampu menyerap 

radiasi α dan β yang dipancarkan oleh unsur 

radioaktif dan berdasarkan hasil penelitian 

dari Evi Christiani[2 ], serat ijuk dapat 

digunakan sebagai perisai radiasi netron. 

Pengembangan lebih lanjut tentang potensi 

serat ijuk sebagai perisai radiasi gelombang 

elektromagnetik perlu dilakukan mengingat 

spektrum gelombang elektromagnetik yang 

lebar,selain yang terionisasi seperti di atas 

ada juga yang tergolong radiasi non-

terionisasi, seperti gelombang 

mikroelektromagnetik.  

       Serat ijuk sebelum digunakan sebagai 

pengisi atau penguat dalam proses 

pembuatan komposit diberi perlakuan 

permukaan agar kompatibilitasnya dengan 

matrik polimer dapat ditingkatkan. 

Kompatibilitas serat dengan matriks 

polimer meningkat disebabkan beberapa 

hal seperti berkurangnya sifat hidrofilik 

serat, serat lebih bersih , porositas dan 

kekasaran permukaan serat meningkat, dan 

sifat wettability serat lebih baik, dengan 

demikian  komposit menjadi makin kuat. 

Perlakuan permukaan serat dapat dilakukan 

dengan perlakuan kimia antara lain dengan 

peredaman dengan larutan alkali, 

permanganat dan penggunaan bahan 

kopling(coupling agent).[3] Perlakuan 

alkali memang dapat meningkatkan sifat 

mekanik serat namun di sisi lain seiring 

dengan menurunnya sifat hidrofilik maka 

menurun pula sifat listrik, yaitu 

konduktivitas dan konstanta dielektrik serat 

yang mana dibutuhkan dalam fungsi 

sebagai perisai gelombang 

mikroelektromagnetik. Terkait dengan sifat 

listrik, Paul, A,et.al[ 4], telah melakukan 

kajian pengaruh perlakuan permukaan pada 

sifat listrik komposit serat sisal-matrik low-

density polyethylene(LDPE), perlakuan itu 

adalah perlakuan NaOH 10 %, acetylasi, 

peroxide, asam strearic ,potasium 

permanganat dan isocyanate. Hasilnya 

menunjukkan penurunan nilai dielektrik 

pada komposit dengan serat yang di 

treatment, dan sebaliknya ada peningkatan 

nilai resistivitas. Komposit dengan serat 

tanpa perlakuan memiliki konstanta 

dielektrik tertinggi, disusul  isocyanate, 
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NaOH dan acetylasi. Jacob, M[ 5], telah 

melakukan penelitian tentang pengaruh 

perlakuan alkali NaOH 0.5 %,1,2% dan 4 % 

selama 1 jam dan perlakuan silane 

fluorosilane,3-aminopropyltriethoxysilane 

dan vinyl triethoxysilane 0,4 % selama 1.5 

jam pada hibrid serat sisal-oil palm, 

kemudian dibentuk komposit dengan 

matrik karet alam, hasilnya menunjukkan 

perlakuan kimia meningkatkan resistivitas 

dan menurunkan nilai konstanta dielektrik. 

Konstanta dielektrik tertinggi pada 

komposit dengan penguat serat tanpa 

perlakuan, setelah itu perlakuan 0.5 % 

NaOH dan paling rendah 4 % NaOH dan 

sebaliknya terjadi pada nilai resistivitas.   

     Perlakuan alkali dengan NaOH sudah 

banyak dilakukan, selain relatif lebih 

ekonomis juga hasil yang diperoleh cukup 

baik, meski demikian perlu dilakukan 

penelitian tentang perlakuan dengan alkali 

lain seperti NH4OH dan KOH untuk 

mengetahui perbandingan hasilnya secara 

kualitatif maupun kuantitatif misal dari 

perubahan komposisi senyawa di dalam 

serat ijuk. Larutan NH4OH termasuk basa 

lemah, NaOH dan KOH tergolong basa 

kuat dimana KOH memliki kelarutan basa 

yang lebih besar. Basa kuat memiliki nilai 

logaritmik konstanta disosiasi basa (pKb) 

lebih kecil dibandingkan basa lemah. Pada 

penelitian dan pembahasan saat ini, 

karakterisasi baru dilakukan pada 

perubahan morfologi permukaan serat, 

perubahan komposisi senyawa dan 

perubahan derajat kristalinitas  pada serat 

ijuk akibat perlakuan alkali yang berbeda 

kelarutan basa, jadi belum sampai pada 

pengujian karakterisasi perubahan sifat 

listrik serat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Pohon Aren dan serat 

Ijuk 

 

Tabel  1 Sifat Fisik dan Mekanik Serat 

Ijuk 

 
 

Tabel 2 Sifat Kimia Serat Ijuk 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

Material 

Serat ijuk(arenga pinnata) diperoleh dari 

daerah Gianyar , Bali. Larutan alkali yang 

digunakan adalah larutan ammonium 

hidroksida NH4OH, sodium 

hidroksida(NaOH) dan Potasium 

Hidroksida( KOH).  

Tabel  3 Kekuatan Basa dan pH  larutan 

Alkali 

 
 

Pembuatan Specimen  

       Serat ijuk dibersihkan dan dikeringkan, 

dibagi menjadi empat bagian, satu sampel 

tanpa perlakuan, dan tiga sampel lainnya 

dengan perlakuan, yaitu, masing-masing 

satu untuk perlakuan NH4OH 0,25 M ,  

NaOH 0,25 M , dan KOH 0,25  M . Serat 

direndam selama 1 jam di dalam larutan 

alkali masing-masing, setelah itu diangkat 

dan dibilas dengan air destilasi hingga 

bersih dan air bilasan netral( pH 7), 

kemudian dikeringkan di ruangan selama 4 

hari  Untuk uji FTIR dan XRD, serat ijuk 

ditumbuk hingga menjadi serbuk halus..  
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Pengujian Karakterisasi Serat: 

 Alat uji komposisi  yakni : FTIR Alat Uji Shimadzu Fourier Transform Infra–

Red(FTIR)  

 Spectrophotometer merk IRPrestige-21 buatan Shimadzu Corp, Kyoto, Japan 

 Alat Uji  XRD, Merk: PANalytical X’Pert PRO 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Pengujian FTIR Serat Ijuk 

 
Gambar  2.  Spektrum FTIR dari Serat Ijuk tanpa dan dengan Perlakuan

Berdasarkan data hasil uji FTIR di atas 

dapat dilihat gugus fungsional spesifik yang 

ada di setiap daerah morfologikal serat ijuk  

masing-masing yaitu serat tanpa perlakuan, 

serat dengan perlakuan rendaman 0,25 M 

NH4OH, perlakuan 0,25 M NaOH, dan 

perlakuan rendaman 0,25 M KOH. Dari 

keempat gambar spektra ternyata memiliki 

bentuk dan pola yang serupa hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perubahan 

gugus atau kelompok fungsional dalam 

serat ijuk akibat perlakuan rendaman alkali. 

Kemudian, dari tabel puncak-puncak yang 

muncul pada wavenumbers tertentu 

menunjukkan gugus fungsional tertentu 

yang ada dalam serat serta kandungan 

konstituen kimia (seperti selulosa, 

hemiselulosa dan lignin) yang ada dalam 

serat. Pada wavenumbers kisaran 600-1000 

cm-1 puncak-puncak berhubungan dengan 

kelompok C-H alkena, C-OH dan C-O-C 

dalam serat yang ada dalam selulosa dan 

hemiselulosa serat.  Pada kisaran 1000-

1300 cm-1  berhubungan dengan kelompok 

C-O yang berasal dari lignin dan selulosa, 

dimana pada puncak pada sekitar 1100 cm-

1 terdapat gugus C-OH yang menunjukkan 

selulosa mengandung gugus OH, kemudian 

kisaran 1300-1600 cm-1 menunjukkan 

kelompok fungsi C=C cincin aromatic, C-H 

alkana, dan C=C alkena yang berasal dari 

lignin. Keberadaan puncak pada kisaran 

1635 cm-1 pada semua sampel 

menunjukkan  serat masih mengandung air 

karena serat masih mempunyai sifat 

hidrofilik. Pada puncak di kisaran 1700-

1800 cm-1 berelasi dengan kelompok C=O 

aldehid/ keton/asam karboksilat/ ester atau 

kelompok carboxylic pada hemiselulosa 

dan lignin dari serat.  Terlhat tidak ada 

puncak pada 1700 cm-1 pada perlakuan 

KOH yang menunjukkan kandungan non 

selulosa telah hilang larut bersama pelarut. 

Selanjutnya, pada puncak di kisaran 2800 

cm-1 terkait dengan kelompok C-H alkana 

yang berasal dari polisakarida dan wax, 

serta pada kisaran 3300-3650 cm-1 yang 

menunjukkan kelompok O-H yang berasal 

dari Terlhat tidak ada puncak pada 1700 

cm-1 pada perlakuan KOH yang 
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menunjukkan kandungan non selulosa telah 

hilang larut bersama pelarut. Selanjutnya, 

pada puncak di kisaran 2800 cm-1 terkait 

dengan kelompok C-H alkana yang berasal 

dari polisakarida dan wax, serta pada 

kisaran 3300-3650 cm-1 yang menunjukkan 

kelompok O-H yang berasal dar 

polisakarida serat, gugus fungsi O-H 

alkohol monomer/ fenol dan gugus fungsi 

O-H asam karboksilat monomer. Kehadiran 

gugus-gugus fungsional O-H yang ada di 

permukaan serat inilah yang paling besar 

mendukung kemampuan serat untuk 

menghantarkan arus listrik dan juga untuk 

terjadinya dipol polarisasi sebagai 

mekanisme dasar sifat dielektrik, karena 

gugus O-H memiliki kepolaran lebih besar 

dibandingkan gugus C-H dan C-O.  

     Pada gambar spektrum di atas 

menunjukkan terjadinya peningkatan sinar 

infra merah yang ditransmisikan oleh 

spesimen yang mendapat perlakuan alkali 

dibandingkan spesimen yang tanpa 

perlakuan, hal ini berarti makin sedikit sinar 

infra merah yang diserap  oleh spesimen 

dengan perlakuan alkali. Hal ini terjadi 

karena perlakuan alkali mengakibatkan 

berkurangnya gugus polar yang ada pada 

serat dimana gugus polar ini mampu 

menyerap radiasi sinar infra merah. Makin 

kuat basa dari larutan alkali maka makin 

banyak gugus polar yang hilang, maka 

makin menurun kemampuan serap dari 

spesimen tersebut atau makin meningkat 

radiasi sinar infra merah yang dapat 

diteruskan, karena larutan KOH paling kuat 

basanya di antara larutan NaOH dan 

NH4OH, maka spesimen dengan perlakuan 

KOH mempunyai presentase transmittance 

tertinggi. 

 

Pengujian XRD  Serat Ijuk 

              Analisis difraksi sinar-X 

dilakukan untuk memberikan informasi 

tentang perubahan struktur kristal yang 

terjadi pada serat ijuk selama proses 

perlakuan alkali. Uji XRD dilakukan pada 

kondisi ruangan, sampel berupa serbuk ijuk 

halus,  menggunakan PANanalytical X'Pert 

sistem Pro Difraktometer dengan radiasi 

CuKα (λ = 1,54 Å).  Hasil XRD dari serat 

ijuk  dianalisis menggunakan perangkat 

lunak dari PANanalytical X'Pert 

HighScore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pola XRD dari Serat Ijuk tanpa dan dengan Perlakuan 

 

      Pola XRD dari keempat sampel yaitu 

serat ijuk tanpa perlakuan, perlakuan 

NH4OH, perlakuan NaOH dan perlakuan 

KOH, ditampilkan pada gambar 5.2.    

Lebar penuh pada setengah maksimum 

(Full Width at Half Maximum) puncak 

difraksi dari keempat sampel dianalisis. 

Difraktogram dari keempat sampel  

menunjukkan ada tiga puncak yaitu pada 2 

ө =16,3 ° , yang menunjukkan bagian 

hemiselulosa dan lignin, 2 ө =34,7 ° , dan 

puncak utama yang terdefinisi baik di 

sekitar 2 ө = 22,5 °, yang merupakan  

karakteristik selulosa Iβ [7]. Bentuk 

selulosa kristalin ada empat tipe yaitu tipe 

I, II , III dan IV, dimana tipe I  adalah jenis 
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selulosa yang sering ditemukan di alam 

atau merupakan produk alami, dimana 

secara alami tidak dapat diubah menjadi 

selulosa kristalin tipe yang lain.  Selulosa 

tipe I mempunyai ikatan glukosida paralel 

dan mempunyai ikatan hidrogen 

intramolekul yang kuat. Di alam ada dua 

tipe selulosa tipe I sebagai selulosa kristalin 

suballomorphs yaitu tipe Iα dan Iβ, 

perbedaan antara tipe Iα dan Iβ terletak 

pada perbedaan ikatan hidrogen antar rantai 

selulosa, proporsi ikatan hidrogen dan 

tergantung kepada sumbernya di alam. 

Selulosa tipe II jarang ditemukan di alam 

dan dapat dikatakan sebagai hasil 

represifitasi setelah proses swelling dan 

pelarutan kembali selulosa tipe I.  

Kemudian selulosa tipe III dan IV  juga 

sangat jarang ditemukan di alam [8].  

Setelah perlakuan dengan NH4OH,NaOH 

dan KOH masing-masing konsentrasi 0,25 

M selama 1 jam, tidak ada transformasi 

struktur kristal dari serat ijuk yang 

ditunjukkan tidak adanya perubahan dalam 

sudut difraksi (2θ). Namun, intensitas 

difraksi relatif meningkat setelah 

perendaman dalam larutan alkali tersebut, 

dimana kristalinitas dan indeks kristalin 

serat tanpa perlakuan 63,9 % dan 43,4%, 

setelah diberi perlakuan NH4OH meningkat 

menjadi 67,7% dan 56,4%, perlakuan 

NaOH 72% dan 61,1%, serta perlakuan 

KOH 75,5% dan 67,6%.  Spesimen dengan 

perlakuan KOH memiliki intensitas dfraksi 

tertinggi karena larutan KOH mempunyai 

daya kelarutan yang terbesar dibandingkan 

larutan NaOH dan NH4OH sehingga paling 

banyak menghilangkan bagian amorf yang 

ada pada serat. Peningkatan intensitas 

difraksi menunjukkan bahwa serat 

memiliki lebih banyak kristal selulosa 

akibat penghapusan bagian amorf yang ada 

pada serat seperti hemiselulosa, lignin, dan 

beberapa bahan non-selulosa lainnya dan 

hasil penataan ulang rantai selulosa dalam 

kemasan yang lebih baik, hal ini 

menyebabkan berkurangnya kemampuan 

penyerapan (absorbsi) air dari serat. 

 

Kesimpulan  

      Berdasarkan hasil pengujian FTIR 

diketahui perlakuan alkali yang berbeda 

kelarutan basa,     tidak menyebabkan 

perubahan kelompok fungsional dalam 

serat ijuk , dan hasil uji XRD  menunjukkan 

tidak ada transformasi struktur kristal dari 

serat ijuk yang ditunjukkan tidak adanya 

perubahan dalam sudut difraksi (2θ) namun 

intensitas difraksi sudut difraksi relatif 

meningkat setelah perendaman dalam 

larutan alkali tersebut, yang mana 

peningkatan intensitas difraksi 

menunjukkan bahwa serat memiliki lebih 

banyak kristal selulosa .akibat penghapusan 

bagian amorf yang ada pada selulosa seperti  

hemiselulosa, lignin, dan beberapa bahan 

non-selulosa lainnya dan hasil penataan 

ulang rantai selulosa dalam kemasan yang 

lebih baik.  
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Abstrak 

Pada kehidupan sehari-hari aluminium merupakan yang paling banyak dijumpai 

penggunaanya, seperti pada industri otomotif, manufaktur, konstruksi dan lainnya. Material ini 

sering bersentuhan dengan atmosfer, berbagai larutan kimia yang merusak dan material lain 

yang bersifat mengikis. Salah satu cara untuk meningkatkan umur pakai dalam hal ketahanan 

korosi aluminium tersebut bisa dilakukan dengan proses anodizing yang merupakan proses 

lapisan oksidasi pada permukaan pada logam secara elektrokimia yang menggunakan anoda 

dan katoda di dalam larutan kimia yang bersifat konduktor. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh variasi tegangan listrik pada proses pelapisan hard anodizing 

terhadap laju korosi aluminium 6063 dengan katoda (Pb).  Dalam penelitian ini variasi 

tegangan listrik yang digunakan adalah 15V, 25V, dan 30V waktu yang digunakan adalah 60 

menit. Menggunakan larutan H2SO4 dengan kosentrasi 0,5M. Selanjutnya aluminium hasil 

hard anodizing diuji ketebalan lapisan oksida dengan pengujian metalografi mempunyai 

ketebalan lapisan terbesar 5,5 micron. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju korosi 

aluminium 6063 tanpa proses anodizing sebesar 3,759 (mpy). Proses anodizing cenderung 

meningkatkan ketebalan lapisan oksidasi aluminium dan pada tegangan listrik 30V 

menunjukkan hasil yang terkecil untuk nilai laju korosi dengan nilai 0,646 (mpy). Tegangan 

listrik pada proses anodizing mampu meningkatkan ketebalan lapisan oksida aluminium 

sehingga dapat memperkecil nilai laju korosi. 

Kata kunci : Anodizing, Aluminium (Al), Timbal (Pb), Korosi, Tegangan  

 

Pendahuluan 

Sejak setengah abad yang lalu, 

pengembangan teknologi dalam proses 

finishing aluminium telah berkembang 

sangat pesat. Salah satu metode yang sangat 

lazim digunakan dalam proses manufaktur 

yaitu anodisasi (anodizing), karena mampu 

memberikan lapisan protektif serta dapat 

mengubah permukaan aluminium menjadi 

alumunium oksida yang sangat keras, tahan 

lama, dan tahan korosi. 

Korosi merupakan kerusakan material 

padat (logam), karena pengaruh dari 

lingkungannya. Lingkungan seperti 

misalnya lingkungan laut, lingkungan 

bawah tanah, lingkungan suhu tinggi, 

lingkungan mekanik dan lain sebagainya 

dapat menyebabkan terjadinya korosi, 

dengan terjadinya kerusakan yang 

disebabkan oleh korosi, pada sektor industri 

dapat berdampak pada terhentinya proses 

produksi dan mengakibatkan kerugian yang 

lebih besar serta turunnya tingkat 

keamanan. (Chamberlain dan Trethewey, 

2001) 

Salah satu cara melindungi atau 

memproteksi logam dari serangan korosi 

adalah dengan melapisi logam tersebut  

dengan logam lain melalui proses 
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elektrolisis. Anodizing merupakan salah 

satu cara pelapisan oksidasi pada 

alumunium yang dilakukan dengan 

oksidasi anodik pada suhu kamar (room 

temperature) dengan bantuan arus listrik 

agar terjadi reaksi kimia sehingga 

dihasilkan suatu lapisan yang dapat 

melindungi logam tersebut. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh terhadap laju 

korosi alumunium 6063 dengan variasi 

tegangan dan menggunakan katoda Timbal 

(Pb).  

 

Metodologi 

Untuk dapat mengetahui hasil dari 

penelitian ini maka pada bab ini akan 

dibahas mengenai metode penelitian. Yakni 

mengenai proses pelaksanaan dan prosedur 

penelitian yang akan dilakukan dalam 

menguji benda uji. Dimana pelaksanaanya 

dimulai dari persiapan benda uji sampai 

proses pengujian material yang dilakukan. 

Adapun prosedurnya dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 1 yang di 

dalamnya terdapat skema ataupun alur 

penelitian yang dilakukan. 

 

 Diagram Alir Penelitian 

 
    Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Spesimen Material 

1. Dimensi pengujian anodizing . 

Dimensi spesimen pengujian anodizing 

menggunakan aluminium 6063, Diameter 

D1 = 32 mm , D2 = 29 mm dan tinggi 20 

mm. 

 

Gambar 2. Dimensi Uji Anodizing (mm)  

2. Dimensi pengujian laju korosi. 

Dimensi spesimen pengujian laju korosi 

menggunakan Aluminium 6063, Diameter 

D1 =32 mm , D2 = 29 mm dan tinggi 20 mm. 

 

Gambar 3. Dimensi Uji Laju Korosi (mm) 

Pengujian Metalografi  

Metalografi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang cara pemeriksaan 

logam untuk mengetahui sifat, struktur,dan 

ketebalan lapisan  logam tersebut. 

Metalografi merupakan suatu pengetahuan 

yang khusus mempelajari struktur logam 

dan mekanisnya.  

Pada penelitian ini untuk memngukur 

ketebalan lapisan oksidasi menggunkan 

pengujian metalografi. 

 

Pengujian Laju Korosi 

Pengujian laju korosi ini dilakukan 

dengan metode imersi menggunakan 

standar ASTM G31. Pengujian ini dengan 

cara: 
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a) Hitung berat awal benda uji sebelum 

pengujian. 

b) Menyiapkan larutan NaCl dengan 

konsentrasi 5%. 

c) Rendam benda uji ke dalam gelas kimia. 

d) Diamkan benda uji yang sudah di 

rendam ke dalam gelas kimia selama 168 

jam (7 hari), setiap satu hari benda uji 

yang direndam didalam gelas kimia 

diangkat dan didiamkan diudara bebas 

selama 60 menit pada masing-masing 

benda uji. 

e) Ambil benda uji dan keringkan. 

f) Hitung berat akhir benda uji. 

g) Hitung laju korosi sesuai rumus. 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Uji Hard Anodizing 

Dari percobaan yang telah dilakukan 

Proses pengujian anodizing pada  

aluminium 6063, didapat data sebagai 

berikut.  

 

Tabel 1. Data Hasil Percobaan Anodizing 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini 

menyatakan bahwa semakin besar tegangan 

yang digunakan, maka proses anodizing 

akan berjalan semakin cepat dan 

penambahan berat di anoda  Aluminium 

6063 akan semakin bertambah, sedangkan 

berat di katoda timbal (Pb) tetap karena 

katoda hanya bertindak sebagai katalis. 

Maka dari itu perlu dibuat suatu grafik yang 

dapat menggambarkan hubungan antara 

besar tegangan terhadap selisih massa pelat 

yang diperoleh, seperti yang tertera pada 

grafik pada gambar 4  pengaruh tegangan 

terhadap Selisih Masa 

 

Gambar 4. Grafik Pengaruh Tegangan 

terhadap Selisih Massa 
 

Pada pengujian hard anodizing pengaruh 

tegangan terhadap selisih massa pada 

alumunium 6063,  selisih massa terbesar 

yaitu pada sampel C dengan tegangan 30 

volt sebesar 0,121 gram, pada sampel B 

dengan tegangan 25 volt aluminium 6063 

mempunyai selisih massa sebesar 0,47 

garam, sedangkan selisih massa yang 

terkcil adalah pada sampel A dengan 

tegangan 15 volt yaitu 0,013 gram.  

dikarenakan semakin tinggi tegangan yang 

diberikan pada saat proses hard anodizing 

maka semakin cepat proses elektrolisis 

pada larutan H2SO4 pada anoda yaitu 

aluminium, sedangkan yang berperan 

seebagai katoda adalah timbal (PB) 

meskipun sebagai katalis dalam penelitian 

yang dilakukan katoda timbal (PB) 

memiliki pertambahan selisih massa 

dikarenakan  proses waktu penimbangan 

katoda timbal (PB) masih basah dengan 

larutan H2SO4 karena hasil selisih massa 

sangatlah kecil yaitu 0,001 gram dan 0,003 

gram. 

 

Hasil Uji Metelografi 

Dari penelitian yang telah dilakukan 

mengenai pengujian metalografi 

menggunakan tiga spesimen yang telah di 

anodizing dengan variasi tegangan yaitu 

dengan teggangan 15 volt, 25 volt, dan 30 
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volt. Dimana penelitian metalografi ini 

bertujuan untuk melihat ketebalan lapisan 

oksidasi yang menempel pada Aluminium 

6063 setelah dilakukan anodizing. sehingga 

didapat data pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil percobaan metalografi 

ketebalan lapisan 

  
Dari data ketiga rata-rata tersebut 

diambil data nilai yang terbesar dari stiap 

specimen dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Ketebalan Lapisan Oksidasi  

 
 

Seperti yang terlihat pada gambar 5  

pada hasil uji metalografi dengan tegangan 

15 volt mempunyai nilai keteblan 3,51 

micron 

 

 

Gambar 5. Hasil uji metelografi benda A 

pembesaran 500x 

 

Sedangkan yang terlihat pada gambar 6 

pada hasil uji metalogarafi dengan tegangan 

25 volt mempunyai nilai keteblan 4,96 

micron 

 

 

Gambar 6. Hasil uji metelografi benda B 

pembesaran 500x 

 

Dan pada gambar 7 dapat dilihat pada 

hasil uji metalografi dengan tegangan 30 

volt mempunyai ketebalan 5,5 micron 

 

  

Gambar 7. Hasil uji metelografi benda C 

pembesaran 500x 

 

Setelah dilakukan pengujian hard 

anodizing maka selanjutnya untuk 

memeriksa nilai ketebalan lapisan oksidasi 

yang terjadi pada aluminium 6063 

dilakukan dengan pemeriksaan uji 

metelografi dengan tujuan melihat keteblan 

lapisan osidasi. Pengaruh variasi tegangan 

listrik terhadap  Nilai ketebalan lapisan 

oksidasi sehingga kita buat grafik dapat kita 

liahat pada gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik Nilai Ketebalan Lapisan 

Oksidasi 

 

Nilai ketebalan lapisan oksidasi yang 

paling terbesar adalah sampel C dengan 

tegangan30 volt mempunyai nilai sebesar  

5,5 Micron, pada sampel B dengan 

tegangan 25 volt mempunyai nilai 

ketebalan lapisan oksidasi yaitu 4,96 

Micron, sedangkangkan nilai lapisan 

oksidasi yang terkecil adalah sampel A 

dengan tegangan 15 volt yaitu sebesar 3,51 

micron. Sehingga tegangan listrik pada 

proses hard anodizing sangatlah 

berpengaruh pada nilai ketebalan lapisan 

oksidasi ,semakin tinggi tegangan listrik 

maka semakin tebal lapisan oksidasi yang 

di dapat.  

 

Uji Laju Korosi 

Dari data yang sudah didapat pada 

pengujian laju korosi ini dilakukan dengan 

metode imersi menggunakan standar 

ASTM G31, yaitu metode kehilangan berat 

specimen uji laju korosi dapat kita lihat 

pada tabel 4 dimana terdapat empat 

spesimen. 

Pada sample A dengan tegangan 15 volt 

mempunyai nilai laju korosi sebesar 1,463 

(mpy), sampel B dengan tegangan 25 volt 

mempunyai nilai laju korosi sebesar 1,131 

(mpy), sampel C dengan tegangan 30 volt 

mempunyai nilai laju korosi sebesar 0,646 

(mpy), sedangkan pada sampel D tidak 

diberikan proses ujui hard anodizing 

mempunyai nilai laju korosi sebesar 3,759 

(mpy). 

 

Tabel 4. Data hasil Uji Laju Korosi 

 

 

 
Gambar 9 Grafik uji laju korosi 

 

Dari gambar 9, laju korosi dengan nilai 

terbesar didapat pada sampel D, ini 

dikarenakan sample D tidak diberi 

perlakuan hard anodizing dimana proses 

tersebut bertujuan untuk memberikan 

lapisan oksidasi pada aluminium. Dengan 

adanya lapisan oksidasi tersebut aluminium 

dapat lebih tahan lama terhadap laju korosi. 

Material aluminium 6063 pada sampel A ,B 

dan C sebelum pengujian korosi diberikan 

perlakuan hard anodizing dengan variasai 

tegangan listrik pada sampel A diberikan 

tegangan 15volt ,sampel B diberikan 

tegangan 25 volt, sedangakan sampel C 

diberikan tegangan 30 volt. semakin besar 

tegangan yang digunakan, maka proses 

hard anodizing akan berjalan semakin cepat 

dan penambahan berat di anoda Aluminium  

akan semakin bertambah, dengan 

bertambahnya lapisan oksidasa dapat 
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menurunkan nilai dari laju korosi. Laju 

korosi dengan nilai terkecil adalah adalah 

pada sampel C dengan tegangan 30 volt 

mempunyai nilai 0,646 (mpy). 

 

Kesimpulan 

 

1. Nilai ketebalan lapisan oksidasi yang 

paling terbesar yaitu pada sampel C 

dengan tegangan 30 volt yaitu 5,5 

micron. Sehingga semakin tinggi 

tegangan listrik yang diberikan maka 

keteblan lapisan akan meningkat. 

2. Nilai laju korosi mempunyai nilai 

tertinggi pada sampel D tanpa diberikan 

Proses anodizing sebesar 3,759 (mpy), 

sedangkan nilai laju korosi yang 

terkecil adalah pada sampel C dengan 

tegangan 30 volt mempunyai nilai 

0,646 (mpy). 
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KOROSI INFRASTRUKTUR BETON BERTULANG PADA 
BANGUNAN TERENDAM TSUNAMI 
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Abstrak 

Tekstur permukaan jalan umumnya terdiri dari aspal dan beton. Kekasaran tekstur permukaan 

jalan dapat disebabkan  oleh struktur perkerasan dan beban kendaraan. Kekasaran tekstur 

permukaan jalan, beban  dan kecepatan kendaraan akan mempengaruhi koefisien grip. Untuk 

mengetahui nilai koefisien grip dilakukan penelitian dengan melakukan variasi beban mobil 

(Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Toyota Innova dan Toyota Yaris) terhadap kontak 

permukaan jalan (aspal dan beton) dan kecepatan kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa makin besar massa mobil akan menghasilkan koefisien grip yang semakin besar. 

Koefisien grip yang terbesar untuk ketiga kontak permukaan jalan (aspal lama IRI 10,1,  Aspal 

baru IRI 6,4 dan beton IRI 6,7) terjadi pada kondisi jalan beton yaitu 6334,028 N dengan 

koefisien gesek kinetis 0,495 pada kecepatan 35 Km/Jam. Koefisien grip jalan beton > 34 % 

dibandingkan jalan aspal pada parameter IRI yang sama (6-8). Koefisien gesek kinetis > 0,33 

diperoleh di jalan beton pada kecepatan 30 – 40 Km/Jam  

 

Kata Kunci: Koefisien grip, Kekasaran, kecepatan 

 

1. PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Tekstur permukaan jalan umumnya 

terdiri dari Aspal dan Beton. Dilihat 

secara visual tekstur kekasaran dan 

perkerasan  permukaan jalan aspal 

dengan jalan beton sangat berbeda. 

Perbedaan tekstur ini akan 

mempengaruhi koefisien grip 

kendaraan yang melintas.  

Koran Sindo (21 Januari 2016) 

memuat tanggapan Pengamat Tata Kota 

Agus Suryadi,” setidaknya status jalan kota 

yang ada di Kota Medan rusak 60% dan 

tidak sedikit pula jalan yang berstatus jalan 

Provinsi dan Nasional juga rusak”. 

 Jalan AH.Nasution Kota Medan 

pada tanggal 19 September hingga tanggal 

27 Desember 2014 dilakukan peningkatan 

mutu struktur jalan aspal dan beton. Jalan 

AH. Nasution Medan terdiri dari tiga tipe 

struktur permukaan jalan yaitu aspal lama, 

aspal baru (aspal lama yang di overlay) dan  

jalan beton.  

Berdasarkan  latar belakang 

diatas perlu diketahui perbedaan besar 

koefisien grip akibat beban dan kecepatan 

kendaraan yang melintas diatas tiga 

struktur permukaan jalan AH. Nasution 

Kota Medan. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

 

1. Mengetahui perbedaan IRI pada 

tekstur permukaan jalan lama, jalan 

baru dan jalan beton 

2. Mengetahui pengaruh beban 

kendaraan terhadap kekasaran 

tektur permukaan jalan pada 

koefisien grip 

3. Mengetahui pengaruh kecepatan 

kendaraan terhadap ketiga tekstur 

kekasaran permukaan jalan (aspal 

lama. Aspal baru dan beton) pada 

koefisien grip. 
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4. Untuk mengetahui perbandingan 

koefisien grip pada tekstur 

permukaan jalan aspal dengan jalan 

beton 

5. Mengetahui pengaruh kecepatan 

kendaraan terhadap tekstur 

permukaan jalan beton pada 

koefisien grip 

6. Mengetahui pengaruh kecepatan 

kendaraan terhadap tekstur 

permukaan jalan aspal kondisi 

basah pada koefisien grip  

7. Mengetahui pengaruh kecepatan 

kendaraan terhadap tekstur 

permukaan jalan aspal kondisi 

kering pada koefisien grip. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Ban bekerja dengan memanfaatkan 

gaya gesek permukaannya dengan 

permukaan jalan, gaya gesek ini disebut 

dengan istilah grip. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi koefisien grip ban yaitu 

gaya vertikal dari ban terhadap aspal, 

permukaan jalan, kecepatan,kendaraan, 

kondisi jalan, koefisien gesek antara 

permukaan yang saling bersinggungan, 

pattern (batikan ban), tekanan udara pada 

ban, jenis karet, jalan yang basah atau 

kering memiliki sifat permukaan yang 

berbeda serta temperatur jalan ataupun ban 

itu sendiri [1, 2].  

 

2.1.  Kekesatan Permukaan Jalan 

Kekesatan merupakan kondisi 

tahanan gesek antara permukaan jalan dan 

ban kendaraan sehingga tidak mengalami 

selip atau tergelincir baik pada kondisi 

basah (waktu hujan) ataupun kering [3]. 

Kekesatan permukaan jalan dihasilkan  dari 

fungsi utama tekstur permukaan jalan. 

Ketika tekstur permukaan jalan 

bersentuhan dengan roda kendaraan, gaya 

gesekan dapat dihasilkan. Gaya gesek 

antara ban dengan permukaan jalan 

merupakan perkalian antara koefisien gesek 

dengan gaya normal (tegak lurus bidang 

permukaan jalan) akibat berat kendaraan. 

Gaya gesekan selalu bekerja dalam arah 

yang berlawanan dari kecepatan bergerak 

                     
       - fs = µs.N -                (1)                                                                                                             

       - fk = µkN -                (2)                                                                                                                      

                       F  

- µk =              -           (3)    

                      W 

 

 
Gambar 1. Gaya pada ban [4] 

 

2.2. Ketidakrataan Permukaan Jalan (IRI) 

Kekasaran tekstur permukaan jalan 

merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi koefisien gesek antara ban 

dan jalan [4]. Permukaan jalan aspal dan 

jalan beton memiliki tekstur yang berbeda  

seperti terlihat pada gambar 2. Jalan aspal 

biasanya memiliki agregat terpapar pada 

permukaan yang mewakili kekasara tingkat 

makro. Kekasaran tingkat mikro dianggap 

sebagai kekasaran permukaan agregat 

sendiri. Permukaan jalan beton umumnya 

memiliki permukaan yang halus dalam  hal 

tingkat makro tekstur [5]. Nilai kekesatan 

yang disyaratkan sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor: 

392/PRT/M/2005 tanggal 31 Agustus 2005 

adalah >0,33. [Jasa Marga] 
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Gambar 2. Jalan Aspal dan jalan 

Beton 

                       

 
Gambar 3. Profil suatu  permukaan [6]  

 

Pemeriksaan ketidakrataan tekstur 

permukaan jalan dilakukan dengan 

menggunakan alat Roughness sehingga 

diperoleh International Roughness Index 

(IRI). 

          A1+ A2 + A3 +…An      

 IRI = --------------------------                (4)         

                        L                   

Tabel 1. Parameter kekasaran  

IRI Kondisi Visual dari permukaan 

pererasan 

0-3 Sangat mulus dan teratur 

3-4 Sangat baik, umumnya mulus 

4-6 Baik 

6-8 Cukup, sangat sedikit atau tidak 

ada lubang tetapi permukaan 

tidak teratur 

8-10 Jelek, sesekali berlubang, tidak 

teratur 

10-

12 

Pecah, berlubang, banyak lubang 

12-

16 

Sangat pecah-pecah, banyak 

lubang dan total bidang 

perkerasan hancur 

>16 Tidak dapat dilalui, kecuali 4 

WD 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1.  Tempat dan waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan 

pada jalan AH.Nasution Medan memiliki 

panjang 4,9 Km yang terdiri dari tiga tipe 

struktur permukaan jalan yaitu aspal lama 

900 m, aspal lama yang telah di overlay 

(Jalan baru) 3,2  Km dan  jalan beton 800 

m. 

   

3.2. Subjek Penelitian 

 Penelitian  meliputi pengujian 

kekasaran permukaan jalan (IRI) dan 

koefisien grip terhadap permukaan jalan 

yang menggunakan Mobil Daihatsu Xenia 

2016, Toyota Yaris 2010, Toyota Avanza 

2014 dan Toyota Innova 2010.  

3.3. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk 

mendukung penelitian ini adalah:  

a.  Alat uji kekasaran permukaan jalan 

(IRI). 

1. Roughness Sensor adalah alat untuk 

mendeteksi kekasaran permukaan jalan 

2. Controller adalah alat untuk 

pengendali 

3. Interface Module  

4. Kabel-kabel konektor   

 
                                

 

b. Alat uji Koefisien Gesek Kinetis 

Untuk merekam data operasional 

mobil saat melintas dipermukaan jalan 

Gambar 4. Perlengkapan alat uji IRI 
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dilakukan dengan menggunakan unit alat 

GTSVDSS yang terdiri dari: 

1. ECU (Unit kontrol mesin) adalah jenis 

kontrol elektronik unit yang 

mengontrol serangkaian aktuator 

pada mesin pembakaran internal 

untuk memastikan performa mesin 

yang optimal.  

2. DTC (Kode Diagnostik  Masalah) 

adalah bagaimana mengidentifikasi 

dan berkomunikasi dengan teknisi di 

mana dan apa masalah on-board ada.  

3.  Laptop dengan softwate GTSVDSS 

untuk menampilkan hasil opersional uji 

yang dilakukan. 

 
Gambar 5. GTSVDSS 

3.4. Prosedur Pengukuran Kekasaran (IRI) 

Permukaan Jalan  

 

Kegiatan Penelitian meliputi:  

a.  Pemasangan Sensor IRI  

1.  Siapkan Sensor IRI, Interface, 

Controller, dan Waterpass  

2.  Hubungkan Sensor IRI, Interface, dan 

Controller dengan kabel-

kabel   pendukung.   

3.  Hidupkan Controller dan lakukan 

kalibrasi Sensor IRI 

4.  Buka roda belakang sebelah kanan 

untuk pemasangan sensor IRI  

5.  Pasangkan Sensor IRI pada sumbu 

roda belakang.  

 

b. Pemasangan Sensor Jarak 

1. Pasang penghubung Sensor Jarak 

dengan baut roda belakang kanan. 

2. Pasang Sensor Jarak pada roda 

belakang kanan. 

3 .Pasangkan kabel sensor jarak dan 

tongkat indikator serta penahan tongkat   

indikator. 

 

3.5.  Prosedur Pengukuran Koefisien Grip 

Permukaan Jalan 

a. Persiapan Peralatan Penelitian 

GTSVDSS 

b. Pastikan type mobil dan tekanan angin 

ban 34 psi 

c. Pasang alat uji GTSVDSS ke ECU 

Mesin 

d. Rekam data kecepatan (v) [km/jam], 

RPM, Waktu (t) [s] pada alat 

GTSVDSS 

 

 4.  HASIL PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengujian Kekasaran  Tekstur 

Permukaan Jalan  

 
Gambar 6. Perbandingan Parameter 

kekasaran (IRI) untuk tiga  tekstur  

     permukaan jalan (aspal lama, aspal baru 

dan beton) 

 

 

4.2. Hasil Pengujian Koefisien Grip Tekstur Permukaan Jalan  

Tabel 2. Data Mobil  

Tipe Kendaraaan Xeniz 2016 Yaris 2010 Avanza 2014 Innova 2010 

Merk Ban Bridstone B250 Dunlop Dunlop Champiro 

Spesifikasi Ban 185/70/R14 205/50/R15 205/50/R15 205/45/R15 

Tekanan Angin [Kg/Cm²] 34 34 34 34 

Massa mobil + 3 Orang [kg] 1303 1255 1155 1735 

Suhu udara 28°C Hujan 33 32 
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Alat Survey Jam GTSVDSS GTSVDSS GTSVDSS 

 

 
 

Gambar 7. Perbandingan Massa VS Koefisien Grip untuk tiga massa mobil  

        (1155,1303 dan 1735) pada tekstur permukaan jalan baru 

 

 
Gambar 6.  Perbandingan Koefisien Grip  VS Kecepatan, untuk  tiga struktur permukaan  

jalan (aspsl lama, aspal baru dan beton)  menggunakan Mobil Daihatsu Xenia 
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Gambar 8.Perbandingan Koefisein Grip VS Kecepatan untuk tiga jenis mobil  

              (Yaris, Avanza dan Innova)  pada tekstur permukaan jalan baru 

 

 

 

                               

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian 

tersebut diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. IRI terbesar untuk ketiga kontak 

permukaan jalan (aspal lama, aspal 

baru dan beton) terjadi di jalan aspal 

lama yaitu 10,1 

2. Semakin besar massa mobil akan 

menghasilkan koefisien grip yang 

semakin besar. 

3. Koefisien grip terbesar untuk ketiga 

kontak permukaan jalan (aspal lama, 

aspal baru dan beton) terjadi di jalan 

beton yaitu  6334,028N pada 

kecepatan 35 Km/jam dan Koefisien 

gesek kinetis > 0,33 diperoleh di 

jalan beton pada kecepatan 30 – 40 

Km/Jam.  

4. Koefisien grip jalan beton > 34 % 

dibandingkan jalan aspal pada 

parameter IRI yang sama (6-8)   

5. Koefisien grip akan menurun di 

kecepatan > 35 km/Jam pada tekstur 

jalan beton 

6. Koefisien grip akan menurun di 

kecepatan > 40 km/jam  pada tekstur 

jalan aspal dalam kondisi basah. 

7. Koefisien grip semakin besar seiring 

lajunya kecepatan pada tekstur jalan 

aspal dalam kondisi kering. 

5.2. Saran 

1. Untuk jalan raya dengan laju kecepatan 

kendaraan > 35 Km/Jam disarankan 

memakai perkerasan beton karena akan 

menghemat BBM dan  jalan beton  

memenuhi syarat koefisien gesek kinetis 

> 0, 33  
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Abstract 

Impact touhgness of coir fiber-reinforced epoxy composites have been investigated. Coir fibers being 

obtained from local sources were underwent alkaline treatment by soaking them in a solution 

containing 10 wt% of NaOH prior to being embedded into epoxy. Five different theoretical fiber 

volume fractions,Vf = 0%, 10%, 20%, 30% and 40%, were considered. Specimens were cut from 

composite plate panels produced using press-mould technique. Impact test was carried out in 

accordance with the ASTM D5941 standard for Izod impact. Photo macrographs of representative 

fractured specimens were closely observed and analyzed to determine their failure mechanism. It was 

found that the highest impact toughness of 0.075 J/mm2 was obtained at Vf30%. Whilst debonding 

followed by fiber pull-out dominated the failure mode at higher Vf, multiple fracture and broken into 

pieces were observed for pure epoxy and 10% Vf specimens. 

 

Keywords: coir fiber, epoxy, Izod impact, failure mode. 

 

Introduction 
 

The rise of environmental awareness and the 

fact that although natural fibers commonly 

possess lower mechanical properties in 

comparison with synthetic fiber, natural fibers 

take shorter time to decompose after service, 

natural fibers, including coir (coconut) fiber, 

gain wider acceptance as reinforcing materials 

for polymer-matrix composites [1,2]. Wide 

variety of products, such as door panels, panel 

boards, seat parts, and car interior have been 

produced using natural fiber composites [3], as 

well as, by hybridizing with glass fiber for small 

boat [4]. Thus, by being substituted natural 

fibers for synthetic fibers, after service 

composite parts will take shorter time to 

decompose. In addition, natural fibers are 

commonly available in most tropical countries, 

easily obtained, and possessing good thermal 

and acoustic insulation capability [5], as well as 

lower density and higher corrosion resistivity 

[6]. In order for being able to optimally use their 

mechanical properties, natural fibers need to 

possess comparable specific mechanical 

properties. 

Specific mechanical properties of composite 

materials can be improved by improving load 

transfer capability through fiber-matrix 

interface where contact between fiber and 

matrix exists. The types of contact at the 

interface can be either diffusion or chemical 

bonding or mechanical locking. High interfacial 

bond strength can be obtained by surface 

modification of fibers including pre-embedded 

chemical treatment [7,8]. A number of papers 

concerning surface modification have been 

published [9-11]. 

Some of the aformentioned products are 

subjected to impact loading. According to 

Surdia and Saito [12] impact toughness of a 

certain conventional material partly depends on 

intermolecular bond among its atoms. The 

stronger the intermolecular bond, the higher the 

impact toughness. In the case of composite 

materials, the intermolecular bond strength may 

be replaced by interfacial bonding strength. 

Thus, in order to obtain high impact toughness, 

composite materials should possess high 

interfecial bond strength. 

 

Impact Toughness. Impact toughness can be 

defined as the ability of a material to absorb 

impact energy. When the loses are comparably 

small, the amount of energy being absorbed at 

fracture can be calculated as 
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Ef = m g R (cos  – cos )   (J) (1)
 

where m, g, and R are the mass of pendulum (m), 

gravitational accelaration (m/s2), and the length 

of pendulum arm (m), respectively. While  and 

 are the initial and final pendulum arm angles 

(), respectively. Impact toughness can be 

calculated as 

)(J/mm    2f
i

A

E
T   (2) 

where A is the cross sectional area of the 

specimen (mm2). 

Yunito [13] reported that optimum impact 

fracture toughness of coco fiber/ polyester 

composite was 0.0261 (J/mm2) at Vf = 30%. 

There was no information found whether the 

fiber underwent treatment prior to being 

embedded into the matrix. Hartanto [14] 

investigated the effect of alkaline treatment, by 

submerging the fiber in a solution containing 5 

wt% of NaOH for 2, 4, 6, or 8 hours, on the 

impact toughness of rami fiber/ polyester 

composites, and found out that the highest 

impact toughness being 1.833 (J/mm2) at 6 

hours of alkaline treatment, 5 (mm) thick 

specimen, and 50 vol% fiber content.
 It can be summarized that substitution of 

natural fibers for synthetic fibers as 

reinforcement of composite materials, 

decomposition process after service of 

composite products may be shortened. Impact 

toughness of natural fiber composites can be 

improved by introducing pre-embedded 

treatment onto the fiber. The objective of this 

research is to determine the optimum fiber 

content that produced the highest impact 

toughness of composite materials. 

 

Experimental Procedure 
Coco fiber as reinforcing material was 

obtained from local sources, while the matrix is 

general purpose bisphenol A –epichlorohydryn 

resin mixed with general purpose 

polyaminoamide hardener. Coco fibers were 

obtained by pulling them one-by-one from 

mesocarp of local coconut fruit, and followed by 

washing to clean from the foam. The fibers were 

then let to drain then soaked in 5 wt% NaOH 

solution for two hours. Following these, the 

fibers were rinsed in flowing water, drained, and 

slowly dried, to prevent from surface defect, up 

to approximately 10 wt% moisture content. 

Finally, the fibers were cut into 100 (mm) long, 

as presented in Fig 1. 

Specimens were cut from composite plate 

panels, Fig.2, produced using press-mold 

technique, using a diamond-tipped circular 

blade rotating at 10,000 rpm. There are two 

cavities in the mold, such that two plate panels 

of different fiber content would be produced at 

each molding process. The dimension of the 

cavity is 1401004 (mm3). Thus, each plate 

panel can be cut into nine specimens. The two 

specimens cut from outer part of the panel were 

not used due to their high possible 

inhomogeneity that may produce inconsistent 

data. Prior to being cut off for edge incosistency  

and further into specimens, the plate panels were 

post-cured at 50 C for 2 hours. Specimen 

preparation and testing were carried out 

according to the ASTM D5941 standard [15], at 

the Laboratorium Material Teknik, Jurusan 

Teknik Mesin dan Industri, Universitas 

GadjahMada, Yogyakarta. The specimens are 

 

Figure 2.Composite plate panels after being 

cut into 100 mm × 40 mm, and further 

would be cut into three specimens each 

 

 

Figure 1. Coir fibers ready for being 

rearranged in the mold 
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un-notched as has been presented in Fig. 3 

above. According to the adopted test standard, 

at least five specimens should be tested for each 

case. Thus, the best five out of seven specimens 

produced from each plate panel were tested. 

They were selected by visual observation. 

A-16 MPx maximum resolution camera was 

used to capture images during preparation, 

fabrication and testing stages. In addition, 

macrograph images of representative fractured 

specimens were also captured under the camera 

for failure analysis purposes. 

 

Result and Discussion 

Impact Toughness. The amount of energy 

being absorbed calculated using equation (1), 

and impact toughness calculated using equation 

(2) have been presented in Fig. 4 and Fig. 5. 

 
Figure 4.The effect of fiber content on 

absorbed energy showing that the amount of 

energy being absorbed increases with the 

increase of fiber content upto Vf  30%. 

 

  
Figure 5.The effect of fiber content on impact 

toughness showing that the impact toughness 

increases with the increase of fiber content up 

to Vf = 30%. 

The effect of Vf on the amount of energy 

being absorbed has been depicted in Fig 4. The 

pesented values are the average of five values of 

each case being obtained. Generally speaking, 

the figure shows that the amount of energy being 

absorbed increases with the increase of Vf upto 

slightly below 30% then decreases with further 

incraese of Vf. Such phenomenon may be 

atributed to the decrease of fiber-matrik 

structural integrity at higher fiber content [16]. 

In addition, fiber orientation, where specimen 

with Vf = 30 % (Fig9) exhibits more 

longitudinally oriented fibers in comparison 

with that of Vf = 40% (Fig10) that results in 

higher absorbing energy capacity. The largest 

amount of energy being absorbed by the groups 

of specimens is 3.35 (J). It is more than double 

in comparison with those of pure epoxy 

specimens, 1.38 (J). 

Fig 5 shows the effect of fiber content on 

impact toughness. Similar trend with that of the 

amount of energy being absorbed can be 

 

Figure 3. Specimen geometry 
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observed. Considering that the variations in 

cross sectional area of the specimens are not 

considerably significant, such that the same 

reasons that have been presented in the 

discussion on the amount of energy being 

absorbed can be applied. 

Failure mode. Failure modes of the 

specimens were determined by closely 

observing and analyzing photo macrographs of 

the broken specimen samples. After being 

tested, the broken specimen samples were 

photographed from various angles, i.e. cross 

sectional area, side face and front or rear face. 

It can be observed in Fig 6 that pure epoxy 

specimen experienced multiple fracture with 

irregular pattern. There is no deformation can be 

noticed. It suggests that this specimen is 

considerably brittle. This characteristic agree 

with that of cured epoxy for being commonly 

more brittle than coir fibers, resulting in lower 

absorbing capacity and impact toughness. 

Fig 7 shows photographs of broken sample of 

Vf = 10%. Small amount of void can be observed 

on the right-hand side of Fig 7(a). Figs 7(b) and 

(c) demonstrate vast majority of broken fiber 

was initiated with debonding followed by fiber 

pull-out, indicating weak fiber-matrix 

interfacial bonding. Fig 7(b) also shows 

unevenly distributed fibers leading to 

inhomogeneous mechanical properties of the 

specimens. Fail may be initiated at weaker side, 

with less fiber, and propagates to the other side. 

Thus, it produced shear-band fracture surface. 

 
Figure 7.Vf = 10 %: (a) cross section shows 

some void on the right-hand side, (b) and 

(c) width and thickness views, respectively,  

both show some fiber pull-out. 
 

 
Figure 8.Vf = 20 %: (a) cross section shows 

some void on the right-hand side, (b) and 

(c) width and thickness views, respectively,  

both show some fiber pull-out. 
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Fig 8 shows photographs representative of 

broken specimens of Vf = 20%. Fig 8(a) shows 

wide variation of fiber diameter. Fibers on the 

fracture surfaces exhibite clean surfaces 

indicating that fiber-matrix interface bonding is 

relatively weak, or may be of mechanical 

locking instead of difusion or chemical bonding. 

Similar to those observed in Figs 7(b) and (c), 

Figs 8(b) and 8(c) alsoexhibited broken fiber 

being initiated with debonding followed by fiber 

pull-out. Uneven fiber distribution, where fiber-

rich region are found in the middle of the 

specimen, can alco be noticed in Fig 8(c). Figs 

8(a), (b) and (c) also consistently demonstrate 

that debonding followed by fiber pull-out and 

fiber breakage dominates the failure mode. It 

can also be noticed that in comparison with Fig 

7(a), Fig 8(a) demonstrates less longitudinally 

oriented fiber arrangement. Such condition may 

be responsible for the amount of eneergy being 

absorbed and impact toughness of Vf= 20% 

specimens being lower than those of Vf= 10% 

specimens. 

Fig 9 shows photographs of representative 

broken specimen of Vf  30%. In comparison 

with Figs 7 and Fig 8, Fig 9 exhibited more 

densely packed fiber as expected. Whilst Fig 

7(a) indicates more longitudinally oriented 

fibers and Fig 8(a) shows less longitudinally 

oriented fibers, Fig 9(a) exhibited more 

randomly oriented fibers. Similar to those 

observed in Figs 7(b), 7(c), 8(b) and 8(c), a 

considerably amount of fibers experienced  

Fiber pull-out can be observed in Figs 9(b) 

and 9(c). As has been observed for Vf = 10% and 

20% specimens, most of fibers of larger 

diameter underwent fiber pull-out, while those 

of smaller diameters underwent fiber breakage 

can be noticed in Figs 9(b) and (c). It confirms 

that larger fibers possessing lower tensile load 

carrying capacity of fiber in comparison with 

shear load carrying capacity of fiber-matrix 

interface. In addition, Figs 9(b) and (c) also 

exhibited relatively randomly distributed fibers. 

 

 
Figure 9.Vf = 30 %: (a) cross section shows some 

void on the right-hand side, (b) and (c) width and 

thickness views, respectively,  both show some 

fiber pull-out. 
 

 
Figure 10.Vf = 40 %: (a) cross section shows 

some void on the right-hand side, (b) and (c) 

width and thickness views, respectively,  both 

show some fiber pull-out. 
 

 

 

 

 
Figure 9.Vf = 30 %: (a) cross section shows some void on the right-hand side, (b) and (c) width 

and thickness views, respectively,  both show some fiber pull-out. 
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Photographs of representative broken 

specimen of Vf = 40% have presented in Fig 10. 

Fig 10(a) shows that fiber diameter varies from 

0.1 mm to 0.5 mm, and randomly oriented 

fibers. Fibers lying on the fracture surface show 

clean surfaces indicating that debonding has 

occured. Such clean fiber surface can also be 

noticed in Figs 10(b) and (c). Similar to previous 

figures, larger fibers experiencing fiber pull-out 

and smaller fibers experiencing fiber breakage 

can clearly be noticed. Apart from those of Vf = 

10%, specimens for various fiber content failed 

in single surface fracture. Figs 10(b) and (c) 

exhibites clean fiber surfaces of those 

underwent pull-out. Orderly observing Figs 7 to 

10, increase of fiber density as expected can be 

noticed.  

Conclusion 
It can be concluded that apart from that of Vf 

= 20%, the increase on fiber content result in the 

increase of energy absorbing capacity and 

impact toughness of the specimens. Larger 

fibers demonstrates fiber pull-out and smaller 

fiber fibers underwent fiber breakage. Fibers are 

generally more longitudinally rather than 

randomly oriented, the more longitudinally 

oreiented the fibers the higher the absorbing 

energy capacity and impact toughness of the 

specimens. 
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Abstrak 

Material berpori merupakan material yang memiliki celah atau rongga sehingga memungkinkan 

terjadinya perubahan energi getaran. Salah satu material berpori yang banyak ditemui adalah 

polyurethane, yaitu material hasil reaksi kimia antara dua larutan polyurethane A (polyol) dan 

polyurethane B (isocyanate). Pengujian material berpori polyurethane bertujuan untuk mendapatkan 

variasi komposisi massa antara polyurethane A (polyol) dan B (isocyanate) serta mendapatkan ukuran 

pori dan kerapatannya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai material peredam getaran dan suara. 

Untuk mendapatkan nilai redaman dan koefisien redaman suara dilakukan pengujian dengan standar 

ASTM E 756 dan ASTM E 1050. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa komposisi polyurethane 

dengan perbandingan massa antara polyurethane A (polyol) dan B (isocyanate) 60% dan 40% 

memiliki nilai rata-rata rasio redaman (ζ) tertinggi yaitu 12.47% dan besar ukuran pori 537.41μm. 

Sedangkan variasi komposisi polyurethane dengan perbandingan massa antara polyurethane A 

(polyol) dan B (isocyanate)  80% banding 20% memiliki nilai koefisien serap suara rata-rata (α) 

tertinggi sebesar 72.53% dan besar ukuran  427.65μm. 

Kata kunci : material berpori, polyurethane, rasio redaman, koefisien penyerapan suara. 

 

Pendahuluan 

Seiring dengan berjalannya waktu, dunia 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah  semakin 

berkembang. Perkembangan ini mempengaruhi 

kemajuan di segala bidang seperti transportasi, 

industri, komunikasi, dan bangunan. Semakin 

meningkatnya pemakaian teknologi yang 

digunakan oleh manusia, kebutuhan akan 

tingkat kenyamanan dalam pemakaiannya pun 

semakin meningkat. Kenyamanan dalam 

pemakaian suatu alat merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

dalam pemakaian dan menjadi hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan.  

Salah satu penyebab dari ketidaknyamanan 

dalam pemakaian teknologi adalah adanya 

getaran dan kebisingan. Getaran terjadi karena 

adanya gaya eksitasi yang disebabkan oleh 

pergerakan suatu mesin. Getaran 

mengakibatkan menurunnya kualitas dari kerja 

mesin dan dapat merusak konstruksi mesin itu 

sendiri serta menimbulkan kebisingan [1]. 

Kebisingan merupakan suara yang 

menyebabkan gangguan kepada manusia baik 

secara fisik maupun psikologis. 

Getaran dan kebisingan yang ditimbulkan 

dapat diredam dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan menggunakan material peredam 

berpori. Penelitian material peredam berpori 

telah dilakukan dengan menggunakan material 

berpori sudah banyak dilakukan, seperti pada 

material berbahan dasar semen dan kayu yang 

digunakan sebagai peredam suara [2]. 

Pengembangan sabut kelapa sebagai material 

penyerap suara [3]. Analisis serapan suara pada 

material berpori [4] dan granular [5-6]. 

Pada penelitian ini dievaluasi kemampuan 

peredam getaran dan suara dari material berpori 

berbahan dasar polyurethane. Material peredam 

dibuat dengan berbagai variasi pengujian untuk 

menghasilkan pori yang berbeda-beda. 

Metodologi 

Dalam pengujian ini spesimen uji dibuat 

dalam dua bentuk. Pertama material berpori 

berbahan dasar polyurethane berpenampang 

lingkaran spesimen ini digunakan untuk 
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pengujian peredam suara dengan diameter 10,16 

cm dan tebal 1 cm, bentuk yang kedua dibuat 

seperti beam dengan ukuran 30 cm x 3cm x 3cm 

dipasang sebagai balok kantilever.  Material 

divariasikan menjadi empat macam komposisi 

massa larutan polyurethane A (polyol) dan B 

(isocyanate) yaitu dengan  perbandingan 50:50, 

60:40, 70:30, dan 80:20. 

Pengukuran koefisien redaman getaran dan 

suara dilakukan dengan metode ASTM E-756 

dan ASTM E-1050 [7-8]. Untuk melihat besar 

diameter pori pada material akan dilakukan uji 

mikroskop. 

Spesimen uji pengujian redaman getaran 

berbentuk balok yang berdimensi panjang 30 

cm, lebar 3 cm dan tinggi 3 cm seperti Gambar 

1. Sedangkan spesimen uji pengujian berbentuk 

bulat memiliki diameter 10,16 cm dengan 

ketebalan 1 cm atau seperti Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Spesimen uji untuk peredam 

getaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Spesimen uji untuk peredam suara. 

 

Rancangan percobaan dalam pengujian 

redaman getaran sesuai dengan standar ASTM 

E-756 peralatan perlengkapan pengujian yang 

digunakan adalah akselerometer sebagai sensor 

percepatan, impact hammer sebagai gaya luar, 

voltage amplifier sebagai penguat sinyal yang 

diterima dan osiloskop sebagai pencuplik  sinyal 

listrik yang diterima seperti Gambar 3. 

Dalam pengujian redaman suara sesuai 

dengan standar ASTM E-1050 yang 

menggunakan tabung impedansi (impedance 

tube) dengan diameter 100 mm dengan dua 

mikrofon [9]. Peralatan perlengkapan pengujian 

yang digunakan adalah amplifier sebagai untuk 

memperbesar volume dari generator ke loud 

speaker, mikrofon, voltage amplifier sebagai 

penguat sinyal yang diterima oleh mikrofon, dan 

data akuisisi sebagai pencuplik data, dan PC 

sebagai alat yang memproyeksikan bentuk 

sinyal listrik yang diterima seperti gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema pengujian untuk redaman 

getaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema pengujian untuk redaman 

suara. 

Hasil dan Pembahasan 

Polyurethane yang dibuat dengan variasi 

komposisi massa antara larutan polyurethane A 

(polyol) dan polyurethane B (isocyanate) 50:50, 

60:40, 70:30, dan 80:20. Sedangkan 

Polyurethane dengan komposisi massa 90:10 

menghasilkan polyurethane yang sangat rapuh 

dan tidak memungkinkan dilakukan penelitian 

untuk peredam getaran dan suara. Sedangkan 
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polyurethane dengan variasi komposisi massa 

antara larutan polyurethane A (polyol) dan 

polyurethane B (isocyanate) 10:90, 20: 80, 

30:70, dan 40:60 membentuk polyurethane yang 

sangat tidak kaku, sehingga tidak 

memungkinkan dilakukan penelitian untuk 

peredam getaran dan suara 

 

Koefisien redaman getaran pada polyurethane 

Pada Gambar 5 terlihat material 

polyurethane dengan variasi komposisi massa 

larutan polyurethane A (polyol) dan 

polyurethane B (isocyanate) 60% banding 40% 

memiliki nilai rasio redaman (ζ) rata-rata 12.47 

% paling tinggi dibandingkan variasi komposisi 

massa polyurethane lainnya. Nilai rasio 

redaman semakin tinggi jika posisi pemukulan 

semakin dekat dengan posisi akselerometer 

yang dipasang pada ujung spesimen 

polyurethane. Perbedaan ini disebabkan oleh 

kemampuan material untuk menyerap getaran 

yang dihasilkan oleh gaya luar yang diberikan. 

 

 
 

Gambar 5. Perbandingan nilai rata-rata rasio 

redaman variasi komposisi material 

polyurethane 

 

Koefisien penyerapan suara pada 

polyurethane 

Hasil uji penyerapan suara pada material 

berpori polyurethane dengan masing-masing 

komposisi pada rentang frekuensi sampai 2000 

Hz dapat diamati pada Gambar 6. Dari gambar 

tersebut terlihat bahwa spesimen uji 

polyurethane yang memiliki perbandingan 

massa 80:20 paling baik dalam penyerapan 

suara dengan rentang frekuensi 600 Hz sampai 

780 Hz, 1000 Hz – 1230 Hz, 1600 Hz – 1730 

Hz, dan 1900 Hz – 2000 Hz terlihat pada 

Gambar 4. frekuensi yang digunakan dalam 

pengujian dengan tabung impedansi dua 

mikrofon memiliki batas antara 600 Hz - 2000 

Hz. Perbedaan nilai koefisien penyerapan suara 

dari material berpori polyurethane dipengaruhi 

oleh kemampuan material untuk menyerap 

kebisingan suara pada frekuensi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Perbandingan nilai koefisien 

penyerapan suara dengan frekuensi material 

polyurethane 

 

Pengujian Mikroskop 

Hasil pengamatan dengan menggunakan 

mikroskop stereo pada masing-masing 

specimen uji dapat dilihat pada Gambar 7. Dari 

gambar tersebut didapatkanlah besar ukuran 

rata-rata pori polyurethane dengan 

perbandingan massa 50:50 adalah 548.31 µm , 

polyurethane dengan perbandingan massa 60:40 

adalah 537.90 µm, polyurethane dengan 

perbandingan massa 70:30 adalah 458.51 µm, 

dan polyurethane dengan perbandingan massa 

80:20 adalah 427.65 µm. Dari gambar tersebut 

dapat disimpulkan dari ukuran pori masing-

masing specimen memperlihatkan beberapa 

bentuk perbedaan. Bentuk pori yang lebih bulat 

dan besar menunjukkan kemampuan redaman 

getaran yang lebih baik seperti yang terlihat 

pada Gambar 7b. Sedangkan pori dengan 

penampang bulat tetapi lebih kecil mempunyai 

serapan suara yang lebih konstan pada rentang 

frekuensi pengukuran. 
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Gambar 7. Salah satu hasil pengujian 

mikroskop dari material polyurethane dengan 

perbandingan massa  a. 50: 50, b. 60:40 

c.70:30, dan d. 80:20. 

 

Kesimpulan 

Material polyurethane dengan 

perbandingan komposisi massa antara larutan 

polyurethane A (polyol) dan polyurethane B 

(isocyanate) 60:40 memiliki nilai rasio redaman  

(ζ) yang tinggi dibandingkan dengan material 

polyurethane dengan variasi komposisi massa 

lainnya. Nilai rasio redaman rata-ratanya adalah 

12.47% dan memiliki memiliki pori dengan 

ukuran 537.41μm. 

Material polyurethane dengan 

perbandingan komposisi massa antara larutan 

polyurethane A (polyol) dan polyurethane B 

(isocyanate) 80: 20 memiliki nilai koefisien 

serap yang tinggi dari pada polyurethane dengan 

variasi komposisi massa lainnya. Material 

polyurethane memiliki nilai koefisien serapan 

tinggi pada rentang frekuensi 600 Hz- 1500 Hz, 

pada rentang frekuensi ini adalah rentang 

frekuensi terjadinya kebisingan yaitu pada 

rentang frekuensi 700 Hz-1300 Hz. Nilai 

koefisien serapan rata-ratanya adalah 72.53% 

dan memiliki pori dengan ukuran 427.65μm. 
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Abstrak 

Salah satu pengerjaan dingin yang digunakan untuk memperkeras dan meningkatkan sifat mekanik 

AISI 316L Stainless Steel adalah shot peening. Mekanisme Shot peening adalah memborbardir 

(bombarding) permukaan material dengan menggunakan bola baja (stainless steel ball). Bola-bola 

tersebut dibobardirkan menggunakan gun blaster dengan tekanan tertentu sehingga permukaan 

material berbenturan dengan bola baja tersebut mengakibatkan impact yang cukup kuat pada 

permukaan material. Dikarenakan permukaan material tertekan impact yang kuat, struktur butiran 

butiran AISI 316L Stainless Steel akan lebih halus sehingga material memilki sifat mekanik yang 

lebih baik. Pada penelitian ini proses shot peening dengan variasi sudut shot peening pada permukaan 

AISI 316L Stainless Steel menggunakan variasi sudut 30°, 45°, dan 60. Tekanan yang digunakan 

untuk pengujian ini adalah konstan, yaitu 5 bar. Sudut shot peening 30° memiliki nilai kekasaran rata-

rata tertinggi 1.42 µm, Sedangkan nilai kekasaran rata-rata material tanpa perlakuan adalah 0.55 µm. 

. 

Kata kunci : Stainless Steel, Shot Peening 

 

Pendahuluan 

Proses manufaktur yang sering digunakan 

dalam industri antara lain adalah pengecoran 

(casting), penempaan (forging), pengelasan 

(welding), pemesinan (machining), dan 

pencetakan (molding). Proses-proses tersebut 

akan menghasilkan produk dengan kualitas 

dan kuantitas yang berbeda-beda. Agar produk 

dapat memenuhi permintaan konsumen dan 

dapat bersaing di pasaran, pemilihan proses 

manufaktur yang tepat akan menghasilkan 

produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen dan mampu bersaing dengan 

industri-industri lain, [1]. 

Kekasaran permukaan dan kekerasan 

material merupakan aspek penting dalam 

bioadesi [2]. Material yang kasar cocok dalam 

pembentukan awal dari sel pembentuk tulang 

pada implan. Hal tersebut dapat membentuk 

ikatan jaringan yang kuat antara jaringan 

tulang dan implan [3]. 

Paduan yang sering digunakan pada alat-

alat medis adalah AISI 316L Stainless Steel. 

AISI 316L Stainless Steel adalah baja dengan 

kadar karbon yang sangat rendah (0,03% C) 

dan memiliki daya tahan korosi yang tinggi 

(high corrosive resistance). Dengan kadar 

karbon yang rendah AISI 316L Stainless Steel 

sangat cocok digunakan sebagai alat-alat 

bedah (surgery tools). Dikarenakan banyak 

alat bedah yang berfungsi untuk memotong 

saat operasi maka AISI 316L Stainless Steel 

harus diperkuat permukaannnya dan 

ditingkatkan kekuatan tariknya dengan 

menggunakan pengerjaan dingin, [4].  

AISI 316L Stainless Steel memiliki ketahan 

korosi yang tinggi karena AISI 316L Stainless 

Steel memiliki kadar karbon yang rendah (0,03 

% C). 316L memiliki kekuatan dan kekerasan 

yang tinggi pada temperatur yang rendah. 

316L  merupakan campuran non-magnetik 

pada saat diannealing, namun akan memilki 

sifat magnetik saat dilakukan pengelasan atau 

pengerjaan dingin. AISI 316L Stainless Steel 

tidak dapat dikeraskan (non-hardenable) 

dengan metode pengerjaan panas, [5]. 

 

Metode Penelitian 

Skema Penelitian 

Pada Penelitian ini digunakan Stainless 

Steel ball yang memiliki diameter. 4 mm. 

spesimen yang digunakan adalah AISI 316L 

Stainless Steel dengan dimensi panjang 30 

mm, lebar 30 mm dan tebal 2 mm. Proses shot 

peening dilakukan menggunakan kompresor 

dan gun blaster. 
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Gambar 1 Skema Penelitian 

 

Dilakukan proses penghalusan permukaan 

terlebih dahulu sebelum proses shot peening 

dilakukan. Penghalusan permukaan berfungsi 

untuk mengurangi tegangan sisa material 

akibat proses produksi. Proses penghalusan 

material menggunakan amplas dengan ISO 

P600 hingga P1000. Setelah proses 

penghalusan material siap dishot peening. 

Proses shot peening dilakukan dengan 

melekatkan spesimen pada alas wadah shot 

peening dengan menggunakan double tape 

dan selanjutnya memasukkan ball pada wadah 

shot peening. Atur takanan keluar kompresor 

dengan memutar tuas katup lalu atur sudut 

shot peening menggunakan alas yang telah 

dibentuk dengan sudut 30°, 45°, 60° dan 

lakukan proses shot peening. 

Setelah proses shot peening dilakukan 

permukaan spesimen akan menjadi lebih kasar. 

Untuk mengetahui tingkat kekasaran 

permukaan, spesimen diuji menggunakan 

Surface Roughness Test. Pengujian dilakukan 

dengan meletakkan spesimen diatas tatakan 

dan menempatkan stylus pada permukaan 

spesimen. Lakukan proses pengujian 

kekasaran. 

Pengujian Kekasaran 

 Pengujian Kekasaran menggunakan 

alat Surface Roughness Tester dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Lakukan kalibrasi pada stylus alat 

pengujian agar rata dengan 

permukaan spesimen. 

2. Atur titik pengujian secara acak dan 

atur rentang untuk jarak 

pengambilan data sepanjang 7 mm. 

3. Lakukan pengaturan stylus agar 

berada pada posisi tengah yang 

tertera pada layar indikator. 

4. Lakukan pengujian kekasaran dan 

lihatlah hasil dari pengujian yang 

tertera pada layar indikator. 

5. Lakukan langkah 2 hingga langkah 

4 sebanyak 3 kali. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data Hasil Penelitian 

Didapatkan data hasil pengujian kekasaran 

dengan 3 titik sampel pengujian sebagai 

berikut:  

 

Tabel 1 Nilai Kekasaran 

 

Ttik Sampel

I

Titik Sampel

ii

Titik Sampel

III

30° 1.25 1.39 1.41 1.35

45° 1.21 1.23 1.27 1.24

60° 1.14 1.13 0.96 1.08

0.57 0.46 0.63 0.55Tanpa Perlakuan

D
ia

m
e

te
r 

B
a

ll

S
u

d
u

t

S
h

o
t 

P
e

e
n

in
g

Kekasaran Ra

µm

Rata-rata

4
 m

m

619



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

MT-014 

 

 
Foto Mikrostruktur AISI 316L Stainless Steel 

Tanpa Perlakuan 
 

Foto Mikrostruktur AISI 316L Stainless 

Steel dengan Sudut Shot peening 30° 

Gambar 2 Hasil Foto Makro Permukaan Shot Peening AISI 316L Stainless Steel 

 

Setelah didapatkan nilai kekasaran 

permukaan AISI 316L Stainless Steel yang telah 

di shot peening dengan menggunakan Surface 

Roughness Tester seperti yang tertera pada tabel 

1 Maka hubungan antara sudut penembakan 

terhadap nilai kekasaran AISI 316L Stainless 

Steel dapat dijelaskan pada grafik seperti 

gambar 3 berikut ini:  

 

 
Gambar 3 Grafik Efek Sudut Shot Peening 

terhadap kekasaran permukaan AISI 316L 

Stainless Steel 

 

Pada gambar 3 terlihat bahwa semakin besar 

sudut shot peening yang digunakan, maka nilai 

kekasaran permukaan AISI 316L Stainless Steel 

yang telah di shot peening menurun, hal ini 

berarti semakin besar besar sudut shot peening 

akan menghasilkan  

 

 

kekasaran yang lebih rendah. Dimana nilai 

kekasaran rata-rata terendah adalah 1.08 µm 

dengan sudut shot peening 60° dan diameter ball 

yang digunakan adalah 4 mm sedangkan 

kekasaran rata-rata tertinggi adalah 1.35 µm 

dengan sudut shot peening 30°. Diameter ball 

dan sudut shot peening mempengaruhi tingkat 

kekasaran yang dihasilkan. 

Semakin kecil sudut shot peening akan 

menghasilkan kekasaran yang tinggi. Sudut 

yang kecil akan membuat cekungan yang terjadi 

akibat indentasi memiliki bukit kekasaran yang 

lebih tinggi. Apabila semakin besar sudut shot 

peening yang digunakan maka tingkat 

kekasaran akan semakin rendah karena bukit 

yang terbentuk saat indentasi lebih rendah. 

Dengan sudut shot peening yang besar maka 

ball akan membentuk bukit kekasaran yang 

tinggi.  

Kesimpulan 

1. Semakin kecil sudut shot peening maka 

kekasaran yang dihasilkan akan semakin 

tinggi, karena keksaran yang terjadi diukur 

berdasarkan banyaknya jumlah bukit dan 

lembah yang ada pada permukaan. Semakin 

kecil sudut shot peening torsi yang 

dihasilkan akan semakin kecil, semakin 

kecil gaya yang dihasilkan maka kekasaran 

pada permukaan spesimen meningkat. Jika 

gaya yang diterima pada permukaan 
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spesimen besar dapat memberikan 

deformasi pada cekungan-cekungan yang 

sebelumnya telah terbentuk dan 

mengakibatkan berkurangnya jumlah bukit 

dan lembah yang terbentuk akibat shot 

peening. Nilai rata-rata kekasaran tertinggi 

yang didapat dari pengujian kekasaran 

menggunakan Surface Roughness Tester 

adalah 1.35 µm pada sudut shot peening 30° 

sedangkan kekasaran terendah adalah 1.08 

µm pada sudut shot peening 60°. 
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MODIFIKASI SIFAT MEKANIS AUSTENITIC STAINLESS STEEL DENGAN 
METODE MECHANICAL SURFACE TREATMENT 

Teguh Dwi Widodo1,*, Rudianto Raharjo2 , Bayu Satria Wardhana3 
1Jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya 

*widodoteguhdwi@ub.ac.id 

 

Abstrak 

Rekayasa fisik material yang digunakan untuk megubah sifat mekanik pada AISI 316L stainless steel 

salah satunya shot peening. Proses shot peening adalah proses perlakuan permukaan dengan 

membobadir permukaan material dengan bola. Pada penelitian ini kekerasan dan kekasaran AISI 

316L stainless steel yang dihasilkan dari proses shot peening dengan parameter tekanan dan diameter 

shot di teliti. Proses shot peening pada permukaan AISI 316L stainless steel pada tekanan 6 bar serta 

menggunakan diameter shot 5 mm di ungkap pada penelitian ini. Shot yang di gunakan adalah bola 

baja dengan bahan AISI 316L. Kekerasan AISI 316L stainless steel tanpa perlakuan sebesar 237.3 

VHN, sedangkan setelah mengalami proses shot peening meningkatkan kekerasan permukaan 

material hingga 184%.  

Kata kunci : Shot peening, AISI 316L, Deformasi Plastis 

 

Pendahuluan 

Baja tahan karat austenitic stainless teel 

merupakan baja tahan karat yang banyak 

digunakan dalam dunia industri. Baja tahan 

karat austenitic stainless steel mempunyai 

kelebihan pada ketahan korosi yang baik di 

bandingkan dengan baja paduan yang lain 

sehingga mempunyai nilai keunggulan 

dubanding yang lain [1, 2]. 

Baja tahan karat ini tidak dapat ditingkatkan 

sifat mekanisnya dengan perlakukan panas, 

sehingga peningkatan sifat mekanisnya 

dilakukan dengan beberapa metode yang lain 

salah satunya yaitu mechanical surface 

treatment. Salah satu metode ini adalah shot 

peening. Shot peening pada proses peningkatan 

peningkatan sifat mekanik memanfaatkan bola 

bola baja untuk menimbulkan deformasi plastis 

pada permukaannya sehingga sifat mekanis 

dapat di tingkatkan.  

Selama ini shot peening dimanfaatkan untuk 

meningkatkan ketahanan fatigue [3]. Material 

yang biasa ditingkatkan sifat mekanisnya yaitu 

baja karbon. Pengaplikasian shot peening pada 

baja than karat relative jarang karena pada 

umumnya peningkatan sifat mekanis pada baja 

tahan karat dilakukan dengan penambahan 

material lain. 

Pada penelitian ini pengaruh perlakuan shot 

peening pada material AISI 316L di evaluasi. 

Proses shot peening pada baja tahan karat AISI 

316 memanfaatkan dry shot peening. 

Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini material yang digunakan 

adalah Stainless steel AISI 316L dengan 

komposisi kimia (%wt) terlihat pada Tabel 1. 

Sebelum proses shot peening material di potong 

dengan dimensi panjang 3 mm, lebar 3 mm dan 

tebal 2 mm  

Seluruh spesimen dipoles dengan menggunakan 

sand paper dari ukuran ISO 600 hingga ISO 

1000 dan dipoles menggunakan Autosol untuk 

mendapatkan kekasaran permukaan yang sama. 

Nilai kekasaran minimal yang didapatkan 

setelah dihaluskan dan dipoles adalah Ra = 0,55 

µm. 

Pada Penelitian ini digunakan stainless 

steel shot yang memiliki diameter 5 mm. Proses 

shot menggunakan kompresor dan gun blaster 

sebagai alat sho. Tekanan pada proses shot 

peening yaitu 6 bar dan jarak penembakan 2 cm. 

Proses shot peeing pada permukaan plat 

dilakukam selama 5 menit dengan sudut 900. 

Diagaram proses shot peening di tunjukkan pada 

Gambar 1. 
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Tabel 1. Komposisi kimia Stainless steel AISI 316 L 

Karbon (C) Mangan (Mn) Fosfor (P) Sulfur (S) Silikon (Si) 

0,03 2,00 0,045 0,03 0,75 

Molybdenum (Mo) Nitrogen (N) Besi (Fe) Chromium (Cr) Nikel (Ni) 

2,0-3,0 0,10 67.8 16,0-18,0 10,0-14,0 

 

 

 
Gambar 1 Skema penelitian 

 

Pengujian kekerasan dilakukan pada 

permukaan material yang terkena proses shot 

peening sampai kedalaman tertentu dengan 

memanfaatkan alat uji Micro Hardness Tester. 

Titik pengambilan data ditunjukkan seperti pada 

Gambar 2. Evaluasi struktur mikro pada 

spesimen memanfaatkan mikroskop logam. 

Sebelum observasi struktur butir, material di 

etsa dengan menggunakan Aqua regia. 

 

 
Gambar 2 Skema Pengujian Kekerasan 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data Shot peening 

 Dari proses shot peening didapat nilai 

kekerasan setelah diuji kekerasan dengan 

metode vikers. Nilai kekerasan diambil setiap 

50 µm. Hasil dari pengujian kekerasan dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3 Grafik nilai pengujian kekerasan pada 

material hasil Shot peening 

 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa 

kekerasan material yang di beri perlakuan shot 

peening meningkat di banding dengan raw 

material. Sedangkan nilai kekerasan pada 

proses shot peening menurun seiring jarak dari 

permukaan yang terkena shot peening. 

Peningkatan kekerasan pada AISI 316L 

dikarenakan adanya deformasi plastis pada 

material tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 

foto mikro material AISI 316L yang diberi 

perlakuan shot peening ditunjukkan oleh 

Gambar 4. 

Deformasi plastis ini akan menyebabkan 

penghalusan butir pada material tersebut 

sehingga kekerasannya meningkat. Nilai 

kekerasan pada AISI 316L pada permukaan 

pada jarak 50µm yaitu 674,3 VHN meningkat 

dari raw material yaitu 237,3 VHN.Sedangkan 

kekerasan AISI 316L hasil shot peening 

menurun seiring dari jarak dari permukaan, hal 

ini dikarenakan deformasi pada material 
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berkurang seiring jarak dari permukaan yang 

terkena langsung bola-bola shot peening. 

 

 
Gambar 4 Foto mikro AISI 316L hasil shot 

peening. 

Kesimpulan 

Proses shot peening berhasil meningkatkan 

kekerasan pada material AISI 316L. 

Peningkatan kekerasan ini dikarenakan 

deformasi plastis pada material yang terkena 

proses shot peening. Deformasi plastis ini 

mengakibatkan penghalusan butir pada AISI 

316L. 
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KARAKTERISASI STRUKTUR MIKRO DAN KEKERASAN SAMBUNGAN 
LAS BAJA T91 DAN BAJA 409L PADA SISTEM HRSG 
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Abstrak 

Baja T91 atau grade 91 merupakan material yang sering digunakan dalam aplikasi tubing pada heat 

recovery steam generator (HRSG) power plant, terutama pada pembangkit tenaga nuklir. Baja ini 

mempunyai keunggulan seperti ketahanan mulur yang tinggi, ketahanan korosi dan ketahanan pada 

temperatur tinggi. Namun, kelemahan baja T91 adalah sifat mampu las (weldability) yang relatif 

rendah, yaitu meningkatnya kekerasan secara signifikan pada daerah heat affected zone (HAZ) dan 

weld metal (WM). Adapun tujuan dalam penelitan ini adalah melakukan peninjauan terhadap 

sambungan las baja T91 disambung dengan baja tahan karat feritik (baja 409L). Pada struktur mikro 

sambungan baja T91 ditemukan jumlah endapan karbida yang berbeda pada daerah base metal dan 

daerah HAZ yang ini mempengaruhi nilai kekerasan yang signifikan. Pada daerah base metal dan 

HAZ baja tahan karat feritik 409L ditemukan presipitasi penstabil baja yang distribusinya jumlahnya 

hampir sama yang ini tidak mempengaruhi peningkatan kekerasan di setiap daerahnya. Pengujian 

yang dilakukan adalah pengujian kekerasan mikro  mikrografi, mikrovickers dan SEM. Dari hasil 

pengujian tersebut, didapatkan bahwa struktur sambungan las ini terdapat daerah HAZ, fusion line 

dan base metal (BM). Adapun daerah HAZ baja T91 mengalami peningkatan kekerasan yang 

signifikan. Sedangkan daerah HAZ baja 409L tidak mengalami peningkatan kekerasan yang 

signifikan. Pada daerah base metal dan HAZ baja T91 ditemukan adanya endapan karbida CrXCY 

dalam jumlah yang berbeda. Pada daerah HAZ dan T91 ditemukan adanya endapan TiX pada setiap 

daerahnya. 

Kata kunci : heat affected zone, base metal, microstructure, stainless steel, T91, 409L 

 

Pendahuluan 

Proses pengelasan high frequency resistance 

welding (HFRW) merupakan salah satu proses 

pengelasan yang terkenal dalam proses 

manufaktur. Pengelasan ini umumnya 

digunakan untuk pembuatan finned tube atau 

pipa bersirip yang biasanya digunakan dalam 

HRSG atau boiler di pembangkitan listrik. 

Proses pengelasan ini memanfaatkan resistansi 

dari arus listrik berfrekuensi tinggi sehingga 

panas las dapat terfokuskan dan mencairkan 

logam induk [1,2]. 

Pipa yang dilas menggunakan metode ini 

harapannya dapat memberikan hasil yang 

maksimal terhadap sambungan las dalam proses 

penyambungan pipa dan siripnya. Di dalam 

penggunaan finned tube ini diharapkan pipa 

yang digunakan mampu tahan dalam kondisi 

temperatur yang tinggi dan tahan terhadap 

korosi [1]. Serta pipa yang digunakan memiliki 

kekuatan yang bagus untuk menahan beban 

fluida yang sedang mengalir dalam proses 

pembangkitan listrik. 

Adapun material yang akan diteliti dalam 

pembahasan kali ini adalah sambungan las fine-

tube baja T91 dan baja 409L. Baja T91 

merupakan jenis baja creep and heat resistant 

alloy yang termasuk dalam standar JIS. Baja 

T91 ini dikembangkan dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan power plant. Saat ini baja 

jenis ini merupakan baja yang banyak dipilih 

untuk aplikasi steam generator karena baja ini 

memiliki sifat yang tahan mulur dan temperatur 

tinggi dan memiliki ketahanan korosi yang baik. 

Akan tetapi baja ini memiliki sifat 

kemampulasan yang relatif rendah, dimana baja 
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mengalami peningkatan kekerasan yang 

signifikan setelah melewati siklus pengelasan 

[4]. 

Kemudian untuk baja 409L merupakan jenis 

baja tahan karat feritik yang digunakan pada 

aplikasi temperatur tinggi [7]. Baja ini 

digunakan untuk pengelasan spiral finned tube  

sebagai komponen sirip karena memiliki sifat 

mampu las yang sangat baik. Baja ini memiliki 

kandungan karbon yang sangat rendah, akan 

tetapi unsur paduan yang mendominasi dalam 

baja ini adalah unsur ferrite stabilizer [6]. Unsur 

paduan ini bertujuan untuk menambah jumlah 

butir ferit pada struktur baja yang nantinya 

meningkatkan sifat kemampulasan baja ini. 

Berbeda dengan baja T91, baja ini setelah 

melewati proses pengelasan kekerasan daerah 

HAZ baja ini tidak ada perbedaan yang 

signifikan terhadap logam induknya [1,5]. 

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam 

menentukan dan mengetahui kondisi dan sifat 

dari pipa tersebut adalah dengan melakukan uji 

pengamatan yang mendalam terhadap pipa yang 

digunakan tersebut. Terlebih pipa yang 

digunakan ini adalah finned tube yang 

merupakan proses penyambungan pipa utama 

dari Baja T91 dan Baja 409L sebagai sirip 

dengan proses HFRW. Untuk itu perlu dikaji 

lebih dalam lagi mengenai kondisi sambungan 

las tersebut melalui uji pengamatan dalam 

perbesaran yang tinggi yang nantinya akan 

dapat terlihat struktur mikro dari sambungan las 

tersebut. 

Sambungan las yang akan diamati meliputi 

kondisi dari base metal dari setiap material baik 

pipa yang dari material Baja T91 dan sirip dari 

material 409L serta daerah HAZ dari setiap 

masing-masing material (Baja T91 maupun 

Baja 409L). Tujuan melakukan uji pengamatan 

nantinya dengan tingkat perbesaran yang lebih 

tinggi, nantinya akan dapat terlihat bagaimana 

kondisi dari struktur mikro, struktur kristal, 

endapan karbida yang mungkin terjadi dan fasa 

– fasa pada sambungan las kedua material. 

 

Metodologi Penelitian 

Spesimen yang digunakan berupa spiral 

finned tube material baja T91 (tube) dan baja 

409L (fin). Spesimen tersebut diperoleh dari 

penelitian sebelumnya selama pengambilan data 

di perusahaan fabrikasi PT. Cilegon Fabricators 

(Gambar 1). Spesimen A adalah spesimen 

finned tube yang dilakukan pengelasan dengan 

heat input 2,28 kJ/mm. 

Spesimen B adalah spesimen finned tube 

yang dilakukan pengelasan dengan heat input 

3,29 kJ/mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. a) Spesimen A; b) Spesimen B 

 

Pengujian mikrografi dilakukan 

dengan menggunakan mikroskop optik 

dan SEM/EDS masing-masing di 

Laboratorium Material Teknik, Teknik 

Mesin dan UPT Laboratorium Terpadu, 

Universitas Diponegoro. 

Untuk mengetahui distribusi 

kekerasan pada daerah BM dan HAZ, 

maka dilakukan pengujian kekerasan 

mikro Vickers. Pengujian kekerasan 

tersebut mengacu standar ASTM E-384, 

dimana untuk spesifikasi pembebanan 

mikro-indentasi adalah sebesar 200gf 

dengan lama waktu 10+2 detik. Alat uji 

kekerasan yang digunakan adalah mesin 

mikro-indentasi kekerasan Vickers HM-

200 Mitutoyo, dimana pengujian 

tersebut dilakukan di UPT 

Laboratorium Terpadu Universitas 

Diponegoro.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Struktur Mikro HAZ Sambungan Las 

HFRW Spiral Fined-Tube T91 dengan 409L 

Analisis struktur mikro yang dilakukan 

terhadap spesimen A dan B dalam rangka untuk 

mengetahui bentuk butir dan fasanya. pada 

daerah BM maupun HAZnya. Gambar 2 (a) dan 

(b) menunjukkan gambar struktur mikro BM 

baja 409L dan baja T91. Baja 409L adalah baja 

yang digunakan untuk komponen fin dan baja 
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T91 untuk komponen pipa. Struktur mikro BM 

baja 409L didominasi oleh butir fasa ferrite 

yang memiliki sisi banyak (polygonal). Oleh 

karena itu butir – butir ini dikenal dengan nama 

polygonal ferrite (PF). Sedangkan pada Gambar 

2(b) menunjukkan struktur mikro baja T91 yang 

juga didominasi oleh butir – butir ferrite. Akan 

tetapi butir ferrite ini memiliki bentuk yang 

sangat kecil, kemudian bercabang, lebar dan 

tajam. Butir ferrite ini disebut dengan nama 

acicular ferrite. Pada struktur mikro baja T91 

ini butir ferrite yang berwarna terang tak 

bercabang yang memiliki sisi banyak 

merupakan polygonal ferrite. Selain itu 

beberapa juga terdapat butir tempered 

martensite. 

Pada Gambar 3(a), daerah HAZ T91 

spesimen A terjadi penghalusan butir, dimana 

pada daerah penghalusan butir terdapat butir 

acicular ferrite (AF) yang lebih tajam dan kecil 

dan daerah pertumbuhan butir terdapat butir 

acicular ferrite (AF) yang besar [8]. Selain itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada daerah HAZ ini terdapat butir martensite 

yang mempengaruhi nilai kekerasan daerah ini. 

Tekstur warna yang cukup gelap pada daerah 

penghalusan butir kemungkinan besar dapat 

terjadi karena adanya penumpukan karbida 

selama proses pengelasan [1]. Adanya 

penghalusan butir di dekat daerah batas antara 

HAZ T91 dengan 409L dan adanya 

kemungkinan penumpukan karbida maka 

kemungkinan juga akan terjadi perbedaan 

kekerasan antara daerah HAZ T91 dan logam 

induknya. Pada Gambar 3(b) daerah HAZ 409L 

untuk spesimen A terjadi penghalusan butir. 

Pada daerah penghalusan butir terdapat butir-

butir ferrite dengan jenis grain boundary ferrite 

(GF) [8]. 

Butir ferrite ini memiliki bentuk yang 

cenderung lebih lebar, hal ini dikarenakan fine 

tube ini dalam pembuatannya melalui proses 

HFRW yang di dalamnya ada mekanisme 

rolling saat pengelasan.  

GF 

[b

] 

  Martensite 

[a

] 

PF 

[

b

Tempered 

martensite 

Ferrite 
[a] 

Gambar 2. Struktur mikro daerah BM: a) T91, b) 409L 

 

Gambar 3. Struktur mikro spesimen A pada daerah HAZ: a) T91 b) 409L 
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Pada Gambar 4(a) di atas daerah HAZ 409L 

untuk spesimen B terjadi penghalusan butir di 

daerah HAZ 409L. Sama halnya dengan 

spesimen A, pada spesimen B daerah 

penghalusan butir terdapat butir – butir ferrite 

yang ukurannya kecil dengan butir ferrite jenis 

grain boundary ferrite (GF) [8]. Butir ferrite ini 

memiliki bentuk yang cenderung lebih lebar, 

hal ini dikarenakan fine tube ini dalam 

pembuatannya melalui proses HFRW yang di 

dalamnya ada mekanisme rolling saat 

pengelasan. Pada Gambar 4(b), sama halnya 

dengan spesimen A, daerah HAZ T91 spesimen 

B terjadi penghalusan butir, dimana pada 

daerah penghalusan butir terdapat butir 

acicular ferrite (AF) yang lebih tajam dan kecil 

dan daerah pertumbuhan butir terdapat butir 

acicular ferrite (AF) yang besar [31]. Tekstur 

warna yang cukup gelap pada daerah 

penghalusan butir kemungkinan besar dapat 

terjadi karena adanya penumpukan karbida 

selama proses pengelasan [1]. Adanya 

penghalusan butir di dekat daerah batas antara 

HAZ T91 dengan 409L dan adanya 

kemungkinan terjadinya pengendapan karbida 

maka kemungkinan juga akan terjadi adanya 

perbedaan nilai kekerasan antara daerah HAZ 

T91 dan logam induk baja T91. Berdasarkan 

hasil pengujian struktur mikro pada spesimen A 

dan spesimen B, terlihat bahwa struktur mikro 

HAZ 409L mengalami perubahan bentuk butir 

dan penghalusan butir dari base metal 409L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pun juga sama halnya dengan baja T91 dimana 

terjadi juga penghalusan butir pada daerah base 

metal T91 dan daerah HAZ baja T91. Dari 

kedua material butir-butir yang ada pada 

masing-masing daerah relatif sama yaitu 

adanya butir – butir ferrite. 

Analisis Hasil Uji SEM 

Pengujian SEM dilakukan dalam rangka untuk 

mengetahui struktur dari material dengan 

perbesaran yang lebih tinggi. Untuk uji SEM ini 

dilakukan pada daerah BM maupun daerah HAZ 

pada masing – masing spesimen. Adapun 

Gambar 5 (a) dan (b) masing – masing 

merupakan hasil pengujian SEM pada logam 

induk baja 409L dan HAZ 409L. 

Pada Gambar 5 (a) dan (b) terlihat bahwa 

struktur 409L terdapat butir ferrite yang 

memiliki sisi banyak (polygonal). Hal uji SEM 

ini identik dengan hasil uji optical microscope. 

Pada gambar diatas juga terlihat bahwa batas – 

batas butir terlihat jelas seperti pada uji optical 

microscope. Gambar di atas juga terlihat 

beberapa endapan yang terjadi pada daerah 

tersebut dengan jumlah endapan yang hampir 

sama jumlahnya. Untuk jenis endapan yang ada 

pada baja 409L ini perlu di ketahui nantinya 

pada uji EDX dalam mengetahui kandungan 

unsur yang ada pada endapan tersebut. 

Pada Gambar 6 (a) dan (b) menunjukkan daerah 

HAZ baja 409L di masing – masing 
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spesimen. Bentuk butir pada daerah HAZ masih 

hampir sama dengan daerah base metal dimana 

butirnya adalah jenis ferrite dan bersisi banyak 

(polygonal). Gambar di atas juga 

mengindikasikan adanya endapan yang terjadi 

pada daerah tersebut. Untuk daerah HAZ ini 

bentuk butir semakin rapat dan semakin halus 

dan ada endapan – endapan yang terjadi di 

daerah tersebut. Secara jumlah endapan yang 

terjadi memiliki jumlah yang relatif sama 

dengan yang terjadi di daerah base metal. Jenis 

endapan yang ada pada baja 409L ini perlu 

diketahui nantinya pada uji EDX dalam 

mengetahui kandungan unsur yang ada pada 

endapan tersebut. Kandungan unsur sangat 

mempengaruhi dari sifat yang dibentuk oleh 

suatu material. 

Gambar 7 (a) dan (b) menunjukkan daerah pada 

base metal baja T91 di mana terlihat dengan 

jelas banyaknya endapan yang terjadi pada 

daerah base metal. Presipitasi ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tersebar hampir merata. Bedanya adalah untuk 

spesimen B presipitasi yang terjadi lebih banyak 

dan lebih merata daripada spesimen A. Endapan 

yang terjadi di daerah base metal ini 

kemungkinan adalah presipitasi yang 

mengandung unsur kromium, mengingat baja 

T91 ini paduan yang jumlahnya banyak dalam 

komposisi kimianya adalah unsur kromium 

(Cr). 

Gambar 8 (a) dan (b) di bawah merupakan hasil 

uji SEM daerah HAZ T91 di masing – masing 

spesimen. Diatas terlihat bahwa endapan putih – 

putih tersebut masih ditemukan di baja T91 

sama seperti apa yang terjadi di daerah base 

metal T91. Akan tetapi yang terlihat agak 

berbeda disini adalah endapan presipitasi yang 

terjadi di daerah HAZ ini posisi letaknya sedikit 

berbeda dari base metal. Dimana untuk di 

daerah HAZ ini presipitasi yang terjadi sudah 

memasuki  daerah batas – batas butir, walaupun 

sebagian beberapa masih ada di dalam butir. 
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Analisis Hasil Uji Kekerasan 

Dari grafik pada Gambar 9 dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan angka 

kekerasan yang signifikan antara daerah HAZ 

dan base metal T91 yaitu dengan selisih rata – 

rata kekerasan antara HAZ dan base metal T91 

untuk spesimen A sebesar 208,1HV dan 

spesimen B sebesar 228,44HV. Lebih lanjut 

angka kekerasan tertinggi pada daerah HAZ T91 

untuk spesimen A sebesar 460,6HV dan 

spesimen B sebesar 474,2HV.  

Dari sini menunjukkan bahwa 

penghalusan butir yang terjadi pada daerah HAZ 

mempengaruhi nilai kekerasan terutamanya 

pada baja T91. Selain itu ada kemungkinan 

bahwa adanya fasa getas atau endapan karbida 

yang terdapat pada daerah HAZ baja T91. 

 

 

 

Untuk daerah HAZ dan base metal 409L tidak 

ada perbedaan kekerasan yang signifikan. 

Dimana untuk spesimen A nilai kekerasan pada 

daerah HAZ rata – rata sebesar 170,125HV dan 

pada spesimen B nilai kekerasan pada daerah 

HAZ rata – rata sebesar 170,475HV. Untuk nilai 

kekerasan base metal di masing – masing 

spesimen, menunjukan bahwa di spesimen A 

nilai angka kekerasannya rata – rata sebesar 

172,2HV dan di spesimen B nilai angka 

kekerasannya rata – rata sebesar 168,1HV. Dari 

hasil pengujian diatas spesimen A dan spesimen 

B pada daerah base metal dan HAZ nilai 

kekerasannya hampir sama sekitar 160HV 

sampai 170HV, atau dalam artian baja 409L 

memiliki sifat yang stabil. Hal ini sesuai dengan 

beberapa hasil dari penelitian – penelitian 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik distribusi kekerasan sambungan las finned tube T91 dengan 409L 
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Analisis Hasil Uji EDX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa dan hasil uji EDX dilakukan dalam 

rangka untuk mengetahui kandungan presipitasi 

yang ada pada baja 409L dan baja T91. 

Presipitasi ini lebih ditekankan pada daerah 

HAZ yang menjadi fokus pengamatan dalam 

penelitian kali ini. Dengan mengetahui 

kandungan unsur yang ada di presipitasi kita 

lebih sedikit dapat mengetahui kemungkinan 

sifat dari baja yang ditimbulkan dari kandungan 

unsur tadi. Dari situ kita akan dapat mengetahui 

penyebab nilai kekerasan yang ada di baja 409L 

relatif sama antara base metal dan HAZ serta 

perubahan nilai kekerasan yang signifikan 

antara base metal T91 dan HAZ T91. Gambar 

10 menjelaskan presipitasi yang terjadi pada 

HAZ 409L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil diatas terlihat bahwa unsur yang 

paling dominan pada presipitasi baja 409L 

adalah unsur Ti kemudian berturut – turut unsur 

C, Fe, dan N. Dengan demikian presipitasi yang 

terjadi pada daerah ini adalah presipitasi jenis 

TiX dimana unsur yang paling dominan adalah 

unsur Ti yang memiliki sifat untuk mensta  

bilkan material. Nilai kekerasan pada baja 409L 

tidak mengalami perubahan yang signifikan 

atau dalam artian disini nilai kekerasannya 

relatif sama karena pada daerah base metal dan 

HAZ jumlah presipitasi yang terjadi relatif sama 

banyak dan mengandung unsur Ti. Pada 

Gambar 11 akan dilihat presipitasi yang terjadi 

baja T91 serta kandungan unsur yang ada di 

dalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Presipitasi pada daerah HAZ 409L dan EDX Spectra Presipitasi 

Gambar 11. Presipitasi pada daerah HAZ T91 dan EDX Spectra Presipitasi 
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Dari hasil penelitian diatas informasi 

yang bisa didapatkan adalah bahwa presipitasi 

yang ada di daerah baja T91 mengandung unsur 

terbanyaknya berturut – turut adalah Cr, C, Fe 

dan O. Sehingga secara umum baja T91 positif 

mengandung presipitasi kromium. Presipitasi 

ini adalah presipitasi karbida yang memiliki 

rumus senyawa CrXCY . Hal ini dikarenakan 

perbandingan atom antara unsur Cr dan C tidak 

begitu jelas. Karena pada daerah ini 

mengandung karbida kromium, maka kekerasan 

yang ada di daerah HAZ atau fusion zone lebih 

tinggi dari pada nilai kekerasan pada daerah 

base metal [3]. 

 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisa 

terhadap sambungan las spiral finned tube 

material T91 dengan 409L pada sistem HRSG 

adalah Nilai kekerasan daerah base metal dan 

HAZ baja T91 mengalami perubahan kekerasan 

yang signifikan, sedangkan pada baja 409L 

relatif sama. Dimana rata – rata nilai kekerasan 

base metal baja T91 spesimen A sebesar 

208,1HV dan spesimen B sebesar 228,44HV. 

Sedangkan rata – rata nilai kekerasan HAZ baja 

T91 spesimen A sebesar 460,6HV dan spesimen 

B sebesar 474,2HV. Perubahan nilai kekerasan 

ini dipengaruhi oleh struktur mikro pada masing 

– masing daerah dan presipitasi yang terjadi. 

Pada baja T91 presipitasi yang terjadi adalah 

karbida CrXCY yang sangat mempengaruhi 

kekerasan pada daerah tersebut. Sedangkan 

pada baja 409L terjadi presipitasi TiX yang 

sifatnya menstabilkan. Karbida CrXCY adalah 

karbida yang didominasi kandungan unsur Cr 

dan C, sedangkan TiX didominasi kandungan 

unsur Ti. 
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Abstrak 

Korosi pada komponen mesin oleh coolant adalah masalah yang sangat penting pada beberapa 

industri, tidak terkecuali di industri otomotif. Ada banyak jenis coolant yang dijual di pasaran 

yang tentu saja juga akan bervariasi pengaruhnya terhadap korosi logam pada komponen 

mesin. Pada studi ini dipelajari korosi pada logam baja, kuningan dan aluminium pada tiga 

jenis engine coolant yang tersedia di pasaran. Ketiga jenis coolant yang digunakan pada studi 

ini adalah coolant X yang merupakan coolant berbasis ethylene glycol, coolant Y yang 

merupakan coolant berbasis propylene glycol dan coolant Z yang merupakan coolant berbasis 

air dan berisi aliphatic carboxylates sebagai corrosion inhibitor serta berisi juga nitrite dan 

molybdate sebagai secondary inhibitors. Studi korosi dilakukan melalui percobaan simulasi 

dengan rangkain pengujian sebagai data pendukung analisa korosi yang terjadi pada coolant 

selama simulasi tersebut dilakukan, seperti pengukuran presipitat yang terbentuk, pengukuran 

pH, pengukuran metal content, pengukuran reserved alkaly dan pengukuran laju korosi. Proses 

simulasi terhadap ketiga jenis coolant dilakukan dengan cara menempatkan coolant pada 

bejana kaca yang masing-masing bejana diisi coolant sebanyak 4,5  liter, temperatur 

operasional sebesar 90o yang dicapai dengan menggunakan kompor yang dapat divariasikan 

temperaturnya dan kecepatan pengadukan sebesar 3000 rpm. Ketiga jenis logam ditempatkan 

secara bersamaaan pada masing-masing bejana dengan cara digantung. Pada bagian atas bejana 

kaca ditutup styrofoam dan aluminium foil untuk mengurangi proses penguapan coolant yang 

terlalu cepat. Proses simulasi dilakukan selama 180 jam. Dari hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa ketiga jenis coolant memiliki laju korosi terhadap logam kuningan dan baja 

yang cukup rendah yaitu di bawah 1 mpy, namun memiliki laju korosi yang cukup tinggi pada 

logam Al yaitu sebesar 3 – 3,5 mpy. Laju korosi terbesar pada logam Al terjadi pada coolant 

X. 

Kata kunci : Korosi, engine coolant, proses simulasi, metal content, reserved alkaly 

 

Pendahuluan 

Tujuan dari sistem engine cooling 

adalah untuk menghilangkan panas yang 

berlebih yang disebabkan oleh mesin yang 

sedang beroperasional dan untuk 

mengontrol temperatur logam dalam batas-

batas yang aman. Jika temperatur logam 

tidak dikontrol dengan sistem pendingin 

yang memadai, maka proses pelumasan 

pada mesin akan menjadi rusak dan dapat 

menyebabkan kerusakan yang serius pada 

mesin.  

Air adalah fluida yang efektif untuk 

mentransfer panas, namun air membeku 

pada temperatur yang terlalu tinggi (0oC) 

dan mendidih pada temperatur yang terlalu 

rendah (100oC) serta dapat menyebabkan 

korosi pada logam di dalam cooling systems 

[1]. Berbagai jenis alkohol dan glycol dapat 

digunakan sebagai antifreezes dan efektif 

menurunkan titik beku air. Namun glycol 

dapat menaikkan titik didih air sementara 

alkohol menurunkannya, sehingga hanya 

coolant berbasis glycol yang 

direkomendarikan oleh pembuat engine [2]. 

633



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

MT-017 

 

Sementara itu korosi pada engine dapat 

dikontrol dengan menambahkan inhibitor 

pada coolant berbasis glycol. 

Pada studi kali ini akan dipelajari 

pengaruh ketiga engine coolant yang 

tersedia di pasaran yaitu coolant X yang 

merupakan coolant berbasis ethylene 

glycol, coolant Y yang merupakan coolant 

berbasis propylene glycol dan coolant Z 

yang merupakan coolant berbasis air dan 

berisi aliphatic carboxylates sebagai 

corrosion inhibitor serta berisi juga nitrite 

dan molybdate sebagai secondary 

inhibitors. Data dari hasil pengujian ini 

semoga dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat yang ingin mengetahui 

performan dari engine coolant yang dijual 

di pasaran. 

Metodologi Penelitian 

Pengujian Korosi 

Material benda kerja yang digunakan 

pada pengujian ini adalah logam-logam 

yang umum dijual dipasaran seperti 

aluminium murni, kuningan dan baja 

karbon rendah. Pengujian korosi dilakukan 

untuk melihat pengaruh masing-masing 

coolant terhadap laju korosi dari 3 

spesimen logam (baja, kuningan dan 

aluminium). Spesimen benda uji berukuran 

0,5 x 40 x 100 mm. Sebelum dicelup ke 

dalam masing-masing bejana yang berisi 

coolant berbeda saat proses simulasi 

berlangsung, setiap spesimen dibersihkan 

terlebih dahulu dan kemudian ditimbang 

beratnya. Kemudian spesimen di letakkan 

ke masing-masing bejana yang berisi 

coolant yang berbeda untuk proses simulasi 

selama 180 jam. Setelah itu masing-masing 

spesimen dikeluarkan dari bejana, 

kemudian produk korosi yang terdapat pada 

masing-masing spesimen logam 

dibersihkan dan dikeringkan. 

Setelah itu dihitung laju korosinya (mils per 

year atau mpy)  dengan menggunakan 

rumus berdasarkan standar ASTM G1 [3]: 

 
TAd

WK
Lajukorosi

..

.
  

dimana: 

K = Konstanta, 3.45 x 106 

W = Berat yang hilang (g) 

d = Densitas spesimen (g/cm3) 

A = Luas permukaan spesimen (cm2) 

T = Waktu pengujian (jam) 

Berat yang hilang didapatkan dengan 

cara menghitung selisih antara berat awal 

spesimen sebelum proses simulasi dengan 

berat spesimen setelah proses simulasi 

dengan menggunakan timbangan digital 

yang memiliki ketelitian hingga 1 

miligram. 

 

Proses Simulasi & Pengukuran 

Proses simulasi terhadap ketiga jenis 

coolant dapat dilihat pada gambar 1. Ketiga 

jenis coolant ditempatkan pada bejana kaca 

yang masing-masing bejana diisi coolant 

sebanyak 4,5  liter. Kemudian bejana 

tersebut diletakkan pada sebuah rak 

perlengkapan simulasi dimana temperatur 

operasional sebesar 90o dicapai dengan 

menggunakan pengontrol temperatur 

kompor yang dapat divariasikan 

temperaturnya. Sementara proses 

pengadukan coolant dilakukan dengan 

menggunakan motor yang juga dapat 

divariasikan kecepatan putarnya. Pada 

simulasi ini kecepatan pengadukan adalah 

sebesar 3000 rpm. Pada bagian atas bejana 

kaca ditutup styrofoam dan aluminium foil 

untuk mengurangi proses penguapan 

coolant yang terlalu cepat. Proses simulasi 

dilakukan selama 180 jam dan setelah 180 

jam diamati pula perubahan fisik yang 

terjadi. 

Untuk pengukuran presipitat yang 

terbentuk, pH coolant, metal content dan 

reserved alkalinity, pengambilan sampel 

coolant untuk pengukuran-pengukuran 

tersebut dilakukan untuk setiap periode 

tertentu dan sampel diletakkan ke dalam 

botol-botol kaca untuk kemudian dilakukan 

pengukuran pada sampel dari dalam 

masing-masing botol. 
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Gambar 1. Proses simulasi coolant 

Hasil dan Analisa 

Pengukuran presipitat ditujukan untuk 

mengetahui seberapa besar endapan yang 

dihasilkan setelah proses simulasi 

berlangsung. Endapan yang dihasilkan 

dapat bersifat asam. Endapan juga dapat 

berasal dari produk korosi logam yang ikut 

dicelupkan ke dalam coolant selama proses 

simulasi berlangsung. Dari hasil 

pengukuran (lihat gambar 2) pada sampel 

awal coolant (sebelum proses simulasi 

dilakukan) ketiga jenis coolant telah 

memiliki presipitat yang cukup besar, yaitu 

sebesar 2280,960 dan 900 ppm untuk 

berturut-turut coolant X, Y dan Z. Setelah 

proses simulasi dilakukan selama 180 jam, 

terjadi peningkatan jumlah presipitat 

menjadi sebesar 3480, 1460 dan 1120 untuk 

berturut-turut coolant X, Y dan Z. Terlihat 

bahwa jumlah presipitat pada coolant X 

meningkat lebih besar dibanding pada 

coolant Y dan Z. Peningkatan ini nantinya 

ada kaitannya dengan laju korosi dari 

masing-masing logam. Dari gambar 8, 

terlihat bahwa logam aluminium memiliki 

laju korosi yang terbesar dimana korosi 

terbesar terjadi pada coolant X. 

Pengukuran pH dilakukan  sebagai 

indikasi adanya perubahan coolant selama 

digunakan. Coolant yang mengandung 

glycol terutama, jika senyawa glycol 

tersebut pecah maka coolant akan berubah 

menjadi bersifat asam dan akan 

menurunkan pH dari coolant tersebut. 

Umumnya engine coolant memiliki pH 

rata-rata sebesar 8,48 dengan standar 

deviasi sebesar 0,62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jumlah presipitat yang 

terdapat pada coolant sebelum dan 

sesudah proses simulasi 

 

Hasil pengukuran pH pada ketiga jenis 

coolant dapat dilihat pada gambar 3. Dari 

hasil pengukuran ketiga jenis coolant 

tersebut terlihat bahwa coolant Z memiliki 

nilai peningkatan pH yang paling tinggi 

dengan nilai pH sekitar 8,1 – 8,6. Informasi 

dari Product Data Sheet, hasil tes pH untuk 

coolant X adalah 8,5  dan untuk coolant Z 

adalah 8,3. Nilai peningkatan pH coolant 

masih dalam batas yang wajar. Sementara 

coolant X dan Y juga mengalami 

peningkatan  pH meski tidak sebesar 

coolant Z. Semua jenis coolant relatif stabil 

dengan bertambahnya waktu proses 

simulasi dan bertambahnya kandungan 

presipitat pada coolant akibat adanya reaksi 

korosi dengan logam. Sehingga hasil 

pengukuran ini dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perubahan nilai pH pada 

coolant selama 180 jam proses simulasi 

 

Pada proses simulasi, 3 jenis logam 

(baja, kuningan dan aluminium) dicelupkan 

ke dalam ketiga jenis coolant. Tujuan dari 

hal ini adalah untuk melihat pengaruh jenis 
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coolant terhadap korosi pada ketiga jenis 

logam tersebut. Produk korosi yang 

dihasilkan dapat larut dalam coolant atau 

tidak larut.  

Hasil pengukuran metal content untuk 

ketiga jenis logam ini dapat dilihat pada 

gambar 4-6. Pada gambar 4, Kadar Fe pada 

setiap coolant yang terukur sangat kecil 

yaitu di bawah 0,4 mg/l atau 0,4 ppm. 

Semua kadar Fe yang terukur 

mengindikasikan bahwa produk korosi 

yang dihasilkan larut dalam ketiga jenis 

coolant.  

Gambar 5 adalah hasil pengukuran 

untuk kadar Cu. Dari hasil pengukuran 

terlihat bahwa peningkatan kadar Cu terjadi 

pada coolant Y dengan bertambahnya 

waktu proses simulasi, sementara kadar Cu 

relatif stabil pada coolant X dan Z. Dari 

jumlah kadar Cu yang terukur 

mengindikasikan bahwa produk korosi 

larut dalam coolant X dan Z dan tidak 

terlarut pada coolant Y. 

Gambar 6 adalah hasil pengukuran 

untuk kadar Al. Dari gambar dapat dilihat 

bahwa pada awal-awal proses simulasi 

hampir semua coolant dapat melarutkan 

produk korosi dari logam Al. Dengan 

berjalannya waktu, setelah 100 dan 180 jam 

berlangsungnya proses jumlah kadar Al 

pada coolant X semakin besar dan tidak lagi 

dapat terlarut dalam coolant. Sementara 

pada coolant Y dan Z produk korosi Al 

dapat terlarut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kadar Fe pada coolant 

selama 180 jam proses simulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kadar Cu pada coolant 

selama 180 jam proses simulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kadar Al pada coolant 

selama 180 jam proses simulasi 

 

Reserved alkalinity (RA) adalah ukuran 

yang menunjukkan kemampuan coolant 

untuk mentolerir adanya kontaminan yang 

disebabkan oleh asam (acid) atau 

kemampuan coolant untuk menjaga pH 

coolant dalam range yang diinginkan 

walaupun terdapat kontaminan yang 

disebabkan oleh asam. Pengukuran RA 

dilakukan berdasarkan standar ASTM 

D1121 [4]. 

RA untuk engine coolant biasanya 

bernilai 6,10 dengan standar deviasi sebesar 

2,51. Hasil pengukuran RA awal pada 

setiap coolant terlihat bahwa coolant Y  

memiliki RA yang terbesar dan coolant X 

dan Z memiliki RA yang kecil. Setelah 

proses simulasi selama 180 jam, semua 

coolant mengalami peningkatan nilai RA. 

Peningkatan terbesar dialami oleh coolant 

Y dan peningkatan terkecil dialami oleh 

coolant X 

Dari hasil ini terlihat bahwa coolant X 

yang mengandung ethylene glycol dan 

coolant Z yang mengandung aliphatic 

carboxylates sebagai corrosion inhibitor 
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serta berisi juga nitrite dan molybdate 

sebagai secondary inhibitors memiliki 

kemampuan terbaik untuk tetap menjaga 

tingkat alkalinity dari coolant akibat 

adanya pengendapan unsur-unsur logam 

atau produk korosi yang terjadi pada 

coolant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Perubahan reserved alkaly 

pada coolant selama 180 jam proses 

simulasi 

 

Pengujian laju korosi bertujuan untuk 

melihat pengaruh jenis coolant terhadap 

laju korosi dari 3 jenis logam, yaitu baja, 

kuningan (brass) dan aluminium. Pada pH 

coolant yang rendah laju korosi pada logam 

akan semakin besar, sehingga disarankan 

agar coolant memiliki pH sama dengan atau 

di atas 7. Namun pH yang tinggi bisa juga 

berakibat buruk terutama pada korosi 

logam aluminium. Pada pH tinggi lapisan 

film pada logam aluminium akan larut yang 

mengakibatkan laju korosi pada logam 

tersebut meningkat. 

Pada gambar 8 terlihat bahwa logam 

aluminium adalah logam yang paling berat 

mengalami korosi pada ketiga jenis 

coolant. 

Untuk logam baja, korosi terendah 

terjadi pada coolant X, sementara pada 

coolant Y dan Z laju korosinya relatif sama.  

Untuk logam kuningan, korosi terendah 

terjadi pada coolant Z. Dan tertinggi pada 

coolant Y. Laju korosi pada tembaga dan 

paduannya akan dipercepat dengan 

kehadiran oksigen atau ammonia sebagai 

zat yang korosif. 

Dari hasil pengujian laju korosi terlihat 

bahwa logam kuningan (brass) mengalami 

tingkat korosi yang paling ringan di coolant 

Z, sementara logam Aluminium memiliki 

tingkat korosi yang paling parah pada 

ketiga jenis coolant. Laju korosi pada 

logam baja dan kuningan pada ketiga jenis 

coolant cukup rendah yaitu masih di bawah 

1 mpy. Sementara laju korosi pada logam 

aluminium di ketiga jenis coolant berkisar 

di angka 3 hingga 3,5 mpy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Laju korosi pada logam 

setelah 180 jam dalam coolant 

 

Kesimpulan 

Ketiga jenis coolant memiliki laju korosi 

terhadap logam kuningan dan baja yang 

cukup rendah yaitu di bawah 1 mpy, namun 

memiliki laju korosi yang cukup tinggi 

pada logam Al yaitu sebesar 3 mpy. Laju 

korosi terbesar pada logam Al terjadi pada 

coolant X. Namun demikian coolant X 

memiliki kemampuan terbaik untuk tetap 

menjaga tingkat alkalinity dari coolant 

akibat adanya pengendapan unsur-unsur 

logam atau produk korosi yang terjadi pada 

coolant. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan partikel zirconia (ZrO2) 

sebagai penguat pada komposit Aluminium Matrix Composite-AMC yang dibuat dengan 

metode hot extrusion terhadap densitas relatif, kekuatan bending dan ketangguhan 

impak.Serbuk ZrO2 merupakan bahan keramik yang keras dan memiliki ketahanan terhadap 

temperatur tinggi. Penambahan partikel ZrO2 sebanyak 0; 2,5; 5; 7,5,10, 12,5 dan 15% fraksi 

berat dicampur dengan serbuk alumunium menggunakan turbula mixer selama 2 jam. 

Campuran serbuk alumunium dan ZrO2 dikompaksi secara uniaksial dengan tekanan 300 MPa 

dilanjutkan proses hot extrusion pada suhu 625°C dengan holding time 30 menit. Pengujian 

yang dilakukan adalah densitas relatif dengan metode Archimedes, kekuatan bending dengan 

metode four point bending test sesuai standar ASTM C 1161 – 02c, dan ketangguhan impak 

dengan metode Charpy. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan partikel ZrO2 

meningkatkan nilai bulk density dan densitas relatif maksimum 94,6% pada penambahan 2,5% 

fraksi berat. Nilai kekuatan bending komposit menurun seiring dengan penambahan partikel 

zirconia, bernilai 48,57 MPa pada kondisi tanpa zirconia menjadi bernilai 42, 87 MPa pada 5% 

zirconia selanjutnya 36,56 MPa pada 7,5% zirconia dan semakin turun pada penambahan 

zirconia selanjutnya. Ketangguhan impak komposit mengalami peningkatan seiring dengan 

penambahan partikel penguat ZrO2 sampai penambahan 7,5% sebesar 14,67 kJ/m2 namun 

selanjutnya ketangguhan impak semakin turun. 

Kata kunci: AMC, zirconia, hot extrusion,bending, impak 

 

Pendahuluan 

Alumunium merupakan bahan yang 

banyak digunakan pada industri otomotif 

karena ringan, ulet dan tahan korosi. Akan 

tetapi, untuk komponen yang bekerja dalam 

kondisi bergesekan (saling kontak satu 

dengan lain) alumunium lebih cepat 

mengalami kerusakan karena ketahanan 

ausnya rendah. Salah satu metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kekuatan 

alumunium selain dengan teknik 

paduan(alloy) adalah dengan 

menambahkan serbuk penguat ke dalam 

matrik komposit Aluminium Matrix 

Composite-AMC yang dibuat melalui 

proses metalurgi serbuk.  

Komposit adalah dua bahan atau lebih 

yang berbeda digabung atau dicampur 

secara makroskopis. Pada umumnya 

komposit terdiri dari dua unsur utama yaitu 

penguat (reinforcement) dan bahan 

pengikat yang disebut matrix. Penguat 

adalah bahan utama yang menentukan 

karakteristik dari komposit seperti 

kekakuan, kekuatan, dan ketahanan 

terhadap aus. Sedang matrix bertugas 

melindungi dan mengikat serat/partikel 

agar bekerja dengan baik[1]. Bahan 

penguat dapat berupa serat panjang, serat 
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pendek, dan dalam bentuk partikel yang 

umumnya keras, kuat tetapi getas seperti 

boron, karbon, alumina dan SiC. 

Sedangkan bahan matriks dapat dipilih dari  

bahan lain seperti resin, alumunium, 

magnesium dan tembaga[2]. Penguat 

berbentuk partikel dapat meningkatkan 

kekerasan dan ketahanan aus, sedang 

penguat serat panjang dapat meningkatkan 

kekuatan bending dan ketangguhan [3]. 

Ekstrusi panas digunakan untuk fabrikasi 

paduan temperatur tinggi, penyatuan 

dispersi oksida diperkuat tembaga, alumina 

dan super alloy dengan base nikel. Teknik 

ini juga digunakan untuk material dengan 

plastisitas rendah seperti beryllium, 

zirconium dan Nb3Sn super konduktor. 

Ekstrusi serbuk logam dengan berbagai 

suhu akan mendapatkan densitas maksimal. 

Paduan serbuk biasanya diperoleh 

deformasi tinggi untuk mendapatkan sifat 

yang maksimal. Pada ekstrusi dengan suhu 

rendah dibutuhkan tekanan tinggi untuk 

mendapatkan peningkatan densitas. Pada 

paduan tertentu dari komposit, kombinasi 

suhu dan tekanan akan diperoleh hasil 

optimal yang ditunjukkan dengan struktur 

mikro dan kontrol properties akhir [4]. 

Komposit dengan matrik alumunium 

telah banyak dikembangkan dan terbukti 

mampu meningkatkan mechanical 

properties dari alumunium. Pada komposit 

bermatrik alumunium,  material yang sering 

digunakan sebagai penguat adalah dari 

bahan keramik. Hal ini karena keramik 

adalah bahan yang keras dan tahan pada 

temperatur tinggi. Akan tetapi karena 

kekerasannya yang tinggi tersebut, bahan 

keramik cenderung bersifat getas. Sehingga 

sangat tepat bila keramik yang bersifat 

keras dikombinasikan dengan alumunium 

yang bersifat ulet dan tangguh. Dengan 

demikian, diharapkan akan didapatkan 

material yang tangguh sekaligus memiliki 

kekerasan dan ketahanan aus tinggi.  

Penelitian komposit Al-13,5Si-2,5Mg 

yang diperkuat serbuk zircon (ZrSiO4) 

dibuat dengan cold pressing pada 350 MPa, 

dilanjutkan dengan liquid-phase reaction 

sintering pada 615ºC pada kondisi vakum 

selama 20 menit. menghasilkan kekuatan 

tarik maksimum dan tegangan luluh bahan 

masing-masing akan meningkat sebesar 4 

dan 13 %. Sedangkan kekerasan akan 

meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 

88 %. Penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa persentase zircon yang memberikan 

peningkatan mechanical properties paling 

baik adalah sebesar 15% [5]. 

Hasil pengujian kekuatan bending, 

kekerasan Vickers, ketahanan aus dan 

densitas komposit AMC seiring dengan 

peningkatan fraksi berat abu terbang (fly 

ash) meningkat sampai 5% berat, 

selebihnya terjadi penurunan. Aluminum 

dan abu terbang dikompaksi secara 

uniaksial dilanjutkan kompaksi secara 

isostatik dengan tekanan 100 MPa dan 

diikuti sintering tanpa tekanan dengan 

lingkungan gas argon. Kekuatan  bending, 

kekerasan Vickers, porositas dan laju 

keausan berturut-turut 74 MPa, 66 VHN, 

4,5% dan 0,04 mg/(MPa.m) [6]. 

Penelitian karakteristik komposit dengan 

matrik CuAl diperkuat keramik SiCdengan 

metode metalurgi serbuk, dikompaksi 

dengan tekanan 180 MPa dan disinter  pada 

variasi temperatur 650°C, 700°C, 750°C 

dan 800°C selama 2 jam dengan laju  

pemanasan 200°C/jam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kekerasan mikro 

tertinggi sebesar 80 MPa terjadi pada 

temperatur sinter  700°C. Selain itu, dari 

pengamatan struktur mikro terlihat bahwa 
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kekuatan komposit meningkat karena 

terbentuknya fase Al2Cu [7]. 

Penelitian Alunimium Matrix Composite 

(AMC) diperkuat serbuk zirconia (ZrO2) 

dibuat dengan tekanan uniaksial sebesar 

300 MPa dilanjutkan hot extrusion pada 

suhu 625oC. Penambahan zirconia 

meningkatkan nilai kekerasan AMC dari 66 

kg/mm2 menjadi 72 kg/mm2 pada 2,5% 

ZrO2 dan 74 kg/mm2 pada 15% ZrO2. 

Penambahan ZrO2 menurunkan laju 

keausan AMC dari 85,22x10-3 mg/MPa.m 

menjadi 31,63x10-3 mg/MPa.m pada 2,5% 

ZrO2 dan relatif konstan untuk penambahan 

ZrO2 selanjutnya [8]. 

Zirconia (ZrO2) adalah salah satu bahan 

yang mempunyai prospek cukup baik untuk 

digunakan sebagai penguat. Hal ini karena 

ZrO2 memiliki kelebihan antara lain 

kekerasan tinggi, titik leleh tinggi, kekuatan 

tinggi dan bahan komposit dengan 

ketangguhan tinggi [9]. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh penambahan partikel zirconia 

(ZrO2) sebagai penguat komposit 

Aluminum Matrix Composite(AMC) 

terhadap densitas relatif, kekuatan bending 

dan ketangguhan impak dibuat dengan 

metode hot extrusion. 

 

Metode Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah serbuk alumuniumpaduan Al-SI-Cu buatan 

Merck (Jerman) sebagai matrik dan serbuk 

ZrO2yang distabilkan dengan 3% mol Yttria (Y2O3) 

yang dikenal dengan 3Y-TZP (Tetragonal Zirconia 

Polycrystal Stabilized with 3% mol Y2O3) dengan 

ukuran partikel rata-rata 0,01-2 μm sebagai penguat. 

Serbuk ZrO2divariasi dengan fraksi berat 0%; 2,5%; 

5%; 7,5%; 10%; 12,5% dan 15% dicampur dengan 

serbuk alumunium menggunakan turbula mixer 

selama 2 jam. Sebelum dicampur, serbuk 

ZrO2dipanaskan pada oven dengan suhu 100°C 

untuk menghindari terjadinya aglomerasi/ 

penggumpalan.  

 

 
(a) Fine Powder Al 

 
(b) Powder ZrO2 

Gambar 1. Serbuk yang digunakan penelitian (a) 

perbesaran 500 x, (b) perbesaran 2000x (saat 

pengambilan gambar) 

 

Campuran serbuk aluminium dan ZrO2kemudian 

dibuat green body  berdiameter 12 mm dan panjang 

25 mmdengan cara dikompaksi secara unixsialpada 

tekanan 300 MPa. Selanjutnyagreen 

bodydimasukkan dalam dies extruderdengan ujung 

berdiameter 7 mm kemudian dipanaskan sampai 

suhu 625°C dan holding time selama 30 menit dan 

ditekan sampai keluar dari dies. Benda uji hasil 

ekstrusi diuji bulk density, kekerasan Vickers, laju 

keausan dan mikrostruktur.  

Prinsip Archimedes digunakan untuk mengukur 

bulk density, yaitu dengan cara menimbang benda 

uji didalam fluida (raksa) dan di udara. Densitas 

benda uji dapat dihitung sebagai berikut: 

fluida

fluidaudara

udara

b
WW

W
 


 ................... (1) 

Dimana : 

b  = berat jenis spesimen (g.cm-3) 

𝜌
𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

 = berat jenis fluida (g.cm-3) 

𝑊𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 = beratspesiman di udara (g) 

𝑊𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎 = berat spesimen pada fluida (g) 

Berat jenis relatif diukur dengan membandingkan 

antara berat jenis hasil pengujian dengan berat jenis 

teoritis. 
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c

b
rel




  ……………………………………….... (2) 

Dimana : 

rel  = densitas relatif (g.cm-3) 

b  = densitas hasil pengujian (g.cm-3) 

c  = densitas teoritis (g.cm-3) 

Berat jenis / densitas teoritis dihitung dengan 

Rule of Mixture : 

2211 vvc   ....................................(3) 

Dimana : 

c  = densitas teoritis komposit (g.cm-3) 

1  = densitas penyusun 1 (g.cm-3) 

2  = densitas penyusun 2 (g.cm-3) 

1v  = fraksi volume penyusun 1  

2v  = fraksi volume penyusun 2 

 

Untuk menghitung 
c  tersebut fraksi berat matrik 

dan penguat dikonversi menjadi fraksi volume. 

Pengujian bending menggunakan metode four 

point bending test sesuai standar ASTM C 1161 – 

02c dengan laju pembebanan 10 mm/menit, dengan 

skema Gambar 2 dan dihitung dengan persamaan 4 

berikut: 

 

 

𝝈𝑴𝑶𝑹 =
𝟑 (𝑺𝟏−𝑺𝟐)

𝟐𝐁.𝐖𝟐 × 𝑭𝒇𝒂𝒊𝒍………..… (4) 

Dimana : 

σMOR =Modulus of rupture(N.mm-2) 

Ffail =beban bending maksimum (N) 

S1 = jarak antar tumpuan (mm) 

S2 = jarak antar beban (mm) 

B =lebar spesimen (mm) 

W =tebal  spesimen (mm) 

 

 
Gambar 2. Skema pengujian four point bending 

 

Pengujian impact dengan metode Charpy 

menggunakan bandul 1 kg dan lengan ayun 0,87 m. 

Pengujian dapat memperoleh energi patah (6) atau 

energi yang diserap material untuk mematahkan dan 

harga keuletan material (7). Untuk menghitung 

harga keuletan spesimen dilakukan dari hasil 

perbandingan antara tenaga patah yang digunakan 

dengan luas penampang patah material. Sehingga 

dapat dirumuskan dengan: 

E  = G.R.(cos  – cos) ………. (6) 

HU  = 
A

E
   ……….…………..… (7) 

DImana : 

E = energi impact (J) 

HU  = harga keuletan (J/mm2) 

A = luas bidang patah (mm2) 

G = berat pendulum (N) 

R = jari – jari ayunan pendulum (m) 

 = sudut pendulum sebelum berayun (o) 

 = sudut pendulum setelah berayun (o) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Pengujian Densitas menunjukkan 

peningkatan fraksi berat ZrO2 dapat meningkatkan 

densitas komposit. Hal ini karena ZrO2 memiliki 

densitas yang lebih besar dari aluminium. Hasil 

yang diperoleh sesuai dengan Rule of Mixtures dari 

komposit, namun nilai densitas komposit masih 

lebih rendah dari densitas teoritis. Hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3 menunjukkan 

bahwa densitas relatif juga mengalami peningkatan 

dengan meningkatnya fraksi berat ZrO2. 

Peningkatan tertinggi dicapai oleh  komposit dengan 

fraksi berat ZrO2 2,5% sedangkan untuk fraksi berat 

selanjutnya relatif sama dan cenderung turun. 

 

Tabel 1. Data pengujian densitas  

Fraksi 

Berat 

ZrO2 

(%) 

Fraksi 

Volume 

ZrO2 

(%) 

Theoritical 

Density 

(g/cm3) 

Bulk 

Density 

Rata-

Rata 

(g/cm3) 

Relative 

Density 

Rata-

Rata 

(%) 

0 0 2,700 2,462 91,191 

2,5 1,16 2,737 2,590 94,621 

5 2,35 2,775 2,622 94,484 

7,5 3,58 2,814 2,617 92,980 

10 4,84 2,855 2,657 93,057 

12,5 6,14 2,896 2,705 93,378 

15 7,47 2,939 2,709 92,162 
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Gambar 3. Pengaruh fraksi berat ZrO2 terhadap 

densitas relatif komposit Al-ZrO2 

 

Densitas relatif akan semakin turun seiring 

dengan penambahan fraksi berat partikel ZrO2. Ini 

berarti pori-pori pada specimen sedikit meningkat. 

Pengaruh tersebut disebabkan pada saat kompaksi, 

partikel lunak mengalami deformasi plastis 

sedangkan partikel keras hanya mengalami 

deformasi elastic [4]. Pada penelitian ini campuran 

komposit adalah alumunium sebagai matrik bersifat 

lunak sedangkan ZrO2 sebagai penguat bersifat 

keras (12,5 GPa - VHN). Jika campuran bahan ini 

dikompaksi, serbuk alumunium mengalami 

deformasi plastis, sedang ZrO2 mengalami 

deformasi elastis. Setelah proses kompaksi selesai 

maka partikel keras akan kembali ke kondisi semula, 

sehingga akan menimbulkan tekanan pada partikel 

lunak yang telah terdeformasi plastis. Akibatnya 

pada batas butir antar partikel Al akan terjadi 

peregangan sehingga porous menyebar di antara 

batas tersebut. Selain itu, perbedaan ukuran serbuk 

antara matrik dan penguat yang cukup tinggi 

menyebabkan posisi partikel penguat hanya akan 

menempel pada permukaan matrik. Kondisi ini 

berakibat pada penurunan densitas relatif, karena 

jumlah porous cenderung tidak berkurang. Padahal  

secara  teoritis berat komposit Al- ZrO2 akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya fraksi berat 

ZrO2 karena densitas penguat yang lebih besar.   

Penyebab lain menurunnya densitas dengan 

bertambahnya jumlah ZrO2adalah  antar partikel 

ZrO2 yang bersentuhan/bergerombol tidak terjadi 

sinter. Temperatur ekstrusi dalam penelitian ini 

adalah 625°C sedang untuk terjadinya sinter antar 

partikel ZrO2 diperlukan temperatur yang lebih 

tinggi lagi (±1450°C) [9]. Kondisi ini menyebabkan 

terjadinya gumpalan-gumpalan partikel ZrO2 pada 

permukaan matrik alumunium yang disebut 

clustering. Berkumpulnya partikel ZrO2 di beberapa 

bagian ini mengindikasikan bahwa proses 

pencampuran serbuk (mixing) antara partikel matrik 

dan penguat belum sempurna, dan sifat ZrO2 yang 

mudah teraglomerasi. 

 

Pengujian Bending dilakukan dengan metode 

four point bending dengan laju pembebanan 10 

mm/menit sebanyak 3 spesimen tiap variasi. Data 

hasil pengujian penambahan fraksi berat ZrO2 

terhadap kekuatan bending komposit Al-

ZrO2disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 4. 

 

Tabel 2Hasil Pengujian Kekuatan Bending 

Komposit Al-ZrO2 
Fraksi 
Berat 

ZrO2 (%) 

Nilai  
Modulus of 

Rupture (MPa) 

Standar 
Deviasi 
(MPa) 

0 48,57 2,90 

2,5 42,17 4,40 

5 42,83 5,63 

7,5 36,56 2,20 

10 36,94 3,08 

12,5 34,71 2,16 

15 33,53 2,29 

 

 
Gambar 4. Pengaruh fraksi berat ZrO2 

terhadap kekuatan bending komposit Al-ZrO2 

 

Penambahan fraksi berat zirconia menurunkan 

kekuatan bending komposit dari 48,57 MPa menjadi 

42,17 MPa dan 42,83 MPa pada fraksi berat 2,5% 

dan 5% sertasemakin kecil untuk penambahan fraksi 

berat selanjutnya. Kekuatan bending dipengaruhi 

oleh gaya maksimum yang mampu ditahan sebelum 

patah dan momen inersia penampang material. 

Penurunan kekuatan bending disebabkan adanya 

porous yang terbentuk pada komposit yang semakin 

banyak seiring bertambahnya jumlah partikel ZrO2. 

Suhu lebur ZrO2 sangat tinggi + 2700oC sehingga 

pada suhu 625oC belum tersinter dengan baik 

akibatnya ikatan antara matrik aluminium dengan 

ZrO2 sangat lemah. Adanya porous dapat diketahui 

dari menurunnyarelative density.Peningkatan 

relative density sampai penambahan ZrO2 sampai 

5% belum dapat mengindikasikan kekuatan ikatan 

matrik dengan penguat. Adanya porous dan retak 

akan mengurangi kekuatan bending karena 

menimbulkan konsentrasi tegangan yang semakin 

tinggi. Perbedaan koefisien muai panas antara 

partikel zirconia dengan alumunium menyebabkan 

terjadinya tegangan sisa tekan pada permukaan 
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interface antara penguat dengan matrik sehingga 

menurunkan kekuatan komposit [8].  

 

Hasil Pengujian Ketangguhan Impak 

komposit mengalami peningkatan seiring dengan 

penambahan partikel penguat ZrO2 sampai 7,5% 

ZrO2 namun selanjutnya mengalami menurunan. 

Data hasil pengujian keausan dapat dilihat pada 

Tabel 3 dan Gambar 5. 

 
Tabel 3. Hasil pengujian pengaruh fraksi berat ZrO2 

terhadap ketangguhan impak komposit Al-ZrO2 

Fraksi 

Berat 

ZrO2 

(%) 

Energi 

Impak 

(kJ) 

Ketangguhan 

Impak  

(kJ/m2) 

Standar 

Deviasi 

(kJ/m2) 

0 0,128 7,81 0,32 

2,5 0,174 9,11 3,40 

5 0,185 11,31 1,73 

7,5 0,231 14,64 1,81 

10 0,231 13,89 3,95 

12,5 0,219 12,87 2,13 

15 0,196 12,73 0,62 

 

 
Gambar 5. Pengaruh fraksi berat ZrO2 terhadap laju 

keausan komposit Al-ZrO2 

 

Peningkatan ketangguhan impak maksimum 

terjadi pada penambahan fraksi berat ZrO2 7,5% 

yaitu sebesar 14,64 kJ/m2, penambahan  ZrO2 

selanjutnya menurunkan ketangguhan impak. 

Peningkatan ketangguhan impak disebabkan karena 

penambahan fraksi berat dapat mengurangi 

porositas yang diketahui dari peningkatan relative 

density sampai penambahan 5% zirconia. 

Penambahan zirconia selanjutnya menghasilkan 

relative density turun karena jumlah porous semakin 

banyak yang juga mempengaruhi ketangguhan 

impak. Peningkatan jumlah porous memicu retak 

dan akan menurunkan ketangguhan impak yang 

dimiliki. Hasil pengamatan struktur mikro juga 

menunjukkan pada fraksi berat yang lebih besar 

muncul agglomerate zirconia dimana ikatannya 

sangat lemah karena antar butiran belum tersinter 

dengan baik seperti pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Foto mikro komposit Al-ZrO2 pada 

5% ZrO2 dan suhu ekstrusi 625oC 

 

Penambahan bahan penguat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan kekuatan sehingga komposit 

dapat menanggung beban yang lebih besar. 

Penguatan juga dapat meningkatkan ketangguhan 

material sehingga energi yang diperlukan untuk 

mengawali dan merambatkan patah semakin 

banyak. Ketangguhan merupakan ukuran energi 

yang diperlukan untuk menimbulkan perpatahan 

akibat beban. Peningkatan ketangguhan lebih 

signifikan terjadi ketika mikrostruktur 

mengharuskan perpatahan merambat melintasi fasa-

fasa ulet. Pergerakan ini menghasilkan regangan 

berlangsung tanpa perpatahan sehingga 

meningkatkan luas daerah dibawah kurva tegangan-

regangan dan keuletan diujung retak mengurangi 

konsentrasi tegangan akibatnya energi patah yang 

diperlukan semakin besar. Hal ini seperti 

mendispersikan fasa penguat yang lebih keras di 

dalam matrik ulet. Selain itu peningkatan energy 

patah dapat ditingkatkan dengan memberikan 

regangan semu (apparent strain) melalui 

pembentukan mikroretak. Regangan semu akan 

terbentuk dengan banyaknya perpindahan kecil 

yang terjadi saat daerah yang terpengaruh 

bertambah luas dan meningkatkan hasil kali 

tegangan-regangan sehingga meningkatkan energi 

patah yang diperlukan.  

Penurunan ketangguhan impak selain 

disebabkan karena porous yang semakin banyak 

seiring bertambahnya partikel ZrO2 juga 

dipengaruhi material penguatnya. Kekerasan 

partikel penguat yang tinggi mengakibatkan sifat 

komposit Al-ZrO2 menjadi cenderung getas. Pada 

saat perambatan retak bertemu dengan material 

penguat, retak akan bergeser mencari daerah yang 

ikatannya lebih lemah baik antara matrik dengan 

penguat maupun diantara penguat-penguat. Pada 

fraksi berat yang lebih besar dari 5% terdapat 

agglometare antar penguat yang ikatannya lemah 

dibandingkan ikatan antara matrik aluminium 

Porous 

Aglomerate 
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dengan penguat zirconia. Hal ini menyebabkan 

energi perambatan retak komposit Al-ZrO2 pada 

fraksi berat kurang dari 5% mengalami peningkatan, 

sehingga ketangguhan material menjadi meningkat. 

Ikatan agglomerate antar partikel zirconia lebih 

lemah karena suhu sinternya sangat tinggi sehingga 

energi perambatannya lebih kecil, akibatnya 

ketangguhan material semakin berkurang. 

 

Kesimpulan 

1. Penambahan partikel ZrO2 dapat meningkatkan 

densitas actual dan densitas relatif dengan 

densitas relatif tertinggi pada fraksi berat 2,5% 

sebesar 94,621%. 

2. Pada suhu ekstrusi 625oC, penambahan partikel 

penguat ZrO2 menurunkan kekuatan bending 

komposit Al-ZrO2. Komposit 0% ZrO2 

memiliki kekuatan bending 48,57 MPa dengan 

penambahan fraksi berat sampai 5% ZrO2 

kekuatan bending menjadi 42,83 MPa dan 

selanjutnya semakin rendah. Keberadaan 

porous semakin banyak akan menurunkan 

kekuatan bending. 

3. Pada suhu ekstrusi 625oC, penambahan partikel 

penguat ZrO2 meningkatkan ketangguhan 

impak komposit Al-ZrO2 dengan nilai 

ketangguhan impak tertinggi pada penambahan 

7,5 % ZrO2 sebesar 15 kJ/m2 dan penambahan 

selanjutnya cenderung turun. Peningkatan 

ketangguhan karena porous semakin kecil. Pada 

fraksi berat lebih tinggi, porous semakin banyak 

akibat terjadi agglomerasi dimana butiran 

zirconia belum tersinter dengan baik. 
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Abstrak 

Saat ini pelapisan titanium dengan hydroxyapatite telah digunakan untuk memperbaiki ikatan 

kimia tulang dan otot saat proses penyembuhan pada kasus patah tulang. Pada penelitian ini, 

pelapisan hasil ekstrak hydroxyapatite dari tulang sapi ke titanium Ti6Al4V dilakukan 

menggunakan kombinasi planetary ball milling dan sintering. Bola-bola penggiling adalah dari 

jenis agate. Parameter proses yang dipilih adalah dengan kecepatan milling 200 rpm dengan 

variasi waktu milling 3, 4, dan 5 jam. Temperatur sintering yang dipilih adalah 800oC. Sampel 

terlapisi selanjutnya dikarakterisasi dengan mikroskop optik, scanning electron microscopy 

(SEM), dan energy dispersive x-ray analysis (EDX). Dengan menggunakan ball mill, titanium 

berlapis hydroxyapatite dapat terbentuk. Semakin lama waktu milling semakin luas dan tebal 

lapisan hydroxyapatite yang menutupi permukaan Ti6Al4V.   

Kata kunci : Ti6Al4V, hydroxyapatite, ekstrak tulang sapi,  ball milling, waktu, tebal lapisan. 

Pendahuluan 

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan  

maka jumlah kecelakaan lalu lintas setiap 

tahunnya terus meningkat. Menurut data 

Disability adjusted life year (DALY), 

kecelakaan lalu lintas adalah penyebab 

orang menjadi cacat no 9 telah pada tahun 

2002 dan telah diprediksi akan menjadi 

penyebab no 3 pada tahun 2020 [1]. 

Sedangkan di Negara berkembang, 

kecelakaan merupakan penyebab orang 

menjadi cacat no 2 diantara penyebab-

penyebab lainnya [2]. Sedangkan di 

Indonesia sebanyak 70 % korban 

kecelakaan adalah pengendara motor [3].    

Penyebab lain patah tulang adalah 

osteoporosis. Jumlah penderita 

osteoporosis di Indonesia diperkirakan oleh 

Depkes sekitar 19,7% jumlah penduduk. Di 

beberapa kota seperti Jakarta, medan dan 

semarang bahkan sudah mencapai 30% dari 

jumlah penduduk [4]. Tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas dan penderita 

osteoporosis menjadi penyebab utama 

tingginya angka patah tulang. Selain itu 

patah tulang juga bisa disebabkan oleh 

bencana alam.     

Sampai saat ini, patah tulang dapat 

disembuhkan dengan cara pemasangan 

material implan pada bagian tulang yang 

patah. Implan berguna untuk 

mengembalikan posisi tulang (reposisi) 

pada kondisi anatominya, dan 

mempertahankan posisi tersebut 

(immobilisasi) hingga proses penulangan 

terjadi. Sifat yang harus dimiliki bahan 

implan diantaranya adalah bikompatilitas, 

biomekanis dan dapat berosseointegrasi di 

dalam tubuh. Dengan meningkatnya kasus 

patah tulang maka kebutuhan akan tulang 

pengganti (orthopaedic implants) juga 

mengalami peningkatan. Lebih dari 7 juta 

implan ortopedi telah ditempatkan dalam 

tubuh manusia, lebih dari satu implantansi 

spinal rod telah dilakukan antara tahun 

1980-2000 [5]. 

Baja tahan karat dan titanium adalah 

logam yang banyak digunakan sebagai 

implan. Walaupun baja tahan karat sudah 

lebih dulu dipakai sebagai implan, titanium 
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mempunyai beberapa kelebihan seperti 

lebih kuat dan lebih tahan terhadap beban 

berulang.  Titanium memang memiliki sifat 

biokompatibilitas yang baik, namun bahan 

ini kurang bioaktif sehingga osseointegrasi 

tulang dengan bahan implan masih kurang 

baik. Untuk meningkatkan sifat bioaktif 

dari logam implan, diperlukan usaha 

pelapisan material logam dengan material 

bioaktif seperti bio ceramic hydroxyapatite. 

Sampai saat ini efektifitas pelapisan 

terhadap proses penyembuhan pasca fraktur 

tulang masih banyak diteliti. Di Indonesia 

metode pelapisan ini bahkan masih baru. 

Melalui pelapisan ini diharapkan diperoleh 

material implan yang memiliki sifat 

bioaktif baik dengan jaringan tubuh. Sifat 

bioaktif inilah yang akan membantu proses 

penyembuhan atau recovery di dalam tubuh 

manusia.  

Hydroxyapatite (HA) dengan rumus 

kimia Ca10(PO4)6(OH)2 adalah material bio 

keramik dengan sifat mekanik yang jelek 

seperti kekuatan yang rendah bila 

digunakan dalam bentuk batangan (bulk). 

Kombinasi antara HA dan logam menarik 

untuk  digunakan sebagai implant. Logam 

yang kuat berlapiskan HA merupakan 

solusi terbaik dalam meningkatkan sifat 

bioaktif logam implant. Beberapa metoda 

pelapisan dengan HA telah banyak 

dilakukan diantaranya dip coating, sputter 

coating, pulsed laser deposition, hot 

pressing, hot iIsostatic pressing, 

electrophoritic deposition, thermal 

spraying dan sol-gel [6]. Masing-masing 

proses memiliki kelebihan dan kekurangan 

sesuai dengan kapasitas prosesnya. Salah 

satu metoda yang dikembangkan di 

laboratorium Metalurgi Fisik Jurusan 

Teknik Mesin adalah metoda pelapisan 

Titanium dengan HA melalui proses ball 

milling. Diperlukan karakterisasi produk 

implant setelah dilapisi dengan serangkaian 

pemeriksaan fisik.  

HA adalah bio ceramic yang masih 

tergolong mahal untuk aplikasi biomedis. 

Sebagian besar HA yang beredar di 

Indonesia adalah produk impor. Sedangkan 

untuk mendapatkan HA bisa dengan cara 

ekstrasi dari bahan yang tersedia melimpah 

di Indonesia. Bahan-bahan yang dapat di 

ekstrak sehingga menghasilkan HA 

diantaranya: tulang sapi, tulang ikan, 

gipsum, kalsit, cangkang kerang dan 

cangkang telur [7].             

Metodologi 

Logam implan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Titanium 

Ti6Al4V Eli. Sampel as received dalam 

bentuk batangan berdiameter 5mm 

kemudian dipotong  sehingga berukuran 

panjang 5 mm seperti ditunjukan pada 

gambar 1.a.  Serbuk tulang sapi yang 

digunakan adalah dari hasil ekstraksi tulang 

sapi melalui tahapan proses seperti 

dijelaskan pada penelitian sebelumnya [8] 

dan ditunjukan pada Gambar 1.b Serbuk 

tulang sapi dan potongan titanium diproses 

dengan Pulverisette 6 Classic Line Fritsch 

Planetary Mono Mill. Waktu penggilingan 

yang digunakan adalah 15 menit sedangkan 

variasi pengulangan dilakukan 12kali, 

16kali dan 20 kali. Jika dijumlahkan maka 

variasi waktu penggilingan adalah 3 jam, 4 

jam, dan 5 jam. Paremeter proses yang 

digunakan pada penggilingan adalah 200 

rpm dengan 10 ball jenis agate (@ 1,45 

gram) dengan diameter 10 mm. Selama 

proses penggilingan terjadi tumbukan 

titanium dengan agate yang diantaranya 

terdapat HA. HA akan menempel ke 

titanium setelah beberapa waktu.  

Setelah pelapisan dengan HA, 

titanium ditiup untuk memastikan adanya 

ikatan HA dan titanium. Selanjutnya 

lapisan HA di sinter menggunakan tungku 

vacuum Ney Ceramfires sampai suhu 

800oC dengan laju 3oC /menit dan ditahan 

selama dua jam pada suhu tertinggi. Tujuan 

sintering ini adalah membentuk ikatan antar 

butir HA yang sudah menempel.  
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(a) 

 
(b) 

Gambar 1. Sampel titanium (a) dan serbuk 

tulang sapi (b) 

 

Karekterisasi lapisan HA pada 

titanium selanjutnya diamati menggunakan 

mikroskop Olympus SZX10 untuk 

menghitung ketebalan laisan yang 

terbentuk. Luas permukaan titanium yang 

di lapisi HA dihitung penggunakan open 

source program imageJ. Selanjutkan 

karakterisasi lapisan HA  dilakukan dengan 

EDX horiba yang terpasang pada SEM 

Hitachi SN 3400N.  Gambar dari SEM pada 

penampang terpotong titanium terlapisi 

digunakan untuk klarifikasi ketebalan 

lapisan. 

Hasil dan Diskusi 

Luas daerah terlapisi 

Pelapisan titanium dengan HA telah 

berhasil dilakukan. Gambar 2 menujukkan 

permukaan titanium yang dilapisi HA 

setelah 3 jam (a), 4 jam (b) dan 5 jam (c). 

Terlihat jelas bahwa waktu proses sangat 

mempengaruhi luas area yang bisa dilapisi. 

3 jam proses menyisakan cukup besar area 

yang tidak terlapisi. Hasil penghitungan 

dengan imageJ diperoleh rata-rata luasan 

yang dilapisi HA adalah seperti table 1.  

 

 

 
Gambar 2. Permukaan titanium setelah 

dilapisi dengan HA dengan proses ball 

milling (a) 3 jam, (b) 4 jam, (c) 5 Jam  

 

Setelah proses sintering, kembali 

dilakukan pengamatan luasan yang 

terlapisi. Tidak ada perubahan menyolok 

dari jumlah prosentasi area yang terlapisi. 

Namun, morpologi lapisan lebih kompak 

seperti terlihat pada Gambar 3. Proses 

sintering telah menjadikan lapisan HA 

lebih kontinu setelah masing-masing butir 

berdekatan saling berikatan. 

 

Tabel 1. Luas rata-rata dalam % Titanium 

yang terlapisi HA 

No Waktu ball milling 

(jam) 

% Area 

1 3 91.1 

2 4 98.6 

3 5 100 

 

 

1cm 

10cm 
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Gambar 3. Permukaan titanium setelah 

dilapisi dengan HA dengan proses ball 

milling (a) 3 jam, (b) 4 jam, (c) 5 Jam 

kemudian di sintering dalam tungku 

vacuum.  

Ketebalan lapisan 

Hasil pengukuran ketebalan lapisan 

dilakukan dengan membingkai titanium 

dalam resin kemudian dilakukan proses 

penyiapan sampel metalografi secara hari-

hati dengan pengamplasan, pemolesan. 

Selanjutnya pengukuran ketebalan lapisan 

dari penampakan mikrosruktur 

mengunakan mikroscop optic dan SEM.  

Gambar 4 menujukkan dengan jelas 

bahwa ketebalan lapisan dapat diukur 

dengan skala yang nyata pada mikroskop 

optic dan SEM. Pengukuran dilakukan 

sepanjang garis batas antara titanium dan 

resin kemudian dirata-ratakan. Hasil 

pengukuran disimpulkan pada Tabel 2. 

Waktu optimum 5 jam telah menghasilkan 

100 % area terlapisi dengan ketebalan 21.8 

𝜇𝑚 

 

(a) 

(b) 

 

Gambar 4. Pengukuran ketebalan lapisan 

(a) dengan mikroskop optik (b) dengan 

SEM 

 

Tabel 2. Ketebalan rata-rata HA pada 

titanium 

No Waktu ball 

milling (jam) 

Ketebalan 

(𝜇𝑚) 

1 3 13.2 

2 4 15.3 

3 5 21.8 

 

Bila dibandingkan dengan proses pelapisan 

yang lain, proses menggunakan ball mill 

cukup menjanjikan ketebalan yang bisa 

dicapai melebihi proses-proses yang lain. 

Tabel 3, menunjukkan ketebalan lapisan 

dengan beberapa proses yang bisa 

dilakukan menggunakan bio ceramic.  

 

Tabel 3. Perbandingan ketebalan Lapisan 

bioceramic pada berbagai proses [6] 

100um 

300um 

Lapisan 
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Teknik Pelapisan Ketebalan 

Lapisan 

Pulsed laser 

deposition 

0.05–5 μm 

RF magnetron 

sputtering 

0.2–1 μm 

Electrospray 

deposition 

0.1–2 μm 

Sol-gel deposition <1 μm 

Plasma spraying 30–200 μm 

Electrophoretic 

deposition 

0.1–2 mm 

Ball Mill 13,2–21,8 μm 

Ketebalan lapisan menggunakan 

ball mill belum cukup untuk bisa 

diaplikasikan sebagai bahan implant. Dari 

gambar 4 terlihat jelas bahwa ketebalan 

yang dihasilkan belum merata pada seluruh 

permukaan. Ada bagian yang cukup tebal 

namun ada juga bagian yang tipis. Perlu 

kajian dan percobaan lebih banyak lagi 

terhadap beberapa parameter yang 

digunakan. Pengaruh kecepatan putar dan 

perbandingan jumlah volume HA dan 

Agate perlu diklarifikasi untuk menentukan 

jumlah yang paling optimum. 

 

Tabel 4. Komposisi unsur-unsur ekstrak 

tulang sapi.  

Unsur % wt  % atom 

O 35.4 55.23 

Al 2.2 2.04 

Si 0.58 0.52 

P 17.1 13.86 

Ca 44.75 28.04 

 

Disamping itu, bentuk sampel yang 

dilapisi dengan metoda ini juga terbatas. 

Bentuk-bentuk yang rumit dan ukuran 

besar tentu menjadi keterbatasan selama 

proses pelapisan. Disamping itu, lamanya 

waktu proses ball mill dan sintering akan 

menjadi pertimbangan khusus untuk bisa 

digunakan sebagai proses pelapisan. 

 Pemeriksaan EDX telah membuktikan 

bahwa kandungan unsur-unsur dalam 

ekstrak tulang sapi adalah memang unsur-

unsur pembentuk hydroxyapatite seperti di 

rangkum dalam Table 4.  

Kesimpulan 

Proses ball milling untuk 

mendapatkan titanium terlapis HA telah 

berhasil dilakukan dengan parameter proses 

yaitu pada putaran 200 rpm selama 5 jam 

dan pemanasan ditungku vakum, diperoleh 

seluruh bagian titanium bisa dilapisi denga 

ketebalan hingga 21.8 μm. Namun proses 

ini masih perlu kajian dari segi biaya dan 

distribusi ketebalan lapisan.  
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Abstrak 

Sel bahan bakar (Fuel cell) adalah perangkat elektrokimia yang mengubah gas dan oksidan 

menjadi listrik secara langsung. Produk buangan yang lain adalah uap air dan panas jika 

menggunakan bahan bakar hidrogen. Sel bahan bakar ini menjanjikan menjadi unit pembangkit 

daya yang ramah lingkungan dan bahan bakarnya dapat memnfaatkan dengan berbagai jenis 

bahan bakar konvensional maupun yang terbarukan. Jenis sel bahan bakar yang telah 

dikembangkan meliputi alkaline Fuel cell, Polimeric eleltrolyte membrane fuel cell, Phosporic 

acid Fuel cell, molten carbonate fuel cell dan Solid Oxide fuel cell serta microbial fuel cell. 

Suhu pengoperasian fuel cell bervariasi dari suhu kamar sampai suhu 1000○C. Paper ini 

membahas tentang material dan daya keluaran pada masing masing tipe fuel cell yang telah 

dikembangkan dan telah diaplikasikan secara komersial.Material yang dibahas meliputi jenis 

material dan karakteristrik kelistrikan. Metode yang dilakukan dengan menelaah literature dan  

jurnal yang telah diterbitkan serta informasi yang diterbitkan dari perusahaan yang telah 

mengembangkan fuel cell. Informasi yang diperoleh dari studi leteratur dan jurnal ditelaah dan 

dibandingkan tipe satu dengan tipe yang lain. Aspek yang ditinjau adalah jenis material yang 

digunakan dan daya keluaran listrik. Kajian juga menyajikan kelebihan dan kekurangan 

masing-masing tipe fuel cell.Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

tentang fuel cell yang dapat dipakai sebagai acuan pada lembaga riset dan dunia industri yang 

ingin mengembangkan fuel cell  disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia.  

 

Kata kunci: fuel cell, material, daya listrik 

.     

Pendahuluan 

Fuel Cell (sel bahan bakar) adalah 

perangkat konversi energi yang mengubah 

bahan bakar menjadi listrik secara langsung 

melalui reaksi elektrokimia [1, 2]. Produk 

buangan berupa panas dan uap air jika 

menggunakan bahan bakar gas hidrogen. 

Fuel cell ini diharapkan menjadi salah satu 

alternatif peralatan konversi energi yang 

ramah lingkungan [3] dan memanfaatkan 

bahan bakar yang terbarukan (renewable 

fuel) [4] yang sesuai dengan kondisi di 

Indonesia saat ini dan yang akan datang. 

Secara prinsip fuel cell bekerja seperti 

dalam Gambar 1. Komponen utama dari 

fuel cell peralatan adalah anoda, elektrolit 

dan katoda. Gas hidrogen dilewatkan pada 

anoda. Gas hidrogen dipecah menjadi atom 

hidrogen bermuatan positif (H+/proton )  

dan elektron bermuatan negatif (e-). 

Elektron dialirkan ke luar melalui 

penghantar menuju beban yang ditunjukan 

dengan lampu. Kemudian elektron 

mengalir menuju katoda. Di katoda 

elektron bertemu dengan oksigen atau 

udara. Oksigen dan elektron bereaksi 

membentuk ion oksigen bermuatan negatif 

(O-2). Ion hidrogen positif (proton) dari 

anoda mengalir melalui elektrolit menuju 

katoda. Pada lapis batas (antar muka) 

elektrolit dan katoda, ion hidrogen positif 

(H+) dan ion oksigen bermuatan negatif 

bereaksi membentuk uap air (H2O) [6]. 
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Reaksi elektrokimia tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut 

 

 
 

Gambar 1. Prinsip fuel cell [5] 

 

 

H2         2H+ + 2e-      (1)      terjadi di anoda 

 

2e- + ½ O2       O-2     (2)      terjadi di katoda 

 

2 H+ + O-2         H2O    (3) 

 

H2 + ½ O2         H2O    (4)      Reaksi total 

 

Jika suplai bahan bakar (gas hidrogen) ke 

anoda dan oksigen berlangsung secara terus 

menerus (continue) maka elektron akan  

selalu diproduksi sehingga aliran listrik 

berlangsung terus [7-9]. Dengan demikian 

produksi listrik berlangsung terus selama 

suplai bahan bakar dan oksigen terus ada. 

Secara umum pengelompokan fuel cel 

adalah alkaline fuel cell (AFC), polymeric 

electrolyte membrane fuel cell (PEMFC), 

phosphoric acid fuel cell (PAFC), molten 

carbonate fuel cell (MAFC) dan solid oxide 

fuel cell (SOFC). Pengelompokan fuel cell 

tersebut berdasarkan pada jenis elektrolit 

[6]. Tiga jenis fuel cell menggunakan 

elektrolit cair yaitu AFC, PAFC dan MAFC 

sedangkan 2 jenis yang lain PEMFC dan 

SOFC menggunakan elektrolit padat [3, 

10]. 

 

Fungsi komponen Fuel Cell dan Material  

Fungsi komponen fuel cell yang 

diungkap dalam paper ini adalah komponen 

anoda, elektrolit dan katoda.  

 

1. Anoda  

Fungsi utama anoda dalam fuel cell adalah 

elektroda yang bersinggungan dengan 

bahan bakar secara langsung. Pada anoda 

bahan bakar direduksi menghasilkan 

elektron dan ion bermuatan positif. 

Persyaratan anoda fuel cell secara umum 

[11, 12] adalah bersifat konduktor listrik 

yang baik, mampu berperan sebagai katalis 

penghasil elektron (electrocatalitic), tidak 

mudah menghasilkan endapan karbon, 

mempunyai tiga lapis batas (triple phase 

boundary) yang banyak, dibuat setipis 

mungkin untuk menghindari rugi-rugi masa 

tetapi cukup mampu sebagai 

pendistribusian arus listrik, stabil dalam 

lingkungan terjadinya reaksi reduksi, 

mempunyai koefisien thermal ekspansi 

yang sesuai dengan komponen 

ditetangganya, sesuai dengan lingkungan 

kimia dengan komponen didekatnya, 

mempunyai ukuran partikel yang relatif 

kecil, material mudah diperoleh dan relatif 

tidak mahal.      

 

Tabel 1  Material anoda fuel cell  
Tipe 
 
Mat 

I II III IV V ref 

NiO     √ [11, 
13] 

Ni √     [14] 

Ag,Pt √     [7] 

Pt  PTFE  √  [6] 

Ni,Pt   √   [15] 
Keteranagan:I:AFC,II:PAFC,III:MCFC,IV:PE

MFC,V:SOFC 

 

Dari tabel 1 terlihat bahwa untuk material 

NiO digunakan untuk SOFC karena 

beroperasi pada suhu relatif tinggi sampai 

suhu 1000οC. Kondisi ini berhubungan 

dengan material elektrolit  yang efektif 

mampu menghantarkan listrik pada suhu 
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relatif tinggi [10]. Material yang baik 

sebagai katalis adalah material yang inert 

seperti Pt (platina) [16] dan sebenarnya 

dapat dipakai anoda pada semua tipe fuel 

cell tetapi kendalanya adalah ketersediaan 

di alam relatif sedikit dan harganya relatif 

mahal [7, 11]. Untuk memenuhi anoda yang 

mudah dilalui gas harus memiliki porositas 

tertentu. Keegan [11] menyarankan 

porositas anoda berkisar 20 – 60 %  volume. 

  

2. Elektrolit 

Fungsi elektrolit sebagai media penghantar 

ion dan mpemisah antara anoda dan katoda. 

Secara umum elektrolit dikelompokan 

menjadi elektrolit padat dan elektrolit cair. 

Fuel cell yang menggunakan elektrolit cair 

adalah AFC, PAFC dan MCFC sedangkan  

yang menggunakan elektrolit padat adalah 

PEMFC dan SOFC. Keuntungan elektrolit 

cair proses pembuatan lebih mudah namun 

kekurangan pada saat beroperasi 

kepekatanya berkurang karena mengalami 

penguapan sehingga mengganggu unjuk 

kerja fuel cell [7]. Untuk elektrolit padat 

tidak mengalami proses penguapan selama 

operasi fuel cell tetapi jika mengalami 

perubahan suhu saat operasi akan 

mengalami delaminasi atau retak karena 

koefisien muai panjang/CTE dari 

komponen yang tidak sama. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut CTE 

(coefficient thermal expansion) dibuat 

hampir sama dengan mengontrol material 

saat proses manufaktur [17]. 

Persyaratan elektrolit fuel cell adalah [7, 

10, 11, 16, 18] bersifat penghantar ion 

negatif maupun positif, bukan penghantar 

ion (bersifat isolatif secara elektronik), 

stabil secara kimia pada lingkungan reduksi 

maupun oksidasi. Untuk elektrolit SOFC 

harus stabil pada suhu tinggi [19]. 

Material elektrolit AFC menggunakan 

larutan KOH dengan konsentrasi 85 % 

berat jika beroperasi pada suhu sampai 250 

C, sedang pada suhu dibawah 120 C 

menggunakan konsentrasi larutan 35 -50 % 

berat [14]. Material elektrolit PAFC adalah 

asam phopat dalam SiC dengan konsentrasi 

100 % berat dengan suhu operasi fuel cell 

150 -220 C. Garam karbonat didalam 

matrix LiAlO2 diapakai sebagai material 

elektrolit MCFC yang beroperasi pada 

rentang suhu 600 -700 C. Ion pembawa 

muatan adalah ion karbonat (CO3
-2) [9]. 

Material elektrolit yang digunakan pada 

PEMFC dalam bentuk elektrolit padat 

adalah material fluorinated sulfonic acid 

polymer yang mempunyai sifat baik untuk 

penghantar ion hidrogen. Suhu operasi 

PEMFC berkisar antara 60 – 80 C. 

Keunggulan PEMFC beroperasi pada suhu 

rendah mudah menggunakan material 

pendukung yang sudah tersedia di pasaran. 

Kelemahan PEMFC adalah menjaga 

elektrolit dalam kondisi kelembaban 

tertentu dan mencegah banjar disisi katoda 

akibat terbentuk uap air yang sering 

mengembun sehingga menyebabkan 

pengumpulan air di sekitar katoda [6, 9]. 

Material elektrolit SOFC menggunakan 

material keramik. Biasanya menggunakan 

material baku zirconia (zirconia based 

material). Material tersebut seperti YSZ ( 

Yttria Stabilized Zirconia). Operasi SOFC 

berkisar antara suhu 600 – 1000 C [20]. 

SOFC ini dikembangkan untuk 

menghindari terjadinya banjir. Dengan 

suhu operasi yang tinggi uap air yang 

terbentuk masih tetap dalam kondisi uap 

(uap supersaturated) [9, 21]. Kelemahan 

dari dari SOFC ini adalah suhu operasi 

yang relatif tinggi menyebabkan material 

pendukung memerlukan persyaratan 

khusus sehingga harga material relatif 

mahal. Upaya mengatasi kelemahan ini 

dengan menurunkan suhu operasi berkisar 

anatra 600 – 800 C dengan menggunakan 

material elektrolit ceria base atau gadolina 

base [11, 20, 22]. Dengan menurunkan 

temperatur operasi SOFC dapat 

memanfaatkan material yang ada sebagai 

pendukung pembuatan susunan sel SOFC 

[17]. 

 

3. Katoda           

Fungsi katoda adalah sebagai elektroda 

yang berfungsi untuk mereduksi gas 
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oksigen menjadi ion oksigen yang akan 

bereaksi dengan ion hidrogen menjadi uap 

air seperti pada reaksi (4) [5, 13]. 

Persyaratan katoda antara lain [23-25] 

konduktor elektron yang baik, kompatibel 

secara kimia dengan material yang 

berdekatan, dapat dibuat berpori dan setipis 

mungkin untuk menghindari rugi rugi 

masa, stabil pada lingkungan oksidasi, 

mempunyai TPB yang banyak, memiliki 

CTE yang bersesuaian dengan material 

yang bersebelahan, memiliki harga yang 

relatif murah. Material dipakai sebagai 

katoda AFC adalah menggunakan material 

Ni, Ag maupun Pt[14, 26, 27], material Pt 

dipakai pada katoda PAFC dan PEMFC 

karena memiliki sifat sebagai katalis yang 

baik, sedangkan material katoda untuk 

MAFC menggunakan NiO, material katoda  

SOFC menggunakan material LSM 

(lantanum strontium manganite) atau metal 

cermet (ceramic metal composite). 

 

Daya keluaran fuel cell 

 

Di Indonesia pengembangan dan aplikasi 

teknologi fuel cell belum begitu 

berkembang dengan pesat. Memperhatikan 

material yang dipakai sebagai komponen 

fuel cell Indonesia mempunyai potensi 

untuk dikembangkan. Beberapa instansi 

pemerintah seperti BPPT , LIPI, ITB telah 

mulai mengembangkan teknologi fuel cell. 

Sumber tambang nikel yang tersedia di 

Sulawesi, zirconia yang tersedia di 

Kalimantan merupakan sumber potensial 

untuk mengembangkan teknologi SOFC. 

Telkomsel telah memanfaatkan PEMFC 

untuk mengatasi kebisingan dan 

menciptakan teknologi pembangkit yang 

ramah lingkungan [28]. Teknologi fuel cell 

memberikan dampak yang relatif kecil atau 

sama sekali tidak memproduksi gas CO2 

jika menggunakan gas hidrogen [17].   

Pencapaian daya keluaran fuel cell 

memberikan harapan bahwa teknologi fuel 

cell layak sebagai pembangkit alternatif 

dalam mengatasi krisis energi fosil dan 

memberikan solusi terhadap kerusakan 

lingkungan. Daya output fuel cell tipe 

PEMFC telah berhasil dipakai di kendaraan 

dan bus dengan power daya 75 KW pada 

kendaraan kecil dan bus sebesar 150 KW, 

kemudian kendaaraan tipe HyPM berhasil 

mencapai power 198 KW [29]. Dengan 

demikian tahap komersialisasi telah dimuai 

dan sedang berjalan. Tipe SOFC yang 

digabungkan dengan MGT (micro gas 

turbine) telah berhasil mengeluarkan daya 

sebesar SOFC:188 KWe-AC dan MGT: 41 

KWe. Total daya keluaran tipe hibrid 

sebesar 229 KWe-AC. Di Indonesia PT 

Telkom telah memasang FC tipe PEMFC 

dengan daya 2,5 KW untuk menciptakan 

power pembangkit listrik yang rmah 

lingkungan tidak bising [30]. Persaingan 

dan komersialisasi FC telah dimulai dan di 

Indonesia harus menerima dan merupakan 

suatu tantangan yang harus dihadapi .   

 

 Kesimpulan 

Komersialisasi fuel cell telah dimulai. 

Beberapa negara telah berhasil 

mengembangkan fuel cell dan telah 

berhasil dikomersialkan. Di Indonesia PT 

Telecom telah memasang fuel cell jenis 

PEMFC. Indonesia yang memiliki potensi 

tambang Ni dan Zr merupakan bahan baku 

utama SOFC menjadi modal dasar untuk 

menggali potensi berdasarkan kemampuan 

sendiri. Beberapa perguruan tinggi dan 

instansi seperti ITB, UGM, LIPI dan BPPT 

harus bersinergi untuk mengembangkan 

kemandirian teknologi fuel cell juga tidak 

menutup kemungkinan instansi lain untuk 

berkolaborasi dalam riset fuel cell di 

Indonesia.  
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PEMANFAATAN ALUMINIUM BEKAS PADA PELAPISAN BAJA SHEET 
UNTUK PENGENDALIAN KOROSI DENGAN METODA HOT DIPPING 

Helmy Alian 
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

Jl.Raya Palembang – Prabumulih Km. 32 Ogan Ilir 30662 E-mail: helmyalian@yahoo.co.id 
 

Abstrak 

Salah satu metoda pelapisan logam adalah hot dipping, yang mana pada proses ini dilakukan dengan 

cara mencelupkan logam yang sudah mengalami pencairan sebelumnya. Logam pelapis tentunya 

harus memiliki titik lebur dibawah logam yang akan dilapisi. Pada penelitian ini logam yang dilapisi 

adalah baja sheet sedangkan logam pelapis berupa Aluminium bekas dengan memvariasikan 

temperatur dan waktu. Baja sheet dicelupkan ke dalam bak Al cair dengan temperatur dan waktu 

celup divariasikan 750°C, 800°C, dan 850°C selama 1 menit, 3 menit, dan 5 menit. Hasil proses hot 

dipping ini dianalisa perbedaan ketebalan lapisan, kekasaran permukaan, dan laju korosi nya. 

Penambahan ketebalan terjadi seiring dengan lamanya waktu pencelupan dan naiknya temperatur, 

pada waktu celup 1 menit temperatur 750°C ketebalan lapisan 40,2 µm, waktu celup 5 menit 

temperatur 850°C ketebalan lapisan 55,9 µm. Sedangkan naik nya temperatur pencelupan terjadi 

penurunan kekasaran permukaan, temperatur celup 750°C kekasaran permukaan 4,4 µm, temperatus 

celup 850 °C kekasaran permukaan 2,9 µm. Hasil pengujian korosi, variasi temperatur pencelupan 

mempengaruh laju korosi yang mana semakin naik temperatur pencelupan laju korosi menurun, 

temperatur celup 750°C laju korosi 1,395 mm/tahun sedangkan temperatur celup 850 °C laju korisi 

menjadi 1,109 mm/tahun. 

 

Kata kunci : Hot Dipping, Temperatur, Waktu celup dan Laju korosi. 

 

Pendahuluan 

Dalam perkembangan industri dan 

teknologi dewasa ini, penggunaan logam 

sebagai salah satu material penunjang 

sangatlah besar peranannya. Tanpa 

pemanfaatan logam secara benar kemajuan 

teknologi tidak mungkin terjadi. Ada sejumlah 

alasan yang menjadikan logam bermanfaat 

dibanding dengan material lain, sifat-sifat khas 

dari logam yang digunakan sebagai bahan 

baku industri perlu dikenal baik. Tetapi dalam 

kehidupan sehari-hari banyak faktor yang 

menyebabkan daya guna dari logam itu 

menurun. Salah satu yang banyak menurunkan 

daya logam itu adalah korosi. 

Korosi sangat merugikan karena umur 

pakai dari material akan lebih pendek, biaya 

pemeliharaan lebih tinggi dan bisa 

menimbulkan kecelakaan. Untuk mengatasi 

masalah korosi  tersebut dapat digunakan 

dengan lapisan pelindung. 

Dalam proses produksi mengalami 

proses pelapisan yang pada umumnya 

merupakan bagian akhir dari proses produksi 

suatu produk. Proses tersebut dilakukan 

setelah benda kerja mencapai bentuk akhir atau 

setelah pengerjaan mesin serta proses 

penghalusan terhadap permukaan benda kerja 

dilakukan. Dengan demikian proses pelapisan 

termasuk dalam kategori pekerjaan finishing 

dari suatu benda kerja. 

Dalam proses pelapisan hot dipping 

material pelapis yang mempunyai ketahanan 

yang baik terhadap lingkungan sehingga 

diperlukan material yang mampu melindungi 

secara maksimal. Material logam yang banyak 

digunakan dalam proses hot dipping  adalah 

aluminium, timah, dan seng.  

Pada kesempatan ini akan 

memmanfaakan Aluminium bekas sebagai 

logam pelapis pada baja sheet dan akan 

dianalisa pengaruh emperatur dan waktu celup 

pada proses pelapisan terhadap ketebalan hsil 

pelapisan , kekasaran permukaan dan 

ketahanannya terhadap karosi.  

 

 

Metodologi Penelitian 
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Pada penelitian ini, dilakukan dengan 

mengikuti diagram alir pada gambar 1 berikut 

ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

Spesimen 

Kandungan kimia baja sheet sebagai 

beriku : 

C : 0,040 

Mn : 0,150 

P : 0,008 

S : 0,11 

Si : 0,008 

Al : 0,041 

 

Proses Pembersihan Spesimen 

Setelah mengalami pengerjaan mekanis, 

maka dilanjutkan pada proses pickling baik 

dengan HCl atau H2SO4. 

Didalam proses pembersihan spesimen, 

proses ini dilakukan didalam sebuah bak yang 

terbuat dari plastik yang dengan ukuran sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

Proses Pengeringan 

Setelah spesimen benar-benar bersih 

baik dari sisa karbon maupun bekas karat, 

maka dilanjutkan dengan proses pengeringan, 

dan proses ini biasa disebut dengan heater, 

tujuan dari pengeringan ini adalah agar tidak 

terjadi percikan dari sisa air karena kalau 

masih terdapat sisa air akan menimbulkan 

percikan didalam flux box, yang dapat 

menimbulkan bahaya bagi operator maupun 

orang yang berada disekitarnya. 

 

Proses Pada Flux Box 

Flux Box adalah tempat untuk proses 

pembersihan permukaan spesimen sebelum 

proses hot dipping, didalam praktek hot 

dipping disyaratkan agar permukaan dari 

bahan dikenakan fluxing terlebih dahulu agar 

memungkinkan leburan Al pada saat proses 

hot dipping dapat membasahi permukaan 

dengan sempurna dan membentuk suatu 

coating yang merata. 

Pada dasarnya fungsi dari fluxing adalah 

sebagai berikut : 

a. Menghilangkan kotoran-kotoran dari 

permukaan benda kerja yang akan di hot 

dipping. 

b. Melapisi permukaan sesudah pickling 

sebagai pencegahan terhadap pengaruh 

oksidasi selanjutnya. 

c. Sebagai tindakan pembersihan untuk 

melarutkan jejak-jejak dari karat atau 

oksidasi pada baja pada saat akan masuk 

cairan hot dipping. 

d. Menghilangkan lembab yang menempel 

pada benda kerja dan mengurangi peristiwa 

percikan dan bahaya ledakan. 

e. Menghilangkan lapisan tipis permukaan 

dari permukaan Al pada saat benda kerja 

masuk kedalam cairan Al. 

Oleh karenanya flux itu harus 

mempunyai sifat harus membasahi dengan 

baik demikian juga dapat melarutkan oksidasi 

besi dan oksidasi Al. 

 

Proses Hot Dipping 

Setelah spesimen melalui proses 

didalam flux box, maka akan diteruskan pada 

proses hot dipping dimana dalam proses ini 

temperatur diatur dan waktu pencelupan diatur 

Study Literatur 
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Hot Dipping 
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menjadi tiga kelompok pencelupan, yaitu 

pencelupan pada suhu 750°C, 800°C dan 

850°C dengan variasi waktu 1 menit, 3 menit 

dan 5 menit. 

 

Proses Pendinginan 

Proses pendinginan disini dilakukan  

dengan dua cara yaitu pendinginan langsung 

dengan air dan pendinginan dengan udara. 

 

Pengamatan dan Pengujian 

1. Pengamatan visual 

Dilakukan dengan mata telanjang atau 

bila ingin jelas menggunakan lup yang 

pembesaran maksimum 2 X. Dengan cara ini 

sudah cukup jelas untuk dapat melihat adanya 

benjolan, lapisan kasar, maupun lapisan yang 

rata dan mulus. 

 

2. Ketebalan lapisan 

Pengujian Ketebalan Lapisan¸ Untuk 

mengetahui hasil ketebalan lapisan aluminium 

pada proses hot dipping digunakan alat  

Measuring Microscope STM G-LM berstandar 

AIST (AVEXIR IC Sorting Technology) buatan 

jepang. Kemudian hasil yang didapat diukur 

dengan mikroskop tersebut dan dihitung 

dengan cara melihat ketebalan lapisan dari 3 

sisi yang berbeda yang kemudian hasil dari 

perhitungan tersebut dibagi 3 sehingga 

didapatkan ketebalan rata rata. Dimana untuk 

mendapatkan tebal rata rata dapat dicari 

dengan cara: 

 

∆t =  
t1 + t2 + t3

3
 

 
 

Gambar 2. Pengujian Ketebalan Lapisan 

 

3. Kekasaran lapisan 

Pengujian kekasaran permukaan, pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan mesin 

Rougness Surface Tester berstandar ISO 4288 

: 1996. dari pengukuran ini dapat diketahui 

kekasaran permukaan benda uji yang selesai 

dilapisi selama proses hot dipping dilakukan. 

Adapun rumus yang digunakan pada 

pengukuran kekasaran permukaan adalah 

sebagai berikut: 

 

Ra =
R1 + R2 + R3

3
 

  

Ket: 

Ra (roughness average):   nilai  rata  rata 

kekasaran permukaan 

R1: nilai kekasaran permukaan pada titik “1” 

R2: nilai kekasaran permukaan pada titik “2” 

R3: nilai kekasaran permukaan pada titik “3” 

 

4. Uji korosi 

Pengujian korosi pada spesimen uji yang telah 

dilapisi oleh aluminium, mengacu pada ASTM 

G31-72 (practice for laboratory immersion 

corrosion testing of metals). Metode pengujian 

ini biasa digunakan untuk mengetahui 

ketahanan material (pelapis) dari serangan 

korosi pada sebuah kondisi yang mirip dengan 

keadaan lingkungan yang sebenarnya, yaitu 

ketahanan terhadap larutan garam. Larutan 

yang digunakan pada pengujian ini adalah 1M 

H2SO4 direndam selama 10 x 24 jam. 

Adapun metode pengujian laju korosi dengan 

cara metode mengukur kembali berat akhir 

dari spesimen uji. metode ini menggunakan 

jangka waktu penelitian hingga mendapatkan 

jumlah kehilangan akibat korosi yang terjadi. 

untuk mendapatkan kehilangan berat akibat 

korosi digunakan rumus sebagai berikut: 

∆V =  
∆W

ρ
 

 Dimana: 

 ∆W = Berat spesimen yang hilang  

 ρ = Massa jenis spesimen (gr/cm3) 

 

 

Setelah menghitung luas spesimen, maka 

selanjutnya menghitung kedalaman penetrasi 

dengan rumus: 

 

t = 
∆V

A
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Langkah terakhir adalah menghitung 

laju korosi dengan rmus: 

 

r = 
t

T
 

dimana : t  = kedalaman penetrasi 

T = waktu (tahun) 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Pengujian Ketebalan Lapisan 

 Berikut hasil pengujian ketebalan lapisan 

setelah dilakukan proses hot dipping. 

 

 
 

Gambar 3 Lapisan Al hasil hot dipping 

temperatur 750°C dan waktu celup 1 menit 

 

 
 

Gambar 6. Lapisan Al hasil hot dipping 

temperatur 800°C dan waktu celup 3 menit 

 

 
 

Gambar 7. Lapisan Al hasil hot dipping 

temperatur 850°C dan waktu celup 5 menit 

 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi 

kenaikan ketebalan lapisan seiring dengan 

lamanya waktu tahan dan naiknya temperatur. 

hal ini dikarenakan naiknya temperatur dapat 

menyebabkan kekentalan aluminium cair 

semakin berkurang, yang membuat reaktifitas 

aluminium cair menjadi meningkat yang 

mengakibatkan mobilitas ion ion aluminium 

menjadi tinggi sehingga mengakibatkan ion 

ion tersebut mudah untuk berdifusi dengan 

baja. hasil dari proses tersebut menyebabkan 

lapisan Al yang semakin bertumpuk pada 

permukaan baja hingga lapisan menjadi 

semakin tebal. 

 

 
Grafik 1. Ketebalan lapisan berdasarkan 

waktu celup dan temp. 8000C 

 

 
 

Grafik 2. Ketebalan lapisan berdasarkan 

beda temperature dengan 

waktu celup 3 menit. 

 

 Dari grafik 1, terlihat bahwa, rata rata akhir 

pertambahan ketebalan lapisan pada waktu 

tahan 1 menit adalah sebesar 43,2µm, pada 

spesimen dengan waktu tahan 3 menit sebesar 

46,2 µm, dan pada spesimen 5 menit sebesar 

55,6 µm. hal ini menunjukkan bahwa semakin 

lama waktu pencelupan, maka ketebalan 

lapisan akan semakin bertambah. Lalu dari 

grafik 2  terlihat bahwa, rata rata akhir 

pertambahan ketebalan lapisan juga diikuti 

0

10

20

30

40

50

60

1 3 5K
et

eb
al

an
 la

p
is

an
(µ

m
)

Waktu celup (menit)

48

48.5

49

750 800 850K
et

eb
al

an
 la

p
is

an
(µ

m
)

Temperatur (0C)

661



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

MT-021 

 

dengan waktu dan temperatur. dimana pada 

temperatur 750°C ketebalan lapisan rata rata 

sebesar 48,7 µm, pada spesimen temperatur 

800°C sebesar 48,8, dan pada spesimen dengan 

temperatur 850°C sebesar 48,9 µm. 

 

 

2. Hasil Pengujian Kekasaran Permukaan 

 Berikut ini merupakan hasil pengujian 

kekasaran permukaan pada proses hot dipping 

baja karbon rendah yang telah dilapisi 

aluminium cair dengan variasi temperatur.  

 

 
Grafik 3. Kekasaran permukaan pelapisan 

dengan waktu celup 3 menit 

 

Dari grafik diatas, menunjukkan semakin 

naiknya temperatur, maka kekasaran 

permukaan akan mengalami penurunan.  

mperatur 

 Dari hasil yang didapat, lalu semua nilai 

kekasaran permukaan dari masing masing 

waktu dan temperatur dijumlahkan lalu dibagi 

tiga dan didapatkan hasilnya seperti pada 

grafik diatas, dimana hasil rata-rata akhir pada 

temperatur 750°C sebesar 4,7µm, temperatur 

800°C sebesar  4µm, dan temperatur  850°C 

sebesar 3,3µm.  

 

3 Hasil Pengujian Laju Korosi 

 Untuk mengetahui sejauh mana 

perbandingan pengaruh korosi antara logam 

yang telah dilakukan hot dipping  dan logam 

yang tidak dilakukan hot dipping maka 

dilakukanlah pengujian korosi. pengujian ini 

dilakukan dengan cara merendam spesimen 

kedalam larutan 1M H2SO4. Berikut 

merupakan hasil pengujian korosi pada 

spesimen uji. 

Dari grafik 4 terlihat bahwa nilai laju korosi 

tertinggi dimiliki oleh raw material yaiu baja 

yang tidak dilapisi dimana angka laju 

korosinya adalah 1,509 mm/tahun, spesimen 

yang dicelup pada waktu celup 1 menit 

temperatur 750°C sudah menurunkan laju 

korosinya yaitu sebesar 1,395 mm/tahun, dan 

seterusnya laju korosi mengalami penuruan 

sampai pada waktu celup 5 menit temperatur 

850°C sebesar 1,109 mm/tahun. Dari garfik 

diatas terlihat semakin lama waktu celup dan 

naiknya temperatur  yang membuat lapisan 

semakin tebal, akan menurunkan laju 

korosinya. 

 
Grafik 4. Laju korosi baja berbagai spesimen 

uji sebelum dan sesudah di hot dipping 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

 Berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Naik nya temperatur dan waku celup 

menaikan ketebalan lapisan, waktu celup 1 

menit adalah sebesar 43,2µm, pada spesimen 

dengan waktu tahan 3 menit sebesar 46,2 µm, 

dan pada spesimen 5 menit sebesar 55,6 µm. , 

pada temperatur 750°C ketebalan lapisan rata 

rata sebesar 48,7 µm, pada spesimen 

temperatur 800°C sebesar 48,8, dan pada 

spesimen dengan temperatur 850°C sebesar 

48,9 µm. 

2. Naik nya temperatur dan waku celup akan 

menurunkan kekasaran permukaan dimana ir 

pada temperatur 750°C sebesar 4,7µm, 
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temperatur 800°C sebesar  4µm, dan 

temperatur  850°C sebesar 3,3µm.  

3.  Naik nya temperatur dan waku celup akan 

menurunkan laju korosi, pada waktu celup 1 

menit temperatur 750°C sudah menurunkan 

laju korosinya yaitu sebesar 1,395 mm/tahun, 

dan seterusnya laju korosi mengalami 

penuruan sampai pada waktu celup 5 menit 

temperatur 850°C sebesar 1,109 mm/tahun.  

 
 

Saran  

 Berdasarkan dari pengujian dan 

pembahasan dilakukan, penulis dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya, pada saat 

melakukan proses pembersihan, material yang 

akan dilakukan hot dipping, harus benar benar 

dalam keadaan bersih, dikarenakan material 

yang masih menyisakan kotoran, akan 

mengakibatkan material tersebut tidak akan 

terlapisi dengan baik.   

2.  Penentuan temperatur dan waktu celup 

diperbesar lagi sampai menghasilkan hasil 

yang maksimal. 

3.  Proses celup panas ini, ada baiknya 

dikembangkan dengan menggunakan bahan 

pelapis paduan misalnya Al dan Zn, dan yang 

lainnya. 
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Abstrak 

Komponen permesinan seperti roda gigi memerlukan sifat yang keras di permukaan namun tetap ulet 

di bagian inti. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan keausan di bagian permukaan dan menjaga 

agar gigi roda gigi tidak mudah patah. Karakteristik ini dapat diperoleh melalui proses surface 

hardening yang salah satunya adalah dengan metode pack carburizing. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perubahan kekerasan dan ketahanan aus baja karbon rendah yang di pack 

carburizing dengan variasi media pendingin. Media karburasi yang digunakan adalah 20% BaCO3 

dan 80% arang pelepah kelapa. Proses dilakukan dengan menempatkan specimen dari baja karbon 

rendah (0,17 %C) dalam media karburasi dan memanaskan sampai 9500C, ditahan selama 2 jam 

selanjutnya didinginkan di dalam air, oli dan udara. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan 

permukaan tertinggi (256,46 HVN) dan ketahanan aus tertinggi (0,0476 gr/jam) diperoleh dengan 

menggunakan media pendingin air, sedangkan kekerasan permukaan terendah (117,32 HVN) dan 

ketahanan aus terendah (0,0857 gr/jam) didapatkan dengan menggunakan media pendingin udara. 

Kata kunci : Surface hardening, pack carburizing, kekerasan, ketahus 

 

Pendahuluan 

Roda gigi yang digunakan sebagai sistem 

transmisi pada kendaraan memerlukan sifat 

yang keras pada permukaan dan tetap ulet pada 

inti. Keras pada permukaan diperlukan untuk 

meminimalkan keausan [1] pada permukaan 

roda gigi karena pada saat beroperasi roda gigi 

bergesekan dan saling menekan. Keuletan di 

bagian inti diperlukan untuk mencegah 

terjadinya retakan atau patahnya gigi-gigi pada 

roda gigi. Karakteristik ini menjamin pula 

bahwa roda gigi mampu menahan beban statik 

dan dinamik [2] serta memiliki umur pakai 

yang lebih panjang [3], karena kegagalan 

seperti keausan, retak dan patah dapat 

diminimalkan [4]. 

Karakteristik keras di permukaan namun 

ulet pada inti dapat diperoleh melalui surface 

hardening, salah satunya adalah metode pack 

carburizing. Proses ini merupakan proses yang 

terjadi secara kimia yaitu dengan 

menambahkan terlebih dahulu unsur karbon ke 

permukaan baja. Hal ini disebabkan karena 

baja karbon rendah tidak dapat dikeraskan 

dengan heat treatment biasa karena kandungan 

karbonnya yang kurang dari 0,3%. Kandungan 

karbon yang rendah ini tidak memungkinkan 

terbentuknya fasa martensit [5]. Bertambahnya 

kandungan karbon menyebabkan 

kekerasannya juga meningkat [6].  Proses pack 

carburizing diilustrasikan pada gambar 1. 

Proses ini  dilakukan dengan memanaskan baja 

pada lingkungan yang mengandung karbon 

pada temperatur 8500C-9500C (suhu 

austenisasi) [7]. Pada interval suhu tersebut, 

karbon memiliki kemampuan yang baik untuk 

berdifusi. Kedalaman difusi sangat tergantung 

jarak, semakin jauh jaraknya semakin menurun 

kemampuan difusinya. Hal ini menghasilkan 

kandungan karbon yang lebih tinggi pada 

permukaan dibandingkan inti.          

Untuk mempercepat proses difusi, pada 

pack carburizing ditambahkan energizer 

seperti CaCO3 atau BaCO3. Pada suhu tinggi  

BaCO3 akan teruarai membentuk barium 

oksida dan karbon dioksida. Karbon dioksida 

hasil dekomposisi ini bereaksi dengan karbon 

dari media karburasi menghasilkan karbon 

monoksida.  Karbon dalam karbon monoksida 

ini akhirnya berdifusi ke dalam baja bereaksi 

dengan besi menghasilkan besi karbon dan 

karbon dioksida. Reaksi ini terjadi secara 
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kontinu. Reaksi-reaksi difusi ini ditampilkan 

pada persamaan 1 sampai persamaan 5 [8]. 

     BaCO3  BaO  + CO2            (1) 

       CO2 + C  2 CO             (2)  

     CaCO3CaO+ CO2            (3) 

     CO2 + C  2 CO              (4) 

     2CO + Fe  Fe(C ) + CO2            (5)

      

 
Gambar 1. Ilustrasi pack carburizing [8] 

 

Proases pack carburizing dipengaruhi oleh 

parameter suhu pemanasan, lama penahanan, 

media karburasi, energizer dan media 

pendingin [9]. Pada penelitian ini diteliti efek 

media pendingin terhadap kekerasan dan 

ketahanan aus baja karbon rendah.  

 

Metodologi 

Material yang digunakan adalah baja 

karbon rendah dengan kandungan karbon 

0,17%. Spesimen uji kekerasan dibuat 

berbentuk silinder dengan diameter 18 mm dan 

panjang 30 mm ditunjukkan pada gambar 2 (a). 

Specimen uji kekerasan memiliki dimensi 2 x 

1 x 0,4 cm ditunjukkan pada gambar 2 (b). 

 

 
Gambar 2. (a) Spesimen uji kekerasan 

                  (b) Spesimen uji keausan 

 

Media karburasi yang digunakan adalah 

campuran arang pelepah kelapa (80%) dan 

energizer BaCO3 (20%). Spesimen uji 

dimasukkan ke dalam kotak baja yang diisi 

media karburasi. Untuk menghindari 

masuknya gas, antara kotak baja dan tutupnya 

dilapisi tanah lempung [10]. Kotak baja 

dipanaskan di dalam dapur listrik sampai suhu 

9500C, ditahan pada suhu tersebut selama 2 

jam selanjutnya didinginkan dengan air, oli 

dan udara. Spesimen dibersihkan dan 

dilakukan pengukuran kekerasan dengan 

Vikers Hardness Tester Machine Zwicle (0.1-

10 kg). Sedangkan keausan diuji menggunakan 

Wear Testing Machine, dimana keausan 

dinyatakan sebagai pengurangan masa per jam 

dari specimen. Semakin kecil pengurangan 

masa semakin tinggi ketahanan aus bahan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian ditampilkan pada gambar 3 

sampai gambar 5.   

 

 
Gambar 3. Distribusi kekerasan 

 

Pada gambar 3 ditunjukkan distribusi 

kekerasan dari permukaan spesimen untuk baja 

karbon rendah tanpa perlakuan dan setelah 

pack carburizing. Untuk semua jenis 

pendingin yang digunakan, distribusi 

kekerasan memiliki pola yang sama yaitu dari 

permukaan kekerasan mengalami penurunan 

seiring dengan bertambahnya jarak sampai ke 

inti. Pada jarak tertentu kekerasan yang dicapai 

sama dengan kekerasan baja tanpa perlakuan. 

Hal ini menunjukkan bahwa difusi hanya 

terjadi sampai kedalaman tersebut. Total 

kedalaman pengerasan ini dinyatakan sebagai 

total case depth. Pendinginan dengan air 

menghasilkan total case depth tertinggi yaitu 

1,4 mm disusul oleh pendinginan dengan oli 

dan udara dengan nilai masing-masing 1,2 dan 

1 mm. 

 

 

 2 cm 

0.4 cm 

1 cm 
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Gambar 4.  Kekerasan baja tanpa perlakuan 

dan setelah pack carburizing. 

 

Pada gambar 4 digambarkan kekerasan 

baja karbon rendah tnapa perlakuan dan 

setelah di karburizing. Kekerasan baja karbon 

rendah yang digunakan adalah 117,32 VHN. 

Setelah di pack carburizing kekerasan yang 

dihasilkan mengalami peningkatan untuk 

semua jenis media pendingin yang digunakan. 

Kekerasan tertinggi dicapai dengan media 

pendingin air yaitu mencapai 256,46 VHN 

disusul dengan pendinginan oli dan udara 

dengan nilai kekerasan masing-masing 241,23 

VHN dan 226,15 VHN. 

 

 
 
 

Gambar 5.  Keausan baja tanpa perlakuan dan 

setelah pack carburizing. 

 

Demikian juga halnya dengan ketahanan 

aus baja karbon rendah mengalami 

peningkatan setelah dikarburizing, seperti 

ditunjukkan pada gambar 5. Keausan baja 

karbon rendah tanpa perlakuan adalah sebesar 

0,1429 gr/jam. Hal ini menunjukkan bahwa 

baja tersebut akan kehilangan masa sebesar 

0,1429 setiap jamnya. Pendinginan dengan air 

menghasilkan keausan yang paling rendah 

yaitu 0,0476/jam, yang berarti memiliki 

ketahanan aus paling tinggi.  Ketahan aus 

terendah diperoleh dengan pendinginan udara 

yaitu 0,0857 gr/jam. 

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa 

tedapat suatu korelasi antara media pendingin 

kekerasan dan keausan. Pendinginan dengan 

air menghasilkan kekerasan tertinggi 

dibandingkan pendinginan dengan oli dan 

udara. Kekerasan yang paling tinggi ini 

menyebabkan baja karbon rendah setelah di 

karburizing memiliki keausan paling rendah 

atau memiliki ketahanan aus paling tinggi. 

 

Kesimpulan 

Pack carburizing baja karbon rendah 

dengan media pendingin air menghasilkan 

kekerasan permukaan, total case depth, 

kekerasan dan ketahanan aus paling tinggi 

dibandingkan dengan media pendingin oli dan 

udara. 
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Abstrak 

Ketahanan aus permukaan material baja karbon sedang ditingkatkan melalui proses pelapisan 

permukaan dengan lapisan NiCr dengan metode pelapisan panas (powder flame spray coating). Uji 

aus dilakukan dengan beban gesek gerak translasi bolak-balik, dan ketahanan aus dan mekanisme aus 

lapisan material diinvestigasi. Hasil uji menunjukkan lapisan NiCr mengalami kegagalan aus sangat 

kecil sekitar tigabelas kali lebih kecil daripada tingkat keausan material inti. Kondisi lekat lapisan 

NiCr pada baja karbon terlihat sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya lapisan NiCr 

yang terlepas dari permukaan baja karbon selama diberi beban gesek yang berulang-ulang. 

Kata kunci : baja karbon, NiCr, pelapisan panas, beban gesek, aus 

 

Pendahuluan 

Dua buah benda saling kontak dan bergerak 

relatif satu dengan yang lain menimbulkan 

gesekan yang dapat mengakibatkan kegagalan 

pada permukaan kontak meterial berupa aus. 

Aus merupakan kegagalan permukaan yaitu 

hilangnya material dari permukaan material 

yang sangat progresive akibat gesekan yang 

terjadi antara dua buah benda [1]. Aus 

mengakibatkan perubahan profil komponen 

dan dapat mengurangi performa kerja 

komponen. 

Meningkatkan ketahanan aus material 

menjadi sangat diperlukan untuk dapat 

meningkatkan umur kerja komponen. Hal yang 

dapat dilakukan yaitu meningkatkan kekerasan 

material khususnya pada bagian 

komponen/material yang mengalami kontak 

langsung. Satu proses yang mungkin dapat 

dilakukan yaitu dengan cara melapisi bagian 

material komponen tersebut dengan material 

yang memiliki kekerasan yang lebih baik. 

Pelapisan panas adalah salah satu cara 

pelapisan yang mungkin dapat dipilih untuk 

tujuan tersebut. 

Pelapisan panas yaitu metode pelapisan 

dengan cara mencairkan material pelapis 

sebelum dilekatkan ke permukaan material 

yang akan dilapisi (permukaan substrat 

material) melalui proses penyemprotan. 

Kualitas dari hasil lapisan sangat tergantung 

pada variable proses pelapisan yang meliputi 

suhu, jarak semprotan (ujung nosel terhadap 

permukaan substrate material) [2] dan gerak 

pelapisan, dan kecepatan semprotan paratikel 

pelapis (flow rate partikel pelapis) keluar dari 

nosel spray-torch [3].  Kualitas lapisan dapat 

dilihat dari karakteristik fisik lapisan yaitu 

tingkat porosity, partikel yang tidak cair dan 

oksidasi yang terdapat pada hasil lapisan.  

Pada penelitian ini, pelapisan panas 

(powder flame spray coating) dilakukan 

dengan serbuk paduan NiCr (78,68% Ni, 

14.1% Cr) [4] sebagai material pelapis dan 

baja karbon ST 60 dengan kadar karbon sekitar 

0.4% [5] sebagai material yang dilapisi 

(substrate material). Uji aus dengan gerak 

beban bolak-balik dilakukan selanjutnya untuk 
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mengetahui tingkat aus lapisan dan mekanisme 

proses kegagalan aus diinvestigasi. 

 

Metode  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 menunjukkan alur pengujian 

ketahanan aus lapisan. Bahan yang akan 

dilapisi (substrate material) dipilih baja 

karbon sedang (ST 60) yang memiliki kadar 

karbon sekitar 4% [Sarjito]. Bahan dibentuk 

dalam ukuran 15 x 20 x 8 mm. Beberapa 

perlakuan awal terhadap substrate material 

dilakukan sebelum proses pelapisan dilakukan, 

yaitu meningkatkan kekasaran permukaan, 

pembersihan dan  perlakuan panas awal (pre-

heating). Peningkatan kekasaran permukaan 

material yang akan dilapisi (substrate 

material) dilakukan melalui proses sand-

blasting dengan partikel Aluminum Oxide 

(Al2O3), dengan tekanan 8 bar, jarak 

penyemprotan 40 mm dan dalam waktu 60 

detik. Pemanasan awal (pre-heating) terhadap 

permukaan material yang akan dilapisi 

dilakukan sesaat sebelum proses pelapisan 

dilakukan yaitu permukaan substrate material 

dipanaskan sampai permukaan substrate 

material mencapai suhu sekitar 400ºC. Proses 

pelapisan panas (powder flame spray coating) 

dilakukan dengan memilih serbuk paduan 

Nikel-Kromium (Ni-Cr) sebagai material 

pelapis. Powder Ni-Cr disemprotkan ke 

permukaan substrate material melalui powder-

spray-torch dengan powder-feeder sekitar 300 

gr/menit, dengan bahan bakar Oxygen (dengan 

tekanan sekitar 4 bar) dan Acitylene (dengan 

tekanan sekitar 0.9 bar) dan jarak 

penyemprotan 30 mm dengan posisi nosel 

powder-spray-torch tegak lurus permukaan 

material yang dilapisi (substrate material). 

Pelapisan dilakuakan hingga lapisan mencapai 

ketebalan tertentu. Sebelum dilakukan uji aus, 

permukaan lapisan NiCr digerinda untuk 

memperoleh permukaan yang rata.  

Uji aus dilakukan dengan beban gesek dua 

arah bolak-balik seperti ditunjukkan pada 

gambar skematik uji aus (Gambar 2). Beban W 

diberikan melalui indentor bola (ball bearing) 

dengan diameter bola 6 mm dengan beban 

sebesar 2,5 kg, panjang langkah pembebanan 

10 mm dan dengan lama pembebanan 

mencapai 10000 langkah bolak-balik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Gambar 3 menunjukkan sepesimen uji (a) 

sebelum dilapisi dan (b) setelah dilapisi NiCr 

yang permukaannya telah digerinda dan 

dipoles untuk dapat diuji aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji kekerasan, diperoleh 

kekerasan material yang dilapisi ST 60 

(substrate material) sekitar 230Hv dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan peneltian 

Persiapan 

Bahan 

Proses 

Pelapisan 

Uji Aus 

            
      (a)                          (b) 

Gambar 3 Sepesimen uji; (a) sepesimen uji 

sebelum dilapisi, (b) sepesimen uji setelah 

dilapisi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Skematik uji aus gerak dua 

arah bolak-balik. 
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kekerasan lapisan NiCr sekitar 1100Hv atau 

sekitar 5 kali lebih keras dari material yang 

dilapisi. 

Koefisien gesek antara bola indentor 

dengan permukaan sepesimen uji (tanpa dan 

dengan pelapisan) selama proses pembebanan 

(10000 langkah pembebanan) terus mengalami 

perubahan (Gambar 4). Hal ini mungkin 

dikarenakan adanya perubahan topography 

permukaan kontak atau kekasaran permukaan 

kontak mengalami perubahan setelah 

menerima beban gesek. Untuk sepesimen uji 

tanpa pelapisan, nilai koefisien gesek 

mengalami perubahan atau berfluktuasi antara 

0,46 dan 0,35 dan dengan koefisien gesek rata-

rata sekitar 0,41. Untuk sepesimen uji dengan 

pelapisan, nilai koefisien gesek awal sekitar 

0,43 dan selanjutnya mengalami penurunan 

sampai 0,3 di menit ke 20 dan seterusnya nilai 

koefisien gesek mengalami fluktuasi antara 0,3 

dan 0,35 dan nilai koefisien gesek rata-rata 

sekitar 0,33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 menunjukkan kondisi sepesimen 

uji setelah uji aus dengan beban sebesar 2,5 kg 

dan dalam 10000 kali pembebanan arah bolak-

balik. Secara makro terlihat goresan yang 

terjadi pada permukaan material tanpa lapisan 

lebih dalam dibandingkan dengan goresan 

pada permukaan material yang telah dilapisi. 

Permukaan aus baja karbon ST 60 terlihat 

goresan permukannya cukup luas berupa flak 

yang cukup lebar dan panjang (Gambar 6), ini 

menunjukkan ukuran partikel aus cukup besar 

dan menandakan material yang ulet. 

Sedangkan, goresan pada permukaan aus 

lapisan NiCr terlihat seperti adanya coakan-

coakan kecil akibat terlepasnya butiran-butiran 

yang sangat kecil dari permukaan (Gambar 7) 

dan tidak terlihat adanya goresan panjang atau 

flak panjang seperti pada permukaan material 

aus baja karbon ST 60. Hal ini menunjukkan 

lapisan NiCr memiliki ketahanan terhadap 

kegagalan aus akibat beban gesek lebih baik 

 
Gambar 4 Koefisien gesek tanpa dan dengan 

pelapisan selama pembebanan 
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Gambar 5 Sepesimen uji setelah uji aus; (a) 

sepesimen uji tanpa lapisan, (b) sepesimen uji 

dengan lapisan NiCr + bola indentor  

 
Gambar 7 Photo SEM permukaan aus lapisan 

NiCr 

 
Gambar 6 Photo SEM permukaan aus baja 

karbon ST 60  

670



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

MT-023 

 

dibandingkan dengan substrate material (baja 

ST 60).  

Dari hasil uji menunjukkan tingkat aus yang 

terjadi pada material yang dilapisi mengalami 

penurunan yang sangat drastis yaitu tingkat 

keausan material tanpa pelapisan sekitar 

5,47x10-7 gr/langkah dan besar tingkat keausan 

material dengan lapisan NiCr sekitar 0,41x10-

7 gr/langkah.  Turunnya tingkat keausan 

tersebut mencapai sekitar 13 kali lipat, hal ini 

sangat dipengaruhi oleh sifat mekanis 

(kekerasan) NiCr yang sangat besar, yaitu 

sekitar 5 kali lebih besar dari baja karbon ST 

60. Hal lain yang mempengaruhi tingkat 

keausan lapisan NiCr jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan baja karbon ST 60 yaitu 

koefisien gesek. Koefisien gesek antara lapisan 

NiCr dengan bola indentor lebih kecil 

dibandingkan dengan koefisien gesek antara 

permukaan baja ST 60 dengan bola indentor. 

Dengan koefisien gesek yang lebih kecil, 

dengan beban normal yang sama tentunya 

menimbulkan gaya gesek yang lebih kecil, 

sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk dapat mengakibatkan kegagalan pada 

permukaan.  

Dengan melapisi komponen dari material 

baja karbon ST 60 dengan lapisan NiCr yang 

memiliki kekerasan yang jauh lebih besar 

tentunya dapat meningkatkan ketahanan aus 

komponen dan memperpanjang umur 

komponen. 

 

Simpulan 

Dari hasil uji dapat disimpulkan, ketahanan 

aus lapisan NiCr jauh lebih besar dibandingkan 

dengan ketahanan aus baja karbon sedang, 

yaitu sekitar 5,47x10-7 gr/langkah untuk 

material tanpa lapisan, dan untuk baja karbon 

ST60 yang dilapisi NiCr mengalami aus 

sebesar sekitar 0,41x10-7 gr/langkah. 

Kekerasan dan koefisien gesek sangat 

mempengaruhi tingkat keausan material, 

semakin besar kekerasannya dan semakin kecil 

koefisien gesek pada kontak dapat 

menurunkan tingkat keausan material.   
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Abstrak 

Peper ini menganalisa ujuk kerja membran mikrofiltrasi (MF) berbasis bio-hibrid komposit polymer 

matrik campuran PVA dan serisin cocon dengan penguat carbon aktif arang tempurung kelapa dan 

biji kelor (moringa olifera). Tujuan penelitian untuk menginvestigasi kemampuan membrane 

mikrofiltrasi bio-hibrid komposit dalam mengontrol kandungan negative yang terdapat kandungan 

pada air permukaan. Membran MF bio-hibird dirancang berdasarkan perbandingan fraksi berat 

70%wt: 30%wt yang diproduksi dengan menggunakan teknik casting. Metode eksperimen kuantitatif 

untk menetukan kinerja membran MF secara adsorbsi dan sparasi telah dilaksanakan, dan struktur 

membran dianalisa menggunakan scanning electron microscope (SEM). Sifat mekanis membran dari 

hasil pengujian menunjukkan kenaikan fraksi berat karbon aktif tempurung kelapa (AC) 

meningkatkan tegangan sebesar 15% (1,199 Mpa) namun regangan menurun sebesar 5%. Modulus 

elastisitas meningkat terhadap kontrol sebesar 28%. Kenaikan fraksi berat moringa mempengaruhi 

kenaikan regangan () membran. Unjuk kerja membran bio-hibrid saat pra/pasca proses dead end 

flow filtration menunjukkan penurunan kekeruhan yang signifikan sebesar 19% pada membran 

dengan karbon aktif tempurung kelapa 22,5 wt%. Dapat disimpulkan membran bio-hybrid komposit 

telah mampu dengan signifikan mengontrol kualitas ait permukaan. 

Kata kunci : Bio-hibrid, Komposit, Membran, Mikrofiltrasi, Air perrmukaan 

  

Pendahuluan 

 Teknologi membran aplikasinya telah 

berkembang pesat dalam pengolahan dan 

pengendalian kualitas air baku dan air limbah. 

Pada umumnya membran merupakan lapisan 

berpori yang hanya dapat dilalui oleh molekul 

- molekul dengan ukuran tertentu [1]. 

Membran berdasarkan tingkat porositas 

dikelompokkan menjadi membran 

mikrofiltrasi (MF), ultrafiltrasi (UF), 

nanofiltrasi (NF) dan reverse osmosis (RO) 

[2]. Pengolahan air dengan menggunakan 

membran memberikan beberapa keuntungan 

yaitu sifat membran memiliki kegunaan yang 

bervariasi. dapat dihibridisasi, dan 

membutuhkan energi rendah [1, 3, 4]. Akan 

tetapi, kelemahan dari membran adalah sangat 

mudah untuk terbentuk polarisasi konsentrasi 

(fouling), selektifitas rendah dan tidah tahan 

lama [5]. 

Perkembangan teknologi membran berjalan 

dengan pesat [6], dan saat ini, dengan semakin 

beragamnya polutan yang terkandung pada air, 

perkembangan penelitian membran diarahkan 

pada pemilihan bahan dasar yang mampu 

mengurangi dan bahkan menghilangkan 

kotoran, bau, warna dan zat-zat kimia secara 

menyeluruh (multi-purpose). Terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan 

terhadap pengunaan material organik sebagai 

bahan dasar membran seperti penggunaan 

material biji kelor (moringa oliefera) [7-11]. 

Biji kelor mampu sebagai antibakterial, 

sehingga baik dipergunakan sebagai bahan 

dasar membran [12]. Disamping itu biji kelor 

mampu menghilangkan fluoride pada air [13, 

14]. Karbon aktif juga banyak dipergunakan 

sebagai bahan dasar membran, karena 

memiliki kemampuan dalam penyerapan bau 

dan zat kimia pada air [15-20]. Saat ini, 

membran berbasis poly (vinyl alcohol) (PVA) 

juga telah banyak dikembangkan seperti 

dilakukan oleh [21, 22]. Bertitik tolak dari 

penelitian terdahulu, secara umum telah 

berfungsi secara effektif dan telah memenuhi 

kriteria membran yang ditentukan. Akan tetapi 

hasil yang dicapai masih bersifat parsial karena 

masih menggunakan bahan dasar tunggal. 
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Sejak sepuluh tahun yang lalu, membran 

dengan hibrid komposit telah dikembangkan, 

yaitu dengan menggabungkan dua phase bahan 

dasar organik yang berbeda dalam polymer 

organik sebagai matrik tunggal atau gabungan 

untuk memperoleh membran dengan sifat dan 

karakteristik baru. Membran ii dikenal dengan 

sebutan membran bio-hibrid komposit. 

Teknologi hibridisasi pada membran telah 

dilakukan oleh [23-25]. Selain itu, hibridisasi 

polymer matrik banyak juga dilakukan 

diantaranya oleh [21, 26-29]. 

Berangkat dari hasil yang telah 

dikembangkan dalam penelitian terdahulu, 

melalui penelitian ini, kami melakukan 

perancangan membran mikrofiltrasi (MF) bio-

hibrid komposit. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengembangkan membran bio-hirid 

yang dapat secara multi menghilangkan 

senyawa negatif pada air baku. Membran 

microfiltrasi dibuat dengan menggunakan 

metode casting. Selanjutnya diujikan dengan 

terhadap air baku. Karakterisasi membran 

diujikan dengan menggunakan scanning 

electron microscope (SEM) pada low 

magnification. 

 

Membran Komposit Bio-hibrid  

Material. 

Penelitian ini menggunakan bahan dasar biji 

kelor dan karbon aktif dari tempurung kelapa. 

Sedangkan bahan dasar matrik adalah 

campuran antara serisin dan poly-vinyl-alcohol 

(PVA).  

Biji kelor (moringa oleifera) ditunjukkan 

seperti gambar 1a, adalah jenis penguat yang 

bersumber dari alam, yang mampu 

mengurangi (degradasi) warna mencapai 98%, 

Penurunan Biochemical oxygen demand 

(BOD) 62% dan kandungan lumpur 70 ml per 

liter serbuk Moringa oleifera juga mampu 

membersihkan 90% dari total bakteri 

Eschericia coli (E.coli)/liter air sungai dalam 

20 menit. Biji kelor mengandung molekul 

protein larut air dengan berat molekul yang 

rendah. Moringa adalah tersusun dari gugus 

protein yang terediri dari 79.3% bersifat 

kationik dan 20.7% bersifat anionik. Protein 

ini akan bermuatan positif jika dilarutkan 

dalam air, disamping itu juga mengandung zat 

aktif 4α L-ramnonosiloksi- benzil -isotiosianat 

(4-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl 

isothiocy-anate) yang memiliki aktivitas anti 

mikroba [30] dan .  

 

Gambar 1 a). Serbuk biji kelor, b). carbon 

aktif tempurung kelapa, c). poly-vinyl-alcohol 

(PVA), d). serisin 

 

Karbon aktif merupakan padatan berpori 

yang mengandung 85%-95% karbon. Karbon 

aktif tempurung kelapa (lihat gambar 1b) 

unggul karena memiliki makropori yang kecil 

sehingga baik untuk adsorpsi gas/uap dan 

untuk menghilangkan warna dan bau senyawa 

. Disamping itu memiliki berat antara 15-19% 

berat total buah kelapa [31]. Serisin merupakan 

zat yang terkandung dalam Silk cocoon sebesar 

20-30%. [16, 17] 

Serisin (lihat gambar 1d) terdiri dari 70% 

asam amino hidrofilik, asam amino hidrofobik 

kurang dari 20% [32]. PVA merupakan salah 

satu polimer hidrofilik berbentuk bubuk halus, 

berwarna putih kekuningan, tidak berbau dan 

memiliki sifat fisik yang elastis, tidak korosif, 

lembut dan bersifat adesif. PVA memiliki 

karakteristik yaitu densitas 1,3 gram/cm3 pada 

20oC dengan kisaran pH 3,5–7,0 jika 

dilarutkan dengan konsentrasi 40 gram/liter . 

Berdasarkan pada ASTM D 3171 membran 

bio-hibrid komposit dirancang berdasarkan 

persamaan : 

c f mW W W               (1) 
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fraksi berat fiber dan matrik adalah:   

 

. ,

.

f f

f f

c c

m m
m m

c c

w
W V

w

w
W V

w









 

 

                       (2) 

Kemudian density untuk material komposit 

berdasarkan pada fraksi berat adalah 

ditentukan dengan persamaan matematik: 

1
c

f m

f m

W W


 


      

  

                             (3) 

Dimana: wf adalah berat fiber, ρf adalah massa 

jenis serat, vf adalah volume serat, Vf adalah 

fraksi volume serat. 

Pengujian tarik dilakukan untuk 

mengetahui tegangan, regangan, modulus 

elastisitas bahan. Pengujian tarik dilakukan 

menurut standar ASTM D638 dan mengacu 

ASTM D882 untuk material plastik tipis 

ataupun membran. Hubungan linier antara 

tegangan regangan membran dinyatakan 

sebagai: 

P

A
                 (4) 

Modulus of elastisity dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

E



                (5) 

Swelling adalah peningkatan volume atau 

berat suatu material pada saat kontak dengan 

cairan, gas, atau uap. Pengujian ini dilakukan 

untuk memprediksi ukuran zat yang bisa 

terdifusi melalui material tertentu. Pengujian 

swelling sangat berpengaruh pada sifat fisika 

suatu material yaitu tahanan putus (resistance 

at break) dan pengaruh kuantitas tetesan air 

saat membran digunakan.  

   

 

  1  00%
c basah c kering

c kering

W W
Swelling x

W


    (6) 

 

 

 

Proses manufaktur.  

Membran MF komposit bio-hibrida 

dibentuk dengan menggunakan teknik casting. 

Komposisi membran komposit bio-hibrid 

adalah didasarkan pada rasio fraksi berat 

seperti ditunjukkan pada Tabel.1. 

Tabel 1. Variasi membran Biohibrid komposit 

Membran Variasi 
Prosentase bahan (%wt) 

MO CA PVA SC 

M1 

 

MBH1 7.5 22.5 35 35 

M2 MBH2 15 15 35 35 

M3 MBH3 22.5 7.5 35 35 

M4 MBH4 23.1 23.1 70 0 

 

Proses pencetakan MF bio-hibrid 

ditunjukkan seperti pada Gambar 2a dan 2b.  

 

 

 

Gambar 2 a) Diagram alir penelitian, b). proses 

pencetakan membran MF bio-hibrid komposit. 
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Gambar 3 Kurva hubungan tegangan-regangan 

membran bio-hibrid komposit untuk masing-

masing variasi 

Tabel 2 Nilai Rata-rata tegangan dan modulus 

elastisitas pembebanan tarik membran bio-

hibrid komposit 

 

 

Gambar 4 Kurva tegangan Tarik dan modulus 

Elastisitas membran bio-hibrid komposit. 

Hasil dan Pembahasan 

Gambar 3 menunjukan kurva tegangan dan 

regangan pembebanan tarik untuk masing-

masing variasi membran komposit bio-hibrid. 

Dalam pengujian tarik spesimen membran 

dilakukan treatment perendaman pada aquades 

selama 20 menit sebelum pengujian tarik. 

Secara umum tegangan dari masing-masing 

spesimen adalah linier pada daerah elastis yang 

dilanjutkan dengan plastis. Pada MBH3 

tegangan terjadi adalah relatif rendah 

dibandingkan dengan variasi membran 

lainnya, yang disebabkan oleh effek 

peningkatan jumlah fraksi berat serbuk biji 

kelor. Rendahnya tegangan pada MBH3 

karena serbuk biji kelor masih mengandung 

selulosa sehingga ikatan antar partikel menjadi 

rapuh. Sedangkan, membran memiliki sifat 

ulet yang baik akibat dari sifat PVA. Disini 

regangan MBH3 lebih panjang dibandingkan 

dengan MBH1 dan MBH2. 

MBH4 adalah membran yang tidak 

mengandung serisin dan pada uji tarik 

memiliki tegangan yang hampir sama dengan 

dengan MBH2 dan jauh lebih tinggi dari 

MBH1. Tetapi lebih rendah dari pada MBH1 

yang memiliki kandungan karbon aktif besar. 

Disamping itu, regangan dari MBH4 jauh lebih 

panjang dari pada MBH2 dan MBH3 dan 

MBH1. Nilai rata-rata hasil pengujian untuk 

masing-masing variasi membran ditunjukkan 

pada Tabel 2. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa serisin sangat berpengaruh 

pada nilai regangan membran. 

Modulus elastisitas dari uji tarik untuk 

masing-masing variasi membran bio-hibrid 

adalah paling rendah terjadi pada membran 

MBH3 (lihat Tabel 2), dibandingkan dengan 

modulus elastisitas MBH1 dan MBH2 dan 

MBH4. Korelasi antara tegangan dan modulus 

elastisitas karena pembebanan tarik untuk 

setiap variasi adalah ditunjukkan seperti  

Gambar 4.   

 

Specimen Code
Tegangan 

(N/mm
2
)

Regangan 

(mm/mm)

Modulus of 

elastisitas (Gpa) 

M1 MBH1 1.20 0.42 0.00287

M2 MBH2 1.05 0.44 0.00238

M3 MBH3 0.47 0.56 0.00084

M4 MBH4 1.35 1.21 0.0011
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Gambar. 5. Karakteristik Patahan tarik 

membran komposit bio-hibrid. 

Karakteristik patahan membran setelah 

penarikan (tensile test) yang dianalisa 

menggunakan SEM pada low magnification 

adalah ditunjukkan pada gambar 5. 

Karakteristik patahan menunjukkan dengan 

jelas bahwa membran komposit bio-hibrid 

memiliki sifat ductiliti yang tinggi. Disamping 

itu, moringa memiliki pori yang cukup 

signifikan untuk menyerap polutan yang 

terkandung dalam air khususnya microba. 

 

Gambar 6 prosentase swelling membran 

komposit bio-hibrid 

 

Gambar 7 Kekeruhan air baku 

Swelling karakteristik membran bio-hibrid 

komposit adalah ditunjukkan seperti pada 

gambar 6. Swelling pada membran pasca 

filtrasi dengan alat dead end filtration 

menunjukkan bahwa sebuk biji kelor (moringa 

olifera) memberikan dampak signifikan pada 

berat membran setelah proses filtrasi selama 2 

jam. Hal ini dibuktikan pada spesimen MBH3 

dengan komposisi 35wt% PVA, 35wt% 

Serisin, 22.5 wt% Moringa, dan 7.5 wt% AC 

mengalami peningkatan berat rata-rata sebesar 

81,46%. Kemudian spesimen MBH2 

meningkat sebesar 60.00%, dan spesimen 

MBH1 sebesar 47,21% terhadap berat kering 

membran. Hasil ini menunjukan adanya sifat 

hydrophilicity, sehingga sangat baik untuk 

membran absorption. 

Gambar 7 menunjukkan karakteristik 

membran terhadap kekeruhan air baku yang 

diujikan dengan test turbinity. Dari proses 

filtrasi menggunakan alat dead end filtration, 

selama 2 jam pengujian telah dihasilkan 

terdapat beberapa data indikator penting dari 

kekeruhan (turbidity) dan data parameter 

mikrobiologi (Coliform dan Fecal coliform). 

Nilai kekeruhan MBH2 cenderung 

meningkat yaitu 18,81 NTU naik 2% terhadap 

air baku pra perlakuan. MBH3 memiliki nilai 

kekeruhan tertinggi dengan nilai rata-rata 

32,04 NTU naik 74%. Hal ini dipengaruhi oleh 

masa PVA terlarut [33] sehingga menjadikan 

air bertambah keruh. Kekeruhan pada 

membran MBH3 juga dikarenakan oleh 

rendahnya braf fraksi carbon aktif temuprung 

kelapa. Sebaliknya untuk MBH1 dengan 

kandungan karbon yang tinggi mampu 

menurunkan kekeruhan air baku hingga 19% 

terhadap kontrol yaitu dengan nilai rata-rata 

14,82 NTU.  

Kesimpulan 

Membran hybrid komposit Silk sericin 

/Polyvinyl alcohol  berpenguat bubuk biji 

kelor/karbon aktif arang tempurung kelapa 

sebagai  membran MF untuk penjernih air 

permukaan telah dirancang menggunakan 

teknik casting. Dapat disimpulkan bahwa : 

1. Komposisi hybrid komposit dengan ratio 

fraksi berat 70 wt% matriks : 30 wt% 

penguat dan 53,5 wt% matrik/46,15 wt% 

penguat dibutuhkan media pelarut PVA 

yang terlarut pada aquades 5:1 (PVA) 

dengan suhu stiring 75˚C. 

2. Desain membran yang dihasilkan memiliki 

ketebalan 1,06 - 1,51 mm. 
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3. Sifat mekanis membran berserisin diperoleh 

fakta bahwa kenaikan wt% karbon aktif 

tempurung kelapa memberikan pengaruh 

kekuatan mekanis yang signifikan terhadap 

membran komposit biohibrid komposit.  

4. Membran dengan fraksi berat karbon aktif 

tempurung kelapa terbesar (MBH1) 

memberikan pengurangan kekeruhan air 

terbaik dibandingkan MBH2 MBH2 dan 

MBH4, yang disebabkan oleh sifat karbon 

aktif menyerap bau dan warna. Sebaliknya 

pada membran dengan karbon aktif yang 

rendah kekeruhan meningkat karena 

pengaruh dari sifat serisin yang mudah larut 

dalam air. 

5. Membran MF komposit bio-hibrid telah 

menjadi salah satu alternatif dalam proses 

pengendalian kualitas air permukaan karena 

bersifat alami dan mudah dalam proses 

fabrikasi. 
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Penelitian mengucapkan terimakasih kepada 

LLPM UNUD dan Kemenristek Dikti atas 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  perlakuan serat menggunakan larutan KMnO4 

dan NaOH terhadap kekuatan tarik komposit polyester berpenguat serat tapis kelapa.  

Komposit dibuat dengan penguat serat tapis kelapa dan  matrik berupa resin unsaturated polyester   

(UPRs) jenis Yukalac 157 BQTN-EX dengan 1%  hardener jenis MEKPO. Pada proses pretreatment, 

serat tapis kelapa direndam dalam larutan NaOH dan KMnO4 dengan konsentrasi 5% selama 2 jam. 

Proses pembuatan komposit  dengan teknik press hand lay-up,  panjang serat yang digunakan 10 mm, 

fraksi volume serat tapis kelapa 20%. Perlakuan komposit berpenguat serat tapis kelapa berupa post 

curing selama 2 jam dengan suhu 65° C. Spesimen uji komposit berpenguat serat tapis kelapa 

dipotong sesuai standar ASTM D3039 untuk spesimen uji tarik.  

Hasil pengujian Uji Tarik Komposit dengan perlakuan serat menggunakan larutan NaOH sebesar 

14,47 MPa, lebih besar dibandingkan dengan menggunakan larutan KMnO4 sebesar 11,04 MPa. Dari 

sisi estetika juga terlihat bahwa hasil cetakan komposit menggunakan larutan NaOH memperlihatkan 

warna yang lebih natural dibandingkan menggunakan larutan KMnO4. 

Kata kunci : Komposit, Kekuatan Tarik, Perlakuan Serat, KMnO4, NaOH 

PENDAHULUAN 

Saat ini pengunaan material komposit 

mulai banyak dikembangkan dalam dunia 

industri manufaktur.  Pengunaan material 

komposit yang ramah lingkungan dan bisa 

didaur ulang kembali, merupakan tuntutan 

teknologi saat ini. Salah satu material 

komposit yang diharapkan di dunia industri 

yaitu material komposit dengan material 

pengisi (filler) baik yang berupa serat alami 

maupun serat buatan 

Dalam penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan adalah penelitian tentang 

komposit tapis kelapa lembaran dengan variasi 

orientasi dan perlakuan kimia serat, serta 

perbandingan epoxy hardener telah dilakukan 

dengan hasil sifat mekanis cukup baik [1] 

Penelitian perlakuan alkali serat NaOH 5% 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kekuatan dan modulus tarik komposit serat 

kenaf acak – polyester, kekuatan tarik dan 

modulus tarik tertinggi diperoleh untuk 

komposit dengan perlakuan alkali serat selama 

2 jam hal ini bertujuan untuk mengurangi 

kadar air dalam serat dan mengakibatkan 

permukaan lebih kasar sehingga akan 

meningkatkan ikatan dengan matrik yang 

digunakan [2]. Penelitian komposit polyester 

dengan penguat serat tapis kelapa dengan 

panjang serat 10 mm yang diberi perlakuan 

alkali NaOH 5 % selama 2 jam didapat hasil 

untuk kekuatan bending tertinggi sebesar 

125,98 Mpa [3], dan penelitian komposit 

polyester berpenguat serat tapis kelapa yang 

diberi perlakuan 5 % NaOH selama 2 jam dan 

fraksi volume 12,2 % dengan perlakuan 

perendaman komposit ke dalam air pada suhu 

ruangan untuk mengetahui pengaruh 

penyerapan air terhadap kekuatan bendingnya 

dimana kekuatan bending komposit polyester 

tapis kelapa mengalami peningkatan hingga 

perendaman 24 jam yaitu sebesar 41,4 % 

dibandingkan dengan sebelum direndam [4], 

Penyerapan air terhadap polimer komposit 

merupakan masalah vital terutama untuk 

penggunaan polimer komposit diluar ruangan. 

Secara umum difusi dari air pada komposit 

tergantung pada beberapa faktor seperti fraksi 

volume serat, void, viskositas matrik, 

kelembaban dan temperatur. Penyerapan air ini 

dapat terjadi karena kondisi ruangan, adanya 

suhu yang tinggi sehingga menyebabkan 

terjadinya penyerapan karena uap air [5] 

Dari permasalahan tersebut di atas maka 

akan diteliti bahan komposit polimer untuk 
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mengetahui  pengaruh variasi panjang serat, 

perubahan temperatur udara terhadap kekuatan 

tarik (tensile) komposit berpenguat serat tapis 

kelapa dengan orientasi acak. Faktor yang 

diteliti pada penelitian ini adalah pengaruh 

variasi panjang serat  pada temperatur uji yang 

berbeda terhadap karakteristik komposit 

tersebut. Hal ini diteliti untuk mengetahui 

karakteristik sifat mekanis bahan bila berada di 

lingkungan yang bertemperatur rendah 

misalnya pada musim salju dan pada 

lingkungan bertemperatur tinggi misalnya 

pada musim panas dan seberapa besar 

perubahan sifat mekanisnya yang diijinkan 

agar bahan tidak mengalami kerusakan.   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat 

1.Alat uji, mesin uji tarik dengan merek/tipe 

Controlab/TN 20 MD. 

2.Alat cetak,  kontainer cetak, cetok, kuas dan 

roller. 

3.Alat ukur, Jangka sorong, timbangan, gelas 

ukur, timer (stop wach) dan alat ukur 

defleksi (dial indikator). 

4.Alat pengering oven 

5.Alat keselamatan, sarung tangan karet dan 

masker. 

6.Alat bantu, gergaji, gunting, amplas, 

pengaduk, penjepit, selotip, dan kontainer. 

7.Termokopel 

8.Alat Pendingin (Refrigerator) atau kulkas 

portabel. 

 

Bahan 

1.Matriks yang digunakan adalah Resin 

unsaturated polyester (UPRs) jenis Yukalac 

157 BQTN. 

2.Serat tapis kelapa (Cocos veridis) berukuran 

panjang 10 mm 

3.Pengeras / hardener jenis metil etil keton 

peroxide jenis MEKPO. 

4.Bahan perlakuan serat   menggunakan 

NaOH (natrium hidroksida), dan KMnO4 

5.Perekat / Lem. 

6.Selotip. 

7.Gliserin. 

8. Aceton. 

 

  
a.                               b. 

Gambar 1 

a. Tapis kelapa lembaran 

b. Serat tapis kelapa 

 

Prosedur Pengujian 

Persiapan Pembuatan Komposit 

 Sisir tapis kelapa dengan menggunakan 

sikat kawat untuk mendapatkan serat tapis 

kelapa. 

 Serat tapis direndam didalam air mendidih 

dengan suhu 100° C selama 1 jam untuk 

menghilangkan kotoran ataupun getah 

yang masih menempel    pada serat tapis 

kelapa [5]. 

 Bilas serat tapis kelapa dengan air bersih 

 Keringkan serat tapis kelapa menggunakan 

oven dengan suhu 70° C sampai kadar 

airnya stabil. 

 Potong tapis kelapa yang sudah 

dikeringkan menjadi bagian kecil 

berukuran 10  

 Rendam tapis kelapa ke dalam larutan 

NaOH dengan air ( 5 gram NaOH dan 95 

ml air ) selama 2 jam kemudian bilas 

dengan air sampai bersih. 

 Rendam tapis kelapa yang telah dipisahkan 

tersebut ke dalam larutan KMnO4 dengan 

air ( 5 gram NaOH dan 95 ml air ) selama 

2 jam kemudian bilas dengan air sampai 

bersih 

 Kemudian keringkan kembali potongan 

serat tapis kelapa.  

 Lapisi cetakan kaca dengan Gliserin agar 

resin tidak melekat pada cetakan, ratakan 

dengan Tissue untuk menipiskan lapisan 

Gliserin. 

 Tempatkan bingkai cetakan sesuai dengan 

tebal komposit yang akan dibuat yaitu 3 

mm. 

 Campurkan  resin dengan 1% hardener 

dalam gelas ukur yang disediakan dan catat 

volume campuran setiap penuangan. 
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Campuran polyester dituangkan secara 

uniform sebagai lapisan pertama ke dalam 

setengah cetakan, dan lapisan kedua yaitu tapis 

kelapa diletakkan di atas lapisan pertama. 

Lapisan kedua dari campuran polyester 

ditambahkan sampai mendekati ketebalan 

yang diinginkan (3 mm). 

 

Pembentukan Komposit 

Perhitungan Massa Jenis Serat (  ρ
f  

) 

 Timbang serat di udara ( m u ) dan catat 

beratnya 

 Timbang kembali serat tersebut di dalam 

minyak tanah ( m m )    dan catat beratnya 

 Hitung massa jenis serat (  ρ
f  

)  

 

Pencetakan Komposit  

 Timbang serat tapis kelapa sesuai dengan berat 

serat ( w f ) maksimal yang dibutuhkan untuk 

ukuran cetak komposit  300 mm × 300 mm × 3 

mm sehingga dapat dicapai fraksi volume 

maksimal. 

 Volume komposit ( v c ) didapat dari hasil 

perhitungan ukuran cetak komposit. 

  Dengan nilai massa jenis serat ( ρ
f 
) dan berat 

serat ( w f ) yang telah diketahui maka dapat 

ditentukan volume serat ( v f )  

 Dengan nilai volume serat ( v f ) dan volume 

komposit ( v c )  yang telah diketahui maka 

dapat diketahui fraksi volume serat ( V f ). 

 Pastikan cetakan komposit dalam keadaan 

bersih dan kering 

  Lapisi cetakan kaca dengan gliserin agar resin 

tidak melekat pada    cetakan. 

  Buat campuran resin dengan 1% hardener 

sesuai dengan volume  yang dibutuhkan. 

  Tuang sebagian campuran resin ke dalam 

cetakan. 

  Taburkan serat tapis kelapa secara acak di 

atas campuran resin  tersebut. 

  Tuang sisa campuran resin di atas lapisan 

serat tapis tersebut. 

  Tutup dengan plat cetak bagian atas dan 

berikan beban ( 25 kg ) selama 24 jam. 

  Ulangi langkah dari awal untuk variasi 

spesimen uji berdasarkan variasi panjang 

serat. 

 

 

 

Proses Post Curing 

 Proses Post Curing. Komposit dimasukkan 

ke dalam oven dengan temperatur 65o C 

selama 2 jam [8] Tujuannya untuk 

menghilang-kan gelembung-gelembung 

udara dan uap air yang terperangkap pada 

komposit dan untuk mengetahui apakah 

komposit sudah homogen yaitu jika 

lembaran komposit tidak melengkung. 

 Pada saat post curing lembaran komposit 

sering melengkung. Masalah ini dapat 

diatasi dengan melakukan pembalikan 

komposit tiap setengah jam sekali, sehingga 

disamping meratakan panas yang diterima 

lembaran komposit juga meratakan 

permukaan komposit menjadi datar.  

 Keluarkan cetakan dari oven dan keringkan 

selama 4 hari di udara terbuka. Setelah 

benar-benar kering keluarkan komposit dari 

cetakan. 

 

Pengamatan Bentuk Fisik Lembaran 

Komposit 

 Komposit yang berhasil dicetak, diamati 

apakah ada void atau tidak dengan cara 

menerawang lembaran komposit.  

 Cacat yang lain seperti patah, pecah, retak 

dan lainnya yang sangat mempengaruhi 

specimen uji harus dihindari untuk 

mencegah terjadinya cacat awal ( premature 

failure ). 

 

Pembuatan Spesimen Uji Komposit Serat 

Tapis Kelapa 

 Potong spesimen uji sesuai dengan standar 

ASTM D3039 untuk uji tarik (tensile). 

 Dalam pemotongan disini dipilih spesimen 

uji yang voidnya sesuai dengan ketentuan ( 

ASTM D3039 ) dan spesimen uji tersebut 

dalam keadaan datar (tidak melengkung ). 

 Bagian bekas potongan dirapikan dengan 

pisau dan amplas. 
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 Masing-masing jenis komposit dibuat 5 

buah spesimen uji yaitu benda uji a, b, c, d ( 

ASTM D3039 ). 

 

 

 

 

 

 

Variabel Pengujian : 

 Perlakuan komposit tanpa berpenguat serat 

tapis kelapa dan komposit dengan variasi 

panjang serat berpenguat serat tapis kelapa.  

 

Pelaksanaan Pengujian  

 Catat dimensi awal masing-msing benda uji 

yaitu : panjang awal (Lo), tebal (t) dan lebar 

(b) dan luas penampang awal (A0). 

 Benda uji dipasang pada mesin pengujian 

tarik. 

 Benda uji mulai ditarik dan diperhatikan 

perkembangannya yaitu : Penambahan 

beban (P) dan pertambahan panjang 

spesimen (  ) sampai benda uji putus, 

kemudian data-data tersebut dicatat. 

 Hentikan penambahan beban bila benda uji 

sudah mengalami putus. 

 Pengujian dilanjutkan pada benda uji 

berikutnya. 
  

 
Gambar 2.  Dimensi Spesimen Uji Tarik 

[6] 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil cetakan komposit dengan perlakuan serat 

menggunakan NaOH dan KMnO4 memberikan 

tampilan warna yang berbeda seperti terlihat 

pada gambar 3 dan gambar 4, KMnO4 

memberikan warna serat yang hitam, 

sedangkan NaOH memberikan warna yang 

natural. Sehingga dilihat dari nilai  estetika, 

perlakuan serat mengunakan NaOH lebih baik 

dibandingkan dengan KMnO4 pada komposit 

berpenguat serat tapis kelapa. 

 
Gambar 3. Spesimen uji tarik 

menggunakan KMnO4 

 

 
Gambar 4. Spesimen uji tarik 

menggunakan NaOH 

 

Tabel 1. Nilai Rata-rata Tegangan Tarik 

(MPa) 
 

 
Perlakuan Serat 

Spesimen Uji 

Komposit 

 
NaOH KMnO4 

 

Panjang 

Serat 10 mm 

 

13,574 12,925 

15,055 6,721 

10,265 15,423 

16,422 9,501 

14,905 10,633 

Rata rata 14,044 11,04 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perlakuan 

awal serat berpengaruh terhadap kekuatan 

tarik komposit. Perendaman serat dengan 

menggunakan larutan NaOH menghasilkan 

kekuatan tarik sebesar 14,04 MPa, lebih besar 

dibandingkan menggunakan larutan KMnO4 

yang menghasilkan kekuatan tarik sebesar 

11,04 MPa, Kekuatan tarik komposit menjadi 
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semakin baik kalau terjadi  ikatan yang baik 

antara matrik dengan penguatnya. Permukaan 

serat tapis kelapa sangat berpengaruh terhadap 

ikatan adhesi dengan matriknya. Serat tapis 

kelapa di lapisan luarnya mengandung lapisan 

lilin atau yang dikenal dengan lignin. Kalau 

lignin ini bisa dibersihkan maka ikatan antara 

serat dengan matrik akan kuat, demikian 

sebaliknya. NaOH mampu membersihkan 

lignin dan lapisan lainnya pada permukaan 

serat tapis kelapa, lebih baik dibandingkan 

dengan KMnO4, sehingga ikatan antara serat 

tapis kelapa dengan matriknya menjadi lebih 

baik. Dampaknya seperti ditampilkan di tabel 

1, Nilai kekuatan tarik komposit yang 

menggunakan perlakuan serat NaOH lebih 

baik dibandingkan dengan KMnO4. 

KESIMPULAN 

NaOH sebagai larutan alkali mampu 

membersihkan lapisan lignin dan lainnya di 

permukaan serat tapis kelapa sehingga 

permukaan serat menjadi kasar dibandingkan 

menggunakan KMnO4. Permukaan serat yang 

lebih kasar dapat mengikat matrik sebagai 

penguat komposit sehingga kekuatan tarik 

komposit yang menggunakan perlakuan NaOH 

lebih baik dibandingkan KMnO4. Dilihat dari 

sisi estetika, warna serat yang menggunakan 

NaOH tidak berubah, sedangkan kalau 

menggunakan KMnO4 warna serat menjadi 

hitam. 
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Pendekatan Numerik Berbasis Finite Elemen Modeling       
Dalam Investigasi Kekuatan Sambungan Las Titik (Spot Welding)    

untuk Material Tak Sejenis (Dissimilar) 

I N Budiarsa1,*, I N Gde Antara1 , NPG Suardana1, IGN Nitya Santhiarsa1 
1Teknik Mesin. Universitas Udayana. Kampus Bukit. Jimbaran. Badung. Bali. Indonesia,    

*nyoman.budiarsa@unud.ac.id 

 

Abstrak 

  

Prilaku kegagalan sambungan las titik (spot welding) sangat penting untuk diketahui dalam 

rangka desain kekuatan sambungan material yang tak sejenis sebagai langkah signifikan untuk 

menurunkan berat kendaraan dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan yang 

berwawasan lingkungan, yaitu melakukan upaya positif untuk mengurangi emisi gas CO2 serta 

mengurangi konsumsi bahan bakar. Prilaku kegagalan material, parameter sifat plastik bahan 

dan fraktur bahan dapat dengan mudah ditentukan saat spesimen standar bahan tersedia seperti 

pada logam induk (base), namun untuk sambungan hasil las titik  pengujian standar tidak 

berlaku untuk mengkarakterisasi HAZ dan nugget karena terkendala oleh struktur kompleks 

dan ukuran sampel kecil.  

Salah satu pendekatan yang potensial untuk dikembangkan dalam  prilaku kegagalan material, 

parameter sifat plastik bahan ini adalah dengan memadukan metode numerik-eksperimental. 

Dimana p-h curve  indentasi hasil eksperimental dipadukan dengan  pendekatan numerik 

melalui Finite Element (FE) modeling digunakan utuk menguji terbalik (inverse) terhadap ciri 

parameter hukum bahan konstitutif (tegangan luluh (σy), koefisien pengerasan regang (n)) 

untuk nugget, HAZ dan material induk (base). Dalam pendekatan  ini, data beban-deformasi 

material yang digunakan sebagai input data untuk model elemen hingga (FE) yang 

mensimulasikan geometri dan kondisi batas dari ekperimen. Pendekatan berbasis Model FE 

yang dikembangkan, divalidasi yang selanjutnya digunakan untuk memprediksi pengaruh 

ukuran nugget dan ketebalan lembaran logam pada kekuatan sambungan las titik dengan 

material berbeda (dissimilar material) 

Kata kunci :  FE Modeling, dual indenter, tegangan luluh (σy), koefisien pengerasan regang 

(n) 

Pendahuluan 

Dalam  studi  pengaruh  teknologi terhadap 

Penggunaan bahan bakar dan emisi CO2  

EPA 2010 [1] diketahui pengurangan berat 

body kendaraan  adalah Inovasi teknologi 

yang paling signifikan memberikan 

dampak terhadap pengurangan  terhadap 
penggunaan bahan bakar dan emisi CO2. 

Pengurangan berat kendaraan juga menjadi 

solusi terbaik dibandingkan dengan 

penggunaan bahan bakar tertentu maupun 

peningkatan kemampuan kendaran yang 

justru meningkatkan emisi gas yang 

dihasilkan. Salah satu cara  penurunan berat 

kendaraan adalah  dengan  menggabungan 

bahan yang berbeda. Penggabungan bahan 

yang berbeda (dissimilar metal) ini telah 

diterapkan tidak hanya mengurangi berat 

badan mobil juga meningkatkan proteksi 

terhadap korosi serta meningkatkan 

crashworthiness[2]. Sampai saat ini 

penggabungan dengan logam yang berbeda 
diwujudkan dengan cara mekanis perakitan 

[3]. Penyambungan material tak sejenis 

masih secara intensif diteliti dan 

dikembangkan sebagai interaksi antara 

fenomena listrik, termal, metalurgi dan 

mekanik [4]. Sebagian penelitian dilakukan 

terhadap pengaruh ketebalan dan lama 

penekanan pada pengelasan titik terhadap 
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sifat fisis dan mekanis dengan variasi waktu 

pengelasan.[5]. Lainya terhadap 

permasalahan ukuran diameter nugget [6]. 

Suatu bidang penelitian yang masih aktif 

adalah pada prediksi dimensi dan kekuatan 

sambungan las dengan mensimulasikan 

proses pengelasan dengan pemodelan 

elemen hingga [4],[7]. Bidang  penelitian 

aktif lain yaitu pada studi mikrostruktur [4]. 

Karya sebelumnya menunjukkan kekerasan 

yang dapat berhubungan dengan tegangan 

representatif (σr), sesuai dengan regangan 

representatif (εr) yang merupakan regangan 

plastik rata-rata yang dihasilkan pada 

indentasi test [8].[9],[10]. Konsep ditambah 

dengan pemodelan elemen hingga (FE) 

telah berhasil digunakan dalam 

menganalisis indentor tajam (Vickers) di 

mana regangan dan tegangan representatif 

didefinisikan dengan baik dengan 

menggunakan sudut indentor tetap. Dalam 

kasus ini, hubungan yang dihasilkan antara 

parameter material dan kurva P-h akhirnya 

dapat digunakan untuk mengestimasi 

parameter bahan. Pendekatan telah 

dikembangkan komparatif untuk 

memprediksi set materi memiliki curvature 

indentasi sebenarnya. Melalui data 

tegangan (force) P vs kedalaman (h) 

indentasi yang dikaitkan dengan nilai 

kekerasan HV dan HRB. Simulasi dengan 

model yang telah tervalidasi dilakukan pada 

berbagai sifat material (y=100-900 MPa, 

dan n=0.0- 0.3)  hubungan antara yield 

stress (y), koefisien pengerasan regang 
(n), HV dan HRB dapat diketahui.  

Sehungga dengan input nilai kekerasan, 

maka sifat plastik (σy dan n) pada sebuah 

material kompleks seperti hasil pengelasan, 

dapat diprediksi lebih akurat. 

 

Material dan Experimental 

 

Dua spesimen dengan bahan dan ketebalan 

yang berbeda (Stainless steel dan Mild 

steel) digunakan dalam penelitian ini.  

Seperti yang tercantum dalam Tabel.1. 

 

TABEL 1. Komposisi kimia material spot 

welding test 

 
Concent

ration 

   C          Cr         Ni       Mn      Si        P           S        

Stainless 

Steel 

G304 

<0.08% 17.5-20% 8-11% <2% <1%  <0.045%  <0.03% 

Mild  

steel 

0.14%  0.01%  0.01%    0.32%   0.03%   0.2%    0.05% 

 

Stainless steel yang digunakan adalah 

stainless steel grade 304 dengan lebar 

25mm, dan ketebalan 0.8 mm, spesimen 

lain adalah Mild steel dengan lebar 25mm 

dan ketebalan 1.44mm. Sambungan las dari 

dua kombinasi bahan disiapkan dan diuji. 

Untuk pengujian kekerasan sampel Baja 

batang elips padat dengan diameter 5 mm 
dan panjang 90 mm dan memiliki dudukan 

di tepi. Uji kekerasan Vickers dilakukan 

dengan menggunakan Duramin-1 Struers 

hardness Vickers. Mesin uji Duramin-1 

Struers hardness Vickers menggunakan 

metode pembebanan langsung dengan 

berbagai beban dari 490.3mN sampai 19.61 

N. indentor memiliki bentuk piramida yang 

tepat dengan dasar persegi dan sudut 136o 

antar sisi muka yang berlawanan [11]. 

Sambungan las dari dua kombinasi bahan 

disiapkan dan diuji. Tes tarik geser (shear 

tensile tests) dilakukan menggunakan 

Lloyd LR 30K Universal material testing 

machine  yang dapat melakukan test tarik 

geser maupun kompresi. Mesin ini 

memiliki kapasitas maksimum 30 kN, 

dengan pembacaan yang akurat untuk 0.5% 

dari gaya. Mesin ini dihubungkan dengan 

microcomputer sehingga keluaran grafis 

hasil tes serta data uji dapat diperoleh dan 

disimpan. Spesimen  dilakukan uji tarik 

geser dengan beban awal sekitar 50 N, 

dijepit dengan dua gasket untuk 

menghindari lentur selama pengujian. Uji 

tarik dilakukan pada loading rate 5 

mm/menit. berdasarkan standar  ASTM E 

8–04. Dimensi Tensile Test, shear tensile 

test serta FE Modeling untuk specimen, dan 

Spesimen hasil las ditunjukkan dalam Gbr 

1. 
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Gambar 1a) Tensile Test spesimen bentuk 

dog bone, b). Tensile Test spesimen dengan 

radius R= 5 mm, c). Spesimen Shear test 

untuk hasil las serta d) dan e).Finite Elemen 

Modeling 

 

Material Model 

 

Berdasarkann Hooke’s law dan kreteria 

Von Misses, maka regangan sebenarnya 

(true strain,휀) tegangan sebenarnya (true 

stress,𝜎) umumnya dinyatakan sebagai  Eq. 
(1).   

 

휀 =  {

σ E⁄                      for  σ ≤ σy

σy E⁄  (
σ

σy
)

1/n

   for  σ > σy

    (1) 

 

dimana E adalah modulus Young, n adalah 

koefisien pengerasan regang. Di wilayah 

plastik, regangan sebenarnya bisa diuraikan 

sebagai regangan  luluh (σy) dan regangan 

plastik sebenarnya. Sedangkan untuk 

mengetahui prilaku kegagalan dan sifat 

fraktur sambungan las titik (spot welded 

joint) digunakan pendekatan Model 

Gurson. Model Gurson banyak digunakan 

dalam mekanika fraktur ulet, di mana 

fraktur bahan dianggap sebagai hasil dari 

pertumbuhan kekosongan (void) dalam 

volume material. Model Gurson yang 

paling umum digunakan dalam analisa 

prilaku kekagalan disebut Gurson-

Tvergaard-Needleman (GTN) Model [12] 

yang secara singkat dijelaskan di bawah, 

diasumsikan sifat plastik yang dihasilkan 

dari bahan ulet berpori, di mana permukaan 

yield adalah fungsi dari kekosongan (void) 

sebagai berikut: 

Φ =   
3𝑆𝑗𝑘𝑆𝑗𝑘

2𝜎𝑦𝑠
2  + 2 𝑞1 𝑓 cosh  ( 

3 𝑞2  𝜎𝑚

2  𝜎𝑦𝑠
 ) −

(1 + 𝑞3𝑓2) = 0           
dimana σy adalah tegangan luluh (yield 

stress) dari material, σm adalah mean stress, 

f adalah fraksi volume void. f= 0 berarti 

bahwa materi adalah sepenuhnya padat, dan 

kondisi Gurson yield mengurangi von 

Mises; f = 1 berarti bahwa bahan tersebut 

adalah full void dan tidak memiliki 

tegangan. 𝑆𝑗𝑘 adalah komponen stress 

deviator (𝑗, 𝑘 = 1, 2,3), didefinisikan 

sebagai  𝑆𝑗𝑘 = 𝜎𝑗𝑘 −   𝜎𝑚   𝛿𝑗𝑘  dan 𝛿𝑗𝑘 

adalah Kronecher delta 𝛿𝑗𝑘 = 1 jika  𝑗 = 𝑘  

dan 𝛿𝑗𝑘 = 0 jika  𝑗 ≠ 𝑘. Beberapa nilai 

parameter q1,q2,q3 adalah konstanta 

material, nilai-nilai yang paling ditemui 

dalam sebagian besar literatur adalah 

sebagai. q1=1.5, q2=1, q3=2.25 

  

Dalam power law elasto plastic bila 

representative strain (r) adalah sebuah titik 

regangan plastik refrensi, maka tegangan 

yang bersesuaian dengan (r) adalah 

representative stress (r)   

 

 

Gambar 2. Tipikal Tegangan regangan 

menurut Power law elasto plastic dengan 

titik regangan referensi 

 

Representative strain (r), mewakili mean 

regangan plastik didefinisikan oleh Tabor 

  

 

 

 

 

 

 

 
a). 

b). 

c). 

d). 

 

b) 

e). 

(2) 
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(1948, 1951). Teknik untuk memperkirakan 

satu titik pada kurva true stress–true strain 

seperti gambar 2. Dalam hal ini 

representative stress (r)  dapat dinyatakan 

sebagai: 

σr =  σy  (1 + 
E

σy
 εr)

n

      (3) 

 

Pada Indentasi yang terjadi pada elasto 

plastic umumnya mengikuti Power law 

dimana beban P dapat ditulis sebagai:[13] 

 

P = P (h, E, v, Ei, vi, σy, n)                               (4) 

 

Dimana E = modulus Young indentor, dan 

v = Poisson rasio. Dengan menggabungkan 

efek elastisitas sebuah indentor elastis dan 

elasto plastik solid  dapat ditulis : 

 

P = P(h, E*,σy, n)                        (5) 

 

Dimana E* 

  

E*=                                                               (6) 

 

 

Pada penelitian ini  sistem material yang 

diselidiki adalah baja, sehingga nilai E tetap 

pada 200 GPa nilai E * (~ 187 GPa dengan 

E indenter = 1220 GPa dan E steel = 200 

GPa) untuk menghindari ketidak pastian 

dengan nilai E* dari sumber yang berbeda. 

Dengan mengaplikasikan    theorem 

dalam analisa dimensi persamaan (5). 

Sehingga loading curvature C dapat ditulis 

sebagai: 

 

 C =                                                                   (7)                           

Bila fungsi dimensionless diberikan dalam 

persamaan (5), maka normalisasi 

diperlukan sehubungan dengan 

pendekatam terhadap σy atau σr. Dengan  

simulasi diketahui hubungan antara 

normalisasi Cv Vs properties bahan dan  

hubungan antara normalisasi Cs Vs  sifat 

bahan (eksponen pengerasan regang (n) dan 

Yield stress (σy). Kurva P-h untuk kedua 

indentasi yaitu Vickers dan Spherical 

memiliki hubungan berikut:  

 

C = P/ h2                                                                 (8) 

 

Dimana P dan beban dan kedalaman 

indentasi pada kurva beban masing-masing. 

Cv adalah koefisien curvature dengan 

kelengkungan untuk Vickers Indentasi dan 

indentor bola ditunjuk sebagai Cs dan  

Curvature adalah fungsi dari hubungan 

antara yield stress (σy) dan koefisien 

pengerasan kerja (n). Hal ini akan 

memberikan hubungan yang potensial 

memungkinkan  prediksi  parameter 

material dari indentasi test kontinyu.   

 

Prediksi Sifat Plastis Spotweld dan Hasil 

Metode untuk menentukan sifat plastik 

material  dengan dual indenter 

dikembangkan melui prediksi terbalik 

(inverse prediction) dengan menggunakan 

input nilai kekerasan material dikenal untuk 

mengidentifikasi constitutive material 

properties (σy, n). Pada tahap pertama, 

model FE secara sistematik dikembangkan 

untuk membentuk ruang simulasi meliputi 

berbagai potensi sifat material. Pada tahap 

berikutnya, kurva P-h yang dikembangkan 

digunakan dalam ruang batas simulasi 

(simulation space).  Pendekatan telah 

dikembangkan komparatif untuk 

memprediksi set materi memiliki curvature 

indentasi sebenarnya. Melalui data  

tegangan (force) vs kedalaman indentasi 

yang dikaitkan dengan nilai kekerasan HV 

dan HRB. Simulasi dengan model yang 

telah tervalidasi dilakukan pada berbagai 

sifat material (y: 100-900 MPa, dan n:0.0-

0.5) hubungan antara yield stress (y), 
koefisien pengerasan regang (n), HV dan 

HRB dapat diketahui.  
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Gambar 3. Tipikal Surface plot 3D sebagai 

model hasil simulasi FE Model indentasi 

 

Hasil simulasi FE Model dijelaskan 

menggunakan surface plot 3D pada Gbr.3 

dengan menggunakan baja sebagai sistem 

model bahan diketahui berhubungan sangat  

baik antara yield (y), koefisien pengerasan 

regang (n) terhadap HV ataupun  HRB 

dengan koefisien korelasi = 0.97 yang 

didekati dengan menggunakan regresi 

nonlinear Gaussian 3D. Aplikasi 

pendekatan FE Model digunakan dalam 

prediksi parameter konstitutive material 

(σy, n) untuk material induk (base) 

sambungan las titik (Spotweld joint) 

berdasarkan nilai kekerasan diperoleh 

sebagai diuraikan dalam Tabel 1. 

Sedangkan interseksi kurva σy (n, HR) dan 

σy (n, HV) berdasarkan input nilai 

kekerasan hasil eksperimen ditampilkan 

dalam Gbr 4. dan prediksi sifat plastis 

daerah las sambungan las titik (Spotweld 

joint) pada Gbr 5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda khusus. contoh , α γ μ Ω () ≥  ± ●  Γ  

 

Tabel 1. Tipikal nilai hasil eksperiman 

menggunakan dual indenter (HV-HRB) dan 

hasil prediksi dengan pendekatan FE 

Modeling pada logam induk (base)   

 
 

 
 

Gambar 4 Tipikal interseksi kurva σy (n, 

HRB) dan σy (n,HV) dalam pendekatan FE 

0

500

1000

1500

2000

0 0.5 1

σ
y 

(M
p

a)

n

σy(n,HR)

σy(n,HV)

Experiment 

Specimen 

Test 

Properties Hardness 

σy,Mpa n HV HR 

CS-

0.1%C 405 0.14 131.05 53.767 

Mild St- 700 0.17 239.92 72.533 

     
Accuracy Study 

Specimen 

Test 
Different  

Accuracy 

(Error) 

Δ σy  Δn Δ Sy /Sy Δn/n 

CS-

0.1%C -17.0 0.03 -0.042 0.172 

Mild St- -26.2 0.02 -0.037 0.118 
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Modeling untuk prediksi parameter 

konstitutive material (σy, n) untuk logam 

induk (base)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tipikal prediksi sifat plastis 

untuk Nugget, HAZ dan logam induk (base 

metal) sebagai aplikasi FE Modeling dalam 

prediksi parameter konstitutive material 

(σy, n)   

 

Identifikasi dan prediksi sifat plastik 

material  dengan dual Indenter melalui FE 

model indentor tajam (Vickers) dan 

indentor tumpul (indentor Bulat) telah  

dikembangkan. Metode yang 

dikembangkan  telah meletakkan dasar 

yang baik terhadap tujuan akhir dari 

penelitian ini dalam membangun efek 

parameter pengelasan pada sifat statis dan 

dinamis las titik (spot welding) sistem 

bahan yang berbeda.  

 

Kesimpulan 

 

Metode inverse menggunakan pendekatan 

numerik terhadap nilai konstitutif material 

(σy, n) berdasarkan indentasi statis telah 

dikembangkan dan divalidasi. Evaluasi 

berdasarkan data eksperimen numerik 

menunjukkan kesamaan  yang akurat 

dengan pendekatan kurva indentasi 

kontinyu. Pendekatan yang dikembangkan 

telah berhasil digunakan untuk 

mengkarakterisasi sifat plastis zona yang 

berbeda pada hasil las spot welding. 

(nuggets  𝜎𝑦 = 780 MPa, n= 0.12, HAZ 𝜎𝑦 

= 745 MPa, n=0.15, Base 𝜎𝑦=700 MPa, 
n=0.17). Parameter bahan plastis ini 

digunakan dalam pemodelan finite element 

untuk deformasi tarik geser sambungan las 

spot welding dan menunjukkan  hubungan 

yang baik dengan hasil eksperimen. Model 

FE divalidasi yang selanjutnya digunakan 

untuk memprediksi pengaruh ukuran 

nugget dan ketebalan lembaran logam pada 

kekuatan sambungan las titik dengan 

material berbeda (dissimilar material) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah menetapkan laju korosi pada baja carbon akibat pengaruh lama 

perendaman dalam lingkungan air laut sintetik dengan berbagai variasi temperature. 

Spesimen adalah dari baja karbon, kemudian semua spesimen ditimbang sebagai berat awal 

dan dinotasikan sebagai spsimen normal. Spesimen lainnya direndam pada air laut sintetik 

dengan variasi temperatur 95°C, 75°C, 45°C, 23°C, 12°C dan 8°C. Dengan lama perendaman 

yang bervariasi yaitu 168 jam, 336 jam, 504 jam, 672 jam, 840 jam, 1008 jam, 1176 jam dan 

1344 jam. 

Selanjutnya semua spesimen yang telah mengalami perlakuan perendaman di keringkan pada 

temperatur ruangan selama 24 jam   dan kemudian  masing-masing spesimen ditimbang 

kembali sebagai berat akhir. Kemudian lanjut menghitung laju korosi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesimen yang mengalami laju korosi terkecil adalah 

yang direndam  pada temperature sama dengan lama perendaman yang besar, dan sebaliknya 

specimen yang mengalami laju korosi terbesar adalah pada spesimen dengan temperature sama 

pada lama perendaman yang kecil. Demikian pula laju korosi terbesar ditemukan pada 

temperature besar dan  laju korosi rendah pada temperatur rendah dengan lama perendaman 

yang sama. 

 

Kata kunci :  laju korosi, Baja Karbon, air laut sintetik, temperature, lama perendaman. 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia dengan perkembangan 

industry yang  sangat pesat, perlu dibarengi 

inovasi  teknologi semakin maju.  Namun  

kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa 

tiap-tiap industri tetap saja mempunyai 

masalah.. Masalah yang hampir selalu ada 

pada industry yang berhubungan dengan 

logam adalah korosi. Korosi merupakann  

kerusakan material yang disebabkan oleh 

pengaruh lingkungan sekelilingnya. 

Adapun proses korosi yang terjadi 

disamping oleh reaksi kimia, juga 

diakibatkan oleh proses elektrokimia yang 

melibatkan  perpindahan elektron-elektron, 

yaitu  reduksi ion logam maupun 

pengendapan pada logam dari lingkungan 

sekeliling [1].  

Korosi dapat diartikan sebagai kerusakan, 

kuausan atau degradasi penurunan  mutu  

logam atau  material yaitu merupakan salah 

satu proses perusakan akibat terjadinya 

reaksi logam tersebut dengan lingkungan di 

sekitarnya. Pada umumnya proses korosi 

tidak dapat dihentikan sama sekali karena 

merupakan suatu proses alami yang akan 

terjadi saat suatu logam kontak dengan 

lingkungannya.  

Baja karbon adalah baja yang 

terdiri dari besi (Fe) dan karbon (C).saja 

tanpa adanya bahan pemadu dan unsure lain 

yang kadang terdapat pada baja karbon 

seperti Si, Mn, P, P hanyalah dengan 

prosentase yang sangat kecil yang biasa 

dinamakan impurities.[2]. 
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Material baja karbon  merupakan  

material yang sangat umum digunakan pada 

industri khususnya eksplorasi dan produksi 

gas alam. Digunakan sebagai material 

flowline dan pipeline untuk mengalirkan 

gas alam hasil ekspolorasi untuk diproses 

lebih lanjut.[2] 

Pada industri pengolahan gas 

alam, gas CO² merupakan gas yang paling 

banyak terkandung di dalamya, baik itu 

berasal dari sumur produksi maupun dari 

hasil pengolahan. Adanya interaksi antara 

gas CO² dengan fasa liquid akan 

menyebabkan korosi internal pada material 

yang dikenal sebagai korosi CO² (CO² 

corrosion). Korosi CO² ini merupakan 

masalah yang banyak dijumpai pada 

industri pengolahan gas alam terutama pada 

proses eksplorasi dan penyaluran gas alam 

[3] 

Pada proses penyaluran gas alm, 

air laut merupakan media penyaluran gas 

alam hasil produksi dari sumur-sumur yang 

ada. Oleh karena itu, air laut sebagai media 

pada penyaluran gas alam harus benar-

benar diperhatikan dalam pengendalian 

korosi akibat gas CO²[3]. 

Air laut dengan kandungan garam 

terlarut di dalamnya mengandung salinitas 

yang berbeda-beda. Dimana garam utama  

pada air laut diantaranya NaC1, CaC1² dan 

MgC1².  Perbedaan  ini  mengakibatkan  

perbedaan  laju korosi pada material. [4]. 

 

Baja mempunyai sifat yang 

bervariasi dari yang paling lunak dan 

mudah dibuat sampai yang paling keras dan 

kuat.  Hampir dalam semua segmen 

kehidupan baja di gunakan, mulai dari yang 

paling sederhana sampai penggunaan yang 

paling rumit sebagai contoh bahan dalam 

pembangunan jembatan dan konstruksi-

konstruksi.[2]  

Korosi adalah reaksi redoks antara suatu 

logam dengan berbagai zat di 

lingkungannya yang menghasilkan 

senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. 

Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut 

perkaratan. Contoh korosi yang paling 

lazim adalah perkaratan besi. Pada 

peristiwa korosi, logam mengalami 

oksidasi, sedangkan oksigen (udara) 

mengalami reduksi. Karat logam umumnya 

adalah berupa oksida dan karbonat. Rumus 

kimia karat besi adalah Fe2O3. xH2O, suatu 

zat padat yang berwarna coklat-merah [1]. 

Korosi adalah suatu penyakit 

dalam dunia teknik, walaupun secara 

langsung bukan merupakan produk teknik. 

Adanya studi tentang korosi adalah usaha 

untuk mencegah dan mengendalikan 

kerusakan supaya serangannya serendah 

mungkin dan dapat melampaui nilai 

ekonomisnya, atau umur tahannya material 

lebih lama untuk bisa dimanfaatkan. 

Caranya dengan usaha prefentif atau 

pencegahan dini untuk menghambat 

korosi.[1].  

 

Korosi dapat disebabkan oleh banyak 

faktor, antara lain:  

a. Kelembaban udara  

b. Elektrolit  

c. Zat terlarut pembentuk asam  

d. Adanya O2  

e. Lapisan pada permukaan 

logam  

f. Letak logam dalam deret 

potensial reduksi  

 

Proses korosi secara kimiawi adalah proses 

ionisasi yang terjadi secara alamiah akibat 

adanya interaksi dengan udara seperti 

kelembaban, keasaman daerah atau kondisi 

operasi tertentu. Dua buah logam yang 

memiliki sifat yang berbeda yang saling 

berdekatan akan menghasilkan ion positif 

dan negatif, kemudian apabila 

bersinggungan dengan udara maka akan 

terbentuk senyawa baru karena udara 

mengandung bermacam-macam unsur, 

salah satu yang paling berpengaruh adalah 

hidrogen yang merupakan penyebab 

terjadinya korosi yang disebut dengan 

atmospheric corrosion. Proses korosi 

karena perlakuan merupakan proses 

terjadinya korosi karena adanya unsur 

kesengajaan  
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Jenis-jenis korosi yaitu:  

1. Korosi merata (general)  

2. Korosi sumuran (pitting corrosion)  

3. Korosi arus liar (stray-current 

corrosion)  

4. Korosi celah  

5. Korosi logam tak sejenis (galvanik)  

6. Korosi erosi  

7. Korosi intergranuler  

8. Korosi tegangan (stress corrosion)  

9. Korosi batas butir  

10. Korosi pelepasan atau bobolan 

(breakaway corrosion)  

11. Korosi panas (hot corrosion)  

12. Korosi transkristalin  

Baja merupakan paduan yang 

terdiri dari unsur besi (Fe) dan karbon (C) 

dengan sedikit unsur Si, P, Mn, S dan Cu. 

Unsur-unsur paduan diberikan dengan 

maksud memperbaiki atau memberi sifat 

yang sesuai dengan sifat yang diinginkan. 

Korosi yang terjadi dilingkungan air laut di 

dorong oleh faktor-faktor : 

Kadar gas dalam air laut 

(aerosols), hujan (rain), embun (dew), 

kondensasi (condensation) dan tingkat 

kelembaban (humidity) serta resistivitas.  

Secara alami lingkungan air laut 

mengandung ion khlorida (chloride ions) 

dengan kombinasi tingginya penguapan 

(moisture), unsur yang terkandung dalam 

air laut persentasi oksigen terkandung yang 

juga turut memperparah korosi karena air 

laut. Korosi pada air laut sangat tergantung 

pada : 

1. Kadar khlorida 

2. pH 

3. Kadar Oksigen 

4. Temperatur 

Air laut merupakan lingkungan 

yang korosif untuk besi dan baja, terutama 

karena resistivitas air laut sangat rendah (+ 

25 Ohm–cm) dibandingkan resistivitas air 

tawar ( + 4000 Ohm–cm ). Proses korosi air 

laut merupakan proses elektrokimia. 

Mikroorganisme yang menempel di 

lambung kapal menimbulkan pertukaran 

zat yang menghasilkan zat-zat agresif 

seperti : NH4OH, CO2, H2S dan atom-

atom yang agresif, selanjutnya akibat reaksi 

elektrokimia terbentuklah gas oksigen. Gas 

oksigen dengan proses chlorophile akan 

membentuk sulfit dan sulfat yang 

menghasilkan zat yang berpengaruh 

terhadap terjadinya korosi air laut. 

Air laut adalah air murni yang di dalamnya 

terlarut berbagai zat padat dan gas. Satu 

contoh air laut sebesar atau seberat 1000 

gram akan berisi kurang lebih 35 gram 

senyawa-senyawa yang terlarut secara 

kolektif disebut garam. Dengan kata lain, 

96,5%  air laut berupa air murni dan 3,5% 

zat terlarut. Banyaknya zat terlarut disebut 

salinitas. Ilmuan dalam bidang teknologi 

laut atau oseanografi, pada umumnya lebih 

suka menyatakan salinitasi dengan satuan 

per seribu (O/OO). Oleh karena itu suatu 

sampel air laut yang khas seberat 1000 

gram yang mengandung 35 gram senyawa-

senyawa terlarut mempunyai salinitas 

sebesar 35O/OO. Zat terlarut meliputi garam-

garam anorganik, senyawa-senyawa 

organik yang berasal dari organisme hidup 

dan gas-gas terlarut. 

Dengan beberapa penjelasan yang terurai 

diatas maka perlu dilakukan suatu 

penelitian tentang korosi yang berkorelasi 

dengan kondisi alam dibumi ini terkait 

dengan fluktuasi temperature. Untuk 

mengetahui korosi yang terjadi pada suatu 

material logam yang umum dihitung adalah 

laju korosi. Sehingga material dengan 

perlakuan yang diberikan dapat diketahui 

secara pasti. 

 

Penentuan laju korosi 

Laju korosi adalah kecepatan penipisan 

atau kerusakan logam yang diakibatkan 
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oleh proses korosi. Parameter utama yang 

digunakan untuk menentukan laju korosi 

adalah penyusutan berat per skala waktu. 

Terdapat beberapa cara untuk menentukan 

laju korosi. Cara yang paling sederhana 

adalah penentuan berdasarkan penyusutan 

berat perluas permukaan yang terserang 

perskala waktu. Bila susut berat, luas 

permukaan dan waktu dinyatakan dengan 

W, A, dan T serta masing-masing 

mempunyai mg, cm2 dan hari, maka laju 

korosi dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

𝐿𝑎𝑗𝑢 𝐾𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖 
 

=
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑔𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

 

=
𝑊/𝐴

𝑇
 

 

  =
𝑚𝑔/𝑐𝑚²

𝐻𝑎𝑟𝑖
 

 

Penentuan dengan cara ini secara praktis 

memberikan gambaran luasnya serangan 

korosi pada permukaan logam. Ini 

memungkinkan jika serangan korosi terjadi 

secara merata di seluruh permukaan logam 

(Uniform Attack). Namun demikian 

penentuan dengan cara ini tidak dapat 

secara langsung memberikan gambaran 

mengenai penetrasi yang terjadi, terutama 

jika korosi yang terbentuk merupakan 

korosi yang bersifat lokal, misalnya pada 

kasus korosi sumur. 

Cara baku yang umum digunakan adalah 

menyatakan laju korosi dengan satuan 

panjang perskala waktu, yaitu mpy (mills 

per year). Persamaannya adalah sebagai 

berikut 

  

𝑚𝑝𝑦 =
534 𝑥 𝑊

𝐷 𝑥 𝐴 𝑥 𝑇
 

Di mana : 

534 = Faktor konversi satuan 

  W = Penyusutan berat 

   D = Berat jenis logam (gram/cm3) 

   A = Luas permukaan spesimen (in2) 

   T = Waktu penyusutan (jam) 

 

Metode Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan medium 

carbon steel sebagai bahan penelitian 

dengan dimensi panjang,lebar dan tinggi 

(20x10x10)cm, Aquades, NaCl 35 gr/ltr. 

Di bersihkan terlebih dahulu semua 

spesimen yang akan di gunakan dalam 

penelitian kemudian di timbang berat awal 

untuk mengetahui berat awal spesimen 

yang akan di gunakan. Kemudian dilakukan 

proses pengkorosian. 

Spesimen di rendam pada cairan air garam 

sintetis didalam tabung dengan jumlah 7 

spesimen. Spesimen-spesimen tersebut 

direndam dengan temperatur yang berbeda-

beda. Kemudian cara membuat konstan 

temperatur pada temperatur tinggi 

menggunakan termo rilay, sedangkan pada 

temperatur rendah menggunakan sirkulasi 

dengan perbedaan pembukaan valve. 

Proses penimbangan spesimen setelah 

perendaman. Yaitu setelah proses 

perendaman spesimen dikeringkan selama 

24 jam kemudian di lakukan proses 

penimbangan dengan tujuan agar kadar air 

pada permukaan spesimen hilang. 

 

Teknik Pengambilan Data 

Penelitian ini akan menghasilkan data-data 

berupa berat awal dan berat akhir sebelum 

dan setelah perendaman. Kemudian data 

penelitian ini dikelompokkan berdasarkan 

jenis pengujian spesimen, selanjutnya di 

hitung menggunakan rumus dan hasil 

penghitungannya di gambarkan dalam 

bentuk grafik. 

 

Hasil 

Dari grafik 1 pada lampiran 

memperlihatkan bahwa   spesimen yang 

normal, spesimen yang diberikan perlakuan 

panas dan spesimen yang diberikan 

perlakuan dingin terdapat perbedaan 

tingkat laju korosi. Pada spesimen dengan 
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perlakuan perendaman air laut sintetik 

dengan temperatur rendah yakni 8oC hingga 

23oC dengan lama perendaman yang sama 

mengalami laju korosi yang rendah jika 

dibandingkan dengan perlakuan normal 

(suhu ruangan) dan sebaliknya dengan 

perendaman pada air laut sintetik pada 

temperatur tinggi yakni 45oC hingga 95oC 

dengan lama perendaman yang sama 

mengalami laju korosi yang tinggi.  

Lama waktu perendaman juga 

mempengaruhi laju korosi, dimana semakin 

lama waktu perendaman maka laju korosi 

semakin rendah, dapat dilihat pada semua 

spesimen dengan perlakuan temperatur 

yang berbeda – beda. Hal itu diperjelas 

pada grafik yaitu memperlihatkan bahwa 

laju korosi tertinggi ditemukan pada lama 

(waktu) perendaman yang rendah dengan 

temperature sama dan sebaliknya. terdapat 

laju korosi terendah terdapat pada spesimen 

dengan perendaman air laut sintetik dengan 

lama perendaman yang besar.  

 

Foto specimen memperlihatkan bahwa 

korosi yang terjadi pada penelitian ini 

adalah korosi merata (uniform) 

 

 

 

Gambar 1 Foto specimen perendaman 

temp 95°C lama perendaman 168 jam 

 

Kesimpulan 

Korosi yang terjadi pada penelitian ini 

adalah korosi merata dengan laju korosi 

tertinggi diperlihatkan pada trend 

temperature yang makin tinggi dengan lama 

perendaman sama. Demikian pula 

diperlihatkan makin lama perendaman 

makin kecil laju korosi pada temperatur 

yang sama. 
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Analisis sifat fisik dan kekuatan tarik limbah serat Areca Catechu L. 
sebagai biofibre pada komposit  
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Abstrak 

 

Kulit buah pinang (Areca Catechu  L) selama ini tidak termanfaatkan secara maksimal 

sehingga menjadi beban pencemaran bagi lingkungan, untuk itulah dilakukan penelitian terkait 

limbah kulit buah Areca. Makalah  ini menganalisis kekuatan  tarik dan sifat fisik limbah serat 

kulit buah pinang (Areca Husk Fiber/AHF)  berdasarkan tingkat kematangan buah yang 

berbeda yaitu  mentah, matang dan  tua/kering.  

Analisis sifat fisik melalui pengamatan optik terkait morfologi patahan serat, panjang dan 

diameter serat serta aspek rationya, selain itu juga pengukuran density dan water absorption 

AHF. Sedangkan sifat mekanik AHF dilakukan pengujian pada tingkat kematangan yang 

berbeda ditentukan dengan uji tarik serat tunggal sesuai dengan ASTM D 3379. 

Dari penelitian mempertegas bahwa panjang serat, diameter dan density AHF bervariasi 

pada setiap tahap tingkat kematangan, dimana AHF yang mentah diamati memiliki panjang 

serat tertinggi, diikuti oleh matang dan AHF yang tua. Diameter AHF ditemukan menurun dari 

mentah ke tahap tua. Densitynya meningkat dengan meningkatnya kematangan buah dan 

kekuatan tarik serat tertinggi pada AHF Matang dan terendah pada AHF tua. 

 

Kata kunci: Biofiber, serat kulit buah pinang; sifar fisik; sifat mekanis.
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1. Pendahuluan  
Pemanfaatan serat alam sebagai 

sumber utama bahan penguat material 

komposit, saat ini sudah banyak 

dikembangkan, mengingat serat alam 

mengandung lignocellulosic yang berasal 

dari struktur jaringan tumbuhan sehingga 

lebih ramah lingkungan dan mudah terurai 

oleh alam. Saat ini Industri cenderung 

menggunakan serat alam (natural fiber) 

selain karena sifat-sifatnya tersebut juga 

karena ketersediaan serat alam yang sangat 

melimpah dan pemanfaatannya sampai saat 

ini masih belum optimal. Meskipun serat 

alam telah banyak diteliti, akan tetapi 

penelitian yang intensif dan berkelanjutan  

harus tetap dilakukan untuk lebih 

mendalami berbagai perlakuan yang 

diberikan pada serat alam, tingkat umur saat 

memanen serat alam, dan mengoptimalkan 

potensi serat alam serta mendapatkan jenis 

serat-serat yang baru. Berbagai jenis serat 

alam telah diteliti untuk dijadikan bahan 

penguat komposit komersial antara lain : 

kenaf, sisal, hemp, rami dan lain-lain. Serat 

alam sebagai penguat dalam material 

komposit memiliki keuntungan sebagai 

berikut, (1) Memiliki perbandingan panjang 

dengan diameter (aspect ratio) yang besar. 

Hal ini menggambarkan bahwa bila 

digunakan sebagai penguat dalam 

komposit, serat akan memiliki luas daerah 

kontak yang luas dengan matriks dibanding 

bila menggunakan penguat lain. Dengan 

demikian diharapkan akan terbentuk ikatan 

yang baik antara serat dengan matriks, (2) 

”Size effect”. Serat memiliki ukuran yang 

kecil sehingga jumlah cacat per satuan 

volume serat akan lebih kecil dibandingkan 

material lain. Dengan demikian serat akan 

memiliki sifat mekanik yang baik dan 

konsisten(Suardana et al., 2010, Abdal-hay 

et al., 2012), (3) Serat memiliki densitas 

yang rendah sehingga memilki sifat 

mekanik spesifik (sifak mekanik per satuan 

densitas) yang tinggi dan (4) Fleksibilitas 

serat dan diameternya yang kecil membuat 

proses manufaktur serat menjadi mudah.  

Pohon pinang akan berbuah tergantung 

pada kondisi tanahnya, rata-rata di 

Indonesia pohon pinang setelah berumur 5-

8 tahun, dengan betuk buahnya  adalah 

bulat telur dengan panjang antara 3,5 cm – 

7 cm. dimana dinding buahnya berserabut 

berserat keras meliputi endosperm dan 

berat kulitnya sekitar 60-80% dari total 

berat buahnya. Panjang seratnya rata-rata 

3.5-6 cm dan diameter 0.3 mm-0.5 mm. 

Secara umum komposisi kimia dari serat 

pinang terdiri dari selulosa (hemiselulosa), 

lignin, pektin dan protopectin. Dari studi 

Jayamani, 2015 serat pinang mengandung 

Alpha selulosa (53,20%), Hemiselulosa 

(32,98%), Lignin (7,20%), Pectin (9,2-

15,4%), Ash (1,05%) dan unsur-unsur 

lainnya (3,12%).    

Penelitian ini meneliti serat kulit buah 

pinang (Areca Husk Fiber/ AHF) 

berdasarkan tingkat kematangan buah yaitu 

buah mentah, matang dan tua. Pada gambar 

1. ditunjukkan ke 3 jenis buah pinang.  

Buah pinang mentah berwarna hijau dengan 

kulit lembut dan bijinya bercangkang keras 

(nut), buah pinang matang berwarna kuning 

keemasan dan kulitnya cukup kenyal dan 

mengandung banyak cairan bila 

dibandingkan buah yang mentah dan tua. 

Buah pinang yang tua diperoleh ketika buah 

pinang matang mencapai kematangan 

penuh dan terpisah dari tandan buah. Buah 

pinang tua menunjukkan warna kecoklatan 

dengan serat kasar. AHF diekstrak dari 

bagian yang berserat dekat cangkang buah. 

Bagian berserat dari buah pinang ada dua 

jenis serat yaitu serat tipis/halus dan serat 

kasar.  

  

 

Gambar 1. Tingkat kematangan buah 

pinang 
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Kekasaran permukaan serat kasar dari AHF 

dapat dijadikan pertimbangan dalam 

memilih serat sebagai penguat yang baik 

dalam komposit, Choudhury et al. (2009). 

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mempelajari sifat-sifat fisik 

dan mekanik dari AHF pada kondisi 

mentah, matang dan tua yang berasal dari 

limbah pertanian,  sehingga akan 

menentukan kesesuaian AHF sebagai 

penguat dalam polimer komposit. 

 

2. Metodologi Penelitian 

2.1. Bahan  

AHF diperoleh dari perkebunan pinang 

lokal di Desa Bongaya, Karangasem, Bali. 

Buah pinang direndam dalam air pada suhu 

kamar selama 5 hari untuk melonggarkan 

serat dari sekam. Selanjutnya AHF 

dipisahkan secara manual dari bagian 

cangkang dengan tangan. Setelah 

pengupasan dicuci bersih dengan air suling 

sebelum dikeringkan dalam oven pada 70oC 

selama 24 jam. AHF yang telah dikerjakan 

disimpan dalam ruang tertutup untuk 

melindungi serat dari kelembaban atmosfer. 

Gambar 2. Serat Kulit Buah Pinang (Areca 

Husk Fiber/AHF) 

2.2. Metode  

2.2.1. Penentuan Density Serat 

Density AHF diperoleh dengan 

menggunakan persamaan matematis yaitu 

membagi massa dengan  volume. Serbuk 

AHF diisi dalam wadah dengan dimensi 

tertentu. Berat wadah ditimbang (M0) dan 

wadah yang berisi AHF  ditimbang (Mf) 

Volume wadah diukur dengan mengalikan 

tinggi, lebar dan ketebalan wadah. Density 

AHF serat diperoleh dengan menggunakan 

Persamaan. (1): 

Massa jenis (g/cm3) = 
Mf  − Mc 

𝑉𝑐
   ............ (1) 

di mana M0 adalah berat wadah; Mf adalah 

berat wadah dengan serat dan Vc adalah 

volume wadah. 

 

2.2.2. Penyerapan Air 

Penyerapan air ditentukan setelah 

perendaman sampel dalam air pada suhu 

kamar selama 24 jam. Lima spesimen yang 

masing-masing sampel ditimbang sebelum 

dan sesudah perendaman serat BNH. 

Penyerapan air ditentukan dengan 

menggunakan persamaan berikut (2) 

Air absorption (%) = 
𝑀1−𝑀0

𝑀0
 𝑥 100 ….. (2) 

dimana, M1 adalah massa sampel setelah 

direndam (g); dan M0 adalah massa sampel 

sebelum perendaman (g). 

 

2.2.3. Diameter dan Panjang 

Pengukuran Fibre 

Diameter AHF ditentukan menggunakan 

mikroskop optik dan panjang AHF serat 

diukur menggunakan alat ukur panjang. 

Lima belas sampel AHF diukur dan rata-

rata diameter dan panjang serat tercatat. 

 

2.2.4. Penentuan Sifat Tarik AHF 

Spesimen AHF untuk uji tarik dipilih secara 

acak dari serat kulit. Serat diamati dengan 

menggunakan mikroskop optik untuk 

mengukur diameter serat. Serat ditempel 

dan dilem pada permukaan sepotong 

cardboard, dengan panjang ukur 25 mm 

dan diuji sesuai dengan metode uji standar 

untuk tarik uji serat tunggal (ASTM D 

3379). Cardboard tab dipotong di (Binoj et 

al., 2016)bagian pertengahan ukur sebelum 

uji tarik. Spesimen  diuji dengan kecepatan 

crosshead 1 mm/menit dengan replikasi (15 

spesimen), dengan kapasitas beban dari 5 

kN. 
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3. Hasil Penelitian 

3.1. Sifat Fisik AHF 

 

Dimensi dan density masing-masing AHF 

berbeda pada tingkat  kematangan (Tabel 

1). Panjang serat dan diameter serat adalah 

parameter penting untuk menentukan 

kekuatan serat alam. Dengan membagi 

panjang dengan diameter serat, maka aspek 

rasio serat alami dapat dihitung. Serat Alam 

dengan aspek rasio tinggi lebih 

menguntungkan karena memiliki kekuatan 

tarik yang tinggi (Bavan dan Kumar, 2010). 

Selain itu, aspek rasio dari serat memiliki 

efek yang signifikan pada sifat lenturnya 

dan perilaku putusnya serat alami (Ali, 

2010). Dari pengukuran panjang, diameter 

dan density AHF diperoleh nilai yang 

bervariasi pada setiap tingkat kematangan 

serat. AHF tua memiliki panjang serat 

tertinggi, diikuti masing-masing oleh AHF 

yang mentah dan matang. Sedangkan untuk 

diameter serat juga bervariasi diameter 

terbesar terukur pada AHF mentah dan 

terkecil pada AHF tua, hal ini menunjukkan 

bahwa pada AHF mentah masih terjadi 

pertumbuhan dinding sel, serta adanya 

lumer yang berfungsi sebagai penyuplai 

makanan untuk pertumbuhan serat. Pada 

AHF tua sudah tidak ada lagi suplai 

makanan pada serat sehingga  unit selnya 

menjadi tetap atau mengalami menurunan. 

Penyerapan air (water-absorption) serat 

merupakan kemampuan serat  dalam  

menyerap uap air dalam waktu tertentu. 

Sifat ini sangat mempengaruhi karakteristik 

komposit yang menggunakan serat alam 

sebagai penguat, terutama dalam  

penggunaan  komposit di  luar  ruangan dan 

umur pakai komposit. Water absorption 

dapat menurunkan ikatan interface antara 

serat dengan polimer sehingga akan 

berpengaruh terhadap sifat mekaniknya. 

Water absorption dari AHF nilai tertinggi 

terjadi pada AHF matang, sedangkan 

terendah terjadi pada AHF mentah.  

Tabel 1. Sifat Fisik AHF 
Tingkat Kematangan Mentah Matang Tua 

Diameter (mm) 0.54 0.49 0.48 

Panjang (mm) 42.3 40.7 49.7 

Aspek ratio 78.89 81.50 103.33 

Density (gr/cm3) 0.18 0.21 0.28 

Water absorption (%) 129 388 271 

 

3.2. Sifat Mekanik AHF 

Tabel 2 menunjukkan kekuatan tarik, 

modulus Young, dan perpanjangan saat 

putus dari ketiga tingkat kematangan AHF. 

Di antara 3 tingkat kematangan buah, AHF 

matang menunjukkan kekuatan tarik 

tertinggi, diikuti oleh AHF mentah dan 

terakhir AHF tua. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi sifat tarik dari serat alam 

seperti spesies dan varietas tanaman, 

tingkat kematangan tanaman, tanah dan 

kondisi pelapukan dan juga efisiensi dari 

proses retting (Baley,2002). Perubahan 

sifat mekanik dari AHF bisa berhubungan 

dengan komposisi kimia, yaitu selulosa, 

hemiselulosa dan lignin. Rendahnya 

kekuatan tarik dari AHF tua, dipengaruhi 

oleh kerusakan dari serat, karena terjadinya 

proses pengeringan dari matahari dan 

pelapukanserta karena adanya serangan 

biologis pada buah pinang yang tua karena 

sebagian besar dikumpulkan dari tanah 

setelah buah terlepas dari tandan buah, 

demikian juga untuk AHF metah, 

rendahnya kekuatan tarik, hal ini dapat 

dikaitkan dengan fakta bahwa serat alam 

pada tahap awal mereka tumbuh terdiri dari 

serat kurang dewasa dan kurang 

berkembang di alam (Goltenboth et 

al.,2010).  
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Tabel 2. Kekuatan Tarik dan Modulus 

Young AHF 
Tingkat 

Kematangan 

Mentah  Matang  Tua  

Kekuatan tarik 

(MPa) 

147 152 146 

Elengation Break (%) 5,6 10,9 4,9 

Modulus Young 

(MPa) 

2.624  1.387  2.969  

 

Sangat menarik untuk dicatat bahwa AHF 

tua menunjukkan Nilai modulus young 

paling tinggi dari pada AHF mentah dan 

matang. Pada kondisi buah yang tua, lignin 

adalah unsur utama buah pinang, yang 

memberikan kekakuan pada AHF. Lignin 

juga bertanggung jawab terhadap 

perubahan warna dari serat warna kuning 

pada buah yang matang, lebih kecoklatan 

pada buah yang tua. (Bavan dan Kumar, 

2010).  

 

3.3. Perbandingan Sifat Tarik dari AHF 

dengan Serat Serabut Kelapa  

Mirip dengan tanaman pertanian lainnya, 

AHF memiliki kekuatan mekanik yang 

baik, density yang rendah dan merupakan 

sumberdaya terbarukan. Sehingga AHF 

memungkinkan untuk dijadikan salah satu 

altenatif yang baik penguat dalam 

komposit. Untuk mendukung keberlanjutan 

AHF sebagai penguat pada komposut, 

maka perbandingan dari kekuatan tarik, 

modulus Young, dan regangan tanpa 

perlakukan antara AHF dengan sabut 

kelapa. Kedua sabut kelapa dan AHF 

dikenal memiliki karakteristik fisik yang 

hampir mirip. Berdasarkan penelitian 

(Satyanarayana et al, 1990; Nishino et 

al,2003)  

Tabel 3. Perbandingan karakteristik AHF 

dan serabut kelapa 

Jenis 

serat 

Diameter 
(mm) 

Density 
(gr/cm3) 

Kekuatan 
tarik 

(MPa) 

Modulus 
Young 

(MPa) 

AHF 0,3 – 

0,6 

0,23 148 2.327 

Coir 

fibre 

0,1-0,5 1,15 175 6.000 

 

Diameter, density rata-rata, kekuatan tarik, 

dan modulus young pada AHF yang tidak 

mendapat perlakukan bila dibandingkan 

dengan serabut kelapa, yang mana sesuai 

dengan studi yang dilakukan oleh 

Swa(Swamy et al., 2004)my et al. (2004). 

Kekuatan tarik AHF didapatkan nilai yang 

mendekati kekuatan tarik serabut kelapa 

tetapi dengan density yang jauh lebih 

rendah daripada serabut kelapa. Temuan ini 

menyiratkan bahwa AHF dapat digunakan 

sebagai penguat dalam polimer komposit, 

yang bisa menjadi alternatif serat seperti 

serabut kelapa. Selain itu, aspek rasio yang 

baik, low density dan karakteristik ringan 

dari AHF baik sesuai untuk pembuatan 

komposit ringan. Setelah perlakuan 

permukaan seperti alkali, asam akrilik, dan 

asetilasi, sifat mekanik dari AHF  dapat 

ditingkatkan dan mengungguli mekanik 

sifat serabut kelapa dan serat kenaf 

(Sampathkumaret al, 2012.; Chakrabarty et 

al., 2012). 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakteristik fisik, mekanik sifat termal 

dan morfologi dari AHF diselidiki. Hasil 

mempertegas bahwa panjang serat, 

diameter dan density AHF bervariasi 

pada setiap tahap tingkat kematangan, 

dimana AHF yang mentah diamati 

memiliki panjang serat tertinggi, diikuti 

oleh matang dan AHF yang tua. 

Diameter AHF ditemukan menurun dari 

mentah ke tahap tua.  

2. Densitynya meningkat dengan 

meningkatnya kematangan buah 

3. Kekuatan tarik serat tertinggi pada AHF 

Matang dan terendah pada AHF tua. 
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Abstrak 

 

 Perunggu merupakan paduan dari logam Tembaga dan Timah putih (Cu–Sn). Perunggu 

merupakan salah satu paduan yang umum digunakan sebagai bahan baku dalam industri kerajinan 

logam di Bali antara lain untuk pembuatan patung, alat-alat upacara, perhiasan, gambelan dan lain 

sebagainya. Komposisi paduan perunggu sebagai bahan gamelan berasal dari campuran 85% tembaga 

(Cu) dan 15% timah putih (Sn). Panduan yang dihasilkan memiliki sifat keras dan relatif tidak tahan 

karat (korosi) sehingga menjadi salah satu permasalahan dalam penggunaan gambelan Bali.Tekstur 

keindahan warna gamelan, yang awalnya berwarna kuning keemasan kemudian lambat laun menjadi 

hitam akibat korosi, mengingat di udara atmosfir, juga mengandung unsur-unsur yang bersifat korosif 

yaitu unsur pembentuk asam dan basa. 

 Penelitian berfokus pada efek jenis media perendaman yaitu larutan H2SO4 (Asam Sulfat ) HCL 

(Asam Klorida), dan Aquades dengan waktu perendaman 4 hari (94 jam) terhadap laju korosi 

perunggu dan pengaruh laju korosi terhadap penambahan unsur Silikon (2,5, 4 dan 5,5%) pada 

perunggu. Paduan yang telah dicor kemudian dibuat bentuk spesimen uji berukuran; 20x10x10 mm,. 

Pengujian dilakukan dengan metode immersion test atau pencelupan kedalam larutan asam dan basa. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pengkorosi berpengaruh pada laju korosipaduan. 

Larutan Asam Klorida (HCL) memberi efek yang paling kuat terhadap laju korosi untuk semua semua 

spesimen uji, sedangkan  untuk sampel yang dilakukan perendaman pada larutan Aquades tidak 

terjadi korosi sama sekali, atau laju korosinya adalah nol. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan 

bahwa penambahan unsur silikon pada paduan dapat menurunkan laju korosi pada paduan perunggu 

bahan gamelan Bali. 

  

Kata Kunci  : Media perendaman, laju korosi, perunggu, gambelan bali. 
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1. Pendahuluan  
Tin bronze, telah lama digunakan 

secara luas di dunia industri dalam berbagai 

aplikasi elemen mesin, karena paduan ini 

memiliki sifat mekanis yang baik, tahan aus 

dan tahan korosi. [1]. Pada kondisi panas 

paduan ini mudah dibentuk menjadi bentuk 

yang diinginkan melalui proses 

pembentukan (good formability) [2]. 

Kemampu bentukan perunggu karena 

perunggu memiliki struktur kristal 

hexagonal closed packed (HCP), yang 

cukup mudah dibentuk dalam kondisi panas 

[2]. Paduan ini umumnya digunakan 

sebagai bahan instrument musik seperti 

symbal, bell maupun gong. Perunggu 

silikon 5Si memiliki sifat  yang lebih baik 

dibandingkan perunggu timah putih (high 

tin bronze). Perunggu ini dapat 

direkomendasikan sebagai pengganti high 

tin bronze yang bersifat getas l4].  

Perunggu yang digunakan sebagai 

Gamelan Bali rentan terhadap korosi, 

karena gambelan ini biasanya dipergunakan 

dalam jangka waktu lama sehingga mudah 

sekali terpapar dalam udara atmosfir yang 

banyak mengandung unsur-unsur yang 

bersifat korosi, sehingga akan 

mengakibatkan menurunya kualitas dari 

tekstur keindahan warna gamelan tersebut 

dan dalam waktu yang lama akan 

berpengaruh juga terhadap kualitas suara 

yang dihasilkan. 

Korosi sama pengertiannya dengan 

karat atau rust.  Fontana, 1986 

menyebutkan bahwa korosi adalah 

fenomena kerusakan material yang 

diakibatkan karena adanya reaksi kimia 

antara material tersebut dengan lingkungan 

yang tidak mendukung. Secara fisik, korosi 

inilah yang dapat terlihat jelas kasat mata. 

Bahkan dalam dunia industri dan metalurgi, 

korosilah yang menjadi penyebab utama 

kerusakan material yang umumnya terbuat 

dari logam sehingga menimbulkan 

kerugian yang cukup besar dari  segi biaya. 

Berbagai macam cara dilakukan oleh ahli 

bahan untuk menghindari atau paling tidak 

mampu mengurangi laju korosi yang terjadi 

pada material logam. 

Usaha untuk mempelambat laju korosi 

pada bahan gamelan sanagt penting untuk 

menjaga keindahan warna gamelan. Upaya  

untuk mengurangi laju korosi dengan 

penambahan silikon ke dalam paduan 

perunggu. Salah satu cara untuk 

mengetahui laju korosi dari paduan 

perunggu adalah dengan cara pengujian 

dengan merendam bahan logam pada 

berbagai jenis larutan. Mengingat unsur 

silikon.  merupakan salah satu unsur yang 

tidak reaktif pada suhu kamar dan tidak 

bereaksi dengan unsur asam. Untuk 

memperjelaskan analisis juga dilakukan 

pengamatan dengan SEM terhadap struktur 

mikro dari paduan perunggu yang telah 

dilakukan perendaman dan penambahan 

unsur silikon. 

 

2. Metodologi Penelitian 

2.1. Bahan  

Bahan yang harus dipersiapkan adalah 

tembaga, timah putih dan silikon. Selain itu 

juga larutan sebagai medium perendaman 

antara lain : Asam Klorida (HCL), Asam 

Sulfat (H2SO4) dan Aquades. 

Bahan hasil coran selanjutnya dipotong 

dengan ukuran yaitu p =10 mm,Ɩ = 20 mm 

dengan t = 10 mm. 

 

 

 

 

Gambar 1.  Dimensi Spesimen  

2.2. Metode  

 

Penelitian ini dilakukan dengan dalam 

dua tahap yaitu pertama tahap pembuatn 

spesimen dengan pengecoran yang 

memvariasikan kandungan silikon yaitu 

2,5, 4 dan 5%. Tahap kedua adalah dengn 

melakukan perendaman pada larutan 

selama 4 hari (94 jam) degan menggunakan 

standar ASTM G-. Pengukuran laju korosi 

dilekukan dengan rumus  
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dimana: 

mpy : mils penetration per year 

W   : pengurangan massa akibat korosi 

(mg) 

D   : massa jenis material (gram/cm3) 

A   : luas spesimen yang terkorosi (sq.in) 

T   : lamanya pengujian (jam) 

  

3. Hasil Penelitian 
3.1. Pengujian Laju Korosi 

 
Tabel 1 Laju korosi paduan I Perunggu ( Cu 85 – 

15Sn  

Jenis 

perendam 

Alloy 

Density 

(g/𝑐𝑚3) 

Selisih 

Berat 

(gr) 

Laju 

Korosi 

(μm/year) 

H2S04 9,16 0,4 3.636 

HCL 9,16 1,4 13.636 

Aquades  9,45 0 0 
 

Tabel 2. Data Laju korosi paduan II (Perunggu + Si 

2,5%  

Jenis 

perendam 

Alloy 

Density 

(g/𝑐𝑚3) 

Selisih 

Berat 

(gr) 

Laju 

Korosi 

(μm/year) 

H2S04 9,48 0,12 1.181 

HCL 8,99 1,32 13.363 

Aquades  10,81 0 0 
 

Tabel 4.3.Data  Laju korosi paduan III(Perunggu + 

Si4%) 

Jenis 

perendam 

Alloy 

Density 

(g/𝑐𝑚3) 

Selisih 

Berat (gr) 

Laju 

Korosi 

(μm/year) 

H2S04 9,77 0,02 181 

HCL 10,19 1,3 11.818 

Aquades  10,4 0 0 
 

Tabel 4.4.Data Laju korosi paduan IV(Perunggu + 

Si 5,5%) 

Jenis 

perendam 

Alloy 

Density 

(g/𝑐𝑚3) 

Selisih 

Berat 

(gr) 

Laju 

Korosi 

(μm/year) 

H2S04 9,44 0 0 

HCL 9,54 0,9        

8.181 

Aquades  9,99 0 0 

Nilai rata-rata laju korosi masing-

masing paduan dapat di lihat pada gambar 

2 yang diplotkan dalam bentuk grafik. 

Grafik tersebut menunjukkan laju korosi 

pada masing-masing paduan 

 

 
 

Gambar 2. Grafik laju korosi dari masing-

masing spesimen uji 

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada 

perendaman pada larutan H2SO4 (Asam 

Sulfat) diperoleh nilai laju korosi untuk 

paduan I sebesar 3.636 μm /year, paduan II 

sebesar 1.181 μm /year, paduan III sebesar 

181 μm/year, dan paduan IV sebesar 0 

μm/year. Hasil nilai laju korosi pada 

paduan IV yang direndam dicairan H2S04 

memiliki nilai laju korosi sama dengan 

perendaman paduan pada larutan Aquades. 

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa 

semakin banyak silikon yang ditambahkan 

pada paduan perunggu, maka laju korosi 

yang terjadi mengalami penurunan. 

Kandungan silikon yang lebih dari 1%, 

dapat meminimalisasi oksigen yang ada 

dalam larutan asam sulfat (H2SO4) 

sehingga dapat mengurangi reaksi reduksi 

oksigen katoda. hal ini sesuai dengan fungsi 

silikon yaitu sebagai deoksidator. 

Perendaman di HCL (Asam Klorida) 

diperoleh nilai laju korosi paduan I sebesar 

13,636 μm/year, paduan II sebesar 13.363 

μm/year, paduan III sebesar 11.818 

μm/year, paduan IV sebesar 8.181 μm/year. 

Semakin banyak silikon yang ditambahkan 

pada paduan logam, maka laju korosi 

mengalami penurunan.  

Adanya kandungan silikon yang lebih 

dari 1%, maka Silikon dapat 
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meminimalisasi oksigen yang ada dalam 

larutan asam klorida (HCL) sehingga dapat 

mengurangi reaksi reduksi oksigen katoda. 

Logam juga mengalami pasifasi dimana 

logam yang terlarut dalam cairan asam 

pekat, sehingga membentuk sebuah lapisan 

logam oksidasi yang melindungi logam dari 

oksidasi lebih lanjut. Lapisan tersebut akan 

mencegah ion korosif masuk ke dalam 

permukaan logam dan menyebabkan reaksi 

terhambat atau bahkan terhenti.  

Perendaman  paduan pada larutan 

menunjukkan bahwa nilai laju korosi semua 

paduan adalah 0 μm/year..  

 
3.2. Pengamatan Struktur Mikro Korosi 

dengan SEM 

 Penambahan unsur Silikon pada 

master alloy menyebabkan paduan menjadi 

tahan terhadap korosi. Perbandingan korosi 

yang terjadi pada logam paduan I  (Cu 85%-

Sn 15 %)  dengan perendaman di HCL akan 

ditampilkan pada gambar 5 dan 6.  

 
 

Gambar 5. Foto SEM korosi paduan I  (Cu 

85%-Sn 15 %) dengan pembesaran 6.000X 

 

Foto SEM korosi paduan I  (Cu 85%-

Sn 15 %) dengan pembesaran 6.000X pada 

gambar 5 menjelaskan bahwa rata-rata butir 

kristal yang terkorosi sebesar 2,07 μm. 

Gambar 6 menjelaskan bahwa kedalaman 

korosi maksimum terjadi pada 19,7 μm. 

 

 
 

 

 

 

Perbandingan korosi  yang terjadi 

pada logam paduan II Perunggu + ( Si 2,5% 

) dengan perendman di HCL akan 

ditampilkan pada gambar 7 dan 8.  

 

 
 

Gambar 7. Foto SEM korosi paduan II 

Perunggu + ( Si 2,5% ) pembesaran 

6.000X 

 

Gambar 6. Foto SEM kedalaman korosi 
pada paduan I  (Cu 85%-Sn 15 %) 

pembesaran 800X 
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 Gambar 8. SEM kedalaman korosi paduan 

II Perunggu + (Si 2,5 %) pembesaran 

800X 

 

Foto SEM korosi paduan II (Perunggu 

– Si 2,5 %) dengan pembesaran 6.000X 

pada gambar 7. menjelaskan bahwa rata-

rata butir kristal yang terkorosi sebesar 1,2 

μm. Gambar 8 menjelaskan bahwa 

kedalaman korosi maksimum terjadi pada 

10,4 μm. 

Perbandingan korosi  yang terjadi pada 

logam paduan III Perunggu + ( Si 4 % ) 

dengan perendman di HCL akan 

ditampilkan pada gambar 9 dan 10.  

 

 
 

Gambar 9. Foto SEM korosi paduan III 

Perunggu + ( Si 4 % ) pembesaran 6.000X  

 
 

Gambar 10. SEM kedalaman korosi 

paduan III Perunggu + ( Si 4 % ) 

pembesaran 800X 

 

Foto SEM korosi paduan III (Perunggu 

– Si 4 %) dengan pembesaran 6.000X pada 

gambar 4.7 menjelaskan bahwa rata-rata 

butir kristal yang terkorosi sebesar 0,69. 

Gambar 9 menjelaskan bahwa kedalaman 

korosi maksimum terjadi pada 8,7 μm. 

Perbandingan korosi  yang terjadi pada 

logam paduan IV Perunggu + ( Si 5,5 % ) 

dengan perendman di HCL akan 

ditampilkan pada Gambar 11 dan 12.  

 

 

 
 

Gambar 11. Foto SEM korosi paduan IV 

Perunggu + ( Si 5,5 % ) pembesaran 

6.000X 
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Gambar 12. Foto SEM kedalaman korosi 

paduan IV Perunggu + ( Si 5,5 % ) 

pembesaran 800X 

 

Foto SEM korosi paduan IV (Perunggu 

– Si 4 %) dengan pembesaran 6.000X pada 

gambar 11 menjelaskan bahwa rata-rata 

butir kristal yang terkorosi sebesar 0,68. 

Gambar 12 menjelaskan bahwa kedalaman 

korosi maksimum terjadi pada 5,8 μm. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perendaman di H2SO4 (Asam 

Sulfat) dan HCL (Asam Klorida), 

HNO3 (Asam Nitrat) ,mengalami 

perlambatan laju korosi ketika 

masing-masing paduan 

ditambahkan Silikon 

(Si).Perendaman di Aquades tidak 

mengalami laju korosi ketika 

masing- masing paduan 

ditambahkan Silikon ( Si ). 

2. Bentuk korosi yang terjadi pada 

paduan perunggu akibat adanya 

penambahan silikon adalah semakin 

banyak silikon yang ditambahkan 

pada paduan logam perunggu maka 

struktur diameter lubang dan 

kedalaman korosinya semakin 

kecil.  
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Abstract 

This paper investigates the surface properties of expanded austenite layers resulting from low 

temperature thermochemical treatment using conventional tube furnace. The characterization 

methods for this resulting layers were measured by using Microhardness, Nanoindentation, 

SEM, XRD and USPM. Based on indentation measurements, these hybrid-treated samples 

have shown the improvement of hardness and elastic modulus compared to the untreated 

sample.  The hybrid treatment also produces a thicker layer and unique nitrogen and carbon 

profile across the layer with shows the absence of nitride and carbide at temperature 450°. The 

treatment offering improved surface hardness of ductile austenitic stainless steel on successful 

thermochemical treating. 

Keywords : Hybrid Nitriding-carburizing, Characterization, Expanded austenite, Hardness 

improvement. 

Introduction 

It is well known that resistance to 

corrosion is a crucial factor that has to take 

into account in selecting a material 

especially for highly corrosive 

environments. In oil and gas industry, 

corrosion of equipment, pipeline and pipes 

become the most common issues facing by 

offshore as well as onshore infrastructure.  

This problem leads to numerous 

consequences such as maintenance and 

operating cost, plant shutdowns, 

contamination of products, loss of product 

and effect of safety and reliability.  

Austenitic stainless steels are the most 

widely used in the chemical and 
petrochemical industry, cryogenic vessels, 

heat exchangers, machinery for paper, pulp, 

textile, pharmaceutical, implant 

biomaterial, bipolar plate for fuel cell, 

electronic consuming devices like Iphohe4 

case and other domestic equipment. This 

type of steels has excellent corrosion 

resistance and forming characteristics. 

However, due to its inherent  

 

austenitic structure this material has 

relatively low in hardness as well as poor 

wear resistance. This also related to the 

basic problem of stainless steel is that it 

suffers from extensive wear which prohibits 

wider industrial applications [1-2].  

    Austenitic stainless steel (ASS) 

especially AISI 316L is widely used for 

surface piping, vessel cladding and clad line 

pipe, are must be taken to ensure the 
application is completely deaerated. In the 

presence of oxygen, 316L will pit, for 

example, if exposed to even cold seawater. 

In conditions containing H2S, the 
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performance of AISI 316L is very sensitive 

to the presence of chloride ions. In chloride-

free environments (<50ppm chloride), 

316L has given reliable service in sour gas 

handling facilities, but pitting is readily 

initiated when chloride ions are present.  

Nitriding and Carburizing are surface 

engineering with thermochemical 

treatments which applied to the surface of 

machine tools, parts and other metallic 

objects to improve their surface hardness 

and enhance the mechanical properties. 

Many investigations have been performed 

to improve surface hardness of austenitic 

stainless steel and therefore enlarging their 

possibility of wider application, but led 

significant loss of its corrosion resistance. 

Beside that, traditional Surface hardening is 

a bad practice to increase surface hardness 

due to Sensitivity effect [3-4]. 

 Earlier works in surface engineering for 

increasing the surface hardness and the 

wear resistance of the austenitic stainless 

steels, such as conventional nitriding and 

nitrocarburizing, have led to the 

deterioration in the corrosion resistance 

arising from depletion of chromium in the 

hardened layer. So far, low temperature 

nitriding and carburizing of austenitic 

stainless steels have been successfully 

conducted by innovative techniques, 

including plasma nitriding which is 

conducted by K. Ichii, et. al [5] and D.B 

Lewis, et. al [6], for the use of ion beam 

nitriding and ion implantation respectively 

[7, 8]. Hardening is due to the incorporation 

of nitrogen and carbon respectively in the 

austenite lattice, forming a structure which 

is supersaturated with nitrogen and carbon 

respectively at low temperatre to form an 

expanded austenite (γx) (X=N,C) layer 

without formation precipitation of 

nitride/carbide.  

However, only few investigations have 

been made commercially by using 

conventional processes such as gaseous and 

fluidized bed processes. Previous work has 

shown that low temperature nitriding of 

austenitic stainless steel is possible to be 

conducted by using a fluidized bed furnace 

[9].  

For this investigation, the author has 

performed low temperature hybrid 

thermochemical treatment of austenitic 

stainless steel at different temperatures. In 

this process, nitrogen and carbon were 

diffused into the surface of a solid ferrous 

alloy by treated the material at three 

different temperatures (400oC, 450oC and 

500oC) with constant treatment time and 

pressure in contact with a nitrogenous gas.  

Methodology 

The research work investigated a 

systematic development of a surface harden 

layer on AISI 316L and its microstructure, 

surface topography, elemental including 

structural phase analysis and its near-

surface mechanical properties. All the 

sample materials were prepared in the 

similar method, standard metallographical 

examination i.e. sectioning, grinding, 

polishing, cleaning, drying, followed by 

low temperature thermochemical 

treatments at the appropriate parameters. 

The hybrid process involved treating the 

sample in an atmosphere containing both 

NH3 (for nitriding) and CH4 (for 

carburizing) for a total duration of 8 h. After 

treatments, the surface morphology of the 

treated specimens were characterized using 

Field Emission Scanning Electron 

Microscope (FESEM), X-ray 

Diffractometer will be employed to identify 

the produced phases from various process 

conditions  and further corroborated with 

Scanning Probe Microscope (SPM) at 

higher resolution for the hybrid alloyed 

surface. Prior to this metallographic 

examination the polished specimens were 

etched by Marbles reagent.  

Nano-mechanical testing and 

microhardness profile of Vickers 

indentation was made across each resultant 

layers. The test was also performed to 

reveal the surface mechanical properties. 

Thus, the data from the above 
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characterization techniques, the surface 

characteristics of treated specimens from 

various treatment conditions will be 

determined. 

 

Results and Discussion 

 

The depth profiles for thermochemically 

hardened stainless steel typically show a 

trend of increasing depth with higher 

temperatures and longer process variations. 

Microhardness test was performed to 

determine the characteristics of each 

specimen under the influence of the 

nitriding temperatures. Microhardness 

Vickers tests were conducted to the samples 

start from the surface and along on the cross 

section of the nitrided samples (400oC, 

450oC and 500oC). The load used was 10gf 

and the dwell time was 15s.  

 
 

Figure 1. Microhardness depth profile 

 

The microhardness profiles of the 

samples untreated and treated at 400 oC, 

450 oC, and 500 °C are shown in Figure 1. 

All the treated samples were found to be 

harder that the untreated sample. A 6 μm 

hardened layer with hardness around 720 

HV was achieved on the sample nitrided at 

400 °C. As treated temperature increased, 

higher hardness values and thicker 

hardened layers were obtained. For the 

sample treated at 500 °C, the microhardness 

value (1500HV) remained higher than the 

untreated sample throughout the thicker 

hardened layer (about 30 μm). This profile 

shows that the hybrid nitriding-carburizing 

temperature influences the hardness of the 

nitrided samples. The effectiveness of the 

treatment to increase the hardness of the 

steel was verified. This high surface 

microhardness value can be related to the 

presence of hard chromium nitride/carbide 

precipitates in the nitrided layer [10]. 

On the other hand, the hardness of the 

treated samples maintained at a high level 

and at a certain distance, it decreased 

gradually from modified layer to the metal 

core. 

Hardness and Elastic modulus values 

were determined by nanoindentation test 

using a Nano Test 600 apparatus from 

Micromaterials instruments (Wrexham, 

UK) equipped with Berkovich indenter. 

The hardness and elastic modulus values 

have been extracted from the elastic 

unloading curves according to the 

equivalent indenter method.  
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Figure 2. (a) Microhardness indentation 

and (b) Nanoindentation with Berkovich 

indenter. 

 

The hardness and elastic modulus values 

have been extracted from the elastic 

unloading curves according to the 

equivalent indenter method. Performed in 

the same conditions, regular arrays of 6 x 6 

indentations covering a 24.32 x 21.89 μm2 

area were realized in order to probe about 3 

areas which consist of substrate, interface 

and harden layer respectively. Observation 

of Image: Indentation size on substate is 

bigger than indentation on hardened layer 

indicating that the hardened layer is higher 

than substrate hardness. 

X-ray diffraction (XRD) was used to 

identify structural phases that formed 

during and at the end of the treatment 

process. Samples were analyzed with grains 

in random orientations to insure that all 

crystallographic directions are "sampled" 

by the beam. Analyses were carried out on 

a standard Philips diffractometer operating 

at 30 mA at 40 kV using CuKa radiation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Comparison of XRD patterns of 

hybrid treated specimens from 400 oC to 

500 oC as compared to untreated 316L 

 

XRD analysis confirmed the phase 

composition and layer structure as shown in 

Figure 3 for various resultant layers. In all 

the resultant layers, no nitride and carbide 

precipitates were detectable by XRD except 

for treated sample at 500oC. This is in close 

agreement with previous results [11-12] on 

individual plasma nitriding and carburizing 

which conclude that the formation of nitride 

and carbide precipitates requires a higher 

temperature, and the temperature of 450°C 

does not favour the formation of these 

precipitates. 

The surface topography of hybrid treated 

specimens from top view and cross 

sectional of expanded austenite were also 

investigated by a scanning probe 

microscope.USPM observation at higher 

resolution of all treated surfaces shows a 

higher surface roughness after treatments. 

Meanwhile, Figure. 4 (a) and (b) shows the 

3D surface topography of the treated 

specimens as determined by USPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. 3D Surface topography resulting 

from Universal Scanning Probe 

Microscopy (USPM): (a) hybrid 450oC (b) 

500oC samples 

As confirmed by cross section FESEM 

micrograph, it is observed that the granular 

structure growth of the two sublayers as a 

result of nitrogen and carbon diffusion and 

showing the results of deposition process. 

The densely packed columnar structure of 

the two expanded austenite layers in 

Figure 4 correlates well with the globular 

surface structure observed in Figure 3. The 

γ  

γ  

  

  

a) b) 
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presence of CrN in treated samples 316L 

at 500oC is confirmed by XRD as in 

Figure 3. 

 

Conclusion 

 

The thermochemical treatments of AISI 

316L stainless steel in a horizontal tube 

process at 400 and 450oC have been 

demonstrate the possibilities to produce 

hard layer of an expanded austenite phase 

without precipitation of chromium 

carbide/nitride as confirmed by FESEM 

images and XRD. This layer would 

contribute to the observed higher hardness 

and better corrosion resistance as compared 

to untreated sample. USPM observation of 

all treated surfaces shows a higher surface 

roughness after treatments. Microhardness 

and Nanoindentation tests reveal a higher 

elastic modulus for all treated samples 

compared to the untreated.  
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Abstrak  

Plastik aluminium foil kemasan tersusun dari lembaran sangat tipis aluminum yang 

dilapisi dengan plastik pada satu atau dua sisi permukaannya. Bahan ini banyak 

diaplikasikan sebagai bungkus makanan atau minuman ringan dan pada akhirnya 

menjadi limbah yang tidak pernah dikelola dengan bijak. 

Penelitian ini menerapkan prinsip proses hot pressed untuk mengolah ulang 

kemasan aluminium foil after used dengan memvariabelkan parameter tekanannya. 

Metode yang dipakai adalah melelehkan lapisan plastik dan memanfaatkannya 

sebagai alumunium. Sebelum diproses, plastik aluminium foil dicacah sedemikian 

hingga bentuknya menjadi serpihan dengan ukuran -10 mesh. Proses hot pressing 

dilakukan dengan cetakan yang dipanaskan menggunakan electric heater dan 

ditekan menggunakan tenaga pneumatik. Suhu cetakan diatur pada 135oC dan 

holding time 10 menit.  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kenaikan tekanan sangat berpengaruh pada 

peningkatan kekuatan tarik hingga 58,9% walaupun densitas hanya mengalami 

kenaikan 25,6%. Kenaikan tekanan juga mengakibatkan keuletan menurun dan 

kekuatan impak berkurang 8,54%. 

 

Keywords: hot pressed, densitas, impak, sintering  

 

Pendahuluan 

Pengemasan bahan pangan terdapat 

dua macam wadah, yaitu wadah utama atau 

wadah yang langsung berhubungan dengan 

bahan pangan dan wadah kedua atau wadah 

yang tidak langsung berhubungan dengan 

bahan pangan. Wadah utama harus bersifat 

tidak beracun sehingga tidak terjadi reaksi 

kimia yang dapat menyebabkan perubahan 

warna, dan perubahan lainnya. Selain itu, 

untuk wadah utama biasanya diperlukan 

syarat-syarat tertentu bergantung pada jenis 

makanannya, misalnya melindungi 

makanan dari kontaminasi, melindungi 

kandungan air dan lemaknya, mencegah 

masuknya bau dan gas, melindungi 

makanan dari sinar matahari, tahan 

terhadap tekanan atau benturan dan 

transparan [1]. 

Suatu kemasan biasanya dilengkapi 

dengan etiket (label) dan hiasan (dekorasi) 

yang bertujuan untuk: a) memberikan 

kemudahan dalam mengidentifikasikan 

produk yang dikemas, seperti jenis dan 

kuantitasnya,           b) memberikan 

informasi tentang merek dagang dan 

kualitasnya, c) menarik  perhatian pembeli, 

d) memberikan keterangan pada pembeli 

tentang cara menggunakan produk yang 

dikemas [2]. Selain itu, bahan kemasan 

harus mempunyai syarat-syarat yaitu tidak 

beracun, harus cocok dengan bahan yang 

dikemas, harus menjamin sanitasi dan 

syarat-syarat kesehatan, dapat mencegah 

kepalsuan, kemudahan membuka dan 

menutup, kemudahan dan keamanan dalam 

mengeluarkan isi, kemudahan pembuangan 

kemasan bekas, ukuran, bentuk dan berat 

harus sesuai [3]. 

Wadah atau kemasan aluminium 

foil dibentuk melalui proses pengemasan  

dengan cara mengkombinasikan berbagai 

bahan kemas fleksibel. Suatu kemasan 

terbagi dari beberapa bahan kemas atau 
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pelapis, diantaranya Polypropylena, 

aluminium foil, nylon dan polyester [3] 

Bagian yang bersentuhan langsung dengan 

makanan adalah polypropylene, kemudian 

bagian terluar dari suatu kemasan adalah 

polyester. Sedangkan aluminium foil dan 

nylon berada diantara keduanya. Polyester 

memiliki keunggulan tahan terhadap 

temperature tinggi. Kemudian nylon 

merupakan bahan tahan gores. Sedangkan 

aluminium foil berfungsi sebagai 

pembungkus, dengan sifatnya yang 

fleksibel dan tahan terhadap sifat kimia, 

sehingga benar-benar melindungi produk. 

Keberadaan lapisan plastik pada 

kemasan plastik aluminium foil bisa 

dimanfaatkan sebagai binder dalam proses 

daur ulangnya. Aluminium foil yang 

memiliki kekuatan mekanis lebih tinggi 

dari plastik berperan sebagai penguat. 

Metodologi 

 Bahan. Limbah  plastik aluminium 

foil kemasan dari berbagai jenis bungkus 

produk makanan atau minuman olahan 

digunakan sebagai bahan dasar tanpa 

memilahkan secara spesifik. Secara umum, 

kemasan jenis ini memiliki ketebalan antara 

0,05 – 0,2 mm dengan susunan lapisan 

plastik luar dari bahan polyethylene 

theraptane (PET), bagian tengah 

aluminium foil dan bagian dalam terbuah 

dari polyprophylene (PP) atau high density 

polyethylene (HDPE). Terdapat juga 

beberapa jenis kemasan yang tidak 

menggunakan lapisan plastik bagian luar. 

Plastik kemasan kemudian dicacah menjadi 

bentuk serpihan (flake) dengan ukuran lolos 

ayakan 15 x 15 mm. Gambar 1 

memperlihatkan bahan dasar sampah 

limbah plastik dan hasil crushing. 

 

 
Gambar 1. Bahan dasar berupa limbah 

kemasan plastik aluminium foil (kiri) yang 

kemudian dicacah menjadi bentuk serpihan 

(kanan). 

 

Penyiapan spesimen. Benda uji 

dibbuat dengan menerapkan metode hot 

press atau pressured sintering yakni proses 

untuk membentuk ikatan material dalam 

suhu di bawah titik leleh material dalam 

keadaan materaial terkompresi. Parameter 

proses pressured sintering diatur pada suhu 

135o C dan waktu sintering selama 10 menit 

[4]. Hasil hot press kemasan plastik 

aluminium foil ditunjukkan pada Gambar 2 

yang berupa papan dengan ketebalam 3 

mm. Kompresi dilakukan dengan tenaga 

pneumatik supaya pada saat proses 

sintering terjadi pemadatan yang merata 

pada semua permukaan spesimen. 

 

 
Gambar 2. Spesimen hasil hot press 

cacahan limbah kemasan aluminium foil. 

 

Pengukuran densitas. Pengujian 

densitas dilakukan untuk mengetahui 

kerapatan dan ronngga dari 32pecimen. 

Secara umum, nilai densitas suatu material 

bisa digunakan untuk memprediksikan sifat 

mekaniknya. Pengukuran densitas 

menggunakan hukum archimedes dan 
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merujuk pada standar baku ASTM D792. 

Pengukuran berat spesimen pada fluida 

dilakukan dengan media minyak solar 

(densitas 0,85 g/cm3) untuk menjamin agar 

fluida tidak ada yang meresap ke dalam 

spesimen. 

Pengujian tarik. Spesimen uji tarik 

dibuat dengan merujuk pada standar baku 

ASTM D638 yang berbentuk dogbone tipe 

I. Tebal benda uji 3,2 ±0,4mm dan 

diperoleh secara presisi dengan 

mengamplas spesimen. Laju penarikan 

dikondisikan pada kecepatan konstan 5,2 

mm/min ±25% untuk menghindari 

terjadinya kejutan pada spesimen.   

 

Hasil dan Pembahaasan 

 Korelasi tekanan terhadap 

densitas. Gambar 3 memperlihatkan hasil 

pengukuran densitas spesimen dengan 

variasi tekanan sintering 2 bar hingga 8 bar. 

Densitasn akan cenderung meningkat 

ketika tekanan kompaksi ditambah. 

Peningkatan ini terlihat cukup signifikan 

pada tekanan rendah hingga 4 bar. 

Penambahan tekanan berikutnya akan 

menambah nilai densitas sedikit saja. Hal 

ini dimungkinkan karena deformasi plastis 

bahan plastik aluminium foil sudah mulai 

jenuh pada kompresi 4 bar. Pada tekanan 

rendah, kenaikan suhu hingga 135oC 

memungkinkan plastik mengalir melalui 

celah antar partikel untuk berikatan dengan 

sesama plastik. Keadaan ini akan 

meninggalkan rongga atau void yang 

banyak pada spesimen sehingga 

densitasnya rendah. 

 

 

Gambar 3. Grafik hubungan antara variasi 

tekanan kompaksi dan densitas spesimen 

kemasan plastik aluminium foil olahan. 

 

Korelasi antara tekanan dan 

kekuatan tarik. Grafik pada gambar 4 

menunjukkan hasil dari perubahan tekanan 

kompaksi terhadap kekuatan tarik 

spesimen. Peningkatan tekanan kompaksi 

berbanding lurus dengan nilai kekuatan 

tarik. Nilai kekuatan tarik terendah adalah 

pada tekanan kompaksi 2 bar sebesar 5,67 

MPa. Tekanan pengepresan 8 bar adalah 

tekanan pengepresan yang memiliki nilai 

kekuatan tarik yang tertinggi. Jumlah ikatan 

partikel yang terjadi pada spesimen dengan 

tekanan 8 bar sudah merata di seluruh 

bagian spesimen. Ikatan yang kuat 

menyebabkan kekuatannya meningkat.  

 

Gambar 4. Grafik hubungan variasi 

tekanan kompaksi terhadap kekuatan tarik 

spesimen olahan kemasan plastik 

aluminium foil. 

 

  

Gambar 5. Foto makro penampang patahan 

spesimen uji tarik 

 

Tekanan pengepresan pada 

spesimen limbah kemasan aluminium foil 

berpengaruh terhadap persentase void yang 

ada pada spesimen. Gambar 5 menunjukkan 
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foto penampang patahan spesimen saat 

dilakukan pengujian tarik. Terjadinya 

retakan juga meninggalkan rongga pada 

patahan spesimen. Retakan yang terjadi 

menunjukkan kualitas ikatan yang lemah 

antara strukturnya. 

Ikatan stuktur yang semakin kuat 

membuat spesimen limbah kemasan 

aluminium foil menjadi lebih getas. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa spesimen 

limbah kemasan aluminium foil dengan 

variasi tekanan 8 bar jauh lebih getas 

dibanding dengan spesimen variasi tekanan 

2 bar. Spesimen limbah kemasan  variasi 

tekanan 8 bar mengalami patah saat 

dilakukan pengujian tarik. Spesimen 

limbah kemasan dengan variasi tekanan 2 

bar tidak sampai mengalami patah saat 

dilakukan pengujian, ini dikarenakan 

ikatannya lemah. Ikatan yang lemah antar 

strukturnya membuat kekuatannya kurang 

maksimal saat diberi beban. 

 

  

Gambar 6. Foto makro tipe patahan pada 

spesimen uji tarik. 

 

Getas atau tidaknya suatu bahan 

dapat dinyatakan dari besarnya regangan 

ketika spesimen menerima beban. 

Penurunan regangan yang terjadi 

menunjukkan sifat material yang sulit untuk 

meregang. Ikatan yang lebih kuat antara 

struktur pada variasi tekanan 8 bar 

menjadikan spesimen sulit untuk meregang 

ketika mengalami pembebanan, atau 

dengan kata lain spesimen menjadi getas. 

Bahan disebut lentur (ductile) bila regangan 

plastis yang terjadi sebelum putus lebih dari 

5%, bila kurang dari itu suatu bahan disebut 

getas (brittle) [5]. 

Getas atau tidaknya suatu bahan 

juga bisa dilihat dari bentuk patahan 

spesimennya. Bentuk patahan spesimen 

getas memperlihatkan permukaan patahan 

yang hampir rata dikarenakan sedikit atau 

tidak adanya deformasi plastis (Gambar 6). 

Proses munculnya retakan sampai 

terjadinya patahan juga berlangsung dalam 

waktu yang singkat. Sedangkan bentuk 

patahan spesimen ulet memperlihatkan 

permukaan patahan yang tidak teratur 

ditandai dengan munculnya butiran kasar 

dan serabut bercabang. Proses munculnya 

retakan sampai terjadi patahan memerlukan 

waktu yang cukup lama. 

 

Kesimpulan 

1. Peningkatan tekanan kompaksi  

hingga 4 bar berpengaruh pada 

kenaikan densitas yang cukup 

signifikan hingga. 

2. Penambahan tekanan hingga 8 bar 

meengakibatkaan kekuatan tarik 

material meingkat tetapi 

keuletannya menurun atau material 

menjadi semakin getas. 
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Abstrak 
Lidah mertua (Sansevieria trifasciata) merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak 

tumbuh di Indonesia dan belum dimanfaatkan untuk aplikasi dalam bidang otomotif. Diantara 

keunggulan yang dimiliki oleh serat hayati ini dibandingkan dengan serat sintesis yaitu lebih 

ramah lingkungan, tidak beracun, sifat mekaniknya yang baik, densitasnya yang rendah, 

ketersediaan yang melimpah, serta harganya yang murah. Pada penelitian ini dilakukan studi 

pembuatan komposit polipropilena (PP) dengan penguat serat sansivieria serat pendek acak. 

Untuk mengkaji pengaruh perlakuan alkali yang diberikan kepada serat terhadap sifat mekanik 

komposit, pada penelitian ini digunakan serat yang diberikan perlakuan alkali, serta serat tanpa 

perlakuan alkali. Komposit dibuat dengan metoda tekan panas  dengan variasi volume serat 

terukur yakni 5%, 8% dan 13%. Pengujian sifat mekanik komposit mengacu pada ASTM D-

3039. Pengujian densitas mengacu pada ASTM D-792. Pengukuran dan perhitungan fraksi 

volume void dan bahan penyusun komposit mengacu pada ASTM D-3171.  Kekuatan tarik dan 

kekakuan komposit tertinggi diperoleh pada komposit dengan fraksi volume serat terukur 8%, 

dengan perlakuan alkali, yakni sebesar 15.98 MPa dan 1320.89 MPa. Kekuatan tarik dan 

kekakuan komposit tertinggi dengan menggunakan serat tanpa perlakuan alkali diperoleh pada 

komposit dengan fraksi volume serat terukur 8% yakni sebesar 9.57 MPa dan 795.22 MPa.  

Kata kunci : perlakuan alkali, polipropilena, serat pendek, serat sansevieria, sifat mekanik 

 

Pendahuluan 

Saat ini, serat hayati merupakan 

salah satu jenis material yang kini terus 

dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai 

penguat pada komposit[1][2]. Pemanfaatan 

serat hayati sebagai penguat komposit 

dikarenakan sifat mekaniknya yang baik, 

densitasnya yang rendah, ketersediaan yang 

melimpah, harganya yang relatif murah, 
ramah lingkungan dan tidak beracun 

[1][2][3].  

Lidah mertua (Sansevieria 

trifasciata) merupakan salah satu jenis 

tumbuhan hias yang sangat melimpah di 

Indonesia[4]. Serat dari tumbuhan ini 

merupakan salah satu jenis serat hayati 

yang cukup menjanjikan untuk  

dimanfaatkan sebagai penguat pada 

material komposit[4,5]. Namun, belum 

banyak studi mengenai serat sansevieria ini 

yang dimanfaatkan sebagai penguat pada 

komposit polimer berpenguat serat hayati. 

Secara umum, pemanfaatan serat 
hayati sebagai penguat pada komposit 

polimer berpenguat serat dapat berupa serat 

panjang/kontinu dan serat pendek[1][6][7]. 

Pemanfaatan serat hayati dalam bentuk 

serat pendek lebih disukai karena dinilai 
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lebih efisien dan mudah dikerjakan apabila 

dibandingkan dengan serat panjang.  

Pada penelitian ini dilakukan studi 

mengenai pengaruh perlakuan alkali serat 

terhadap sifat mekanik komposit polimer 

berpenguat serat  sansevieria pendek. 

Polimer yang digunakan sebagai matriks 

pada komposit adalah polipropilena yang 

merupakan salah satu jenis polimer yang 

umum digunakan dalam aplikasi otomotif. 

Pengujian sifat mekanik dilakukan pada 

komposit yang menggunakan serat dengan 

perlakuan alkali dan serat tanpa perlakuan 

alkali sebagai pembanding.  

Metode Percobaan 

1. Bahan 

Serat sansevieria diperoleh dari 

Lembang, Bandung. Pelet polipropilena 

diperoleh dari PT. Chandra Asri 

Petrochemical. Natrium Hidroksida 

diperoleh dari PT. Bratachem, Bandung. 

Aqua dm (demineralisasi) dan aqua DI 

(deionisasi) diperoleh dari Program Studi 

Kimia, Institut Teknologi Bandung, 

Bandung, Indonesia. 

 

2. Metode Percobaan 

Proses Delignifikasi. Proses 

delignifikasi dilakukan dengan merendam 

serat sansevieria ke dalam larutan NaOH 

3% dengan perbandingan 1:100 pada 

temperatur 100ºC selama 2 jam. 

Proses Pembuatan Komposit. Serat 

lidah mertua dipotong dengan ukuran 

kurang lebih 1 cm dan disusun pada cetakan 

bersama dengan pelet polipropilena 

kemudian diproses dengan mesin tekan 

panas pada tekanan 100kN, temperatur 

170°C, selama 10 menit. 

 

3. Karakterisasi dan Pengujian 

Pengujian Tarik. Pengujian Tarik 

dilakukan dengan mengacu pada ASTM D-

3039. Kecepatan penarikan dari komposit 

adalah sebesar 5 mm/menit. Pengujian 

Tarik dilakukan di Laboratorium Teknik 

Produksi Program Studi Teknik Mesin, 

Institut Teknologi Bandung dengan 

menggunakan alat RTF-1310. 

Pengujian Densitas dan Fraksi 

Volume Void. Pengujian densitas 

komposit dilakukan di Program Studi 

Teknik Material Institut Teknologi 

Bandung dengan menggunakan 

piknometer. Pengujian densitas dilakukan 

dengan mengacu pada ASTM D-792. 

Pengukuran dan perhitungan fraksi volume 

bahan penyusun komposit dilakukan 

dengan mengacu pada ASTM D-3171. 

 

Hasil dan Analisis 

Penampakan visual dari serat sansevieria, 

polipropilena dan komposit sansevieria/PP 

dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penampakan visual dari, (a) 

pelet polipropilena, (b) serat sansevieria 

pendek acak, (c) komposit sansevieria/PP.  

 

 

1. Pengujian Fraksi Volume Bahan 

Penyusun Komposit 

Pengujian fraksi volume bahan 

penyusun komposit dilakukan dengan 

mengacu pada ASTM D-3171. Hasil 

pengujian fraksi volume bahan penyusun 

komposit ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil pengukuran fraksi volume 

bahan penyusun komposit dengan 

menggunakan serat tanpa dan dengan 

perlakuan alkali. 

 

Fraksi 

Volume 

Serat 

Fraksi 

Volume 

Fraksi 

Volume 

Void  

a) b) c) 

721



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

MT-033 

 

Terhitung 

(%) 

Serat 

Terukur  

(%) 

(%) 

Komposit yang menggunakan serat 

tanpa perlakuan alkali 

5 4.19 5.40 

10 8.54 3.99 

15 12.95 9.17 

Komposit yang menggunakan serat 

yang diberikan perlakuan alkali 

5 4.89 1.27 

10 8.16 2.21 

15 14.52 5.51 

 

Dari hasil pengukuran fraksi volume 

bahan penyusun komposit, dapat terlihat 

bahwa fraksi volume serat terukur lebih 

kecil dibandingkan dengan fraksi volume 

serat yang telah direncanakan (terhitung). 

Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh 

distribusi yang tidak merata pada komposit 

sansevieria/PP. Distribusi serat yang tidak 

merata didalam komposit dapat 

menyebabkan adanya galat dalam 

perhitungan sehingga nilai fraksi volume 

serat terukur yang didapatkan tidak sama 

dengan fraksi volume serat yang 

direncanakan (terhitung). 

 Dari Tabel 1, juga dapat dilihat bahwa 

untuk komposit sansevieria/PP yang 

menggunakan serat tanpa perlakuan alkali, 

fraksi volume void terbesar dihasilkan oleh 

komposit  yang memiliki fraksi volume 

serat terukur 12.95%, yakni 9.17%. 

Sementara, untuk komposit yang 

menggunakan serat dengan perlakuan 

alkali, fraksi volume void terbesar 

dihasilkan oleh komposit  yang memiliki 

fraksi volume serat terukur 14.52%,  yakni 

sebesar 5.51%. Secara umum, data yang 

terlihat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 

komposit yang menggunakan serat yang 

diberikan perlakuan alkali memiliki fraksi 

volume void yang lebih kecil dibandingkan 

dengan komposit yang menggunakan serat 

tanpa perlakuan alkali. Lebih rendahnya 

fraksi volume void yang dihasilkan pada 

komposit yang menggunakan serat yang 

diberikan perlakuan alkali kemungkinan 

disebabkan oleh adanya sifat adesif antar 

muka yang lebih baik antara polipropilen 

dengan serat setelah serat diberikan 

perlakuan alkali dibandingkan dengan serat 

yang tidak diberikan perlakuan alkali. Hal 

tersebut dapat terjadi karena perlakuan 

alkali dapat membuat serat sansevieria 

memiliki permukaan yang lebih kasar 

dibandingkan dengan serat yang tidak 

diberikan perlakuan alkali sehingga 

polipropilena dapat menempel lebih baik 

pada serat yang diberikan perlakuan alkali 

dan menghasilkan ruang kosong atau void 

yang lebih sedikit. 

2. Pengujian Densitas 

Pengujian densitas komposit dilakukan 

dengan mengacu pada ASTM-D792. Hasil 

pengujian densitas komposit sansevieria/PP 

yang menggunakan serat tanpa dan dengan 

diberikan perlakuan alkali dapat dilihat 

pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil pengujian densitas 

komposit sansevieria/PP yang 
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menggunakan serat tanpa dan dengan 

diberikan perlakuan alkali. 

 

Dari Gambar 2, terlihat bahwa densitas 

tertinggi komposit sansevieria/PP yang 

menggunakan serat tanpa perlakuan alkali  

dimiliki oleh komposit dengan fraksi 

volume serat terukur 8.54%, yakni sebesar 

824.16 kg/m3 dan densitas komposit 

sansevieria/PP yang menggunakan serat 

yang diberikan perlakuan alkali tertinggi 

dimiliki oleh komposit dengan fraksi 

volume serat terukur sebesar 14.52%, yakni 

sebesar 866.69 kg/m3. Selain itu, terlihat 

juga bahwa densitas komposit 

sansevieria/PP yang menggunakan serat 

yang diberikan perlakuan alkali lebih tinggi 

dibandingkan dengan komposit 

sansevieria/PP yang menggunakan serat 

tanpa perlakuan alkali. Hal tersebut dapat 

terjadi karena beberapa alasan, antara lain 

yaitu densitas serat yang diberikan 

perlakuan alkali memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan densitas serat 

yang tidak diberikan perlakuan alkali. 

Selain itu, Jumlah fraksi void pada 

komposit yang menggunakan serat yang 

tidak diberikan perlakuan alkali jauh lebih 

besar dibandingkan dengan komposit yang 

menggunakan serat yang diberikan 

perlakuan alkali. Nilai densitas dari 

polipropilena, serat yang tidak diberikan 

perlakuan alkali dan serat yang diberikan 

perlakuan alkali dapat dilihat pada Gambar 

3. 

 
Gambar 3. Nilai densitas dari 

polipropilena, serat yang tidak diberikan 

perlakuan alkali dan serat yang diberikan 

perlakuan alkali. 

  Dari Gambar 3, dapat terlihat bahwa 

densitas serat yang tidak diberikan 

perlakuan alkali jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan serat yang diberikan 

perlakuan alkali. Hal tersebut dapat 

menjadi penyebab komposit yang 

menggunakan serat yang tidak diberikan 

perlakuan alkali memiliki densitas yang 

lebih rendah dibandingkan dengan 

komposit yang menggunakan serat yang 

diberikan perlakuan alkali. Selain itu, dari 

Gambar 2, juga dapat terlihat pada 

komposit yang menggunakan serat yang 

tidak diberikan perlakuan alkali memiliki 

densitas yang lebih rendah dibandingkan 

dengan polipropilena maupun serat yang 

tidak diberikan perlakuan alkali. Hal ini 

dapat terjadi karena banyaknya void 

didalam komposit yang menggunakan serat 

yang tidak diberikan perlakuan alkali. 

Seiring pertambahan jumlah void didalam 

komposit, dapat menyebabkan massa 

komposit menjadi lebih ringan 

dibandingkan dengan komposit yang tidak 

memiliki void pada volume yang sama. Hal 

tersebut yang menjadi penyebab lebih 

rendahnya densitas komposit yang 

menggunakan serat yang tidak diberikan 

perlakuan alkali dibandingkan dengan 

bahan-bahan penyusunnya. 
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Selain itu, pada komposit 

sansevieria/PP yang menggunakan serat 

tanpa perlakuan alkali, terlihat komposit 

yang memiliki fraksi volume serat terukur 

12.95% memiliki densitas yang lebih 

rendah dibandingkan komposit 

sansevieria/PP yang memiliki fraksi 

volume serat terukur 8.54%. Hal tersebut 

dapat terjadi karena fraksi volume void 

komposit yang menggunakan serat tanpa 

perlakuan alkali dengan fraksi volume serat 

terukur 12.95% jauh lebih besar 

dibandingkan dengan komposit yang 

menggunakan serat tanpa perlakuan alkali 

dengan fraksi volume serat terukur 8.54%, 

yakni sebesar 9.17% dan 3.99%. 

3. Pengujian Tarik 

Pengujian tarik komposit dilakukan 

dengan mengacu pada ASTM D-3039. 

Hasil pengujian tarik dari polipropilena dan 

komposit sansevieria/PP pada berbagai 

fraksi volume serat ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 
    (a) 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

(b) 

 

Gambar 4. Hasil pengujian tarik komposit 

sansevieria/PP, (a) kekuatan tarik (b) 

kekakuan 

 

Dari hasil pengujian tarik dapat dilihat 

bahwa kekuatan tarik dan kekakuan 

komposit tertinggi diperoleh oleh komposit 

sansevieria/PP yang menggunakan serat 

yang diberikan perlakuan alkali dengan 

fraksi volume serat terukur 8.16%, yakni 

sebesar 15.98 MPa dan 1320.89MPa. 

Selain itu, dapat dilihat juga bahwa 

komposit sansevieria/PP yang 

menggunakan serat yang tidak diberikan 

perlakuan alkali memiliki kekuatan tarik 

dan kekakuan yang hampir sama pada 

semua fraksi volume serat terukur dan 

memiliki kekuatan tarik dan kekakuan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan 

polipropilena. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa komposit sansevieria/PP yang 

menggunakan serat tanpa  perlakuan alkali 

tidak memiliki kemampuan transfer beban 

yang baik sehingga menyebabkan kekuatan 

tarik dan kekakuan dari komposit yang 

dihasilkan lebih rendah dibandingkan 

dengan matriksnya, yaitu polipropilena. 

Selain itu, dari Gambar 4, dapat dilihat 

pula bahwa komposit sansevieria/PP yang 

menggunakan serat yang diberikan 

perlakuan alkali dengan fraksi volume serat 

14.52% memiliki kekuatan tarik dan 

kekakuan yang lebih rendah dibandingkan 
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komposit sansevieria/PP yang 

menggunakan serat yang diberikan 

perlakuan alkali dengan fraksi volume serat 

terukur 8.16%. Hal tersebut dapat terjadi 

kemungkinan disebabkan fraksi volume 

void komposit yang menggunakan serat 

yang diberikan perlakuan alkali dengan 

fraksi volume serat terukur 14.52% jauh 

lebih besar dibandingkan dengan komposit 

yang menggunakan serat yang diberikan 

perlakuan alkali dengan fraksi volume serat 

terukur 8.16%. Adanya kandungan void 

didalam komposit dapat mempengaruhi 

kekuatan tarik serta kekakuan dari 

komposit karena dengan adanya void dapat 

mereduksi luas kontak antara serat dan 

matrik sehingga dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas transfer beban antara 

serat dan matriks. Hal tersebut yang 

menyebabkan kekuatan tarik dan kekakuan 

komposit yang menggunakan serat yang 

diberikan perlakuan alkali dengan fraksi 

volume serat terukur 14.52% lebih rendah 

dibandingkan dengan komposit yang 

menggunakan serat yang diberikan 

perlakuan alkali dengan fraksi volume serat 

terukur sebesar 8.16%. 

 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini telah berhasil dibuat 

komposit polipropilena berpenguat serat 

sansevieria pendek acak. Komposit yang 

menggunakan serat yang diberikan 

perlakuan alkali memiliki densitas yang 

lebih tinggi serta void yang lebih rendah 

dibandingkan dengan komposit yang 

menggunakan serat yang tidak diberikan 

perlakuan alkali. Kekuatan tarik dan 

kekakuan komposit tertinggi diperoleh oleh 

komposit yang menggunakan serat yang 

diberikan perlakuan alkali dengan fraksi 

volume serat terukur 8.16%, yakni sebesar 

15.98 MPa dan 1320.89 MPa. Pada 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

komposit yang dihasilkan dengan 

menggunakan serat yang diberikan  

perlakuan alkali akan menghasilkan 

komposit dengan kekuatan tarik dan 

kekakuan 167% lebih tinggi dibandingkan 

dengan komposit yang menggunakan serat 

tanpa perlakuan alkali. 
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Abstrak 
Paper ini mereview peluang dan tantangan aplikasi logam magnesium dan paduannya sebagai 
material baut tulang mampu luruh. Dalam bidang ilmu kedokteran, baut tulang tidak luruh 
(non-degradable) merupakan material yang paling banyak dipakai untuk memperbaiki 
kerusakan pada patah tulang. Dengan inovasi baru dan perkembangan material maju, saat ini 
telah dimungkinkan penggunaan baut tulang mampu luruh (biodegradable bone screw) yang 
berbahan polimer maupun logam magnesium. Pakar teknologi kedokteran dan rekayasa 
biomedis meyakini potensi aplikasi magnesium dan paduannya sebagai salah satu kandidat 
utama biomaterial baut tulang mampu luruh di masa datang. Paduan magnesium serta 
beberapa temuan terbaru untuk material baut tulang mampu luruh juga akan dibahas dalam 
paper ini. 

Keywords: Baut tulang, logam magnesium, mampu luruh 

 

Pendahuluan 

Penemuan material baru selalu 
memegang peran kunci di dalam 
pengembangan teknologi baru. Pada saat 
ini, paduan dan komposit berbasis 
magnesium merupakan material baru yang 
telah digunakan pada berbagai aplikasi, 
seperti: alat elektronik, pesawat terbang, 
mesin mobil dan termasuk material untuk 
biomedik (biomedical meterials) atau 
biomaterial.  

Tingginya tingkat kebutuhan bahan 
pengganti tulang (bone implant) 
menyebabkan peneliti material dan 
kesehatan biomedis terus 
mengembangkan material maju yang 
memiliki sifat mekanik menyerupai tulang 
manusia sekaligus mempunyai sifat 
biocompatibility dan biodegradable yang 
optimum. Paduan logam berbasis 
magnesium (magnesium-based alloys) 

merupakan alternatif yang potensial untuk 
aplikasinya sebagai biomaterial tulang 
mengingat sifat mekaniknya yang 
menyerupai tulang manusia dan bila 
terdegradasi, magnesium merupakan 
unsur yang tidak berbahaya (non-toxic) 
bagi tubuh manusia. Magnesium juga 
merupakan elemen penting dalam proses 
pertumbuhan dan pembentuk tulang. 
Salah satu aplikasinya biomeaterial tulang 
adalah pembuatan baut tulang (bone 
screw) yang sering digunakan dalam proses 
penyembuhan trauma atau patah tulang 
(bone fracture). Sebagai contoh, pada 
kasus patah tulang kaki, tangan atau bahu, 
akan disarankan untuk di-implan logam 
penopang berupa pelat penyambung 
tulang bertekanan dinamis (dynamic 
compression plate, DCP) untuk membantu 
proses penyembuhan tulang yang terdiri 
dari pelat dinamis dan baut tulang, 
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sebagaimana Gambar 1. DCP dapat 
dipasang secara internal (di dalam lapisan 
daging dan kulit, maupun external atau di 
luar kulit. 

 

 

Gambar 1. Pelat Kompresi Dinamik 
 

Pelat DCP dan baut tulang yang ada di 
Indonesia saat ini, adalah produk impor 
dan umumnya bukan logam yang dapat 
terdegradasi, seperti: baja tahan karat, 
titanium, dan platinum. Produk pelat dan 
baut tulang yang masih impor tersebut 
didisain untuk pasien di Eropa yang 
berpostur lebih besar dari orang Indonesia 
sehingga sebenarnya kurang cocok. Selain 
itu, sistem baut yang tidak terdegradasi 
akan memberikan efek sakit (trauma) pada 
pasien dua kali yaitu saat pemasangan dan 
pencabutan DCP. Bekas baut tulang juga 
akan menyisakan lubang pada tulang yang 
dapat memperbesar resiko patah tulang 
kedua. Paduan magnesium memiliki 
keunggulan karena dapat luruh dan tidak 
berbahaya (biodegradable), dimana waktu 
korosinya (corrosion time) dapat 
dimanipulasi sesuai dengan komposisi 
unsur menambahnya. 

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan 
berbagai peluang dan tantangan dalam 
implementasi magnesium dan paduannya 
untuk aplikasi material pembuat baut 
tulang mampu luruh.  
 
 
 
 

Sistem Penyembuhan patah tulang 
Jutaan orang menderita karena adanya 

trauma tulang yang dapat disebabkan baik 
oleh kecelakaan, penyakit, atau pun cacat 
bawaan. Angka kejadian trauma tulang 
juga terus meningkat seiring dengan 
banyaknya kasus trauma tulang yang 
disebabkan oleh faktor usia, seperti 
dengan adanya penuaan tulang 
(osteoporosis).  

Sebagai contoh, berdasarkan data 
penderita yang dirawat di Staf Medis 
Fungsional (SMF) Ilmu Bedah Rumah Sakit 
Umum DR. Soetomo Surabaya tahun 2001-
2005, menunjukkan bahwa penderita 
fraktur tulang akibat kecelakaan lalu lintas 
sekitar 64,38%. Angka kejadian fraktur 
tulang pada mandibula (rahang bawah) 
dan maksila (rahang atas) menempati 
urutan terbanyak yaitu sebesar 29,85%, 
fraktur zigoma (rangka wajah) 27,64% dan 
fraktur nasal (hidung) 12,66% [1]. 

Kasus-kasus trauma dan fraktur tulang 
tersebut dapat menimbulkan kerusakan 
pada struktur tulang dan sampai saat ini 
proses rekonstruksi tulang masih menjadi 
tantangan bagi para ahli bedah, karena 
proses penyembuhannya seringkali 
mengalami gangguan atau bahkan 
kegagalan [2,3]. 

Saat ini, dalam aplikasi teknologi 
kedokteran biomedik menganjurkan 
bahwa untuk membantu proses 
rekonstruksi trauma tulang besar, dapat 
dilakukan terapi dengan menggunakan 
bantuan material penopang tulang 
berbentuk pelat tulang (bone plate), dan 
baut tulang (bone screw), atau disebut 
pelat kompresi dinamis (dynamic 
compression plate, DCP). Contoh DCP yang 
dipasang secara internal (dibawah kulit) 
atau eksternal (di luar permukaan kulit) 
pasien adalah sebagaimana Gambar 2. 
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Gambar 2. (a) Patah tulang, (b) fiksasi 

eksternal, dan (c) fiksasi internal  
 

Saat ini, Indonesia masih sangat 
tergantung terhadap produk trauma 
tulang impor, dimana telah di disain untuk 
postur tubuh orang luar negeri, sehingga 
kurang cocok untuk orang Indonesia. 
Selain itu, baut tulang yang tersedia adalah 
berbahan tidak mampu luruh (non-
degradable materials), seperti: paduan 
titanium, stainless steel,paduan Co-Cr, dan 
platina. Baut jenis bahan yang tidak 
terdegradasi tersebut akan memberikan 
rasa sakit dan bekas lubang pada saat 
pengambilan pelat tulang sehingga 
berpotensi untuk memberikan patah 

kedua. Maka ada peluang untuk 
mendapatkan paduan logam yang mampu 
luruh dalam tubuh manusia sebagai bahan 
membuat baut tulang. 
 
Struktur dan Sifat Mekanik Tulang 

Tulang adalah material komposit sel 
terbuka yang terdiri dari sistem vaskular 
yang kompleks dan bagian-bagian 
signifikan yang berhubungan dengan 
dengan protein. Tulang juga seperti 
jaringan ikat lainnya, yang memiliki sel-sel, 
serat dan matriks. Tulang terdiri dari serat 
kolagen yang sangat sangat teratur 
memiliki ikatan. 

Struktur mikro tulang dapat dibedakan 
menjadi kompak atau tulang kortikal 
(cortical bone), dan bagian inti yang terdiri 
dari tulang seluler (cancellous bone) atau 
sering disebut struktur trabekular berpori. 
Kedua jenis tulang tersebut terdiri dari 
komposisi yang sama, masing-masing 
berisi proporsi yang berbeda dari bahan 
organik dan anorganik, tingkat porositas 
dan organisasi. Diagram struktur tulang 
manusia sebagaimana Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Jenis-jenis Struktur Tulang Manusia 

 

3 

a b c 
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Sifat Mekanik Tulang. Densitas tulang 
yang berstruktur kanselus (cancellous 
bone) dan kortikal (cortical bone) adalah 
berbeda, dimana tulang kanselus memiliki 
densitas lebih tinggi bila dibandingkan 
kortikal, hal ini menyebabkan besarnya 
beban yang dapat diterimanya juga 
berbeda. Semakin besar beban yang dapat 
diterima tulang tertentu, semakin tinggi 
densitasnya dan tulang akan berbentuk 
lebih padat.  

DCP dan Baut Tulang. Secara klinis, 
produk DCP yang umum digunakan untuk 
penyembuhan fraktur tulang pada saat ini 
adalah jenis pelat dan baut tulang 
berbahan tahan karat (non-degradable) 
tetapi didapatkannya beberapa 
kekurangan berupa kesulitan pengambilan 
gambar sinar-X maupun MRI scan dan 
potensi trauma tulang kedua pasca operasi 
pencabutan baut tulang setelah proses 
penyembuhan, telah membuka peluang 
bagi pengembangan material yang mampu 
terdegradasi.  Material baut tulang yang 
mampu terdegradasi, secara umum dapat 
dibagi dua katagori, yaitu yang berbasis 
polymer (polymer-based) maupun logam 
(metal based) terutama magnesium dan 
paduannya. 

Baut tulang berbasis polimer yang 
sudah ada di pasaran diantaranya adalah: 
PLA (poly-lactic acid), PGA (poly-glicolic 
acid), TMC (trimethylene carbonate), PDS 
(poly-diaxonone), dan berbagai ko-polimer 
dari bahan-bahan tersebut serta bahan 
kompositnya dengan variasi komposisi 
yang spesifik (4-7].  

Aplikasi baut tulang berbasis polimer 
memiliki kelebihan dalam hal modulus 
yang rendah dan tahanan deformasi 
terhadap fase anorganik, namun 
aplikasinya dibatasi karena kekuatan 
mekanik bahan yang relatif rendah. Bahan 
berbasis polimer dan ko-polimernya juga 
umumnya hanya dapat diaplikasikan untuk 
kasus fraktur tulang dengan gaya tarik, 

gaya geser dan gaya kompresi yang relatif 
rendah [8] sebagaimana data pada Tabel 1.  

 
Tabel.1. Perbandingan sifat mekanik 
polimer, logam, dan tulang manusia 

 
 
Berdasarkan Tabel 1 diatas, 

keterbatasan matrial polimer dan logam 
yang tidak luruh tersebut membuka 
peluang aplikasi baut tulang mampu 
terdegradasi berbasis magnesium yang 
memiliki kelebihan pada sifat mekaniknya 
dan modulus elastisitasnya yang baik dan 
menyerupai tulang manusia. Selain itu 
magnesium juga termasuk unsur yang 
dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang 
manusia dan produk degradasinya tidak 
berbahaya bagi tubuh. 

Konsep yang ingin diaplikasikan dalam 
implementasi baut tulang mampu 
terdegradasi berbahan magnesium adalah 
bahwa waktu degradasi (degradation time) 
antara baut tulang adalah sesuai dengan 
proses penyembuhan fraktur tulang, 
dimana pada saat sempurnanya  proses 
penyam-bungan tulang, di saat yang sama 
baut tulang terdegradasi, sehingga tidak 
diperlukan proses operasi pengangkatan 
baut tulang. 

Untuk mengurangi kelemahan-
kelemahan magnesium, para pakar 
material dunia telah berusaha mencari 
jenis komposit optimum untuk 
meningkatkan kekuatan tarik dan 
elastisitas bahan, dengan penambahan 
beberapa unsur, seperti: Aluminum (Al), 
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Argentem/perak  (Ag), Silikon (Si), Tin (Sn), 
Zink (Zn), dan Zinkronium (Zr)[14]. Selain 
itu, untuk mengatur laju korosi magnesium 
yang relative tinggi, beberapa unsur 
umumnya ditambahkan dalam paduannya, 
seperti: Cadmium (Cd), Manganase (Mn), 
Tin (Sn), Zink (Zn) dan Calsium (Ca) dengan 
angka konsentrasi optimum tertentu [13-
14] 

Kesimpulan 

Magnesium dan paduannya memiliki 
potensi yang besar untuk dapat 
diaplikasikan pada tulang. Penelitian untuk 
meningkatkan sifat mampu luruh dan sifat 
mekanik yang optimum pada paduan 
magnesium masih menjadi tantangan 
utama dalam implementasinya. 
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Abstract 
Plasma actuator is an active flow control method which very promising because it has many 

advantages, like simple, light, involves no moving components, responses quickly, uses a little 

electrical power, easily formed, and doesn’t form any induced drag. However, besides from its 

many advantages, plasma actuator is still in its research and development phase. One of the 

variable which greatly impacts the performance of plasma actuator is the thickness of the 
dielectric material, and for that reason, the thickness of the dielectric material test was 

conducted in this research by measuring the flow profile which formed with a sensor 

thermistor. The thickness variations of the dielectric material which were used are 2, 3, 4, and 

6 mm. From the result of the measurement, shown that a thin dielectric material will form a 

high induced velocity, up to 1.2 m/s in 3 mm-thick dielectric material and decreases by 0.2 m/s 

in every 1 mm increase of the thickness of dielectric material. Meanwhile the damage of 

dielectric material occurred in the 2 mm-thick dielectric material, which caused by the failure 

of electrical insulation that the material suffered. 

Keywords: Plasma Actuator, induced velocity, dielectric material thickness. 

Introduction 

Flow control, according to Flat (1961), 

is a technique to manipulate flow from its 

usual condition. Flow control itself can be 

divided into two kinds, active and passive. 

What's make these two methods different is 

their source of energy. Where in the active 

method a source of external energy is 

needed, the passive method doesn't require 

such thing. However, even though the 

active flow control needs more energy in its 

application, this method is more preferred 

in flow modification. [1] This because, 

even the passive flow control conserves 

more energy, passive flow control can only 

affect as much as 10% to the flow. 

Plasma actuator is a method to actively 

controlling method, which uses electrical 

energy in its operation. The principle of 

plasma actuator happens where high 

voltage current ionizes air to become ions, 

which can be controlled with electrical 

field. This ion will interact with air to form 

such ion wind [3]. 

Plasma Actuator has several advantages 

compared to other active flow control: 

simple [4-6], light [7-9], involves no 

moving components [10], responses 

quickly [11-12], uses a little electrical 

power [13-14], easily formed [15-16], and 

doesn't form any induced drag [17]. These 

advantages simply make Plasma Actuator 

to be a very promising flow control device.  

Although there are many advantages 

that a plasma actuator could have, this 

method is known to be still in research and 

development phase. This happens, because 
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there's still so many things remain unknown 

about plasma actuator, so that the existing 

components of plasma actuator are still far 

from being optimal. Speaking of this 

optimization, the thickness of dielectric 

material is one of the main factors to 

influence the performance of Plasma 

Actuator [18]. That way, we were trying to 

discuss about the thickness variation effect 

to the performance of Plasma Actuator in 

controlling flow. 

Plasma Actuator 

Plasma actuator consists of two 

electrodes which divided by a dielectric 

material. Electrode in this context is a 

conductive material which being passed by 

electrical current, while dielectric is an 

insulative material. Other than being highly 

electrical-resistive, having a high 

breakdown voltage (EB) value is also one of 

the important thing a dielectric to have. 

Furthermore, this value is a parameter to 

indicate the resistance of a material to high-

voltage electrical current. 

A high-voltage and high-frequency 

alternative current (AC) transmitted 

through an electrode. Its electrons, which 

could ionize air, shifted and formed 

electrical-charged particles called Plasma. 

The plasma would have some forces due to 

electrical field, then those forces in a form 

of body force would be given to the 

surrounding air. This transfer of forces 

would change the surrounding air contour, 

and if used correctly, Plasma Actuator 

could form some effects, like: drag force 

reducing and lift force enhancing. 

 

 
Figure 1. Plasma Actuator scheme 

 

Plasma actuator would form two kinds 

of flow manipulation: blow and suction 

effect. Blow effect formed at the 

downstream area of the plasma actuator, 

while the suction effect formed at the 

upstream area. Both effects formed 

continuously as long as the plasma actuator 

is active. 

 

 

Figure 2. Flow visualization with plasma 

actuator (white) and with plasma actuator 

(red). 

Methodology 

In order to understand the effect of the 

dielectric material thickness variation to the 

performance of plasma actuator, an 

experiment about measuring the air flow 

velocity which formed by plasma actuator 

was conducted. In this experiment, plasma 

actuator was placed on a dielectric material 

which made of flat plate-shaped epoxy 

resins. The variations of the thickness itself 

are: 2, 3, 4, and 6 mm. The electrode which 

used made from copper sheets with a length 
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of 10 mm and a thickness of 50  m. 

Meanwhile for the electrical setting, the 

triangle waves with 8000 V of Vrms and 10 

kHz frequency, was used. 

 

Figure 3. Plasma Actuator model 

 

 

Figure 4. Plasma actuator electrial scheme 

The usage of a triangle wave in this 

experiment was based on the result of the 

measurement in electrical wave variation. 

In this measurement, showed that a triangle 

wave formed the highest effect on induced 

velocity. This was important, as in a high 

induction of velocity, the variated 

parameter effects would show clearly. 

 

Figure 5. Graph of waves effect to induced 

velocity 

 

 
Figure 6. Wind sensor 

 

The experiment was conducted in a 

wind tunnel which set with a velocity of 1 

m/s. Meanwhile the measurement device 

which used was a wind sensor from modern 

device, where the sensor itself was a 

thermistor, a resistor which its resistance 

value changes as the variation of 

temperature. This wind sensor would work 

just like a hot wire, where the value of 

resistance would change due to the 

temperature. This wind sensor was also 

connected with an Arduino Uno, so that the 

data could be acquired by the computer in 

real time. 

 

Before this setup was used in the 

measurement, this measuring setup was 

calibrated with a DANTEC hot wire, which 

also was calibrated with a CTA. This 

calibration result is shown in Figure 6 and 

Table 1. The uncertainty of this measuring 

setup turned out to be less than 5%, making 

this setup was valid for measurement. 
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Figure 7. Calibration result  

 

Table 1. Measurement Parameter 

No. Parameter Value 

1 Error 2.13% 

2 Resolution 0.03 m/s 

3 Sampling Rate 196 Hz 

 

Data acquisition in this experiment was 

conducted in the range of 16 cm from the 

leading edge of the plate or 3 cm from 

plasma actuator location. From this location 

a flow velocity profile was obtained with 

the effect of plasma actuator. 

 

 
Figure 8. Experimental Setup 

Result & Discussion 

In this experiment, the result showed 

that a plasma actuator could give a blowing 

effect to the air, changing the air flow 

contour as shown in figure 9. The biggest 

effect was happened to be near the surface 

of the dielectric, while in the area far from 

the surface, the flow velocity was almost 

the same as the free stream velocity. As 

showed by the maximum velocities which 

formed by every velocity profiles, the 

relation between the velocity induction 

effect which formed by plasma actuator and 

the thickness variation of the dielectric 

happened to be linear, with the highest 

velocity induction was formed by the 

thinnest dielectric material. With this 3 mm 

dielectric material and free stream velocity 

of 1 m/s, the velocity induction could be 

formed up to 1.2 m/s. 

 

 
Figure 9. Graph of induced velocity to 

dielectric thickness 

 
Figure 10. Graph of maximum induced 

velocity to dielectric thickness 
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Figure 10 shows that the thicker the 

dielectric material, the less the effect of 

plasma actuator to the flow. On the other 

hand, the thinnest dielectric material gave 

the best performance. However, there is a 

limit of this thin dielectric material. The 

decrease induced velocity due to  dielectric 

thickness directly affects the quality of 

plasma production.  

When a dielectric material is far too 

thin, the dielectric material will suffer from 

damage as suffered by a 2 mm-thick 

dielectric material. This damage was 

caused by a breakdown that would be 

suffered by a far too thin dielectric material, 

which caused when the electric load that 

was transmitted to the material had already 

exceeded the breakdown voltage of the 

material. This phenomenon caused the 

dielectric material to loss its function as an 

insulator and triggered a high value of 

electrical current, resulted in material 

damage. 

 

 
Figure 11. Dielectric failure 

Conclusion 

The thickness variation of the dielectric 

material will affect the performance of 

plasma actuator. A thick dielectric material 

will reduce the velocity induction effect 

which formed by plasma actuator. Every 

increase of the thickness by 1 mm results in 

the decrease of velocity induction by 0.2 

m/s. However the breakdown voltage of the 

material itself limits the thickness of the 

material to not be far too thin. 
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Abstrak 

Mendesain mainan telah diberikan di banyak PT (perguruan tinggi) di dunia, baik sebagai bagian 

mata kuliah product design maupun sub-jurusan. Diantaranya Toy Product Design di University of 

Minnesota dan Hong Kong Toy Design Lab di The Hong Kong Polytechnic University. Mainan 

sebagai peraga edukasi juga telah banyak diberikan di sekolah dan PT di dunia karena mudah dibawa 

dan murah harganya. Misalnya Arvind Gupta saat menjelaskan pendulum dan gaya sentrifugal kepada 

anak-anak SD menggunakan velg sepeda; bola baja; dan Compact Disc, sedangkan Julio Guemez 

menggunakan Levitron sebagai peraga edukasi saat menerangkan giroskop dan magnet kepada para 

mahasiswa jurusan fisika. Paper ini membahas mata kuliah desain mainan mekanikal edukatif di PT, 

khususnya jurusan teknik mesin. Mainan mekanikal edukatif  bentuknya di bagian atas obyek mainan 

yang digerakkan dan di bagian bawah mekanisme penggeraknya. Sumber penggerak mainan yang 

hanya satu dan berbentuk rotasi menunjukkan bahwa mekanisme kinematika yang digunakan bisa 

sederhana hingga sangat kompleks bergantung pada banyaknya bagian mainan yang harus 

digerakkan. Mendesain mainan seperti ini memerlukan software CAD agar memudahkan mendesain 

mekanisme penggerak dan dimensi produk yang proporsional, melakukan simulasi kinematika dan 

perakitan, pengarsipan file, hingga mendesain pengepakan. Peluang bisnis yang besar pada mainan 

mekanikal edukatif inilah (http://www.toysdesigncenter.com) yang melatarbelakangi perlunya 

diberikan mata kuliah tersebut di PT.  

Kata kunci: mainan mekanikal edukatif, mata kuliah, mekanisme, kinematika, CAD, toys design 

center 
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Pendahuluan 

 Mainan mekanikal, baik yang digerakkan 

secara manual maupun motor listrik, sudah 

banyak diproduksi orang. Mainan seperti 

mobil-mobilan, robot, dan lain-lain adalah 

contoh mainan yang terus membanjiri pasar 

Indonesia sejak diberlakukannya ACFTA 

tahun 2010 [1]. Unsur edukasi mainan ini 

hampir tidak ada, hanya menimbulkan rasa 

senang saat melihat/memainkannya [2]. 

 Mainan mekanikal edukatif bentuknya di 

bagian atas adalah obyek mainan yang 

digerakkan dan di bagian bawah mekanisme 

penggeraknya. Mekanisme penggerakknya 

harus terlihat sehingga orang yang 

memainkannya dapat mengamati perubahan 

gerak obyek mainan dan komponen 

mekanisme penggeraknya secara bertahap. 

Pemicunya berupa gerakan rotasi, bisa melalui 

lengan pemutar atau dengan motor listrik DC, 

seperti diilustrasikan pada Gambar 1 [3].  

 
Gambar 1. Mainan mekanikal edukatif “orang 

menggosok gigi” 

 

 Automata adalah contoh mainan mekanikal 

dengan mekanisme penggerak yang terlihat.  

Istilah automaton (bahasa inggris plural : 

automata) diartikan sebagai perangkat yang 

bergerak dengan sendirinya (a self-operating 

machine) [4]. Hal ini sering digunakan untuk 

menggambarkan mainan yang dapat 

digerakkan yang di dalamnya terdapat 

mekanisme untuk menghasilkan gerakan 

aktifitas tertentu secara berulang [5][6]. 

Mainan-mainan seperti ini selalu menarik 

perhatian pengunjung saat TDC (Toys Design 

Center, sebuah komunitas yang didirikan oleh 

penulis pertama paper ini) mengikuti pameran 

dan mengadakan pelatihan, seperti 

diperlihatkan pada Gambar 2 [7]. (atau lihat di 

http://www.toysdesigncenter.com/). 

 

 
Gambar 2. Guru-guru SDN Selo Boyolali 

memperhatikan cara kerja kipas angin (2011) 

dan peserta seminar UMKM menyimak 

penjelasan mainan mekanikal edukatif (2013) 

 

 Hingga awal tahun 2016 (sejak didirikan 

pada akhir tahun 2010) tercatat ada 22 aktifitas 

yang dilakukan oleh TDC diantaranya selain 

memberi pelatihan dan mengikuti berbagai 

pameran (terakhir di pameran “Produk Inovasi 

Teknik” di Gedung Lawang Sewu Semarang 

tanggal 24-26 Oktober 2015) juga menjadi juri 

lomba desain mainan, diliput media koran dan 

TV, serta melayani pesanan produk dari 

beberapa perusahaan untuk disumbangkan ke 

sekolah-sekolah melalui dana CSR mereka. 

Hal ini membuktikan besarnya respon 

masyarakat terhadap mainan mekanikal 

edukatif.  

 Mainan edukatif (science toys) sebenarnya 

telah lama diperagakan di museum dan tempat-

tempat hiburan di Indonesia untuk 

memperkenalkan kepada masyarakat tentang 

fenomena Fisika (Mekanika, Optik, Listrik, 

dan Magnet) dan Kimia seperti di Jatim Park I 

Batu Malang, Taman Pintar Jogyakarta, TMII 

Jakarta, dan Sanggaluri Park Kabupaten 

Purbalingga. Di tempat-tempat tersebut 

wahana ini selalu dibanjiri pengunjung dari 

berbagai usia dan jenis kelamin. Namun jenis 

mainan mekanikal edukatif yang bisa 

menirukan gerakan manusia, hewan, dan 

mesin masih belum banyak diperagakan di 

sana.  

 Mainan mekanikal sebagai peraga edukasi 

juga belum pernah diberikan di sekolah-

sekolah dan PT di Indonesia. Padahal pada 

produk mainan tersebut di dalamnya bisa 

terkandung ilmu dan teknologi tinggi. 
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Misalnya pada produk mechanical toys 

berpenggerak motor listrik selalu terdapat 

sistim transmisi, rangkaian elektronika, dan 

mekanisme kinematika seperti nampak pada 

Gambar 3 [8][9]. Pada toys yang berpenggerak 

magnet, kandungan teknologinya bisa jauh 

lebih kompleks dan rumit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mainan mekanikal simulator 

kelereng 
 

 Di dunia penggunaan mainan sebagai 

peraga edukasi telah banyak diberikan di 

sekolah dan PT. Misalnya Arvind Gupta 

memanfaatkan velg sepeda, bola baja, dan CD 

(Compact Disc) saat menjelaskan prinsip gaya 

sentrifugal kepada anak-anak SD (lihat 

Gambar 4) [10] sedangkan Julio Guemez 

menggunakan Levitron sebagai peraga edukasi 

saat menerangkan giroskop dan magnet 

kepada para mahasiswa jurusan fisika (lihat 

Gambar 5) [11]. Mendesain mainan juga telah 

diberikan di banyak PT di dunia, baik sebagai 

bagian mata kuliah product design maupun 

sub-jurusan. Diantaranya Toy Product Design 

di University of Minnesota [12] dan Hong 

Kong Toy Design Lab di The Hong Kong 

Polytechnic University [13]. 
 

 
 

Gambar 4. Penggunaan velg sepeda, bola 

baja, dan CD sebagai media untuk 

menjelaskan prinsip gaya sentrifugal kepada 

anak-anak SD 

 
Gambar 5. Levitron (The magnetically 

levitating top) sebagai peraga edukasi dalam 

menerangkan topik giroskop dan magnet 

kepada para mahasiswa 

 

 Paper ini membahas mendesain mainan 

mekanikal edukatif sebagai mata kuliah 

pilihan di PT, khususnya di jurusan Teknik 

Mesin (JTM). Di Amerika Serikat sudah 

banyak pilihan PT maupun sekolah yang 

memiliki jurusan Toys Design ini [14]. 

Berkarir sebagai perancang mainan di 

Amerika Serikat juga banyak dan tidak harus 

memiliki latar belakang pendidikan toy 

product design, lulusan S-1 Teknik Mesin; 

Teknik Industri; dan Teknik Elektro juga bisa 

[15]. Sementara di Indonesia peluang kerja ini 

mungkin tidak banyak, tetapi para mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah ini diharapkan 

bisa menjadi wirausahawan di bidang toy 

product design mengingat pangsa pasarnya 

yang masih sangat besar.  

 

Metodologi 

 Agar bisa menghasilkan produk-produk 

mainan mekanikal yang dapat menirukan 

berbagai jenis aktifitas tertentu manusia, 

hewan, atau mesin seyogyanya mengikuti 

prosedur sebagai berikut [6] : 

a. Memvideo obyek yang akan ditiru 

gerakannya dan memutarnya frame by 

frame untuk mengetahui detil gerakan 

setiap tahap (Gambar 6). 

b. Membuat sketsa mainan lengkap dengan  

bagian-bagian mainan yang digerakkan, 

jenis dan pola gerakannya, posisi 

maksimal dan minimalnya, perkiraan 

kecepatannya, dan menetapkan jenis 

penggerak utamanya (Gambar 7). 
c. Menetapkan dimensi global mainan, di 

bagian atas adalah obyek mainan yang 

digerakkan dan di bagian bawah 

mekanisme penggeraknya (Gambar 8). 
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d. Memilih mekanisme penggerak yang 

sesuai (lihat Tabel 1). 

e. Melakukan sintesa dan analisa kinematika 

mekanisme  penggerak. 

f. Menggambar bagian-bagian mainan dan 

komponen kinematika yang digunakan 

dengan bantuan software CAD. 

g. Merakit seluruh bagian mainan dan 

melakukan simulasi kinematika dengan 

bantuan software CAD. 

h. Apabila simulasi kinematika sudah sesuai 

harapan selanjutnya bisa dilakukan proses 

pembuatan setiap komponen, merakitnya 

dan menguji kinerja produk. 

 

 
Gambar 6. Video gerakan kaki kuda berlari 

 

 
Gambar 7. Sketsa mainan kuda berlari 

 

 
Gambar 8. Contoh dimensi global mainan 

mekanikal simulator kelereng 

(288 x 163 x 234 mm) 

 

 Pada mainan mekanikal edukatif yang 

dirancangbangun di TDC mekanisme yang 

digunakan kebanyakan adalah mekanisme 

kinematika sederhana 2D (planar kinematics) 

yang meliputi komponen kinematika cam-

follower, four bar linkage, slider crank, pulley-

belt, quick-return, dan gear system seperti 

tampak pada Tabel 1 [16]. 

 

Tabel 1. Komponen kinematika yang sesuai 

untuk mengubah gerakan input rotasi  

ke berbagai bentuk gerakan output 
 

No

. 

Komponen 

Kinematika 

Gerakan  

Output 

1 Pulley-Belt Rotasi 

2 Cam-Follower linier, osilasi, 

helical 

3 Four Bar 

Linkage 

rotasi, elips 

4 Slider Crank linier, elips 

5 Quick-Return linier, osilasi 

6 Gear Rotasi 

 

 Agar produk mainan mekanikal bisa 

menghasilkan gerakan seperti yang diharapkan 

perlu dilakukan sintesa dan analisa kinematika 

mekanisme [17]. Sintesa yang dimaksud 

adalah memilih mekanisme dan merancang 

komponen kinematika yang sesuai gerak setiap 

bagian mainan mekanikal yang direncanakan. 

Sedangkan analisa meliputi analisis posisi dan 

kecepatan saja. Analisis gaya tidak termasuk di 

sini karena produk digerakkan dengan 

kecepatan rendah dan konstan. Uraian berikut 

memperlihatkan contoh beberapa mekanisme 

planar kinematics dan pemanfaatannya pada 

mainan mekanikal [6].  

 Pulley belt (Gambar 9) 

 Penggambaran cukup baik penggunaan 

mekanisme pulley belt adalah pada mainan 

mekanikal mengemudikan sepeda terbang 

sambil duduk (Gambar 9). Sumbu putar main 

rotor (vertikal) saling tegak lurus dengan 

engkol sepeda dan tail rotor (horisontal).  

 Penggerak utama mainan ini adalah sumbu 

main rotor yang disamping memutar baling-

baling utama juga sekaligus memutar pedal 

sepeda dan tail rotor melalui cross belt yang 

dipasang masing-masing antara puli main 

rotor bawah dengan puli engkol sepeda dan 
puli main rotor atas dengan puli tail rotor. 
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Sumber penggeraknya motor listrik DC 

dengan 4 batere AA. Apabila mainan ini 

dijalankan terkesan ayunan kaki pada engkol 

sepedalah yang menggerakkan ke 2 sumbu 

rotor tersebut. 

 
Gambar 9. Mainan mekanikal mengemudikan 

sepeda terbang sambil duduk 

 Agar baling-baling utama, tail rotor, dan 

engkol sepeda dapat berputar diperlukan gear 

box untuk memperbesar torsi motor listrik. 

Konsekuensinya kecepatan putar output-nya 

turun. Untuk memberi kesan sumbu engkol 

sepeda sebagai penggerak utama diameter 

pulinya dibuat lebih besar dibanding puli main 

rotor bawah, sedangkan puli main rotor atas 

dibuat lebih besar dibanding puli tail rotor. 

 Circular disk cam (Gambar 10) 

 
Gambar 10. Circular disk cam 

Perpindahan linier follower sebagai berikut : 

 x = r – R cos Ө –(r –R) = R(1–cos Ө)

 (1) 

dan kecepatan follower-nya adalah : 

 v = (2πn/60) R sin Ө                                  (2) 

 

Penggambaran penggunaan mekanisme ini 

adalah pada mainan mekanikal ulat berjalan 

dan pengangkat kelereng type tangga berjalan, 

seperti nampak pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Mainan mekanikal ulat berjalan 

dan pengangkat kelereng type tangga berjalan 

 Double circular disk cam (Gambar 12 dan 

penggunaannya Gambar 13) 

 
Gambar 12. Double circular disk cam 

 
Gambar 13. Mainan anjing sedang bermain 

ski 

 Four bar linkage (Gambar 14) 

 
Gambar 14. Four Bar Linkage 

Analisa Posisi 

Jika input diberikan di batang AD dan BC 

merupakan batang output serta ζ dan η 

menyatakan koordinat sebuah titik tetap P di 

coupler (Gambar 14), maka: 

 

   xP = a cos α+ ζ cos γ- η sin γ             

(3) 

   yP = a sin α+ ζ sin γ+ η cos γ 

 (4) 

 

Analisa Kecepatan 

Kecepatan dinyatakan dalam bentuk �̇� dan �̇� 
sebagai berikut: 

 

�̇� = �̇�
𝑎

𝑏
 

sin(𝛾− 𝛼)

sin(𝛾+ 𝛽)
                       (5)       

 

�̇� = −�̇�
𝑎

𝑐
 
sin(𝛽+ 𝛼)

sin(𝛾+ 𝛽)
                   (6) 
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Kecepatan titik-titik pada side link b dan 

coupler c selanjutnya dapat dihitung dari 

persamaan (5) dan (6) tersebut. 

 Mainan mekanikal yang memanfaatkan 

mekanisme four bar linkage diperlihatkan 

pada Gambar 15. Sumber penggeraknya motor 

DC dengan sumbu putar di A. Batang engkol 

AD sebagai input, yang berputar searah jarum 

jam, menggerakkan kaki kuda BC melalui 

perantaraan batang DC. 

 

 
Gambar 15. Mainan kuda berlari 

(Notasi A, B, C dan D sesuai Gambar 14) 

 

 Slider crank (Gambar 16) 

 
Gambar 16. Mekanisme slider crank 

 

Perpindahan titik B dapat dinyatakan oleh: 

 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐 sin (
𝑟

𝐿
sin 𝜃 − 

𝑒

𝐿
)            (7) 

𝑠 = 𝑟 cos 𝜃 + 𝐿 cos 𝜑                  (8) 
 

dimana 𝜑 mencapai minimum pada sudut 

crank 𝜃= - 90o dan maksimum pada 𝜃 = 90o. 

𝜑𝑚𝑖𝑛 = 𝑎𝑟𝑐 sin
−𝑟−𝑒

𝐿
                (9a) 

𝜑𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐 sin
𝑟−𝑒

𝐿
                 (9b) 

 

Sudut 𝜑𝑚𝑖𝑛 dan 𝜑𝑚𝑎𝑥 seperti dinyatakan oleh 
parsamaan (9) akan tercapai jika, 
 

|𝑟 − 𝑒|  ≤ 𝑟 + 𝑒 ≤ 𝐿             (10) 
 

Apabila kondisi persamaan (10) dipenuhi 

kecepatan slider dapat dinyatakan sbb.: 

�̇� =
𝑟

𝐿

cos 𝜃

cos 𝜑
 Ө̇                       (11) 

�̇� = −(𝑟 sin 𝜃 + 𝑟 cos 𝜃 tan 𝜑) Ө̇        (12) 
 

Contoh mainan mekanikal yang 

memanfaatkan mekanisme slider crank ini 

adalah burung sedang mengepakkan sayap 

(lihat Gambar 17). 

 
Gambar 17. Mainan burung sedang 

mengepakkan sayap 

 

 Quick-Return (Gambar 18) 
 Penerapan mekanisme quick-return sering 

diajarkan dengan contoh mesin sekrap 

(Gambar 18) [18]. Sementara pemanfaatan 

mekanisme ini pada mainan mekanikal 

diantaranya untuk pengangkat kelereng type 

positive displacement pump (Gambar 19). 

 
Gambar 18. Ilustrasi mesin sekrap 

 

 
Gambar 19. Mekanisme Quick-Return untuk 

marble lifter type positive displacement pump 

 

 Mainan dengan penggerak magnet elektrik 
 Mainan dengan penggerak magnet lebih 

rumit dan kompleks. Contohnya adalah 

pelayangan bola/balok baja menggunakan 

magnetic suspension [19]. Gambar 20a 

memperlihatkan model matematik sistim 
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pelayangan magnet sedangkan prototype 

produknya diperlihatkan pada Gambar 20b. 

 

     
Gambar 20. Model pelayangan balok 

menggunakan magnetic suspension 

 

 Objek yang akan dilayangkan ditempatkan 

di bawah electromagnet. Dengan kuat medan 

magnet yang dikendalikan dengan tepat akan 

melawan gaya gravitasi (berat) objek tersebut. 

Hubungan antara besarnya gaya 

elektromagnetik, arus dan jarak yang 

dibutuhkan untuk melayangkan obyek 

disajikan pada persamaan berikut. 
 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑚 − 𝐹𝑔 − 𝐹𝑑          

(13) 

Dimana : 

Fa  = gaya inersia (N) 

Fm  = gaya elektromagnetik (N) 

Fg  = gaya gravitasi (N) 

Fd  = gaya redaman (N) 
 

 Setelah memilih mekanisme penggerak 

yang sesuai dan melakukan sintesa dan analisa 

kinematika, langkah selanjutnya adalah 

menggambar bagian-bagian mainan dan 

komponen mekanisme penggerak serta 

merakit (lihat Gambar 21) dan melakukan 

simulasi kinematika dengan bantuan software 

CAD (lihat Gambar 22).  

 

 
 

Gambar 21. Gambar teknik desain mainan 

mekanikal kuda berlari 

 
Gambar 22. Perubahan posisi kaki kuda untuk 

satu putaran poros engkol 

 

 Uraian pada paragraf metodologi ini 

menggambarkan mendesain mainan 

mekanikal edukatif tepat diberikan sebagai 

mata kuliah di program S-1 JTM. Penempatan 

di kurikulum sebagai mata kuliah pilihan 2 

SKS dengan pra-syarat telah menempuh mata 

kuliah fisika, kinematika dan dinamika, dan 

elemen mesin. 

 

 

Hasil 

 Penyusunan materi kuliah mendesain 

mainan mekanikal edukatif berpijak pada 

capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu : 

1. Mampu melakukan rancang bangun 

mainan mekanikal edukatif dengan 

mengikuti SOP yang benar 

2. Mampu mengkomunikasikan rancangan 

dengan sesama rekan seprofesi 

3. Mampu melakukan pemilihan material, 

jenis dan ukuran produk, dan komponen 

kinematika yang sesuai 

4. Mampu melakukan sintesa dan analisa 

kinematika 

5. Mampu menggunakan software CAD 

sebagai alat bantu perancangan dan 

simulasi kinematika 

6. Mampu mendeskripsikan cara pembuatan 

komponen penyusun sistim dan perkakas 

yang dibutuhkan 

7. Mampu mendesain estetika produk dan 

kemasan produk. 

 Capaian pembelajaran seperti diuraikan di 

atas sesuai tingkat penguasaan pengetahuan 

standar isi pembelajaran KKNI (Kerangka 

Kualfikasi Nasional Indonesia) level 6 yaitu 
“menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus 
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dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan 

tersebut secara mendalam” [20].  

 Berdasar capaian pembelajaran tersebut 

disusun GBPP (Garis-Garis Besar Program 

Pembelajaran) seperti diuraikan pada Tabel 2. 

Pertemuan pertama adalah merupakan tatap 

muka paling penting dimana dosen harus bisa 

menjelaskan perbedaan mainan mekanikal dan 

mainan mekanikal edukatif, cakupan mainan 

mekanikal yang dibahas, contoh-contoh 

mainan mekanikal edukatif, konsep desain 

mainan mekanikal edukatif, dan manfaat 

penggunaan software dalam membantu 

perancangan dan simulasi gerak produk [21]. 

 Pertemuan ke 2 dan ke 4 yaitu “shooting 

video obyek bergerak siklus” dan “membuat 

sketsa mainan mekanikal” diperlukan untuk 

mendesain mainan mekanikal edukatif baru 

yang dapat menirukan gerak suatu obyek saat 

beraktifitas tertentu. Misalnya gerak kaki 

orang sedang berjalan dan kuda berlari, katak 

melompat, kipas angin, orang sedang makan, 

mesin torak, burung mengepakan sayap, dan 

lain-lain. Mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah ini dibimbing untuk bisa 

mengidentifikasi jenis gerakan obyek yang 

dikaji dalam satu siklus (linier, curvilinier, 

rotasi, dan lain-lain) dan memilih mekanisme 

yang sesuai yang dapat menirukan gerakan 

tersebut [22][23]. 

 Terdapat 3 tugas mata kuliah yang wajib 

dikerjakan oleh mahasiswa yaitu: 

1. Tugas 1: Tugas individual presentasi hasil 

shooting video obyek bergerak siklus 

(aktifitas terentu manusia, hewan, atau 

mesin) termasuk identifikasi gerak obyek 

dalam 1 siklus. 

2. Tugas 2: Tugas kelompok (2 s/d 3 

mahasiswa) yaitu rancang bangun mainan 

mekanikal edukatif dengan penggerak 

mekanisme pulley belt dan cam-follower. 

3. Tugas 3: Tugas kelompok (2 s/d 3 

mahasiswa) yaitu rancang bangun mainan 

mekanikal edukatif dengan penggerak 

mekanisme four bar linkage, slider crank, 

dan quick return. 

 

Pada pelaksanaan pengerjaan setiap tugas di 

atas mahasiswa diwajibkan melakukan 

asistensi dan presentasi di depan kelas. 

 

Kesimpulan 

1. Mainan mekanikal edukatif  bentuknya di 

bagian atas obyek mainan yang 

digerakkan 

 dan di bagian bawah mekanisme 

penggeraknya yang terlihat sehingga 

orang yang memainkannya dapat 

mengamati perubahan gerak obyek 

mainan dan komponen mekanisme 

penggeraknya secara bertahap 
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Tabel 2. GBPP mata kuliah Desain Mainan Mekanikal Edukatif

No. Pokok Bahasan Sub-Pokok Bahasan 

Estimasi 

Waktu 

(jam) 

1 DEFINISI MAINAN 

MEKANIKAL 

EDUKATIF 

Definisi mainan mekanikal dan mainan mekanikal 

edukatif, cakupan mata kuliah, konsep desain dan contoh-

contoh mainan mekanikal edukatif 

2 

2 SHOOTING VIDEO 

OBYEK BERGERAK 

SIKLUS 

Macam-macam obyek yang gerak aktifitas tertentunya 

dapat dikategorikan berulang, mengidentifikasi gerak 

setiap siklus 

2 

3 TUGAS 1 

Presentasi Shooting Video Obyek Bergerak Siklus 

Contoh : gerak kaki orang berjalan dan kuda berlari, katak melompat, kipas angin, orang 

sedang makan, mesin torak, burung mengepakan sayap, dll, 

2 

4 MEMBUAT SKETSA 

MAINAN MEKANIKAL 

Penetapan ukuran global mainan dan simpul-simpul antar 

komponen bergerak, latihan membuat sketsa 
2 

5 CAD Desain mainan, analisa kinematika dan simulasi gerak 

produk berbasis software 
2 

6 DESAIN ESTETIKA 

DAN KEMASAN 

PRODUK 

Macam-macam material produk, finishing produk, cat anti 

toksik, software desain kemasan produk 2 

7 MEKANISME PULLEY 

BELT DAN GEAR 

Macam-macam mainan yang digerakkan oleh pulley belt 

dan gear, desain gear box untuk penggerak utama 
2 

8 MEKANISME CAM DAN 

FOLLOWER 

Macam-macam mainan yang digerakkan oleh mekanisme 

cam-follower (termasuk double circular disk cam, ellipse 

cam/swash plate cam, snail/drop cam, dan cam dan 

follower berbentuk batang ayun) 

2 

9 MID SEMESTER 

10 
TUGAS 2 

Rancang bangun mainan mekanikal edukatif dengan penggerak pulley belt dan cam-follower 

11 PRESENTASI TUGAS 2 

12 FOUR BAR LINKAGE Macam-macam mainan yang digerakkan oleh mekanisme 

four bar linkage 

2 

13 SLIDER CRANK DAN 

QUICK RETURN 

Macam-macam mainan yang digerakkan oleh mekanisme 

slider crank dan quick return 

2 

14 PELAYANGAN 

MAGNET (MAGNETIC 

LEVITATION) 

Konsep dan teori pelayangan magnet, macam-macam 

mainan yang digerakkan dengan prinsip pelayangan 

magnet 

2 

15 TUGAS 3 

Rancang bangun mainan mekanikal edukatif 

dengan penggerak mekanisme four bar linkage, slider crank, dan quick return 

16 PRESENTASI TUGAS 3 

17 UJIAN AKHIR 
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2. Merancang mainan mekanikal edukatif 

tepat diberikan sebagai mata kuliah 

pilihan di JTM dengan jumlah 2 SKS 

mengingat pangsa pasarnya yang 

masih besar, baik sebagai mainan 

peraga di sekolah-sekolah maupun 

hiasan-hiasan bergerak di restoran dan 

cafe, loby hotel, tempat praktek dokter, 

dan lain-lain 

3. Mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah ini harus memenuhi pra-syarat 

telah menempuh mata kuliah fisika, 

kinematika dan dinamika, dan elemen 

mesin.   
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Abstract 
ISO 9001:2000 is an international standard that needs to be used by all small and medium 

industries (IKS) in Malaysia.  The contain element in ISO 9001:2000 is stressed on quality 

management system of the company. However many IKS in Northern Peninsular Malaysia are 

found not to obtain the ISO 9001:2000 certificate yet.  This shows that they do not use ISO 

9001:2000 standard in their company’s quality management system.  This situation will surely 

possess difficulties to the IKS companies to obtain a wider market opportunity especially when 

they have to compete with larger companies which are more established in the marketing 

business and gain consumers trust.  This study tries to evaluate to what extent actually the level 

of understanding of IKS’S worker toward ISO 9001:2000, and also to discuss the process 

involved towards ISO 9001:2000 certification and elements needed in the documentation 

process of ISO 9001:2000.  Indirectly this study is to help IKS in Malaysia to overcome 

weaknesses in their management system. 

Keywords: Case study, ISO 9001:2000, small and medium industry 

Introduction 

Customer satisfaction is an element that 

should not be neglected in business. This is 

because the connection between the seller 

and buyer will effect directly to profit and 

loss. Company will not be stable if there is 

inconsistency in their business 

management. As the result, the service and 

the product that have been produced by IKS 

will have no quality. This will bring doubt 

to the customer to use the product and the 

services. For long term period, IKS have to 

close their company because of the loss. 

ISO 9001:2000 is a good alternative 

solution to clarify uniformity in a company. 

The elements in ISO 9001:2000 give an 

absolute interest in a few important thing 

that involve every committees such as 

Quality Management System (QMS), 

Management Responsibility, Resources 

Management, Product Realization, 

Measuring, Analyses and Quality 

Improvement [1]. The ISO 9001:2000 mark 

at the product package and trading 

buildings shows that the companies have 

been awarded and have maintain the ISO 

9001:2000 successfully. 

Literature Review 

ISO is a Written Quality System that 

fixes the basic element that should have in 

2000 Quality System [2]. ISO 9001:2000 

gives an accentuation to the role of top 

management including authority and 

regulation needs, continuity improvement, 

having objectives as a measurement to 

every level and related functions, also 

ensuring the effectiveness of training 

(suitable for every organization and 

sector),monitoring the customers’ 

satisfactory information as a performance 

of measurement system, considering to the 

existing sources, controlling the “out-

sourced” process, analyzing data for 
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measurement purpose, and information of 

measurement quality objective 

achievement [3]. Committed company has 

to obey the ISO 9001:2000 which is as a 

way to get the ISO 9001:2000 achievement. 

A few processes need to be followed to 

achieve an acknowledgement of ISO 

9001:2000 by the accreditation committee. 

The process can be divided into 6 steps 

started by preparation step to the last 

process that is audit process by the chosen 

committee [4].  

Small and medium industry can be 

defined based on the number of full time 

employee, value of shareholder, and total 

value for entire company. Since there is no 

exactly definition for IKS, the observation 

to the development and industrial prospect 

in Malaysia by World Bank has concluded 

that IKS is an organization with 5 to 49 

employees (small category) or 50 to 199 

full time employees {medium  category) 

[5]. The committee of statistic in Malaysia 

said that IKS is a total of employees in the 

organization which is between 5 to 19 

employees for small industry and between 

20 to 100 employees for medium industry 

[6]. Ministry of Trading and Industrial 

defined IKS as companies with reserved 

shareholder for less or with RM 500,000 for 

small industry category, and those for 

medium industry is about RM 500,000 to 

RM 2.5 million. In labour aspect, small 

industry has 5 to 20 permanent employees 

and medium industry has 21 to 100 

permanent employees [7]. 

There are many obstacles for the IKS to 

continue to develop and become a major 

industry. The survey result by Mohamad 

Diah [8] concluded eight problems that 

faced by IKS. These are: 

 They could not afford their business 

capital 

 Limited credit income 

 Could not keep or attract skilful 
workers  

 Limited technology  

 Difficulty in getting business premises  

 Marketing information is not adequate 

 Lacks of exposure to modern business 
procedures 

 Could not accomplish the 
government's regulation 

Methodology 

There are a few approaches to collect 

data that have been identified in this study. 

Some of them that can be mentioned here 

are using the research procedure of ISO 

9001 Model,   having an inner audit quality 

with company quality officer, using the 

research form to assess how far the 

apprehension level of IKS employee to ISO 

9001:2000 and to identify the action by the 

company to improve quality management 

system, and conducting an interview with 

the entrepreneur of the participate IKS.  

Microsoft Office Excel is used for data 

processing. Data will be analyzed to get the 

value of mean, median, mod and standard 

deviation [9]. The data will be arranged 

before being concluded in graph and pie 

chart to give an easy reading to the reader 

about the study result. Next, the result will 

be discussed according to the graph and the 

chart found. 

Result and Discussion 

There are 498 IKS employees in Perlis, 

Kedah and Pulau Pinang those involved in 

this study. A few results are based on these 

respondents.  

 

 Differential of apprehension among 

employees in small and medium 
industry. 

 

This study found that the employee 

apprehension in medium industry is better 

than those in small industry when 35% the 

majority of employees in medium industry 

mark for 4th scale in the questionnaire form. 

This value is higher than the value in small 

industry which is only 29% as shown in 

Figure 1 and Figure 2.  
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Figure 1. Level of apprehension of 

employees in small industries 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Level of apprehension of 

employees in medium industries 

 

Although most of them said that they 

understand the ISO, statistical result shows 

the value of mod, median and mode are in 

the 3rd scales; proving that the employees 

does not really understand with QMS and 

ISO 9001:2000.  

We can analyze that the lower of 

differential and level of apprehension 

happen because of some factors such as the 

company location, competition in business, 

company management system and 

employee education background; and the 

most important thing is how far the 

management of the company will 

encourage the awareness of the quality 

among their employees.    

 

 Level of apprehension of supervisor. 

Study found that the level of 

apprehension for position supervisor and 

above is better than position supervisor and 

below (41% compared to 31%). However, 

the statistical shows that the level of 

apprehension still low when the value of 

mean, median and mode are in 3rd scale 

which as shown in Table 1.  

 

Tabel 1. Statiscal differences of 

apprehension 

 Supervisor- 

below 

Supervisor 

- above 

Mean 3.1 3.49 

Median 3.22 3.75 

Mode 3.79 3.99 

Varian 1.7 1.49 

Std.Dev. 1.3 1.22 

 

The differences between these two 

positions are caused by the differences of 

education and working experience. Besides 

that, for position supervisor and above, they 

are more close to the management and 

know better the system of the company. 

Therefore, it is clear that the effort of 

management of the company to increase the 

awareness of the employees towards the 

Quality is still low or none. 

 

 Differences of management action 
between small and medium industry.  

 32% of employees in small industry 

admit that they work in a company where 

their management try to practice a good 

management of ISO 9001:2000. On the 

other hand, 29% of them deny it. In medium 

industry, 30% of employee agrees that their 

management try to get a good management 

whereas 25% of them do not agree. Most of 

IKS employees admit that their company 

practices a good management but the result 

from statistical analyses in table 2 shows 

the mean scale for small industry is 3.12 

and 3.24 for medium industry. 

 

Tabel 2. Statiscal differences of action 

 Small 

industries 

Medium 

industries 

Mean 3.12 3.24 

Median 3.29 3.43 

Mode 3.61 3.81 

Varian 1.48 1.66 

Std.Dev. 1.21 1.29 

17%

15%

29%

26%

13%

Tidak Pasti Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju

Setuju Sangat Setuju

16%

12%

21%
35%

16%

Tidak Pasti Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju

Setuju Sangat Setuju
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This differential happens because most of 

the medium industry is exposed to the 

business rivalry which is indirectly force 

the company to have a good management. 

For the small industry, they think that they 

do not need any system to support their 

company because they are involved in 

lower risk business. 

 

 Level of apprehension for all the IKS 

employees. 

Majority of IKS employee’s 

apprehensions are in 4th scale. The facts 

show 33% of them understand with ISO 

9001:2000, 23% are not understand, 16% 

are not sure, 15% are really sure and  13% 

are not really understand. This is not 

enough to know the level of apprehension 

of employees. Statistical approaches have 

been used to assess the level of 

apprehension. Based on the statistical 

analysis, the mean value are 3.19, median 

3.44, mode 3.89 and standard deviation 1.3. 

These values show that the level of 

apprehension  for IKS employees are in a 

lower level and need to be improved to help 

the management of the company more 

better. A few factors that contribute to this 

problem have been identified such as factor 

of IKS location, education background, 

working experience, realization from 

managements, and company managements 

system. When the IKS is in the industrial 

area, it will be surrounded by other 

companies and indirectly this will bring a 

good rivalry among IKS. Education 

background and working experience makes 

person become more mature and smart in 

making a decision. IKS management plays 

an important role in encourage the 

awareness of quality among the employees. 

A good management system will generate a 

self-motivation to their employees. 

According to the previous analysis, the 

apprehension level of supervisor job and 

below contributes to the employee’s 

apprehension in small industry.       

 

 Level of IKS action towards to Quality 

System Management. 

Majority of IKS employees that is 31% 

said that their company does not have a 

good management. Nevertheless, 26% said 

that they satisfy with the management, 16% 

totally agree with the management, 14% are 

not sure and 13% are not satisfied with the 

management. Based on the statistical value 

it is found that the value of mean, median 

and mode are 3.21, 3.39 and 3.75 with 

standard deviation 1.27. This is happened 

because IKS companies do not care about 

the quality management system in their 

business especially for small industry. IKS 

entrepreneurs are satisfied if they fill their 

customer demands on product and service 

without considering a quality management 

system. It shows that the entrepreneurship 

knowledge about the quality is in a lower 

level. The study shows that IKS companies 

have problem to hire a specialist in quality 

field with a reasonable payment and this 

indirectly proves that IKS companies have 

a financial problem to improve the quality 

management system in their companies.  

 

 Involved process towards to ISO 
9001:2000. 

Generally the process for committed 

IKS companies to improve their 

management system to get the 

ISO9001:2000 certificate is by applying 6 

steps. And it is impossible for IKS to 

commit these steps without appointing an 

exterior consultant. IKS need to go through 

6 phases starting with preparation process, 

planning, development, implementation, 

assessment, evaluation and amenable audit 

to get the certificate. The activity for every 

process is as following: 

 

a. Preparation 

For the beginning stages, IKS need to 

establish the ISO Guidance Committee and 

Internal Audit Quality Committee and issue 

a publication to encourage the awareness of 

organization to participate towards ISO 
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9001:2000. In this stage, the appointed 

consultant will train the organization main 

employees and help to establish ISO 

Guidance Committee and Internal Audit 

Quality Committee with discretion of IKS 

management. Further on, the consultant and 

the appointed committee will raise the 

awareness and commitment in organization 

towards to the importance of ISO by 

publicity, communication, and full 

participation from the all involved persons. 

Further, the committee will identify the 

activity and existing practice towards to 

standard requirement of ISO 9001:2000. 

Current system will be studied according to 

the documentation, the data initialising, and 

the management controlling to fulfil ISO 

needs.  

b. Planning 

In this stage, ISO Guidance Committee 

with the assistance of appointed consultant 

will plan the step to execute ISO 9001:2000 

by using QMS. The committee needs to 

prepare the planning for all the coordination 

and time scheduling into a form that can be 

understood by the employees. The 

committees also need to make a selection 

and appoint the certification board for audit 

and certification works.  

c. Development 

This stage will give an accentuation in 

execute the ISO 9001:2000 needs 

especially in the necessary documents. The 

committee and office workers will involve 

in preparation of Quality Manual, Quality 

Procedure and other documents.  

d. Implementation 

The 4th stage will involve the IKS in the 

implementation of QMS standard practice 

that have been documentation in the stage 

before. The implementation covers all the 

record works and activity documentation 

and the existing operation in the 

organization to fulfils the QMS standard 

requirement of ISO 9001:2000. The entire 

person that involve in this implementation 

needs a guidance, assistance and support 

from the committee.  

e. Assessment and evaluation 

IKS will be involved in this stage to operate 

the audit pre-assessing. There are two forms 

of audit need to be processed, which are 

Internal Quality Audit and Adequacy 

Audit. The Committee of Internal Quality 

Audit that have been appointed in 1st stage 

and have been trained will lead and co-

ordinate all the quality management system 

activity including preceding the audit works 

before the external auditor take over the 

audit works. Documentation audit need to 

be done to check the entire needed 

document and to ascertain the documents in 

order to fulfil the ISO 9001:2000 quality 

requirement. 

f. Amenable Audit 

Amenable Audit is the last stage and in this 

stage, external auditor from appointed 

certification board will judge a current 

assessment. They will assess the effective 

of QMS implementation for ISO 9001:2000 

certification and the amenable of ISO 

9001:2000 requirements. The amenable 

allows the IKS to get the recognition of ISO 

9001:2000.   

 

 Documents that are needs to ISO 

9001:2000.   

QMS needs to clarify a few documents 

such as quality policies and quality 

objective statements, quality manual, 

procedures, supporting documents, and 

record control. Companies should take 

action according to these documents. 

Conclusion 

It can concluded that the level of 

apprehension of IKS companies in North of 

Peninsular Malaysia towards to ISO 

9001:2000 is in a lower level especially in 

small industry and for the employees in 

position supervisor and below. This study 

shows that the value of mean, median and 

mod are in 3rd scale which proves that the 

employees do not understand the concept of 

ISO 9001:2000. In this case, the 

management should not ignore the aspect of 

quality management system and they need 
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to take an initiative to clarify a quality 

management system in their companies. 

ISO 9001:2000 is an international standard 

that needs to be achieved by IKS companies 

to keep their successful. IKS companies 

need dare to change so that they are not 

leftover and still in the former level. The 

elements that are involved towards to ISO 

9001:2000 will guide and bring the IKS big 

changes in their management system.  
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Abstrak 

Tulisan ini menunjukkan usaha yang telah dilakukan oleh Program Studi Teknik Universitas 

Mercu Buana dalam menumbuhkan kesadaran sikap dan pentingnya keterampilan untuk 

meningkatkan kemampuan daya saing dan kompetensi dalam bidang keahlian dan 

keterampilan di dunia kerja. Usaha ini dilakukan dengan bertahap yang dimulai dari pameran 

poster, keikutsertaan mahasiswa pada kompetisi, pengembangan kreatifitas dan partisipasi 

dalam pameran internasional. Untuk menjaga kesinambungan sikap dan minat mahasiswa 

dalam bidang keterampilan maka dikembangkan laboratorium yang merupakan hasil produk 

mahasiswa dan dosen. Pengembangan profesi dilakukan bekerja sama dengan instansi luar 

antara lain: ProSinergi, ATMI dan Institut Migas. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah 

tingginya biaya untuk memperoleh sertifikasi profesional. Oleh karena itu, Prodi Teknik Mesin 

berupaya mendapatkan sumber dana dari luar. Pendekatan ini sangat signifikan karena 

mahasiswa yang selama ini pasif, sekarang bisa berkontribusi positif, ditunjukkan dengan 

hampir 50 proposal PkM Dikti dan keikutsertaan pada International Invention Innovation & 

Technology Exhibition (ITEX). 

Kata Kunci: Sikap, afektf, keterampilan, psikomotorik, kreatifitas mahasiswa 

 

1. Pendahuluan  

Menurut Mahadi dkk (2016), sikap 

mengacu kepada sopan santun, disposisi, 

perasaan, posisi dengan orang atau suatu hal; 

kecenderungan atau orientasi yang berasal 

dari pikiran seseorang. Karakteristik dari 

sikap adalah dinamik, karena sikap dapat 

berubah-ubah dan dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial dimana orang tersebut 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

orang lain di dalam suatu lingkungan. Sikap 

selalunya dibentuk melalui suatu latihan atau 

proses peningkatan kualitas diri. Sikap pada 

umumnya mempunyai tiga komponen utama 

yaitu kongnitif (cognitive), afektif (affective) 

dan perilaku (behaviour) atau yang dikenal 
sebagai model ABC. Komponen kognitif 

terfokus kepada suatu bentuk keyakinan, 

sementara itu afektif berhubungan dengan 

evaluasi diri dan perasaan, sedangkan 

komponen perilaku merupakan berwujudan 

dari tindakan terhadap suatu objek. 

Kebanyakan sikap seseorang dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarganya. Disamping 

melalui suatu proses, sikap juga dapat 

terbentuk secara langsung. Menurut para ahli 

sosiologi, sikap mempunyai empat fungsi 

pada individual seseorang sebagai berikut: 

a. Ilmu Pengetahuan. Sikap memberikan 

makna bagi kehidupan. Mengetahui 

sikap seseorang akan membantu kita 

memprediksi perilaku mereka. 

b. Diri sendiri/Ekspresi Ego. Sikap 

mengekspresikan diri membantu kita 

mengkomunikasikasi siapa diri kita dan 
membantu membentuk perasaan 

kepercayaan diri dalam mengungkap 

identitas diri kita. 
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c. Adaptasi. Hal ini diperlihatkan melalui 

sikap kebolehterimaan kita terhadap 

lingkungan sosial dengan orang lain. 

d. Pertahanan Ego. Memegang sikap yang 

melindungi harga diri kita atau 

membenarkan tindakan yang membuat 

kualitas [1]. 

 

Dalam proses pembentukan sikap 

mahasiswa, kehidupan kampus sangat 

penting bagi seorang mahasiswa. Hal ini 

tidak terlepas dari kenyataan bahwa sikap 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, 

termasuk lingkungan kampus atau 

universitas. Dalam pembentukan sikap 

mahasiswa, seorang mahasiswa akan 

mengalami proses penyesuaian. Penyesuaian 

adalah hubungan yang memuaskan antara 

organisme dan lingkungan fisik, psikologis 

dan sosial. Ketika mahasiswa menghadapi 

suatu tantangan, mereka mencapai 

penyesuaian dengan mengatasi situasi atau 

menunjukkan reaksi. Di satu sisi mahasiswa 

mencoba untuk beradaptasi  secara transisi 

dari lingkungan keluarga kepada lingkungan 

yang lebih luas seperti kampus dewasa; di 

sisi lain, mereka akan mencapai adaptasi 

kognitif seperti mengubah sikap lama 

mereka atau mencari cara untuk mengatasi 

masalah-masalah baru. Proses pembentukan 

sikap di dalam kampus oleh mahasiswa 

merupakan suatu proses pembelajaran dalam 

menghadapi dunia pekerjaan [2]. 

 

Menurut Schafer dkk (1986), proses 

pembentukan yang dilakukan secara 

bertahap akan menghasilkan suatu perilaku. 

Pada dasarnya ada tiga faktor yang 

mempengaruhi proses pembentukan sikap 

menjadi suatu perilaku, yaitu: 

a. Kebiasaan yaitu suatu tindakan dari 

individu yang diulangi secara teratur 

yang di pelajari dan diamati dari orang 

lain. 

b. Norma sosial yaitu sebuah standar  yang 

diterima secara bersama-sama oleh para 

anggota kelompok sosial dimana anggota 

diharapkan untuk menyesuaikan diri, 

dengan kesesuaian yang ditegakkan oleh 

sanksi positif dan negatif. 

c. Konsekuensi yang diharapkan dari 

perilaku yaitu  suatu evaluasi dan 

penilaian  oleh seorang individu tentang 

kemungkinan hasil dari setiap tindakan 

yang dilakukan [3]. 

 

Dengan demikian, lingkungan kampus 

juga haruslah dikreasikan sedemikian rupa, 

sehingga proses pembentukan sikap dan 

perilaku mahasiswa yang positif dapat 

dihasilkan. Prodi Mesin Universitas Mercu 

Buana melakukan proses pembentukan sikap  

dan perilaku mahasiswa secara bertahap. 

Usaha ini dilakukan dengan bertahap yang 

dimulai dari pameran poster, keikutsertaan 

mahasiswa pada kompetisi, pengembangan 

kreatifitas dan partisipasi dalam pameran 

internasional.  

 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimana usaha dan pendekatan yang 

dilakukan Prodi Mesin Universitas Mercu 

Buana Jakarta dalam menyikapi dan 

mempersiapkan tenaga kerja yang terampil 

dan kompetitif. 

 

2. Globalisasi 

Pada era globalisasi, perubahan  bentuk 

yang terjadi sangat  cepat dan  penuh 

ketidakpastian lingkungan dan tuntutan pasar 

yang semakin kompetitif. Kondisi 

menyebabkan perlunya suatu perubahan 

paradigma dan pendekatan untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang profesional, 

mempunyai kreativitas, inovasi dan 

keterampilan sehingga dapat berkompetisi. 

Globalisasi pada dasarnya di pengaruhi 

empat faktor yaitu: hukum dan kebijakan, 

makroekonomi, keinginan atau permintaan 

pasar serta perkembangan teknologi. Dalam 

globalisasi ini, kata kunci yang sangat 

penting adalah comptetiveness atau 

kemampuan untuk bersaing, dimana jika 

gagal dalam berkompetisi maka akan 

tersisihkan [4].  Sementara itu, kompetensi 

adalah pengetahuan, keterampilan, 
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kemampuan, atau karakteristik yang 

berhubungan dengan tingkat kinerja suatu 

pekerjaan seperti pemecahan masalah, 

pemikiran analitik, atau kepemimpinan. 

Lebih dari itu kompetensi menawarkan suatu 

kerangka kerja organisasi yang efektif dan 

efisien dalam mendayagunakan 

sumbersumber daya yang terbatas [5].  

Faqih (2004) mendefinisikan globalisasi  

merupakan suatu proses pengintegrasian 

ekonomi nasional bangsa-bangsa  ke dalam 

suatu sistem ekonomi global [6]. Sementara 

itu Vorosntov pada tahun 2015 

mendefenisikan globalisasi sebagai suatu 

proses evolusi negara-negara menjadi satu 

sistem pasar tunggal. Salah satu modal dasar 

yang sangat penting dalam dunia globalisasi 

adalah ketersediaan tenaga kerjaan yang 

terampil. Ketersediaan tenaga kerja terampil 

yang mencukupi akan mampu 

menggerakkan perekonomian suatu negara 

ataupun memajukan perusahaan [7].   

Berdasarkan hasil  survei yang dilakukan 

ASME dan dilaporkan oleh Kirkpatrick [8], 

ditampilkan  proyeksi keterampilan-

keterampilan yang dibutuhkan oleh alumni 

sarjana teknik mesin dunia hingga masa 

tahun 2030 seperti yang terlihat pada gambar 

1 hingga 3 seperti berikut:
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Gambar 1.  Hasil survei kemampuan lulusan teknik mesin [8] 
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Gambar 2.  Penilaian supervisor terhadap lulusan teknik mesin 

 

 

Gambar 3.  Bidang kebutuhan pengembangan diri 

 

Pada Gambar 1-3 ditunjukkan bahwa 

pengetahuan dasar, kepemimpinan, 

kemampuan praktis, kemampuan 

manajemen dan pengetahuan standar relatif 

masih rendah. Hasil survei ini diperoleh dari 

tiga sumber berbeda yaitu, supervisor dari 

industri, bagian karir dan pendidik. 

Menyangkut keterampilan tambahan.  

Gambar 3 menunjukkan beberapa 

keterampilan yang masih perlu 

dikembangkan terhadap luluan teknik mesin 

antara lain: kemampuan presentasi, 

negosiasi, penulisan akademis, penanganan 

konflik dan analisis resiko.
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Gambar 4.  Proyeksi keterampilan paling penting di tahun 2020 

Gambar 4 menunjukkan keterampilan yang 

dibutuhkan pada tahun 2020. Dengan 

demikian, dalam pembangunan Body of 

Knowledge dari program studi teknik mesin 

yang menyangkut peminatan perancangan 

produk mekanikal dan inovasi 

mempertimbangkan hal-hal di atas [9]. 

 

3. Strategi dan Pendekatan 

Perkembangan globalisasi juga 

berimbas kepada dunia pendidikan dan 

universitas dalam menyiapkan lulusan yang 

mempunyai keterampilan dan kompetitif 

agar mampu ikut berkompetisi [7,10]. 

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah  

bagaimana strategi dan pendekatan yang 

dilakukan oleh Prodi Mesin Universitas 

Mercu Buana dalam menyiapkan lulusannya 

agar mempunyai keterampilan dan 

kompetitif dalam dunia global yang 

perubahan berjalan dengan cepat serta 

memenuhi profil sebagai mana yang 

digambarkan pada gambar 4 di atas? 

 

Sebagaimana seperti yang telah 

dijelaskan pada bagian pendahuluan, salah 

satu strategi dan pendekatan yang digunakan 

oleh Prodi Mesin Universitas Mercu Buana 

Jakarta adalah melalui pendekatan 

perubahan sikap dan perilaku mahasiswa 

yang dilaksanakan secara bertahap. Hal ini 

dilakukan karena sebagaimana umumnya 

universitas yang mempunyai mahasiswa 

dengan beragam karakter, budaya, sosial dan 

ekonomi, dimana setiap mahasiswa akan 

membawa kebiasaannya ke dalam 

universitas[11]. Proses yang dilaksanakan 

secara bertahap ini secara psikologi akan 

memberikan stimulan atau rangsangan 
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kepada mahasiswa melakukan proses 

adaptasi. Selain itu stimulan yang diberikan 

secara berkelanjutan atau terus menerus akan 

membentuk secara perlahan akan tertanam 

dalam pikiran dan tindakan menjadi suatu 

kebiasaan dan budaya baru [1-3].  

 

Pada tahap awal, untuk meningkatkan 

keterampilan mahasiswa, Prodi Mesin 

mendesain praktikum, baik berupa 

praktikum yang bersifat rutin ataupun 

pelatihan yang bersertifat dan membangun 

fasilitas laboratorium  yang dapat menunjang 

serta membantu mahasiswa dalam memasuki 

dunia pekerjaan setelah mahasiswa 

menyelesaikan pendidikannya. Adapun 

desain modul praktikum dan  seperti terlihat 

pada tabel 1 dan 2 berikut:

 

Tabel 1. Desain Praktikum Prodi Mesin Universitas Mercu Buana 

No Mata Kuliah Praktikum 

1 Menggambar Mesin AutoCAD 

2 Konstruksi Mesin SolidWorks Dasar 

3 Perancangan Produk 
SolidWorks Lanjutan (Finit Elemen dan 

CFD) 

4 Statistik SPSS 

5 Pneumatik Hidrolik Pneumatik Hidrolik 

6 Proses Produksi Proses Produksi 

7 Konversi Energi Prestasi Mesin 

8 Teknik Pemipaan CAESAR II 

9 Statika Struktur Fenomena dasar mesin 

 

Tabel 2. Desain Pelatihan Bersertifikat Prodi Mesin Universitas Mercu Buana 

No Keterampilan Tools & Softwares 

1 Design (CAD & CAE) SolidWorks + Analisis Struktur 

2 Proses Produksi Welding 

3 Piping CAESAR II 

4 Audit Energi Ecotect Analysis 

5 K3 dan Perawatan  

6 Manajemen Energi  

7 Pembangkit Listrik  

8 Otomotif  

9 CNC CNC Machine 

 

Disamping menyediakan laboratorium untuk 

pelaksanaan praktikum, pelatihan dan 

penelitian, Prodi Mesin juga membentuk 

jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai 

770



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PD-003 

 

instansi luar seperti ProSinergi, ATMI dan 

Institut Migas yang juga bertindak sebagai 

tempat mahasiswa menjalankan kerja praktek 

dan magang selama beberapa bulan, sehingga 

mahasiswa akan terpapar dengan dunia kerja 

secara langsung. Disamping itu juga, kerjasama 

yang dibentuk ini juga sebagai salah satu usaha 

untuk memperoleh pendanaan dalam melakukan 

penelitian.  

 Salah satu hal hal terpenting dalam 

menghadapapi dunia globalisasi adalah 

tersedianya tenaga kerja yang mempunyai 

inovasi [4].  Inovasi merupakan salah satu dari 

12 pilar untuk menentukan tingkat produktivitas 

dan daya saing suatu Negara. Inovasi dapat 

digambarkan sebagai suatu kreasi dari ide, 

peralatan ataupun proses baru.  Inovasi dilihat 

sebagai salah satu  cara penyelesaian 

permasalahan untuk memasuki pasar baru, 

pemerintahan dan komunitas sosial melalui 

suatu proses, jasa, teknologi dan produk yang 

baru. Di dalam sains dan teknologi, inovasi 

dapat digambarkan mewakili perangkat original 

ataupun ilmu pengetahuan orginal, tetapi di 

dalam ekonomi, inovasi digambarkan sebagai 

model  “novel process” dalam bisnis dan pasar 

yang mempunyai dampak sosial dengan ide 

yang original  [12].  

Untuk mendukung kemampuan tersebut, 

Prodi Mesin juga menyediakan jurnal internal 

yaitu “ Jurnal Teknik Mesin”  dan juga jurnal 

Internasional yaitu “International Journal Of 

Innovation in Mechanical Engineering and 

Advanced Materials” . Keberadaan kedua jurnal 

tersebut cukup membantu menumbuhkan minat 

mahasiswa dan para dosen di lingkungan Prodi 

Mesin Universitas Mercu Buana melakukan 

penelitian ilmiah dan juga melakukan budaya 

menulis dan penelitian dan ini juga terlihat dari 
pencapaian bahwa tahun 2015 sebanyak 50 

proposal PkM Dikti telah dihasilkan.  

Setelah budaya menulis dan penelitian 

tumbuh, maka secara bertahap prodi Mesin juga 

mengikut sertakan mahasiswa dalam 

pertandingan poster dan inovasi baik di dalam 

negeri dan luar negeri seperti ITEX 

(International Invention Innovation & 

Technology Exhibition) 2016, dimana ajang 

ITEX 2016 tersebut, prodi Mesin mendapatkan 

dua medali emas melalui produk Metal-Air 

Batteries from Solid Waste  dan Pengembangan 

Modul Speed Limiter Plug and Play untuk 

Semua Jenis Bus dan Truk baik Konvensional 

Maupun Sistem Elektrik seperti terlihat pada 

gambar 5 dan 6 di bawah. Produk Metal-Air 

Batteeries from Solid Waste juga sudah 

teregister di HAKI dengan nomor 

C00201601262. Universitas Mercu Buana telah 

terdaftar sebagai anggota INNOPA dan pada 11 

Mei 2016.   

Proses penumbuhan sikap dan perilaku 

yang dilakukan pada lingkungan Prodi Mesin 

Universitas Mercu Buana Jakarta pada dua 

tahun terakhir sedikit demi sedikit telah 

membawa perubahan sikap dan perilaku yang 

positif. 

 

Gambar 5. Poster Metal-Air Batteeries 

from Solid Waste 
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Gambar 7. Produk tas dari pengolahan sampah 

plastik 

 

Gambar 6. Sistem kontrol speed limiter 

Selain kedua produk di atas, melalui usaha-

usaha yang dilakukan secara bertahap ini, Prodi 

Mesin juga telah menghailkan beberapa produk 

seperti yang terlihat pada gambar 7 - 9 di bawah 

ini.  

 

 

 

Gambar 8. Sabun cair ramah lingkungan
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Gambar 9. Virtual instrumentation dan virtual oscilloscope 

4. Kesimpulan 

Proses penumbuhan sikap dan perilaku 

yang dilakukan pada lingkungan Prodi 

Mesin Universitas Mercu Buana Jakarta 

pada dua tahun terakhir sedikit demi sedikit 

telah membawa perubahan sikap dan 

perilaku yang positif. Ini di tandai dengan 

beberapa pencapaian dalam menghasilkan 

proposal penelitian, menghasilkan produk 

inovasi dan juga memenangi lomba seperti 

ITEX 2016. 
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Pendekatan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Luaran (Outcome 

Based Education) dan Washington Accord 
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1Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia 
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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan pendekatan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan luaran 

(Outcome Based Education) dan Washington Accord di Program Studi Teknik Mesin Universitas 

Mercu Buana. Pertama-tama didefinisikan Body of Knowledge yang dilanjutkan dengan pembentukan 

profil alumni. Dari sini dijabarkan bahan kajian, metode pembelajaran, sistem pembelajaran, 

penilaian sesuai dengan standar KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dengan 

menambahkan unsur-unsur yang berkaitan pembelajaran sesuai dengan metode di atas. Pendekatan 

ini baru diterapkan pada beberapa Mata Kuliah di peringkat S1 dan sepenuhnya akan diterapkan pada 

program studi S2. Hasil yang diperoleh pada peringkat S1 sangat baik dan hasilnya ditunjukkan pada 

tulisan ini. 

Kata Kunci: Pembelajaran berdasarkan luaran, outcome based education, metode pembelajaran 

 

1. Pendahuluan 

Pembelajaran berorientasi luaran adalah 

pendekatan sistem pendidikan dan metode 

pembelajaran dimana luaran menjadi fokus dan 

hasilnya dapat dilihat dari prestasi mahasiswa di 

akhir perkuliahan [1, 2]. Metode OBE memberi 

tekanan kepada apa yang bisa dicapai 

mahasiswa setelah lulus mata kuliah, Student-

Centered Learning [3]. Orientasi luaran ini 

berbeda dengan sistem pembelajaran dengan 

orientasi input (sistem konvensional) dimana 

proses pembelajaran lebih diutamakan. 

 Pembelajaran yang diterapkan di 

sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia 

umumnya menggunakan metode Teacher-

centered (berorientasi input). Metode 

pembelajaran ini memberi tekanan terhadap 

proses belajar mengajar. Jika pendidik (dosen) 

telah menyampaikan mata kuliah dengan baik 

maka hal itu dianggap sudah cukup. Luaran 

tergantung dari hasil proses belajar mengajar 

tersebut. Model pembelajaran seperti ini relatif 

bergantung kepada tenaga pengajar. Prestasi 

mahasiswa diukur setelah proses belajar 

mengajar selesai. Bagus tidakk hasil yang 

dicapai mahasiswa bergantung dari proses 

belajar mengajar yang dilakukan. Salah satu 

kelemahan metode ini adalah capaian 

pembelajaran yang telah ditentukan di mata 

kuliah tidak bisa sepenuhnya dicapai. 

 Metode pembelajaran berorientasi 

luaran saat ini belum banyak dan bahkan belum 

diimplementasikan di Indonesia. Sistem 

Washington Accord juga berorientasi pada 

luaran akan tetapi harus pada level negara untuk 

bisa menerapkan kebijakan ini. Pada penelitian 

ini, sistem Washington Accord dijadikan 

sebagai salah satu rujukan pada proses 

pengembangan model pembelarajaran 

berorientasi luaran. Berdasarkan alasan di atas, 

maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk melihat implementasi 

model pembelajaran berorientasi luaran dengan 

tambahan acuaan dari sistem Washington 

Accord. OBE mengintegrasikan sejumlah 

proses antara lain desain kurikulum, asesmen 

dan metode belajar mengajar yang memberi 

tumpuan kepada apa yang mahasiwa bisa 

lakukan.  OBE menekankan agar Capaian 

Pembelajaran (CP) dapat dipenuhi dari aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai 

keadaan sosial, ekonomi dan budaya akademik. 

Dengan mengadopsi metode dan sistem 

pembelajaran berorientasi luaran, diharapkan 

bisa memperbaiki kualitas pendidikan 
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khususnya di Program Studi Teknik Mesin 

Universitas Mercu Buana (UMB) dan secara 

umum di Indonesia. 

 Beberapa metode dan hasil 

pembelajaran menggunakan OBE sudah banyak 

diimplementasikan di beberapa negara. Bansal 

et. al. [4] dan Espiritu & Budhrani [5] 

melaporkan bahwa OBE mampu menjaga 

kualitas kurikulum dan hasil pendidikan. Usaha 

untuk mengimplementasika OBE dilakukan 

dengan melakukan sosialisasi kepada 

mahasiswa seperti yang dilaporkan oleh 

Cabaces et. al [6]. Hasil implementasi OBE ini 

menunjukkan hasil yang positif terhadap 

prestasi mahasiswa dan lulusan [7-9]. 

 Penerapan OBE juga didukung oleh 

sarana teknologi informasi. Hasil penelitian 

menurut Akir et. al [10] menunjukkan 

perbandingan hasil nilai mahasiswa yang 

mengadopsi OBE dan tidak. Hasilnya nilai rata-

rata mahasiswa melalui pendidikan yang 

mengadopsi OBE naik signifikan. Harden [11] 

menceritakan pengaruh OBE di bidang 

pendidikan kedokteran. Pada pendidik di bidang 

kedokteran memiliki kecenderungan untuk 

terlibat dalam pengembangan kurikulum, 

termasuk topik apa yang harus diajarkan, 

bagaimana mengajar dan bagaimana mengukur 

jika suatu topik berhasil dipahami oleh 

mahasiswa. Malan [12] juga mengungkapkan 

banyak keuntungan dari OBE yaitu 

kecenderungan untuk membuat strategi 

perencanaan pembelajaran dengan tujuan 

pencapaian hasil pembelajaran. 

 Tiga aspek pendidikan kognitif, sikap 

dan keterampilan menjadi topik kajian dalam 

pelaksanaan OBE. Hasil riset hubungan OBE 

dengan aspek kognitif, afektif dan keterampilan 

mahasiswa juga dilaporkan oleh Mohayidin 
[13]. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 

pencapaian aspek kognitif memiliki skor 

tertinggi dibanding keterampilan. Usaha untuk 

mengimplementasikan OBE juga dilakukan di 

beberapa negara antara lain [14-16]. 

2. Metodologi 

Secara garis besar proses penelitian bisa dibagi 

ke dalam dua tahap utama. Pertama adalah 

pelaksanaan OBE dan kedua adalah evaluasi 

menggunakan pendekatan Continuous Quality 

Improvement (CQI). Pada tahap pertama 

dilakukan penyiapan dokumen dan borang-

borang untuk menjaga kualitas, keseragaman 

dan standar pelaksanaan OBE. Untuk 

memastikan pelaksanaan OBE setiap mata 

kuliah dijaga agar luaran sesuai dengan capaian 

pembelajaran. Sosialisasi dan pembekalan 

dosen pengampu sangat penting agar 

pelaksanaan OBE bisa berjalan dengan baik. 

Setiap dosen pengampu harus memahami 

metode OBE dengan baik agar luaran setiap 

mata kuliah bisa dicapai. Pelaksanaan OBE 

dilaksanakan selama semester berjalan. 

Pemilihan jenis asesmen (tugas, presentasi, 

ujian, tes atau quiz) dan metode pembelajaran 

(kuliah, tutorial, diskusi, studi kasus, praktikum, 

responsi atau penelitian) disesuaikan dengan 

mata kuliah dan menjadi tanggung jawab dosen 

pengampu asalkan semua capaian pembelajaran 

terpenuhi. 

 Tahap kedua adalah evaluasi 

menggunakan pendekatan Continuous Quality 

Improvement (CQI). Peningkatan mutu 

manajemen dilakukan dengan Continuous 

Quality Improvement (CQI) dengan mekanisme 

controlling melalui hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengawasan melalui Laporan Pencapaian 

Sasaran Mutu dan Laporan Kinerja Unit 

Sasaran Mutu dan Program Pencapaian 

Sasaran Mutu. Selain Laporan Pencapaian 

Sasaran Mutu, pada tiap akhir semester 

Ketua Program Studi dan Dekan juga harus 

membuat Laporan Kinerja per semester. 

2. Audit Internal. Sesuai dengan persyaratan 

dalam sistem manajemen mutu tersebut, 

dilakukan audit internal maupun audit 

eksternal. Audit internal dilakukan oleh 

auditor internal di bawah Pusat Penjaminan 
Mutu. Selain dilakukan untuk melihat 

kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan 

dengan prosedur-prosedur dan panduan 

yang telah ditetapkan di UMB, juga untuk 

melihat ketercapaian sasaran mutu ataupun 

standar mutu. 

3. Tinjauan Manajemen. Rapat Tinjauan 

Manajemen yang dipimpin Rektor dan 

seluruh pimpinan unit, dilaksanakan secara 
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berkala. Tinjauan Manajemen dimaksudkan 

untuk melihat masalah-masalah potensial 

yang ditemukan pada audit internal, maupun 

survey kepuasan pelanggan. 

4. Survei kepuasan pelanggan. Survey 

kepuasan pelanggan internal maupun 

eksternal dilakukan secara periodik, 

misalnya: survey proses belajar mengajar 

dilakukan per semester untuk seluruh mata 

kuliah. Demikian juga dengan survey 

terhadap kebutuhan pengguna (perusahaan) 

telah dilakukan. Hasil survey tersebut 

merupakan salah satu alat pengawasan 

Pimpinan. 

5. Pengawasan dengan menggunakan 

sistem informasi Pengawasan dilakukan 

melalui sistem pengendalian dan 

pengawasan berbasis IT yang telah 

dibangun secara sistematis di UMB. Melalui 

sistem tersebut Pimpinan universitas, 

fakultas, direktorat maupun PS dapat 

memantau pelaksanaan kegiatan di unitnya. 

Misalnya untuk proses belajar mengajar, 

melalui sistem informasi akademik, 

ketepatan masuk dosen pengajar, maupun 

kesesuaian perkuliahan dapat dipantau. 

 Laporan pencapaian sasaran mutu, 

laporan kinerja, hasil survei kepuasan 

pelanggan, survey kepuasan pengguna, hasil 

laporan audit internal dan eksternal dikompilasi 

dan dianalisis oleh Pusat Penjaminan Mutu 

Seluruh elemen monitoring dan berbagai 

laporan di atas, dijadikan bahan untuk 

melakukan tindakan korektif, maupun evaluasi 

diri organisasi dalam menentukan atau 

menetapkan sasaran mutu tahun berikutnya.  

 Salah satu metode untuk memenuhi 

capaian pembelajaran melalui pendekatan OBE 

adalah partisipasi mahasiswa dalam beberapa 
kegiatan. Langkah ini dilakukan untuk 

mengukur keberhasilan pelaksanaan OBE. 

Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara 

lain pameran poster, studi kasus, kegiatan PkM 

DIKTI dan keikutsertaan pada seminar nasional. 

 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini merangkum hasil dan capaian yang 

diperoleh oleh Prodi Teknik UMB dalam rangka 

pendekatan pembelajaran berdasarkan luaran. 

Capaian pertama adalah rumusan body of 

knowledge sebagai bidang peminatan dan 

lulusan yang diharapkan. Hasil kedua adalah 

proses perbaikan capaian pembelajaran untuk 

mata kuliah. Terakhir adalah keikutsertaan 

mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah. 

3.1 Body Of Knowledge 

Konsep Body Of Knowledge menyangkut 

kedalaman dan luasnya pengetahuan, 

keterampilan umum dan  khusus serta sikap 

untuk memasuki dunia profesional insinyur. 

Oleh karena itu, Body of Knowledge 

merangkum: 

 Pengetahuan yang menyangkut teori, 
prinsip dan fundamental 

 Keterampilan menunjukkan 
kemampuan melaksanakan tugas dan 

menerapkan pengetahuan 

 Sikap yang merupakan cara pandang 

seseorang. 

Gambar 3.1 Irisan rumpun ilmu yang 

mendukung perkembangan ilmu teknik mesin 

Program Studi Teknik Mesin 

mengembangkan disiplin berbasis cabang ilmu 

teknik mesin yang didefinisikan sebagai ilmu 

teknik yang mempelajari peminatan konstruksi, 

konversi energi dan teknik otomotif. Body of 

knowledge keilmuan Teknik Mesin meliputi 

Teknik Mesin

Perancangan 
produk

Konstruksi 
Mesin

Teknik 
Pemipaan

Mesin 
Pemindah 

Bahan

CNC dan 
Simulasi

Energi 
Terbarukan

Utilitas 
Industri

Audit Energi

Konstruksi 
Otomotif

Elektro 
Otomotif
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bidang berikut: Perancangan produk, 

Konstruksi Mesin, Teknik Pemipaan,  Mesin 

Pemindah Bahan, CNC dan Simulasi, Energi 

Terbarukan, Utilitas Industri, Audit Energi, 

Konstruksi Otomotif, dan Elektro Otomotif. 

Keilmuan ini disampaikan baik melalui metode 

ilmiah analitik maupun empirik guna mencapai 

tingkatan kognitif, dari pemahaman hingga 

penerapan dalam perancangan. 

Gambar 3.2 Bagan bangunan hubungan antara 

akademisi, pemerintah, investor, masyarakat 

dan pasar 

Pondasi pendekatan rumpun ilmu teknik 

mesin adalah pada pengembangan riset dan 

teknologi, karena tanpa pengembangan riset dan 

teknologi maka akan sulit melakukan 

pengembangan produk menjadi lebih baik dan 

diterima oleh pasar dan konsumen.  Disamping 

itu diperlukan komponen lain sebagai pilar dan 

komersilisasi sebagai atap bangunannya. Hal ini 

terlihat seperti bagan bangun pada Gambar 3.2.  

Peranan pemerintah sangat diperlukan, 

karena pemerintah adalah pemegang regulasi 

dan kebijakan, sementara investor diperlukan 

karena mereka adalah adalah para pemilik 

modal dan masyarakat adalah penguna produk 

yang dapat memberikan input apa yang mereka 

produk seperti apa yang mereka perlukan. 

 Menurut  National Society of 

Professional Engineers (NPSE) [17] ada 30 

kemampuan yang direkomendasikan dari 

Engineering Body of Knowledge yang terdiri 

dari Kemampuan Dasar, Kemampuan Teknis 

dan Kemampuan Praktek Profesional. 

Berdasarkan uraian di atas, Program Studi 

Teknik Mesin mempunyai peranan yang penting 

dalam melakukan pengembangan riset dan 

teknologi untuk menuju komersialisasi. Karena 

pengembangan riset dan teknologi tanpa diikuti 

oleh kemanfaatan dari teknologi tersebut akan 

hanya membuat ilmu pengetahuan menjadi 

tidak berguna dan menjadi barang yang usang. 

Dengan konsep ini, maka program studi teknik 

mesin juga akan menghasilkan para alumni yang 

mempunyai kemampuan seperti berikut: 

1. Techonopreneur, yang mampu 

mengembangkan produk, mencari 

pendanaan serta memasarkan produk yang 

dihasilkan. 

2. Perekayasa, yang mampu mengembangkan 

proses dan produk yang dapat dimanfaatkan 

pada bidang pekerjaannya. 

3. Konsultan, yang mampu mengidentifikasi, 

merumuskan, dan menyelesaikan 

permasalahan khususnya dalam bidang 

teknik mesin dengan pendekatan multi 

disiplin. 

4. Peneliti, yang mampu merancang, 

melakukan dan mengelola penelitian serta 

dapat menganalisa dan 

menginterprestasikan hasil dari penelitian 

tersebut. 

5. Akademisi, yang mampu mengembangkan, 

menerapkan dan menguji dalam bidang 

keteknikan. 

3.2 Rumusan Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran adalah standar 

kompetensi lulusan yang merupakan kriteria 

minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Capaian pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan studi pelacakan 

terhadap universitas dengan merujuk kepada 

standar akreditas ABET (Accreditation Board 
for Engineering and Technology). Sesuai 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) Level 6 dan Body of Knowledge, 

capaian pembelajaran Program Studi Teknik 

Mesin Jenjang Sarjana (S1) dapat dilihat pada 

Tabel 3.1.

 

Pengembangan Riset dan Teknologi 

(Akademisi/Peneliti) 

Pemerintah Investor Masyarakat 

Pasar 
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Tabel 3.1 Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes/LO) 

Aspek Penilaian 
Domain 

Pembelajaran 
Capaian Pembelajaran (CP/LO) 

CP1/LO1 

Pengetahuan 
Kognitif 

Mampu menerapkan dan mengembangkan 

pengetahuan matematika, sains, ilmu teknik mesin 

dan pengetahuan lainnya yang relevan 

CP2/LO2 

Pengetahuan 
Kognitif 

Mampu merancang, melakukan dan mengelola 

eksperimen, serta dapat menganalisis dan 

menginterprestasi  data 

CP3/LO3 

Design 
Keterampilan 

Mampu merancang suatu komponen, sistem atau 

proses mekanikal berdasarkan kriteria perancangan 

tertentu 

CP4/LO4 

Keteramplian 

menyelesaikan 

masalah/Problem 

Solving 

Keterampilan 

Mampu memanfaatkan metode, keterampilan dan 

peralatan teknik modern yang diperlukan untuk 

pekerjaan teknik mesin 

CP5/LO5 

Keterampilan Problem 

Solving 

Keterampilan  

Mampu mengidentifikasikan, merumuskan dan 

menyelesaikan masalah-masalah teknik mesin 

dengan multidisiplin 

CP6/LO6 

Kewirausahawan 
Keterampilan 

Memiliki pengetahuan dasar-dasar kewirausahaan 

dan manajemen proyek.  

CP7/LO7 

Profesional, Sosial, Etik 

dan Kemanusiaan 

Sikap dan tata 

nilai 

Memiliki pemahaman umum mengenai dampak 

solusi teknik dalam kontek global, ekonomi, 

lingkungan dan social dan mampu berpikir serta 

berlaku kreatif dan inovatif 

CP8/LO8 

Tim work 

Sikap dan tata 

nilai 

Mampu berperan efektif baik sebagai individu 

maupun dalam kelompok multi disiplin/budaya 

CP9/LO9 

Life long Learning 

Sikap dan tata 

nilai 

Memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar 

sepanjang hayat 

CP10/LO10 

Profesional 

Sikap dan tata 

nilai 
Memiliki etika dan tanggung jawab profesi 

CP11/LO11 

Kemampuan 

Berkomunikasi 

Sikap dan tata 

nilai 

Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan 

maupun tulisan, dalam bahasa Indonesia maupun 

bahasa Inggris 

 

3.3 Pelaksanaan OBE 

Untuk memastikan proses pembelajaran dengan 

pendekatan OBE, prosedur dibuat agar standar 

pelaksanaan bisa sama. Beberapa standar 

pelaksanaan antara lain desain dan verifikasi 

asesmen. Tabel bawah ini adalah contoh borang 

asesmen dan verifikasinya.
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Tabel 3.2 Borang asesmen ujian 

Program Studi Teknik Mesin 

Nama Mata Kuliah Perancangan Produk 

Kode Mata Kuliah 13039 

Semester II 

Tahun Akademik 2016/2017 

Dosen Pengampu Haris Wahyudi 
 

Question 

No. 

Course 

Content/ 

Topics 

Levels of Cognitive Domain 
Total 

Marks 

(%) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Know

ledge 

Compre

hension 

Applic

ation 
Analysis 

Synth

esis 

Evalu

ation 

Q1 (a) 
Identifikasi 

masalah 
5         

15 

  (b) Spesifikasi 5 5        

Q2 (a) 
Konseptual 

desain 
   10       

20 

  (b) Matriks kriteria     10      

Q3 (a) 
Pemilihan 
konsep terbaik 

5  5 5       
25 

  (b) Justifikasi     10      

Q4 (a) Konsep terbaik   10         
20 

  (b) Prinsip desain     10       

Q5 (a) Gambar desain    10       

20  
  (b) 

Bentuk dan 
ukuran 

    10      

Q6 (a)               
  

  (b)               

Total Marks (%) 15 30 45 10 0 0 
100 

100 

Tabel 3.3 Borang verifikasi mata kuliah 

Program Studi/ Jenjang Teknik Mesin/ Sarjana Strata 1 Nama Mata Kuliah Perancangan Produk 

Kode Mata Kuliah 13039 Jenis Asesmen Tugas 

Semester II Tahun Akademik 2016/2017 

Dosen Pengampu Haris Wahyudi, ST. M.Sc 
Dosen yang 

Memverifikasi  

Prof. (Em.) Dr. Darwin 
Sebayang 

Disetujui Oleh Ketua Program Studi atau Assessment Committee 

 

No Assessment features 
√ or X or 

N/A 
Comments 

1 
Apakah capaian pembelajaran dan kriteria penilaian adalah 

relevan dan secara jelas ditulis? 
  

2 
Apakah deskripsi/informasi relevan dan bisa difahami oleh 

mahasiswa? 
  

3 
Adakah peluang mahasiswa bisa membuat keputusan untuk 

memilih? 
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4 
Apakah pertanyaan sesuai dengan level mahasiswa, kompleksitas 

dan standar? 
  

5 Jenis aktivitas (kerja invidu atau kelompok)   

6 
Apakah asesmen ini relevan terhadap program studi yang 

ditawarkan? 
  

7 Apakah pertanyaan/arahan ditulis secara jelas?   

8 
Apakah bobot penilaian sesuai dengan pertanyaan 

(kompleksitas/kerumitan) dan bisa diketahui mahasiswa? 
  

9 Apakah batas akhir asesmen adalah realistik?   

10 Akapah asesmen yang disusun tidak terdapat kebiasan?    

11 Komentar lain yang spefisik   

 

Dosen Pengampu 

Nama dan Tanda Tangan: 

 

Tanggal Verifikasi: 

 

Dosen yang Memverifikasi 
Nama dan Tanda Tangan: Tanggal Verifikasi: 

 

Ketua Program Studi atau 

Assessment Committee 

Nama dan Tanda Tangan: 

 

Tanggal Verifikasi: 

 

Catatan: √ : kriteria terpenuhi 

X : Kriteria tidak terpenuhi (komentar wajib ditulis sebagai perbaikan dosen pengampu) 

  N/A : Not Applicable 

3.4 Continuous Quality Improvement (CQI) 

Continuous Quality Improvement dilaporkan 

untuk penilaian setiap soal ujian. Sesudah 

selesai ujian maka setiap pengampu mata kuliah 

melaporkan ketercapaian pembelajaran seperti 

grafik dan tabel di bawah ini. Saran dari dosen 

pengampu harus dilaporkan pada setiap 

semester pada contoh di bawah ini.

Tabel 3.4 Contoh laporan hasil ujian tengah semester 

      OVERALL CQI PERFORMANCE 

Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 
Grade 

Overall 
TEST: 

10% 

M. EXAM: 

30% 

No. % No. % No. % 

80 100 A 2 16.7 1 8.3 3 25.0 

74 < 80 B+ 4 33.3 3 25.0 3 25.0 

68 < 74 B 3 25.0 2 16.7 2 16.7 

64 < 68 C+ 2 16.7 3 25.0 1 8.3 

56 < 64 C 1 8.3 3 25.0 2 16.7 

45 < 56 D 0 0.0 0 0.0 1 8.3 

0 < 45 E 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 
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Gambar 2.4 Hasil penilaian sesuai jumlah 

mahasiswa 

 

Gambar 2.5 Hasil keseluruhan nilai mahasiwa 

3.5 Partisipasi Kegiatan Mahasiswa 

Partisipasi kegiatan mahasiswa Prodi Teknik 

Mesin UMB sebagai salah satu usaha untuk 

memenuhi capaian pembelajaran ditampilkan 

pada gambar di bawah ini. Kegiatan ini 

dilaksanakan sebagai salah satu usaha untuk 

memenuhi capaian pembelajaran, misalnya 

untuk mata kuliah Metodologi Penelitian

a. Pameran Poster 

  
Gambar 3.1 Pameran Poster hasil karya mahasiswa Mesin 

 

b. Proposal PkM DIKTI 

 
Gambar 3.2 Proposal PkM DIKTI yang berhasil diunggah mahasiswa 
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c. Accepted Paper Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (LKTIM 2016, Semarang) 

  
Gambar 3.3 Paper yang diterima pada LKTIM 2016, Semarang 

 

d. Kompetisi International  Invention 

Innovation & Technology Exhibition (ITEX)  

2016 di Kuala Lumpur 

Pada ITEX (International Invention 

Innovation & Technology Exhibition) 2016 di 

Kuala Lumpur, tim UMB mengikutsertakan 

hasil inovasi yang berjudul Metal-Air Batteries 

from Solid Waste seperti terlihat di bawah. 

Produk ini sudah teregister di HAKI dengan 

nomor C00201601262. Pada pertandingan di 

ITEX kedua produk yang diusulkan telah 

berhasil memperoleh penghargaan tertinggi 

yaitu mendapatkan kategori Gold. 

Selain itu ada beberapa partisipasi 

mahasiswa mesin UMB dalam seminar nasional 

seperti Tabel 3.5 di bawah 

 
Gambar 3.2 Kompetisi ITEX 2016 di Malaysia mendapat penghargaan Gold 

.
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Tabel 3.5 Seminar nasional yang diikuti mahasiswa UMB 

No Program 
Penyelenggara 

dan Waktu 
Partisipasi mahasiswa UMB & Judul 

1 

International Engineering 

Student Conference 

(IESC) 

Universitas 

Indonesia, 2016 

Edfina Fitriani G.S, Akbar Maulana, Febry Royani 

The Implementation of Outcome-Based Education 

(OBE) in Mechanical Engineering Department Mercu 

Buana University 

2 

International Engineering 

Student Conference 

(IESC) 

Universitas 

Indonesia, 2016 

Pardan, Guntur, Rian, Fazri, I G Ayu Arwati 

The Influence of Polyferol Catalyst Concentration to 

the Performance of Aluminium-Air Battery 

3 

Lomba Karya Tulis 

Ilmiah Nasional, Pekan 

Ilmiah Nasional, 2016. 

Unila Lampung, 

2016 
Ahmad Alfin 

Beberapa usaha di atas telah diterapkan 

sebagai indikasi bahwa capaian 

pembelajaran pada mata kuliah metodologi 

penelitian dipenuhi. Aspek kognitif dapat 

diukuru dari hasil asesmen dalam bentuk 

ujian dan tes sedangkan aspek sikap 

ditunjukkan oleh perilaku dan kedisiplinan 

selama proses belajara mengajar 

berlangsung. Aspek afektif saat ini sudah 

diukur dan dicatat secara online pada sistem 

SIA (Sistem Informasi Akademik) di 

Universitas Mercu Buana. 

4. Kesimpulan 

Pelaksanaan metode pembelajaran 

berorientasi luaran (OBE) telah 

dilaksanakan di prodi Teknik Mesin 

Universitas Mercu Buana. Sistem 

pembelajaran melalui pendekatan OBE 

difokuskan kepada pencapaian luaran 

(capaian pembelajaran) di setiap mata 

kuliah. Pencapaian luaran menjadi fokus 

dalam proses belajar dan peningkatan mutu 

kualitas pengajaran dilakukan melalui 

proses CQI. Hasil positif dari pendekatan 

sistem pembelajaran berorientasi luaran 

(OBE) ditandai dengan terpenuhinya 

capaian pembelajaran yang ditentukan di 

mata kuliah. Partisipasi mahasiswa dalam 

berbagai kegiatan adalah kriteria penting 

dalam OBE sehingga aspek kognitif 

(pengetahuan), psikomotor (keterampilan) 

dan afektif (sikap dan tata nilai) bisa diukur 

pencapaiannya. 
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Pendidikan Tinggi Teknik dan Pengembangan Industri; 

Ultra-Marathon menuju 17000 US Dollar per Kapita 

 

Djoko Suharto1,*, Arief Haryanto1, Satrio Wicaksono1, Bentang Arief 
Budiman1 

1Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung 

Jl Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia 

*Email: ds@ftmd.itb.ac.id / djokosuharto@yahoo.com 

 

Abstrak 

Makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang tantangan ke depan yang kita hadapi 

untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh elemen bangsa. Tantangan di era globalisasi saat ini, yaitu 

bagaimana berperan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan, yang tidak kalah 

penting, tantangan untuk mengubah sikap mental bangsa kita sendiri. Pertama-tama akan dibahas 

gambaran dari skenario perkembangan makro ekonomi sampai tahun 2045 (100 tahun kemerdekaan). 

Selanjutnya akan dikemukakan pentingnya sumber daya manusia sebagai “Mesin Pertumbuhan 

Ekonomi” yang dikembangkan melalui program pendidikan yang terencana dan terstruktur dengan 

baik. Pendidikan yang meliputi pendidikan agama, budi pekerti, dan karakter, dimulai dari pendidikan 

dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan yang tidak hanya mempersoalkan kuantitas tetapi juga 

kualitas dan relevansinya dengan tempat kerja, baik di sektor jasa maupun industri. Kemudian akan 

didiskusikan kaitan dan peranan pendidikan teknik dalam pengembangan industri dan kontribusinya 

ke pertumbuhan ekonomi nasional. Bagian terakhir dari makalah ini mengilustrasikan peranan 

perguruan tinggi teknik, khususnya Teknik Mesin, dalam penelitian yang seharusnya diarahkan ke 

industri supaya mempunyai dampak tinggi untuk Indonesia. 

Kata kunci: Pendidikan Teknik, Industri, Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia  

 

Prolog 

Alumni Teknik Mesin ITB mempunyai 

modal sosial yang tidak ternilai harganya yaitu 

semangat Solidarity Forever. Semangat ini 

diwariskan oleh generasi senior ke generasi 

muda dan diimplementasikan dalam suasana 

kekeluargaan di perkumpulan alumni kami. 

Sebagai contoh, saat ini alumni mengusahakan 

bantuan dana untuk program Akreditasi 

Internasional Fakultas Teknik Mesin dan 

Dirgantara. Salah satu ide menarik untuk 

pengumpulan dana adalah penyelenggaraan 

kegiatan lari ultra-marathon dari Jakarta ke 

Bandung. Tentu saja kondisi fisik yang prima 

dan mental yang kuat serta tidak mudah 

menyerah merupakan syarat mengikuti lari 

ultra-marathon. Visi untuk meningkatkan 

kesejahteraan bangsa, menuju tingkat ekonomi 

yang memadai dengan dukungan dari 

pengembangan industri, dapat dianalogikan 

seperti lomba lari ultra-marathon. Lomba 

tersebut memerlukan perencanaan dan 

persiapan yang matang serta harus dijalani 

dengan mental baja. 

 

Skenario Makro Ekonomi 

Indonesia saat ini sudah tidak lagi termasuk 

negara miskin walaupun belum bisa 

dikategorikan sebagai negara kaya. Dengan 

pendapatan per kapita lebih dari 3000 dollar, 

Indonesia termasuk pada kategori negara 

berpendapatan menengah-bawah [1]. Bila 
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[2] “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)“, Lampiran peraturan presiden 

republik indonesia no. 32 tahun 2011, 2011 

[3] “Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam tahun 1996-2014“, Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id  (diakses 

pada tanggal 29 september 2016) 

[4] “Saudi Arabia facts and figures“, Organization of the Petroleum and Exporting Countries (OPEC), 

http://www.opec.org (diakses pada tanggal 27 september 2016) 

dihitung dengan faktor power purchasing 

parity pendapatan per kapita Indonesia berada 

di tingkat rata-rata dunia. Berdasarkan data 

Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia 

sudah termasuk dalam G 20. Pada masa 

pemerintahan presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY), perencanaan jangka 

panjang berupa Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) telah dibuat sampai tahun 2045, yang 

merupakan skenario 100 tahun kemerdekaan 

Indonesia [2].  

Gambar 1 memperlihatkan skenario 

tersebut. Dokumen MP3EI merupakan 

perencanaan yang cukup komprehensif dan 

bisa dijadikan referensi karena mengandung 

data rinci untuk berbagai komoditas dan 

kegiatan ekonomi Indonesia. Proyeksi 

pertumbuhan ekonomi pada Gambar 1, 

menurut pandangan kami, terlalu optimis 

sehingga prediksi tahun 2014 pun sudah tidak 

tercapai. Memang tidak mudah membuat 

proyeksi ekonomi apalagi dalam jangka waktu 

lama. Bila dibaca dengan hati-hati, prasyarat 

yang dikemukakan dalam dokumen MP3EI 

sangat berat untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, 

perlu dipikirkan alternatif skenario lain yang 

lebih realistis. 

Gambar 2 merupakan skenario alternatif 

dengan memperhitungkan faktor energi yang 

bisa disediakan dan kondisi lingkungan yang 

wajib dijaga. Usulan pertumbuhan moderat 

tersebut juga mempertimbangkan faktor 

konektivitas negara kepulauan yang jauh lebih 

sulit dari negara daratan, serta aspek sosial dari 

berbagai suku bangsa. Kita semua setuju bila 

persatuan bangsa dijaga dan dirawat dengan 

baik, maka akan menjadi modal sosial yang 

tidak ternilai untuk NKRI. Pada Gambar 2, 

proyeksi pendapatan per kapita hanya 

ditargetkan lebih dari dua kali  dalam jangka 

waktu 10 tahun dan antara 5 dan 6 kali pada 

tahun 2045. Tergantung dari kondisi 

pertumbuhan ekonomi, target tersebut juga 

tidak mudah untuk dicapai, namun perlu 

diusahakan sekuat tenaga agar Indonesia 

terhindar dari fenomena middle class trap. 

Sekali lagi analoginya adalah seperti lari ultra-

marathon yang memerlukan perencanaan dan 

persiapan yang matang serta harus 

diimplementasikan dengan mental baja. 

 

 
Gambar 1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia versi MP3EI [2] 

 

 

 
Gambar 2. Usulan proyeksi pertumbuhan 

ekonomi moderat yang berkelanjutan. 

Sumber Daya Manusia sebagai Mesin 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pola pikir bahwa Indonesia mempunyai 

sumber daya alam (SDA) yang berlimpah 

hendaknya dievaluasi dan ditinjau kembali 

karena akan menimbulkan persepsi bahwa 

Indonesia sangat kaya SDA dan dapat hidup 

bergantung dari SDA. Contoh ekstrem adalah 

produksi minyak bumi beberapa tahun 

terakhir. Produksi Indonesia sudah kurang dari 

800.000 barel per hari, jauh lebih rendah dari 

Saudi Arabia yang menghasilkan sekitar 10 

juta barel per hari [3, 4]. 
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[5] D. Suharto dan Z. Abidin, “Demographic Advantage, Where it should be directed“, Keynote Speaker Presentation,   

2nd ACIKITA International Conference on Science and Technology, Jakarta, 26-28 August 2012. 

[6] L. Lanqing, “Education for 1,3 Billion“, Pearson Education and Foreign Language Teaching & Research Press, 

Beijing, 2005 

[7] "World Economic Outlook Database", International Monetary Fund, April 2016. 

[8] M. Abduhzen, “Pesan untuk Kemdikbud“, Kompas 29 Agustus 2016 

Apabila dihitung per kapita, produksi 

minyak Indonesia hanya 0.003 barel per 

kapita-hari sedangkan Saudi Arabia lebih dari 

seratus kalinya yaitu 0.309 barel per kapita-

hari. Data diatas tidak untuk membuat kita 

menjadi pesimis tetapi kita harus bisa 

menyadari kondisi kekayaan alam Indonesia. 

Untuk itu, perlu dilakukan studi secara ilmiah, 

yaitu menghitung kekayaan alam Indonesia 

per kapita dan membandingkannya dengan 

kekayaan alam negara lain. 

Sebaliknya, penduduk Indonesia yang 

berjumlah lebih dari 250 juta jiwa adalah aset 

yang sangat berharga bila mereka mendapat 

pendidikan yang baik [5]. Sebagai ilustrasi 

bandingan disajikan arsitektur makro pola 

pendidikan di Singapura pada Gambar 3, 

dimana Singapura menekankan pendidikan 

vokasi melalui Institute of Technical 

Education (ITE, semacam SMK) dan 

Politeknik. Jumlah Universitas di negara 

tetangga tersebut dibatasi dan ditujukan untuk 

menghasilkan pemimpin, pemikir serta high 

level professional. Namun lulusan ITE dan 

Politeknik adalah komponen komunitas yang 

juga sangat penting karena mereka adalah 

pekerja profesional penggerak ekonomi dan 

bagian terbesar dari golongan menengah. 

Gambaran perbandingan yang lain, Cina 

mempersiapkan sumber daya manusia dengan 

serius pada awal reformasi ekonominya [6]. 

Sehingga saat ini Cina sudah menjadi kekuatan 

ekonomi nomor dua di dunia setelah Amerika 

Serikat [7]. 

Sebenarnya Indonesia juga sudah 

mempunyai konsep yang baik, seperti 

diperlihatkan pada arsitektur makro 

pendidikan Indonesia (Gambar 4). Namun 

konsep yang baik tidak cukup dan hanya akan 

menjadi wacana saja. Oleh karena itu 

diperlukan implementasi yang konsisten dan 

berkelanjutan. Mohammad Abduzen, salah 

satu pakar pendidikan Indonesia, secara 

komprehensif menulis tentang angka 

partisipasi sekolah, angka rata-rata lama 

sekolah dan penajaman pendidikan vokasi 

(SMK) [8]. Tantangan terbesar adalah 

mengkaitkan pendidikan dengan lapangan 

kerja (link and match) dan tidak hanya 

mempersoalkan kuantitas anak didik tetapi 

juga kualitas serta karakternya. Pada Gambar 4 

diperlihatkan usaha untuk mengkaitkan 

pendidikan dengan latihan kerja di industri 

(further industrial training) yang secara 

konsep sudah benar namun tidak mudah dalam 

implementasinya. Seperti sudah diketahui, 

industri di Indonesia sebagian besar masih 

kepanjangan tangan dari industri dari luar 

negeri dan peranan kita masih sebatas sebagai 

operator. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan cara 

kerja sama dengan para investor untuk ikut 

memberikan program latihan industri. 

Tantangan terbesar saat ini adalah 

menciptakan lapangan kerja baik di sektor jasa 

maupun industri dan membuat Indonesia lebih 

mandiri. Baru baru ini Komite Ekonomi dan 

Industri Nasional (KEIN) mengumumkan 

supaya Indonesia mengembangkan lapangan 

kerja di industri pengolahan sumber daya 

alam, maritim, pariwisata dan kreatif. 

Tantangan bagi kita semua untuk melakukan 

eksplorasi dan ikut membuka lapangan kerja 

sehingga konsep di Gambar 4 dapat terealisasi. 

Berbagai usaha untuk menjadikan SDM 

sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi ini 

dapat dianalogikan sebagai bagian dari lomba 

lari ultra-marathon yang memerlukan sikap 

mental yang tangguh. 

 

 
Gambar 3. Arsitektur makro pendidikan di 

Singapura 

788



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-7 Oktober 2016 

PD-005 
 

 

[9] “Pengembangan produk otomotif siswa SMK bersama mitra industri“, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia, 2012. 

[10] J. G. Wissema,“Toward the Third Generation University: Managing the University in Transition“, Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing, 2009. 

[11] D.Suharto dan A.I. Mahyuddin, “How Should We Educate Our Engineers”, Proceedings of the SEAMEO 

Colloquium on Engineering and Technology Education, Jakarta, Indonesia, , 9-11 January 1995. 

 
Gambar 4. Arsitektur pendidikan di Indonesia [9] 

 

 
Gambar 5. Klasifikasi universitas [10] 

Kontribusi Pendidikan Tinggi Teknik 

J.G. Wissema seorang guru besar dari Delft 

University of Technology mendefinisikan 

generasi dari universitas seperti terlihat pada 

Gambar 5 [10]. Universitas generasi pertama 

mempunyai fokus pada pendidikan sebagai 

kegiatan utama dimana setiap lulusannya 

diharapkan memenuhi persyaratan akreditasi 

dan sebagian besar bisa menjadi pekerja 

professional. Untuk pendidikan tinggi teknik, 

lulusan tersebut harus mempunyai pengalaman 

bekerja di bidang yang relevan supaya bisa 

menjadi insinyur professional [11].  

Saat ini perundangan dan peraturan tentang 

insinyur professional sedang diterapkan agar 

sarjana teknik kita dapat berkompetisi baik di 

negara sendiri, di tingkat regional (ASEAN), 

maupun di tingkat global. Tugas dari Fakultas 

Teknik adalah menghasilkan lulusan dengan 

Learning Outcomes yang memenuhi syarat. 

Pengalaman dari Fakultas Teknik Mesin dan 
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[12] “Putting Higher Education to Work“, Work Bank East Asia and Pasific Regional Report, 2012 

[13] D.Suharto dan A.I. Mahyuddin, “Masa Depan Pendidikan Teknik Mesin di Indonesia“, Keynote Speaker 

Presentation, Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin VII, Manado, 4 November 2008. 

[14] D.Suharto, “Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk Penguasaan dan Pengembangan Teknologi“, Sidang Senat 

Terbuka ITB dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Angkatan 1991, 10 Agustus 1991 

[15] “Developing Strategies for University, Industry and Government Partnership in Indonesia“, Ministry of Education 

and Culture, 2013 

[16] A. Kurnadi, “Membangun Generasi Insinyur Berkeunggulan“, Presentasi di Reuni Akbar Alumni Teknik Mesin ITB, 

Puspitek Serpong, 26 September 2015. 

Dirgantara ITB dalam program akreditasi 

ASIIN (Jerman) dan EURO ACE (Masyarakat 

Uni Eropa) serta usaha yang sedang dijalankan 

oleh Fakultas Teknik Universitas Andalas 

(UNAND)  untuk memperoleh akreditasi dari 

ABET (Amerika Serikat) bisa dijadikan bahan 

pembelajaran. 

Perlu ditekankan sekali lagi permasalahan 

relevansi antara lapangan kerja dan program 

pendidikan, industrial/employment pull yang 

terkait dengan education push, yang juga 

merupakan tantangan nyata untuk lulusan 

perguruan tinggi. Masalah ini sebenarnya 

merupakan masalah universal yang telah 

dilaporkan oleh Bank Dunia tentang lima 

fenomena disconnects, salah satunya adalah 

fenomena disconnect antara lulusan perguruan 

tinggi dan lapangan kerja [12]. Berbagai cara 

untuk mendekatkan lapangan kerja dengan 

lulusan bisa dilakukan misalnya dengan 

program kerja praktek, magang, atau 

latihan/pendidkan lanjutan di perusahaan, 

yang sekarang dikenal sebagai Corporate 

University. Istilah ini tidak boleh 

disalahartikan, Corporate University bukanlah 

universitas seperti yang kita kenal tetapi 

merupakan sekolah atau program latihan di 

perusahaan. Beberapa perusahaan seperti 

Garuda Indonesia Airways dan Astra Grup 

telah melaksanakan program Corporate 

University ini dengan baik. 

Universitas generasi kedua dimana kegiatan 

riset juga dilaksanakan disamping pendidikan 

tidak akan dibahas terlalu banyak di makalah 

ini. Tulisan pada Seminar SNTTM ke 7 di 

Manado [13] bisa dijadikan referensi untuk 

kegiatan riset yang berkaitan dengan 

pengembangan ilmu maupun riset aplikasi di 

industri. Namun untuk bisa berkontribusi pada 

skenario pendapatan per kapita 17000 US 

Dollar atau lebih diperlukan usaha yang lebih 

keras dengan sinergi manajemen nasional yang 

kompleks. 

Pengembangan Teknologi dan Industri 

Universitas generasi ke-3 seperti disajikan 

pada Gambar 5 bisa berkontribusi aktif pada 

pengembangan industri, menciptakan nilai 

tambah dan ikut mendirikan industri lokal 

yang mandiri. Pengembangan industri 

memerlukan rekayasa bisnis untuk menguasai 

pasar dan menyediakan modal, rekayasa 

teknologi untuk alih atau adapsi teknologi, dan 

bahkan inovasi teknologi bila ingin menjadi 

pioner dan juara di industri tertentu. Selain itu 

tidak kalah pentingnya adalah rekayasa sosial 

untuk bisa mengembangkan sumber daya 

manusia yang mumpuni serta bersinergi 

dengan baik. Anjuran untuk program 

penyiapan sumber daya manusia dalam 

penguasaan dan pengembangan teknologi bisa 

dilihat di referensi berikut [14] yang menurut 

pendapat kami tidak bisa diimplementasikan 

dengan baik karena terkendala berbagai faktor 

ekonomi, politik, dan sosial, seperti krisis 

moneter 1998 serta kondisi keuangan yang 

kurang memadai. Disamping itu, program 

penguasaan dan pengembangan teknologi 

untuk mendukung industri belum sepenuhnya 

bisa diterapkan di Indonesia. Studi yang 

dilakukan oleh Balitbang Kemdikbud 

memetakan berbagai masalah yang dihadapi 

dan mempresentasikan beberapa contoh 

kerjasama antara universitas, industri, dan 

institusi pemerintahan [15]. Achdiat Kurniadi 

memetakan strategi penguasaan teknologi di 

industri menjadi beberapa tahap (Gambar.6) 

mulai dari smart follower, smart competitor, 

dan akhirnya smart innovator [16]. 

Menurut pendapat kami diperlukan 

pemikiran dan perencanaan yang lebih matang 

untuk mensinergikan berbagai konsep dan 

permasalahan dengan usaha perencanaan 

makro yang sudah dibuat  seperti   Masterplan 
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[17] “Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035”, Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, 

2015  

Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia-MP3EI, 2011 dan juga 

Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional 2015-2035 [17]. Untuk implementasi 

dalam level mikro, diusulkan pembentukan 

institusi atau badan kerjasama yang menangani 

suatu pengembangan industri yang 

diproyeksikan bisa masuk ke smart competitor 

atau smart innovator sehingga beberapa  

industri kita bisa mandiri, mempunyai nilai 

tambah, dan pada akhirnya bisa  berkontribusi 

pada pertumbuhan pendapatan per kapita yang 

memadai. Bila hal ini tidak dilakukan, maka 

kita hanya akan tetap menjadi konsumen 

produk teknologi dan operator saja. Bentuk 

institusi seperti Fraunhofer di Jerman bisa 

dijadikan contoh bentuk ideal institusi untuk 

pengembangan teknologi pendukung industri. 

Institusi yang bisa mensinergikan universitas 

atau lembaga penelitian dan industri, bisa 

menerima pendanaan baik dari negara maupun 

swasta, serta berbentuk badan hukum publik 

yang nirlaba. 

 

Epilog 

Tantangan untuk mencapai kesejahteraan 

yang lebih tinggi dengan skenario 17000 US 

Dollar per kapita, yang disertai distribusi 

pendapatan/asset yang lebih merata, bukanlah 

pekerjaan mudah. Perjuangan dengan sinergi 

seluruh komponen bangsa sangat diperlukan, 

ditambah dengan sikap mental yang tangguh 

serta berani mengubah berbagai hal yang 

selama ini salah atau kurang tepat. Falsafah 

dasar negara kita Panca Sila harus dipegang 

teguh dan diimplementasikan dengan baik. 

Pendidikan secara menyeluruh yang 

dimulai dari pendidikan agama, budi pekerti, 

dan karakter ditambah pendidikan dasar 9 

tahun merupakan prasyarat yang tidak bisa 

ditawar lagi. Setelah itu pendidikan vokasi 

yang relevan dengan lapangan kerja 

merupakan tahap selanjutnya supaya sumber 

daya manusia bisa menjadi mesin 

pertumbuhan ekonomi. 

Pada tingkat universitas harus dihasilkan 

pemimpin, pemikir, dan high level 

professional. Lulusan pendidikan tinggi teknik 

harus siap berkompetisi di level internasional 

dan menjadi insinyur professional. Selanjutnya 

kerjasama antara akademisi dan dunia industri 

harus dipersiapkan untuk mendukung industri 

supaya lebih banyak menciptakan nilai tambah 

dan mandiri. Semua langkah diatas bisa 

diibaratkan seperti lomba lari ultra-marathon 

dan sebaiknya kita mulai mempersiapkan diri.   

  

 
Gambar 6. Tahap penguasaan teknologi [16]
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Abstrak 

Struktur kereta harus dirancang agar dapat mengurangi resiko fatal yang dialami penumpang 

akibat tabrakan. Salah satu teknologi yang berkembang adalah Structural Crashworthiness, 

yang didefinisikan sebagai kemampuan suatu struktur dalam melindungi keselamatan 

kargo/penumpang ketika terjadi tabrakan. Salah satu yang harus diperhitungkan dalam 

mengurangi resiko penumpang akibat tabrakan adalah kekuatan struktur utama. Hal ini 

dilakukan karena struktur utama ini tidak boleh mengalami deformasi plastis yang berlebihan 

yang secara langsung dapat membahayakan keselamatan penumpang.  

Makalah ini menganalisis kekuatan underframe struktur kereta dengan menggunakan metode 

elemen hingga. Pemodelan dilakukan dengan bantuan program MSC/Nastran ver. 2. Model 

dibuat dengan 506 nodal, 963 elemen beam, dan 4 buah elemen pegas. Studi kasus dilakukan 

untuk kereta yang menabrak dinding kaku dengan kecepatan tabrakan 40 km/jam. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa underframe struktur utama kereta mengalami kegagalan di daerah kabin 

penumpang. Hasil ini juga identik dengan bentuk kegagalan pada kereta yang telah mengalami 

tabrakan di Indonesia. 

Kata kunci: Multi-body dynamics, Kereta, Tabrakan, Penyerap Energi, Struktur Kereta.  

 

Pendahuluan 

Segala resiko yang mengancam 

keselamatan penumpang kereta api harus 

semaksimal mungkin dihindarkan. Untuk 

mengurangi resiko fatal yang dialami 

penumpang akibat tabrakan perlu dirancang 

suatu jenis struktur yang dapat melindungi 

penumpang bila terjadinya tabrakan. 

Struktur ini dirancang sedemikian rupa 

sehingga mampu menyerap energi impak 

yang terjadi pada saat tabrakan terjadi dan 

tidak diteruskan ke ruang penumpang.  

Salah satu teknologi yang berkembang 

untuk menjawab tuntutan tersebut adalah 

Structural Crashworthiness, termasuk di 

dalamnya adalah pemasangan modul 

penyerap energi [1], yang didefinisikan 

sebagai kemampuan suatu struktur dalam 

melindungi keselamatan kargo/penumpang 

(dalam kasus ini) ketika terjadi tumbukan 

(impak) [2-4]. 

Salah satu yang harus diperhitungkan 

dalam mengurangi resiko penumpang 

akibat tabrakan adalah kekuatan struktur 

utama dimana penumpang berada. Hal ini 

dilakukan karena struktur utama ini tidak 

boleh mengalami deformasi plastis yang 

berlebihan yang secara langsung dapat 

membahayakan keselamatan penumpang. 

Posisi akhir kereta seperti overrideing, 

derailment, dan rollover setelah mengalami 

tabrakan juga perlu diperhitungkan dengan 

baik. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan 

bahwa besarnya gaya tabrakan, bentuk 

deformasi kereta, dan posisi kereta setelah 

terjadinya tabrakan perlu diperhitungkan 

dengan baik. Hasil perhitungan ini 

kemudian akan digunakan untuk 

merancang konstruksi modul penyerap 

energi [1] dan konstruksi kereta agar dapat 

melindungi penumpang pada saat 

terjadinya tabrakan. Gaya tabrakan dan 

posisi akhir kereta setelah terjadinya 

tabrakan dapat diperoleh dengan 

mengembangkan model matematik 
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multibody dynamics rangkaian kereta, 

dimana model matematik dan programnya 

telah dikembangkan oleh tim penulis dan 

dapat dilihat pada ref. [5-6]. Hasil dari 

simulasi model yang telah dikembangkan 

akan digunakan untuk menghitung 

kekuatan struktur kereta. Hasil analisis 

kekuatan underframe kereta dapat 

dijadikan acuan dalam melakukan 

perancangan atau modifikasi struktur kereta 

yang diinginkan. 

Makalah ini bertujuan untuk 

menganalisis kekuatan underframe struktur 

kereta akibat tabrakan dan membandingkan 

dengan bentuk kereta akibat tabrakan yang 

pernah terjadi di Indonesia, yang akan 

bermanfaat dalam merancang struktur 

kereta yang baru atau memodifikasi 

struktur yang ada.  

Gaya tabrakan diperoleh dari analisis 

model multibody dinamics tabrakan kereta 

yang telah dikembangkan pada ref. [7]. 

Rangkaian kereta dapat dibuat untuk 8 buah 

kereta dalam satu rangkaian. Studi kasus 

perhitungan gaya-gaya tabrakan dan posisi 

masing-masing komponen kereta dilakukan 

untuk kasus tabrakan kereta identik pada 

jalan lurus dengan kecepatan kereta pada 

saat terjadinya tabrakan adalah 40 km/jam.  

Fenomena Tabrakan/Impak 

Tabrakan frontal antara benda bermassa 

m1 berkecepatan v1 dengan benda bermassa 

m2 berkecepatan v2, dan kedua massa m1, m2 

diasumsikan mempunyai kecepatan akhir u, 

maka energi impak yang timbul dari kasus 

di atas merupakan selisih energi kinetik 

awal dengan energi kinetik akhir: 

 

EI =                 (1) 

                                                                                                
Secara ideal, persamaan penyerapan 

energi impak oleh deformasi struktur dapat 

ditulis seperti Pers. 2. 

 

                     (2) 

Distribusi Energi Impak pada 

Rangkaian Kereta yang Bertabrakan  

Jika sebuah kereta bermassa m1 bergerak 

dengan kecepatan v menabrak dinding 

kaku, maka energi yang harus diserap ujung 

depan kereta adalah seperti pada Pers. 3 [8]. 

                                         (3) 

Antara satu kereta dengan kereta lainnya 

dihubungkan dengan komponen elastis. 

Saat terjadinya tabrakan, hanya satu kereta 

paling depan yang terkena impak, 

sementara kereta lainnya belum terkena 

impak. Kereta-kereta lainnya akan terlibat 

dalam tumbukan setelah beberapa periode 

waktu tertentu, tergantung pada 

karakteristik dari ujung-ujung kereta. 

Dalam analisis, diasumsikan bahwa 

energi deformasi tambahan yang 

diakibatkan oleh kereta ke-n, ditambahkan 

secara merata ke energi deformasi dari 

setiap ujung-ujung kereta yang dihitung 

jika rangkaian diasumsikan terdiri  dari  n-

1 kereta.  

Kasus tabrakan rangkaian kereta yang 

berjumlah n kereta. Jika masing-masing 

kereta bermassa m1, m2, m3, sampai dengan 

mn, maka energi yang diterima ujung 

depan kereta 1 adalah [8]: 

 

(4) 

atau sebesar: 

              (5)   

Sedangkan energi yang diterima 

sambungan kereta 1 dan kereta 2, sebesar 

[8]: 

(6) 

atau 

                       (7) 

Demikian juga seterusnya untuk energi di 

sambungan-sambungan lainnya. 

 

Gaya Akibat Tabrakan Kereta Pada 

Kecepatan Tabrakan 40 km/Jam.  
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Sebelum menganalisis kekuatan 

underframe struktur kereta akibat tabrakan, 

kita terlebih dahulu harus menghitung gaya 

yang terjadi akibat tabrakan kereta tersebut. 

Gaya yang terjadi akibat tabrakan diperoleh 

dari perhitungan simulasi multibody 

dynamics tabrakan yang model matematik 

dan programnya telah dikembangkan oleh 

tim penulis, yang detailnya dapat dilihat 

pada ref. [7].  

Dalam simulasi ini rangkaian kereta 

yang digunakan adalah rangkaian dengan 

delapan buah gerbong pada satu rangkaian 

kereta. Struktur kereta telah dilengkapi 

dengan modul penyerap energi dan crash 

zone area. Simulasi tabrakan dilakukan 

pada kecepatan 40 km/jam. 

Simulasi multibody dynamics tabrakan 

kereta akan menghasilkan grafik fungsi 

waktu terhadap perlambatan, gaya, sudut 

pitching, perpindahan, energi yang diserap 

dan energi yang diserap fungsi deformasi 

dari setiap kereta, mulai dari kereta 1 

sampai dengan kereta 8. Contoh pemodelan 

multibody dymanics dari suatu kereta 

ditunjukkan oleh Gambar 2 (tampak 

samping) dan Gambar 2 (tampak depan). 

Grafik-grafik tersebut bermanfaat untuk 

digunakan dalam menganalisis berbagai hal 

yang berhubungan dengan kekuatan kereta, 

lay out tempat duduk masinis maupun 

penumpang dan keselamatan penumpang 

jika terjadi tabrakan.  

 
Gambar 1. Contoh pemodel multibody 

dynamics satu buah kereta (tampak 

samping) [7]. 

 
Gambar 2. Contoh pemodel multibody 

dynamics satu buah kereta (tampak depan) [7]. 

Gambar 3 adalah grafik gaya yang 

terjadi akibat tabrakan kereta yang 

menabrak dinding kaku pada kecepatan 40 

km/jam di kereta 1, kereta 2 dan seterusnya 

sampai kereta 8. Dari grafik dan data digital 

ditunjukkan bahwa besarnya gaya tabrakan 

maksimum yang terjadi bila kereta 

mengalami tabrakan dengan dinding kaku 

dengan kecepatan 40 km/jam adalah 

5.520,7 kN.  

 
Gambar 3. Grafik gaya tabrakan fungsi 

waktu pada kecepatan 40 km/jam [7]. 

 

Konstruksi Underframe 

Konstruksi underframe dari kereta 

dirancang dengan menggunakan baja profil 

dari bahan stainless steel yang dirol dingin. 

Pada pemodelan elemen hingga, profil 

penampang dimasukkan sebagai input 

untuk tiap elemen beam. Gambar 4 

menampilkan underframe kereta yang akan 

dianalisa.   
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Gambar 4. Pandangan isometri underframe 

kereta. 

Model Elemen Hingga Underframe 

Kereta 

Dengan menggunakan data-data dimensi 

underframe, jenis material, dan kekakuan 

pegas dari kondisi fisik underframe 

dikembangkan model elemen hingga dari 

underframe. Pemodelan underframe 

dilakukan dengan menggunakan program 

paket analisis kekuatan struktur berbasis 

elemen hingga yaitu MSC/Nastran ver. 2. 

Model dibuat dengan 506 nodal, 963 

elemen beam, dan 4 buah elemen pegas. 

Properti Pegas Udara. Bogie kereta 

adalah bagian yang menumpu sebuah 

underframe. Salah satu komponen bogie 

yang penting untuk dimasukkan 

propertinya dalam simulasi adalah pegas 

udara. Dari data-data fisik pada Ref. [5], 

diperoleh kekakuan pegas udara dalam arah 

vertikal = 30.000 kN/m dan kekakuan pegas 

udara dalam arah lateral = 12.000 kN/m. 

Pegas udara ini dimodelkan dengan elemen 

pegas (spring) dengan memasukkan angka 

konstanta pegas udara sebagai propertinya. 

Properti material underframe. 

Material yang digunakan untuk membuat 

underframe kereta adalah material stainless 

steel SUS301M dengan sifat sifat 

ditunjukkan oleh Tabel 1. 

Tabel 1. Properti material underframe [7] 
Properti Material Nilai 

Modulus Elastisitas (E) 200 GPa 

Modulus Geser (G) 75,8 GPa 

Rasio Poisson,  0,32 

Rapat Massa () 7.862 kg/m3 

Kekuatan yield, SY 

SUS301M HT 
685 MPa 

Kekuatan yield, SY 

SUS301M LT 
215 MPa 

 

Kondisi Batas. Kondisi batas adalah 8 

tumpuan jepit pada kedelapan titik tumpuan 

pegas udara dan satu buah tumpuan yang 

tidak membebaskan derajat kebebasan arah 

longitudinal yang merepresentasikan 

kopler. 

 

Gambar 5. Kondisi batas pemodelan. 

 

Kasus Tabrakan Kereta dengan 

Kecepatan 40 km/jam 

Gaya sebesar 5.520,7 kN, hasil dari 

grafik pada Gambar 3 diberikan sebagai 

input pada model elemen hingga tepatnya 

pada titik tangkap kopler. Selain itu, beban 

statis seperti berat underframe, berat kabin, 

berat total penumpang dan berat barang yg 

dibawa penumpang juga diperhitungkan 

pada kasus ini. Dari data yang disajikan 

pada Ref. [5] diperoleh berat kabin 

penumpang ditambah berat penumpang dan 

barang pada kereta rata-rata adalah 306,8 

kN. Beban berat ini didistribusikan secara 

merata disepanjang sideframe (beam C). 

Jadi beban seluruhnya yang diterima oleh 

underframe kereta adalah beban statis 

ditambah dengan gaya tabrakan pada titik 

tangkap kopler. Model Elemen Hingga 

kondisi pembebanan diperlihatkan pada 

Gambar 6. 

X

Y

Z

V1

L1

C1

Ujung pegas 

Ujung pegas 

kopler: 
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Gambar 6. Pembebanan statis pada 

pemodelan [7]. 

Gambar 7 menunjukkan grafik distribusi 

tegangan tegangan normal maksimum pada 

under frame kereta untuk kasus tabrakan 

dengan kecepatan 40 km/jam, sedangkan 

Gambar 8 dan Gambar 9 menunjukkan 

diagram  isometrik dan tampak samping 

defleksi underframe untuk kasus yang 

sama. 

 

.

 
Gambar 7. Diagram tegangan normal 

maksimum pada underframe [7]. 

 

 

X 

Y 
Z 

V1 
L1 
C1 

Output Set: MSC/NASTRAN Case 1 
Deformed(0.34): Total Translation 

 

Gambar 8. Defleksi underframe 

(pembesaran) akibat gaya tabrakan 40 

km/jam (tampak isometrik) [7]. 

 

 
Gambar 9. Defleksi underframe akibat gaya 

tabrakan 40 km/jam (tampak samping) [7]. 
 

 

Gambar 10 menunjukkan daerah kolaps, 

diagram tampak atas defleksi underframe 

untuk kasus tabrakan dengan kecepatan 40 

km/jam. Dapat dilihat bahwa daerah kolaps 

berada di daerah kabin penumpang. 

 

 
Gambar 10. Defleksi underframe akibat 

gaya tabrakan 40 km/jam (tampak atas) [7]. 

 

Perbandingan terhadap Kondisi Aktual 

Keadaan Kereta Setelah Tabrakan 

Fakta yang terjadi akibat tabrakan di 

Indonesia menunjukkan bahwa kereta 

mengalami patah pada bagian tengah badan 

kereta dan tidak jauh dari dudukan bogie. 

Daerah tersebut adalah daerah di mana 

penumpang berada. Hal ini tentu sangat 

membahayakan keselamatan penumpang. 

Daerah kolaps yang ditunjukkan pada 

hasil perhitungan kekuatan adalah daerah 

kabin yang tidak jauh dari dudukan bogie. 

Hal ini karena semua gaya yang diteruskan 

melalui kopler diteruskan ke pemegang 

kopler yang cukup kaku kemudian 

didistribusikan melalui crossbeam dan side 

beam. Daerah kolaps berada di daerah 

kabin penumpang, seperti ditunjukkan juga 

XY

Z

V1

L1

C1

Output Set: MSC/NASTRAN Case 1

Deformed(0.34): Total Translation

X

Y

Z

V1

L1
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L1

C1

Output Set: MSC/NASTRAN Case 1

Deformed(0.228): Total Translation

Daerah 
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pada Gambar 11 yang membandingkan 

antara kondisi aktual kereta yang telah 

mengalami tabrakan dan hasil analisis yang 

telah dilakukan. Seharusnya kalaupun 

terjadi kolaps akibat tabrakan, daerah 

kolapsnya bukanlah didaerah kabin 

penumpang, namun daerah lain, misalnya 

di daerah toilet. 

. 

 
Gambar 11. Bentuk Pola deformasi 

keadaan akhir aktual dan hasil pemodelan 

(tampak samping) [7]. 

 

Kesimpulan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

keadaan kereta mengalami kolaps pada 

bagian kabin penumpang bila mengalami 

tabrakan. Untuk dapat melindungi 

penumpang dan mengurangi resiko fatal 

pada penumpang pada saat tabrakan terjadi 

perlu dilakukan modifikasi kekuatan 

struktur dari kereta. Modifikasi dilakukan 

berdasarkan konsep crashworthiness, 

dimana struktur kereta akan dibuat lemah di 

bagian yang tidak berpenumpang. Selain 

itu, struktur kereta juga harus dilengkapi 

dengan modul penyerap energi sebagai 

perlindungan utama dalam menyerap 

energy tabrakan. 
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Abstrak 

Kebutuhan fluida bertekanan tinggi pada era teknologi yang demikian pesat menuntut syarat 

yang ketat terhadap wadah untuk menampung dan menyimpan suatu fluida bertekanan tinggi 

baik berupa cairan, uap air, atau gas. Dalam aplikasinya bejana tekan secara luas digunakan 

untuk keperluan industry, baik untuk bahan kimia, farmasi, uap panas, minyak dan gas dan 

lainnya. Proses desain dan produksi suatu bejana tekan merupakan factor utama dalam 

penggunaan bejana tekan, terlebih apabila penggunaannya untuk fluida yang sifatnya beracun. 

Dalam penelitian ini dianalisis tegangan yang terjadi pada tutup bejana tekan. Metode analisis 

menggunakan metode elemen hingga dan ekperimental. Tahap awal dilakukan pemodelan 

yang kemudian dibandingkan dengan hasil pengujian secara eksperimental. Dari hasil 

pengujian, untuk tekanan 3 Pa, diperoleh tegangan maksimum sebesar 25.922,1 N/m2 

sedangkan dari hasil simulasi diperoleh tegangan maksimum sebesar 15.537,7 N/m2. 

 

Kata kunci : Bejana Tekan, tegangan, regangan, metode elemen hingga 

 

1. Pendahuluan 

Dengan kemajuan teknologi yang 

semakin pesat, telah diciptakan suatu alat 

yang bisa menampung dan menyimpan 

suatu fluida bertekanan tinggi, baik berupa 

cairan, uap air, atau gas. Bejana tekan telah 

digunakan secara luas untuk berbagai 

aplikasi industri yang mencakup bahan 

kimia, farmasi, uap panas, minyak dan 

bahan bakar dan lainnya, dengan tingkat 

tekanan yang tinggi. Maka proses desain 

dan produksi suatu bejana tekan merupakan 

faktor utama dalam penggunaan bejana 

tekan, terlebih apabila fluida yang 

digunakan bersifat beracun karena proses 
kimia. 

Tingkat keamanan komponen bejana 

tekan harus benar-benar terjamin. Untuk 

menunjang aspek sistem keselamatan untuk 

mendapatkan tingkat keamanannya maka 

diperlukan evaluasi terhadap desain bejana 

tekan. Evaluasi desain komponen dapat 

dilakukan dari sisi integritas sifat material 

yaitu mengevaluasi perubahan sifat 

material yang menyusun komponen 

terhadap perubahan kondisi lingkungan 

operasi, dan evaluasi berdasarkan beban 

mekanikal yang diterima oleh struktur yaitu 

menghitung beban-beban yang diberikan 

baik dari struktur komponen itu sendiri 

seperti berat dan massa, dalam penelitian 

ini dilakukan dua metode analisa yaitu 

dengan metode elemen hingga dan metode 

eksperimental. 

Adapun tujuannya adalah mendapatkan 
nilai hasil tegangan regangan pada 

pengujian teoritis dan eksperimental serta 

membandingkan hasil dari analisa teoritis 

dan eksperimental dengan mengacu pada 
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standarisasi ASME section VIII dan 

manfaat yang didapatkan yaitu untuk 

mendapatkan desain yang diizinkan dari 

jenis bentuk head bejana tekan. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Bejana Tekan 

Bejana tekan (Pressure Vessels) adalah 

tempat penampungan suatu fluida baik 

berupa cair maupun gas dengan tekanan 

yang lebih tinggi dari tekanan atmosfir. 

Pressure Vessels paling sering digunakan 

sebagai media penampung fluida cairan, 

uap air, atau gas pada tingkatan tekanan 

yang lebih besar dari tekanan udara. Bejana 

tekan menampung suatu unsur yang 

digunakan secara luas untuk berbagai 

aplikasi industri yang mencakup bahan 

kimia, farmasi, makanan dan minuman, 

minyak dan bahan bakar, industri nuklir, 

dan industri plastik,  Dennis R Moss [1]. 

Langkah pertama dalam mendesain 

bejana tekan adalah pemilihan tipe yang 

cocok  untuk  pelayanan  proses  yang  

diinginkan.  Faktor  terpenting  dalam 

pemilihan adalah lokasi dan fungsi bejana 

tekan, sifat fluida, temperatur dan tekanan 

operasi serta proses. Pada umumnya bejana 

dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, 

yaitu: 

1. Open tanks  

2. Flat bottomed, vertical cylindrical 

tanks  

3. Vertical cylindrical  

4. Horizontal vessel  

5. Spherical vessel 

 

2.2 Komponen Utama Bejana Tekan 

Komponen utama dari bejana tekan yang 

biasanya dijumpai di industri terdiri dari: 

 

1. Shell 

Shell  merupakan  bagian  utama  dari  

bejana tekan yang  berbentuk silinder  

dengan  ketebalan  plat  yang  konstan 

(secara  umum)  sesuai  dengan 

kebutuhan dan kondisi perencanaan. 

2. Support 

Support merupakan alat penumpu bejana 

sehingga dapat berdiri diatas tanah. 

Support dapat berupa skirt dan lug 

support yang digunakan pada bejana 

tekan vertikal.  Sedangkan  untuk  bejana 

tekan horizontal, sebagai tumpuan 

digunakan jenis saddle support 

 

3. Head 

Head merupakan bagian bejana yang 

berfungsi sebagai penutup shell. Adapun 

jenis dari head bejana tekan yaitu : 

1. Hemispherical Head 

2. Ellipsoidal Head 

3. Torispherical Head 

4. Conical Head 

 

4. Accesoris 

Accesoris juga merupakan bagian utama 

dari bejana terdiri atas nozzle, flens dan 

gasket, tangga dan lain-lain. 

 

2.3 Kondisi Tegangan Pada Bejana 

Tekan 

Tegangan  bejana tekan yang 

diakibatkan oleh beban operasi, dibedakan 

menjadi dua tipe yaitu , bejana berdinding 

tipis (thin – walled vessel) dan bejana tekan 

bendinding tebal ( thick-walled vessel). 

 

 

2.4 Metode Elemen Hingga 

Menurut Saeed Moaveni [2], metode 

elemen hingga adalah salah satu metode 

numerik yang dapat digunakan untuk 

memperoleh solusi dari berbagai persoalan 

teknik, banyak digunakan untuk 

menghitung struktur akibat pembebanan 

ataupun pengaruh lain pada struktur. 

Tujuan utamanya untuk memperoleh nilai 

pendekatan tegangan dan regangan yang 

terjadi pada struktur, pendekatan dengan 

metode elemen hingga merupakan suatu 

analisa berdasarkan asumsi tegangan atau 

regangan. 

 

 

799



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-003 

 

 

2.5 Analisa Tegangan Eksperimental  

 Menurut Dally dan Riley [3], 

analisa tegangan ekperimental telah 

berkembang sejak tahun 1950an, analisa 

tegangan eksperimental ini menggunakan 

alat – alat instrumentasi dengan ketelitian 

tinggi dengan bantuan pembacaan 

komputer, metode eksperimental ini sangat 

membantu dalam verifikasi kebenaran dari 

hasil analisa teoritis atau komputasi, karena 

tegangan biasanya tidak dapat diukur secara 

langsung. 

 Percobaan sederhana berikut ingin 

mempelajari perilaku tegangan maksimum 

dan regangan maksimum dari bejana tekan 

ketika menerima tekanan dan mengetahui 

seberapa besar perbedaan perhitungan 

teoritis untuk desain bejana tekan dengan 

hasil eksperimental. Pengujian bejana 

menggunakan sensor strain gauge yang 

dibaca dengan data logger untuk 

mempelajari perilaku regangannya untuk 

setiap tekanan yang diberikan dibawah 

tekanan maksimum. 

 

2.5.1 Pengukuran Regangan  

Ketika regangan yang dihasilkan pada 

spesimen uji dan alat ukur yang melekat, 

regangan yang terjadi pada strain gauge 

mengakibatkan kawat halus atau foil dalam 

strain gauge mengalami variasi dalam 

hambatan listrik. Variasi ini persis 

sebanding dengan regangan (manual book 

strain gauge [4]) 

 

- Regangan Maksimum 
휀𝑚𝑎𝑥 =  

1

2
[휀1 + 휀2 +

 √2{(휀1 − 휀3)2 +  (휀2 − 휀3)2}]….(1) 

 

- Regangan Minimum  
휀𝑚𝑖𝑛 =  

1

2
[휀1 + 휀2 −

 √2{(휀1 − 휀3)2 +  (휀2 − 휀3)2}]…..(2) 

 

- Regangan geser maksimum 
𝛾𝑚𝑎𝑥 =

 √2{(휀1−휀3)2 +  (휀2 − 휀3)2}………...…….(3) 

 

- Tegangan Maksimum 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =  
𝐸

1−𝑣2
(휀𝑚𝑎𝑥 + 휀𝑚𝑖𝑛)…………… …(4) 

 

 =  
𝐸

2
(

𝜀1+𝜀2

1−𝑣
+

1

1+𝑣
 √2{(휀1 − 휀3)2 +  (휀2 − 휀3)2})  

 

- Tegangan Minimum  

𝜎𝑚𝑖𝑛 =  
𝐸

1−𝑣2
(휀𝑚𝑖𝑛 + 휀𝑚𝑎𝑥)…………  ……(5) 

 

=  
𝐸

2
(

𝜀1+𝜀2

1−𝑣
−

1

1+𝑣
 √2{(휀1 − 휀3)2 +  (휀2 − 휀3)2})

  

 

- Tegangan Geser Maksimum 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =  
𝐸

2(1+𝑣)
𝛾𝑚𝑎𝑥  ...…………………(6) 

 
=  

𝐸

2(1+𝑣)
√2{(휀1−휀3)2 + (휀2 − 휀3)2}  

 

Keterangan : 

ε1  = Regangan pada Strain gauge 1  

ε2  = Regangan pada Strain gauge 2 

ε3  = Regangan pada Strain gauge 3 

εmax  = Regangan maksimum 

εmin = Regangan minimum 

γmax  = Regangan geser maksimum  

σmax = Tegangan maksimum  

σmin = Tegangan minimum 

τmax = Tegangan geser maksimum 

E = Modulus elastisitas 

𝜈 = Poisson rasio   

 

3. Metodologi 

Pada studi literatur, data analisa 

dilakukan dengan kajian teoritik dan kajian 

eksperimental yang berhubungan dengan 
permasalahan yang akan dibahas. Data – 

data yang didapat antara lain dari buku, 

jurnal, dan tulisan ilmiah. 
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Gambar 1.  Alat dan bahan pengujian 

 

3.1 Alat dan Bahan 

Untuk bahan yaitu Tabung lampu 

petromaks (Gambar 1) yang terbuat dari 

bahan copper dengan nilai modulus 

elastisitas 1.1 x 10 11 N/m2.  

 

Tabel 1.  Details Of Material 

Propert

y Name 

Valu

e 

U

nits 

Val

ue 

Type 

Elastic 

modulus 

1.1e

+011 

N

/m^2 

Co

nstant Poisson'

s ratio 

0.37 N

A 

Co

nstant Shear 

modulus 

4e+

010 

N

/m^2 

Co

nstant Mass 

density 

8900 k

g/m^

3 

Co

nstant Tensile 

strength 

3.94

38e+00

8 

N

/m^2 

Co

nstant Yield 

strength 

2.58

65e+00

8 

N

/m^2 

Co

nstant Thermal 

expansion 

coefficient 

2.4e-

005 

/

Kelv

in 

Co

nstant Thermal 

conductivit

y 

390 W

/(m.

K) 

Co

nstant Specific 

heat 

390 J/

(kg.

K) 

Co

nstant Sumber : Database Material pada 

Solidworks 2010 

Sedangkan Alat yang digunakan  pada 

pengujian eksperimental untuk penelitan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Logger 

2. Strain Gauges 

3. Pressure Gauge 

4. Pompa 

 

Langkah – langkah pemasangan strain 

gages dilakukan sebagai berikut : 

1. Pembersihan 

2. Perekatan/ penempelan strain gauges 

3. Penempatan strain gauges pada head 

bejana tekan 

 

3.2 Pemodelan 

Pemodelan bejana tekan dibuat dengan 

bantuan software Solidworks 2010. Model 

elemen bejana tekan dibuat dalam bentuk 

tiga dimensi dengan ukuran yang 

sebenarnya. Kemudian dilanjutkan dengan 

meshing. Pada tahap ini komponen yang 

akan dianalisis dibagi menjadi elemen-

elemen kecil yang selanjutnya dianalisis 

dengan kondisi pembebanan dalam 

perhitungan. Untuk analisis tiga dimensi 

dilakukan meshing pada seluruh rangkaian 

komponen bejana tekan dengan meshing 

secara otomatis. 

Gambar 2 dibawah menunjukkan 

pembebanan pada komponen bejana tekan 

yang akan dianalisis menggunakan 

software Solidworks 2010, komponen 

bagian dalam bejana tekan akan diberikan 

tekanan  (pressure) sebesar P = 3Pa. 

 
Gambar 2.  Pembebanan pada bejana Tekan 

dengan Solidworks 2010 

 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Penghitungan tegangan dan regangan 

pada bejana tekan pada penelitian ini 

dilakukan dengan dua metode yaitu metode 

elemen hingga dan eksperimental  
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4.1 Analisis Tegangan dan Regangan 

Dengan Metode Elemen Hingga 

Perhitungan tegangan dan regangan 

dengan metode elemen hingga, analisis 

dilakukan pada seluruh daerah bejana tekan 

dan beban yang diberikan  adalah beban 

tekanan internal  sebesar  P = 3 Pa. 

 

4.1.1 Distribusi Tegangan Pada Head 

Bejana Tekan 

Langkah awal sebelum dilakukan 

analisis tegangan dan regangan, terlebih 

dahulu membuat model bejana tekan. 

Setelah dilakukan analisis dengan 

memasukkan jenis dan propetis bahan yang 

yang digunakan, lalu model dibagi-bagi 

menjadi elemen hingga melalui proses 

meshing dan diberikan beban tekan internal 

P = 3 Pa.  

 
Gambar 3. Tegangan pada bejana tekan 

 

 
Gambar 4. Tegangan geser pada bejana 

tekan 

 

 

 

4.1.2 Distribusi Regangan Pada Head 

Bejana Tekan 

 
Gambar 5.  Regangan pada bejana tekan 

 

 
Gambar 6. Displacement total pada bejana 

tekan 

 

 

4.2 Analisis Tegangan dan Rengangan 

dengan Metode Eksperimental. 

Dari hasil pengujian eksperimental 

didapat nilai regangan adalah : 

 

Tabel 2.  Hasil Pengujian 

Strain 
gage 

Nilai 

휀1 0.059 µm 

휀2 0.106 µm 
휀3 0.104 µm 

 

 

 
Gambar 7. Arah regangan pada strain gage 

yang ditempelkan 

 

ε1 

ε3 

ε2 

802



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-003 

 

 

Untuk menghitung regangan maksimum  

dan minimum digunakan persamaan (1) dan 

(2) dimana untuk nilai  휀1,휀2 dan 휀3 dapat 

dilihat dari Tabel 2 maka didapat hasil 

regangan maksimum senilai 1,143x10-5 m 

dan untuk nilai regangan minimum 

5,07x10-6 m. 

Dan untuk menghitung regangan geser 

digunakan persamaan (3) dimana untuk 

nilai  휀1,휀2 dan 휀3 dapat dilihat dari Tabel 2. 

Sehingga di dapat nilai regangan gesar 

sebesar 6,36x10-6 m.  

 

4.2.1  Distribusi tegangan pada bejana 

tekan 

 Persamaan–persamaan yang akan 

digunakan untuk mengitung regangan 

maksimum dan minimum adalah 

persamaan (4) dan (5) dengan nilai 

휀1,휀2 dan 휀3 dapat dilihat dari Tabel 2. Dari 

persamaan (4) dan persamaan (5) maka 

didapat hasil tegangan maksimum 1690700 

N/m2  dan untuk nilai tegangan minimum             

1180300 N/m2. 

Sedangkanan untuk menghitung 

tegangan geser digunakan persamaan (6), 

dimana untuk nilai  휀1,휀2 dan 휀3 dapat dilihat 

dari tabel 2. Sehingga di dapat nilai 

tegangan gesar sebesar 255328,4 N/m2.  

 

 

 

5. Kesimpulan 

Evaluasi desain tutup bejana tekan 

dilakukan untuk mendapatkan tingkat 

keamanan dalam integritas struktur 

komponen. Evaluasi desain komponen 

dilakukan dengan metode elemen hingga 

dan metode eksperimental dengan cara 

menghitung beban mekanikal yang 

diterima oleh struktur pada daerah tutup 

bejana tekan adalah dibandingkan hasilnya 

dengan nilai tegangan yang diizinkan atau 

secara konvensional adalah nilai tegangan 

luluh material. 

Hasil perhitungan menunjukkan nilai 

maksimum distribusi tegangan pada tutup 

bejana tekan sebesar  1690700 N/m2 

dibawah tegangan yang diizinkan sebesar 

2.5865x108 N/m2. secara umum distribusi 

tegangan pada tekanan 3Pa masih dibawah 

tegangan yang diizinkan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kondisi ini masih dalam 

kondisi aman. 
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Abstrak 
Sebuah kipas aksial dalam kondisi bekerja akan menimbulkan kebisingan yang mengganggu 

pendengaran manusia. Teknik pengurangan/reduksi kebisingan melalui desain ulang blade 

kipas ataupun mengganti bahan blade kipas, serta pengaturan arah aliran udara telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian ini fokus pada disain pengaturan arah aliran udara 

serta penggunaan bahan peredam untuk menghasilkan pengurangan tingkat kebisingan. Kipas 

aksial yang digunakan berbahan plastik dengan tujuh blade serta bahan peredam kebisingan 

menggunakan: sponati, triplek MDF, dan polyfoam. Pengukuran kebisingan dilakukan dengan 

menggunakan sound level meter dengan metode pengujian 8-point microphone array. Untuk 

disain pengaturan arah udara digunakan variasi letak, bahan, dan jarak atau besar sisi persegi 

pengarah aliran. Pengaturan variasi kerapatan jarak sisi pengarah aliran udara terhadap kipas 

diatur sebesar 1 cm, 2 cm, dan 3 cm untuk masing-masing bahan peredam. Dari hasil penelitian 

ini dapat disimpukan bahwa nilai reduksi kebisingan terbesar dicapai pada susunan letak 

pengarah aliran udara di bagian depan-belakang kipas, dengan pengaturan jarak sisi sebesar 1 

cm, dan penggunaan bahan sponati, dengan nilai reduksi mencapai  4,4 dBA. Sedangkan untuk 

pengaturan variasi kemiringan pengarah aliran udara, nilai reduksi kebisingan terbesar tercapai 

pada kemiringan 45o. 

Kata kunci: kipas aksial, kebisingan, peredam, arah aliran udara, sponati.

Pendahuluan 

Kebisingan (noise) yang ditimbulkan 

oleh suara kipas aksial seringkali 

mengganggu kenyamanan pendengaran 

manusia. Secara umum, semakin tinggi 

putaran dari kipas tersebut maka akan 

semakin tinggi tingkat kebisingannya.    

Penelitian yang telah dilakukan untuk 

mengurangi kebisingan (noise reduction) 

akibat kipas aksial ini telah banyak 

dilakukan, diantaranya adalah dengan 

menggunakan metode active-control noise 

[1], disain ulang blade kipas [2], mengganti 

bahan blade kipas [3], menggunakan 
variasi flow interaction device [4]. 

Penelitian-penelitian tersebut masih 

memiliki beberapa permasalahan karena 

penelitian dilakukan dengan cara 

melakukan perubahan disain pada blade 

kipas, serta penggantian bahan blade kipas. 

Dengan demikian metode tersebut tidak 

dapat digunakan pada kipas aksial yang 

digunakan (disain aslinya). Selain itu 

penelitian tersebut juga belum 

memperhitungkan adanya pengaruh bahan 

redaman pada flow interaction device. 

Untuk itu perlu dikembangkan sebuah 

cara yang mampu mengurangi tingkat 

kebisingan kipas aksial namun tidak harus 

merubah disain dari blade-nya, maupun 

menggati bahan blade-nya.  

Penelitian ini merupakan pengembangan 

lebih lanjut dari penelitian Suzuki dkk. [4], 

dengan memperhitungkan pengaruh dari 
penggunan bahan peredam bunyi (acoustic 

absorbers) serta pengaruh dari modifikasi 

pengatur arah alirannya. Pengurangan 

tingkat kebisingan dari kipas aksial masih 

dapat dicapai walau tetap menggunakan 

disain serta bahan asli blade-nya.   

Homma [5] melakukan penelitian 

tentang axial fan noise control. Beberapa 
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pendekatan dilakukannya, diantaranya 

pemasangan duct yang berbentuk seperti 

flow interaction device. 

Ramakrishna, dkk. [6] meneliti tentang 

reduksi kebisingan kipas axial pada cooling 

electric motors dengan mengganti 

spesifikasi dari kipas baseline atau kipas 

aslinya. 

Suzuki dkk. dari Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd. [4] melakukan penelitian 

pengendalian kebisingan kipas aksial pada 

lintasan udaranya dengan cara 

menggunakan variasi flow interaction 

device, baik pada sisi aliran masuk maupun 

aliran keluar dari kipas. 

Dengan memperhatikan penelitian-

penelitian tersebut, maka masih terdapat 

peluang untuk mengembangkan metode 

pengurangan kebisingan pada kipas aksial 

dengan fokus pada pengaturan arah aliran 

yang dikombinasikan dan penggunaan 

bahan  peredam. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian ini kipas yang digunakan 

adalah kipas aksial.  

 

Tabel 1. Spesifikasi kipas aksial 

Jumlah blade 7  

Voltage (V) 12 

Daya (W) 80 

Sumber Arus Minimal (A) 6.67 

Sumber Listrik   DC  

 

Sedangkan untuk peletakan peralatan 

digambarkan pada skema berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema set-up penelitian 

Keterangan gambar: 

1. kipas aksial 

2. dudukan kipas aksial 

3. pengarah aliran udara di belakang 

kipas 

4. penagarah alian udara di depan kipas  

5. sound level meter 

Sedangkan untuk pengaturan arah aliran 

disusun dengan cara seperti pada Gambar 2 

berikut: 
 

 

Gambar 2. Pengaturan susunan pengarah 

aliran udara berbentuk kotak (jarak sisi 3 

cm dan sudut kemiringan 00) 

Untuk pengaturan variasi jarak pengukuran 

dan bahan redaman dijelaskan dalam Tabel 

berikut: 

Tabel 2. Kombinasi variasi jarak 

pengukuran dan bahan redaman 

No 
Variasi 

Bahan 

Besar Sisi Persegi 
Bentuk 

Variasi Depan Belakang 
Depan-

Belakang 

1 Sponati 3 cm 3 cm 3 cm kotak 

2 Sponati 2 cm 2 cm 2 cm kotak 

3 Sponati 1 cm 1 cm 1 cm kotak 

4 Polyfoam 3 cm 3 cm 3 cm kotak 

5 Polyfoam  2 cm 2 cm 2 cm kotak 

1 2 5 

3 4 

Arah aliran udara 

Posisi Pengukuran 

805



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-004 

 

 

6 Polyfoam  1 cm 1 cm 1 cm kotak 

7 
Kayu 

MDF  
3 cm 3 cm 3 cm kotak 

8 
Kayu 

MDF  
2 cm 2 cm 2 cm kotak 

9 
Kayu 

MDF  
1 cm 1 cm 1 cm kotak 

10 Polyfoam 3 cm 3 cm 3 cm 
miring 

30˚ 

11 Polyfoam 3 cm 3 cm 3 cm 
miring 

45˚ 

 

Pengambilan data pengukuran 

kebisingan menggunakan metode 8 titik 

microphone array dari cara pengukuran 

SPL pada free field dan dilakukan di 

ruangan anechoic.  

 

 

Data pengukuran kebisingan dilakukan 

sebanyak tiga kali pada setiap titik 

pengujian, yaitu pada detik kesepuluh, lima 

belas, dan dua puluh. Titik-titik letak 

microphone nantinya akan membentuk 

sebuah permukaan bola untuk menangkap 

besarnya suara yang diradiasikan oleh kipas 

aksial sebagai sumber. Adapun titik 

koordinat untuk pengujian 8 titik 

microphone array  sesuai Diehl  [7], 

dijabarkan pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Koordinat dari permukaan bola 

pengambilan data 
 

No. 
8-point array 

X (m) Y (m) Z (m) 

1 0 0.82 0.58 

2 0 0.82 -0.58 

3 0.82 0 0.58 

4 0.82 0 -0.58 

5 0 -0.82 0.58 

6 0 -0.82 -0.58 

7 -0.82 0 0.58 

8 -0.82 0 -0.58 

 
Gambar 3. adalah salah satu proses  

pengambilan data pengukuran kebisingan: 

 

 
 

Gambar 3. Pengukuran kebisingan dengan 

sound level meter 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Untuk mendapatkan nilai perhitungan 

akhir (sound pressure level) dari 3 (tiga) 

kali pengukuran untuk setiap titik diperoleh 

dengan menggunakan persamaan berikut: 

SPL1 = 10 log 

{(10(dBA1/t1)+10(dBA2/t2)+10(dBA3/t3))/3}     (1) 

Setelah nilai rata-rata pengukuran  sound 

pressure level per titik diperoleh, nilai 

tersebut selanjutnya di-Antilog. 

Berikut ini adalah hasil pengukuran 

pengurangan/reduksi kebisingan untuk 

pengaturan jarak sisi 3 cm, 2 cm, dan 1 cm 

dengan bahan peredam sponati, MDF dan 

polyfoam.  

 

Gambar 4. Perbandingan data hasil 

pengukuran reduksi kebisingan dengan 

variasi bahan peredam pada jarak sisi 3 cm 
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Gambar 5. Perbandingan data hasil 

pengukuran reduksi kebisingan dengan 

variasi bahan peredam pada jarak sisi 2 cm 

 

Gambar 6. Perbandingan data pengukuran 

reduksi kebisingan dengan variasi bahan 

peredam pada jarak sisi 1 cm 

 

Gambar 4. menunjukan hasil bahwa 

reduksi kebisingan terbesar terdapat pada 

bahan polyfoam dengan letak pengarah 

aliran udara di bagian depan-belakang kipas 

yaitu sebesar 2,71 dBA terhadap nilai 

pengukuran kebisingan kipas tanpa variasi 

(nilai referensi kebisingan). Sedangkan 

untuk perbandingan kebisingan dengan 

perbedaan bahan redaman yang digunakan 

untuk pengarah aliran udara dengan jarak 

sisi 3 cm perbedaan reduksi kebisingannya 

kecil. 

Gambar 5. menunjukan hasil bahwa 

reduksi kebisingan terbesar terdapat pada 

bahan sponati dengan letak pengarah aliran 

udara di bagian depan-belakang kipas yaitu 

sebesar 3,6 dBA terhadap nilai pengukuran 

kebisingan kipas tanpa variasi. Sedangkan 

untuk perbandingan kebisingan dengan 

perbedaan bahan redaman yang digunakan 

untuk pengarah aliran udara dengan jarak 

sisi 2 cm, perbedaan reduksi kebisingannya 

juga kecil. 

Gambar 6. menunjukan hasil bahwa 

reduksi kebisingan terbesar terdapat pada 

bahan sponati dengan letak pengarah aliran 

udara di bagian depan-belakang kipas yaitu 

sebesar 4,4 dBA terhadap nilai pengukuran 

kebisingan kipas tanpa variasi. Pada 

perbandingan bahan redaman yang 

digunakan untuk pengarah aliran udara 

dengan jarak sisi 1 cm, bahan sponati jelas 

terlihat sebagai bahan dengan angka 

reduksi kebisingan paling besar, setelah itu 

diikuti berturut-turut oleh polyfoam dan 

triplek MDF. 

Dari ketiga grafik perbandingan data 

pengukuran kebisingan dengan variasi 

bahan di atas menunjukkan bahwa 

kombinasi antara pengarah aliran udara 

dengan bahan sponati mampu mereduksi 

kebisingan dengan nilai pengukuran 

pengurangan kebisingan paling besar. 

Dari semua grafik di atas, baik hubungan 

antara besarnya sound pressure level 

dengan variasi jarak maupun variasi bahan, 

didapat kesimpulan bahwa letak flow 

interaction device yang menghasilkan 

angka reduksi terbesar adalah di bagian 

hulu dan hilir atau depan dan belakang 

kipas.  

Reduksi yang dihasilkan oleh letak 

pengarah alian udara pada posisi peletakan 

secara bersamaan di bagian depan dan 

belakang kipas, menghasilkan nilai reduksi 
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kebisingan lebih besar dibandingkan dua 

letak lainnya yaitu: di bagian depan kipas; 

ataupun di bagian belakang kipas. 

Untuk variasi kemiringan pengaturan 

pengarah aliran udara dengan fokus pada  

polyfoam dengan jarak sisi 3 cm, dengan 

variasi kemiringan 30o dan 45o 

dibandingkan dengan kemiringan normal 

(0o). Hasilnya terlihat bahwa pada 

kemiringan 45o menghasilkan angka 

reduksi kebisingan terbesar untuk peletakan 

di bagian depan-belakang.  

 
 

Gambar 7. Perbandingan hasil pengukuran 

reduksi kebisingan dengan variasi 

kemiringan pada jarak pengukuran sisi 3 

cm untuk bahan polyfoam 

Ucapan Terima Kasih 
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Teknik Mesin dan Industri, Fakultas 

Teknik, Universitas Gadjah Mada TA 2015. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpukan bahwa nilai reduksi kebisingan 

terbesar dicapai pada susunan letak 

pengarah aliran udara di bagian depan-

belakang kipas, dengan pengaturan jarak 

sisi sebesar 1 cm, dan penggunaan bahan 

sponati, dengan nilai reduksi mencapai  4,4 

dBA. Sedangkan untuk pengaturan variasi 

kemiringan pengarah aliran udara, nilai 

reduksi kebisingan terbesar tercapai pada 

kemiringan 45o. 
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Abstract 
This paper exhibits single fiber fragmentation test (SFFT) method for evaluating interfacial 

strength between fiber and matrix composite. Two types of SFFT specimens i.e. with and 

without an agent material for strengthening the interface were used for the tests. A specimen 

manufacturing was conducted precisely in order to assure a uniformly interfacial strength. The 

specimens were imposed by a tensile force using micro-tensile test machine until the process 

of fragmentation was on saturated condition. The fragmented lengths were then measured and 

analyzed further by using Kelly-Tyson model in order to obtain the interfacial strength. Testing 

results showed that SFFT can differentiate interfacial strength from two types of the specimens. 

Several SFFT weaknesses including improving methods and their analyses previously 

proposed were also discussed. 

Keywords: Single fiber fragmentation test, fiber-matrix interface, interfacial strength, 

composite failure. 

Introduction 

The main problem in utilizing a 

composite based on fiber and matrix as 

load-bearing structures is a complexity in 

predicting a composite failure [1-3]. The 

failure is started from cracks occur on the 

fiber, matrix, and interface which are then 

integrated and propagated [4]. Not like 

mechanical properties of fiber or matrix 

which has been researched 

comprehensively, interfacial properties 

have not obtained special attention even 

though it could bring a significant 

contribution to the composite failure [5]. 

Figure 1 shows characteristics of fiber 

surface which can affect interfacial 

properties particularly interfacial strength 

(to). For evaluating optimal to, each surface 

characteristic has to be controlled properly 

in fiber manufacturing. The fiber surface is 

always coated by an agent-material to 

strengthen the to on sizing process [6-9]. In 

other hand, porosities which can cause 

micro cracks have to be avoided. 

 
Figure 1. Fiber surface characteristics 

 

A lot of testing methods for evaluating to 

have been proposed such as single fiber 

fragmentation test (SFFT) [10], push out 
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test [11], pull out test [12], dan micro bond 

test [13]. Among those testing methods, 

SFFT is known as a common method used 

for evaluating to. Compared with other 

methods, SFFT is considered relatively 

easy to be conducted. SFFT also produces 

actual stress transfer between fiber and 

matrix of a real structural composite 

condition. However, the SFFT usually 

provides high variation of to value even for 

the same testing procedure and the same 

type of specimen [14]. 

In this paper, the procedure of SFFT is 

reviewed. Firstly, to evaluation using SFFT 

is demonstrated. Two types of SFFT 

specimens, which are the specimen with 

agent-material and without agent-material 

of an interface, were manufactured. The 

shear stress on interface was analyzed by 

using Kelly-Tyson model [10]. From 

testing results, potential errors on SFFT 

method caused by simplification of model 

analysis are comprehensively discussed. 

Moreover, several proposed improvements 

with modifying the method and its analysis 

are also demonstrated. 

Single Fiber Fragmentation Test 

Specimen preparation. SFFT 

specimens must be manufactured with high 

dimensional accuracy in order to assure 

reliable testing results.  Figure 2 shows 

manufacturing process of the specimens. 

After determining the specimen dimension, 

a positive aluminum mold was created. 

Note that specimen cross section (2 x 2 mm) 

had to be created with small tolerance. High 

precision CNC machine can be used to 

create the positive mold. Further, a negative 

mold made by silicon rubber liquid was 

created by using positive mold. After 

waiting for 1 day, the silicon rubber became 

solid and ready to be used for creating 

specimen. 

The specimens used in this paper was 

made by single carbon fiber produced by 

TOHO Tenax Co. Ltd., and epoxy produced 

by Konishi chemical Co. Ltd. Two types of 

specimens were manufactured with 

different fiber surface treatment. For the 

first specimen, the carbon fiber received 

from manufacturer was used directly. This 

means the fiber surface still contained some 

agent-material. Meanwhile, the carbon 

fiber for the second specimen was 

conditioned beforehand by soaking it into 

acetone for 5 hours and rinsed by water. 

This treatment was conducted to remove 

the agent-material on the carbon fiber 

surface, thus making the second specimens 

did not contain any agent-material. 

Epoxy was inserted in negative mold 

followed by single carbon fiber. The tip of 

carbon fiber was imposed by a load in order 

to keep the fiber in straight position when 

the epoxy shrunk during the curing time. 

After 7 days, the specimens were taken 

from the negative mold. A top surface of the 

specimen was gradually polished by using 

sand papers of P600, P2000, SC800/2400, 

and SC1200/4000 until the thickness of 

specimen reached 2 mm. Moreover, to 

increase transparency, the surface 

specimens were painted by silicon oil. The 

specimens were then checked using 

microscope. Only the specimen with clearly 

seen and straight carbon fiber was used for 

the tests. 

Testing method. The created specimens 

were then tested by using micro-tensile 

testing machine. The testing applied tensile 

speed of 0.0067 mm/minute. Low speed 

was used to avoid viscoelastic behavior of 

epoxy and ease detection of crack position. 

Figure 3a shows schematic tensile test of 

the specimen. On initial condition, carbon 

fiber was still perfectly connected. If a 

tensile force (F) was increased, the fiber 

would have cracks and formed a lot of 

fragments. The fiber cracks occurred 

because the fiber stiffness was higher than 

matrix stiffness. The fiber fragment 

disconnected continuously as long as length 

of fiber fragment (L) was longer than 

critical length of the fragment (Lc). On 

certain F, a new fragment would not form 

again even though F was increased. This 
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condition is called saturated condition in 

which all L is shorter than Lc. The L 

distribution in saturated condition follows 

Eq. 1. 

 
𝐿𝑐

2
< 𝐿 ≤ 𝐿𝑐  (1) 

 

 

 
Figure 2. (a) specimen dimension (unit: 

mm), (b) positive mold, (c) negative mold, 

and (d) specimen 

 

Furthermore, by using normal distribution 

approach for L, the relationship between an 

average length of fiber fragment (�̅�) and Lc 
can be formulated as follows, 

 

�̅� =
∑ 𝐿𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
=

3

4
𝐿𝑐  (2) 

 

where N is a number of fiber fragment. 

Figure 3b shows stress distributions in 

the fiber of initial and saturated conditions. 

On the crack position, the fiber stress is 

zero. Kelly-Tyson modeled stress on a fiber 

fragment in one dimension as shown in 

Figure 3c. The fiber stress distribution (σz
f) 

and shear stress in the interface (ts) can be 

seen in the Figure. The relationship 

between fiber strength (σf
uts) and to can be 

formulated as follow, 

 

 𝑡𝑜 =
𝜎𝑢𝑡𝑠

𝑓
𝑑

2𝐿𝑐
             (3) 

 

where d is fiber diameter. 

 

 
Figure 3. (a) fragmentation process, (b) 

stress curve in fiber, and (c) Kelly-Tyson 

model  

 

σf
uts can be calculated by recording a 

strain (εa) for each fiber crack. The fiber 

crack density (n) can follow a power 

function as shown in Eq. 4. 

 

𝑛 =
1

𝐿𝑜
(

𝜎𝑧
𝑓

𝜎0
)

𝑚

=
1

𝐿𝑜
(

𝐸𝑓𝜀𝑎

𝜎0
)

𝑚

 (4) 

 

where Ef is elastic modulus of carbon fiber, 

σo is characteristic stress, Lo is length of 

measured area, and m is Weibull modulus. 

σo and Lo can be determined from n - εa 

curve obtained from the testing. Further, 

σf
uts is finally calculated by using Eq. 5. 

 

𝜎𝑢𝑡𝑠
𝑓 = 𝜎0 (

𝐿𝑜

𝐿𝑐
)

1
𝑚⁄

  (5) 

 

Crack detection. For obtaining n - εa 

curve, L distribution, and �̅�, crack position 

and εa when the crack occurred have to be 

observed and recorded carefully. Figure 4 

shows diagram of micro-tensile test 
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machine used for SFFT. The photoelastic 

apparatus was installed for detecting fiber 

crack positions. The apparatus consisted of 

polychromatic light source, polarizer, 

analyzer, microscope, camera, and 

computer for data recording. A specimen 

was positioned between polarizer and 

analyzer. The polarizer orientation was 

parallel to fiber orientation and load 

direction whereas analyzer orientation was 

perpendicular to them. These orientations 

produced dark figure at initial condition 

because the polychromatic light would be 

perfectly filtered by polarizer and analyzer.  

 

 
Figure 4. Diagram of micro tensile test with 

photoelastic apparatus 

 

For detecting fiber crack by using 

photoelastic concept, matrix of the 

specimen have to be transparent and have 

temporal birefringent behavior i.e. a 

material which have two refractive indexes 

if F is imposed. Most of polymers for 

example, epoxy, have this behavior. These 

refractive indexes represent maximum and 

minimum principal stress difference in 

matrix and cause light interference so that 

the light can be captured by the camera 

when a fiber crack occurs. It is noted that 

isoclinic phenomenon, a condition when 

principal stress orientation equals to 

polarizer orientation, can appear, which 

causes dark condition remain occurs. 

Therefore, only light around fiber crack 

region, which the principal stress 

orientation is different with polarizer 

orientation due to shear stress, can be 

captured by the camera. Furthermore, εa can 

be calculated and recorded from load cell. 

Results and Discussion 

Interfacial strength. Figure 5a and 5b 

shows initial and saturated conditions of 

specimens which are captured by camera. 

By increasing microscope magnification, 

the fiber crack position and L can be clearly 

seen (see Figure 5c). The light indicates 

stress concentration in the matrix around 

the interface can be seen. There is also dark 

region on the tip of fiber crack that indicates 

debonding interface occurs along Ld. 

Figure 6a and 6b show curve to εa for 

specimens with agent-material and without 

agent-material. From this curve, m 

parameter and σo in Eq. 4 can be 

determined. Table 1 and 2 show parameters 

obtained from the curve of each specimen. 

It is noted that used Ef is 240 GPa, which is 

based on TOHO Tenax datasheet. In 

saturated condition, L is then measured and 

plotted as shown in Figure 7. From the 

Figure, �̅� of specimen with agent-material 

is shorter than that of without agent-

material. The short �̅� indicates strong 

interfacial bonding and vice versa. 

 

Table 1. m and σo for specimen with agent-

material 

No. Specimen m (-) σo (MPa) 

1 Specimen 1 10.27 3354.5 

2 Specimen 2 7.09 3299.8 

3 Specimen 3 8.26 3635.7 

4 Specimen 4 8.96 3217.3 

 

 

Table 2. m and σo for specimen without 

agent-material 

No. Specimen m (-) σo (MPa) 

1 Specimen 1 29.35 3622.2 

2 Specimen 2 24.08 3766.4 

3 Specimen 3 12.14 3637.2 
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Figure 5. (a) initial condition and (b) 

saturated condition of fragmentation, and 

(c) measurement of fragment length 

 

 
Figure 6. Fiber crack density to strain for (a) 

specimen with agent-material and (b) 

specimen without agent-material 

 

L distribution of the specimen with 

agent-material seems narrower than 

conditioned specimen. This result indicates 

that the slip condition in the interface in 

which the interfacial debonding appears 

without fiber crack initiation might occur 

when the interfacial bonding is weak. This 

condition is proven by calculating Lc using 

Eq. 2. According to Eq. 1, L should not be 

over the Lc value, which is calculated by 

using Eq. 2. However, on several specimens 

especially the conditioned specimens, there 

are fiber fragments which are longer than 

Lc. It means potential slip condition in the 

interface has happened. 

Furthermore, by using Eq. 3 and 5, σf
uts 

and to can be obtained and plotted on Figure 

8a. σf
uts showed decreasing on conditioned 

specimen. It occurs because the bonding 

layer of the interface is not only used for 

strengthening the interface but also for 

increasing σf
uts.  On Figure 8b, to shows 

decreasing almost 50% for conditioned 

specimen. It is noted that mechanical 

keying caused by the roughness of fiber 

surface give a prominent contribution to to 

value on the conditioned specimen case. 

This means the mechanical keying 

significantly contribute to to value 

particularly for shear mode crack.  

From testing results with two types of 

specimens, SFFT can differentiate a quality 

of interfacial bonding. The spread of testing 

results of around 20% also shows that SFFT 

is reliable to be used for evaluating to. This 

issue is important particularly in evaluating 

the effectiveness of adhesive layer of 

interface on fiber manufacturing industries. 

Improvement of Method. Although 

SFFT can differentiate to for two types of 

specimens with different treatment 

qualitatively, SFFT actually still has 

problem of accuracy. The testing accuracy 

i.e. the true value of to is still arguable. 

There are several reasons as follows; 

 Kelly-Tyson model that is usually used 

on the SFFT is too simple because it 

does not consider interfacial 

debonding phenomenon. 

 In analyzing SFFT, the saturated 
condition of fiber cracks is required 

whereas this condition always occurs 

on the range of plastic deformation of 

matrix. For the matrices having low 

ultimate tensile strain, the saturated 

condition might not occur. 
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 On SFFT analysis, slip condition is not 

considered although it is possible 

especially on low to. 

 The effects of interfacial stiffness are 
not considered on the SFFT analysis. 

Most of the models assume rigid 

condition for the interface [15]. 

 

 
Figure 7. Fragment length distribution for 

(a) specimen with agent-material and (b) 

without agent-material 

 

 
Figure 8. (a) fiber strength and (b) 

Interfacial strength 

 

From explained problems, there are a lot 

of improvements proposed by researchers 

in order to increase the testing accuracy. 

For example, Kim et al. defined shear 

strength parameter for considering 

debonding process and friction after 

debonding in the interface [16]. Wagner et 

al. proposed a model based on energy 

balance and defined interfacial toughness 

[17]. Kimura et al. refined Wagner model 

by considering plastic deformation near the 

interface [18]. On the recent researches, 

interfacial crack is always explained by 

using cohesive zone mode [19]. This model 

has been proposed by many researchers 

such as Nishikawa et al. [20], Ma-

Kishimoto [21], Willam et al., [22] dan 

Budiman et al. [23]. The cohesive zone 

model based on traction-separation law is 

believed as ideal model for explaining 

interfacial crack. 

For applying cohesive zone model, a 

direct observation of stress around the 

interface is required. The stress, which has 

relationship with to, can be observed by 

modifying photoelastic apparatus [24-26]. 

An analysis using image processing 

technique is also required in order to assure 

clear stress observation [27]. 

It has to be emphasized, even though 

there are a lot of improvements have been 

proposed, SFFT still becomes basic testing 

for obtaining to. Most of the modifications 

are focused on proposing models and their 

better analyses for obtaining more accurate 

results. However, the basic concept of 

SFFT is still used due to its advantages. 

Conclusion 

SFFT as a method to evaluate to has been 

reviewed in this paper. From two types of 

specimens with different fiber surface 

treatment, SFFT has ability to evaluate the 

quality of interface properly. However, this 

method still has to be modified further for 

better accuracy. The main problems of 

SFFT are comprehensively discussed in this 

paper including examples of proposed 

improvement. Furthermore, standardization 

of SFFT method is urgently required to 

provide a uniform analysis so that the 

results can be compared quantitatively. 
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Abstrak 
Kalambuai merupakan jenis keong yang termasuk hewan yang dianggap menganggu pada 

lahan pertanian, akan tetapi kalambuai bermanfaat bagi peternak itik alabio (Anas 

Plathyrynchos Borneo), hal ini disebabkan kalambuai mengandung zat-zat makanan yang 

diperlukan oleh itik yaitu mengandung protein kasar 2,94 %, lemak 0,12 %, serat kasar 26,68 

%, abu 54,93 %, kalsium 29,35 % dan fosfor 0,19 % (Angorodi. 1994). Selama ini peternak 

memanfaatkan kalambuai hanya dengan menggunakan alat tradional atau lesung yang 

digunakan secara manual, penggunaan alat tradisional maupun lesung akan banyak menyita 

waktu sang peternak. Oleh karena itulah perlu diciptakan suatu mesin yang mampu menumbuk 

cangkang kalambuai dengan  cepat dan mendapatkan hasil tumbukan yang homogen dan 

sebagai satu cara untuk mendapatkan tepung cangkang kalambuai yang banyak mengandung 

kalsium dan fosfor dan mampu dimanfaatkan sebagai pengganti tepung tulang. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan mesin penumbuk cangkang kalambuai ini 

adalah menggunakan prinsip penumbuk manual atau lesung yang di rancang sedemikian rupa 

untuk bisa menjadi mesin penumbuk cangkang kalambuai, secara perhitungan yang telah 

dilakukan terhadap mesin penumbuk cangkang kalambuai memiliki kemampuan menumbuk 

1,29 Kg/ Menit  dengan dimensi rangka alat dengan panjang 70,2 Cm, lebar 21,4 Cm serta 

tinggi 86 Cm dan dimensi pondasi dengan Panjang 75 Cm serta Lebar 60,2 Cm. pada Loyang 

memiliki kapasitas daya tampung sebesar 0,8 Kg cangkang kalambuai dalam bentuk utuh 

(belum tertumbuk). Sedangkan untuk penggerak mesin memerlukan tenaga listrik sebesar 220 

Volt, volume Loyang 83,58 Cm2 dan berat mesin secara keseluruhan 89 Kg. sehingga mesin 

penumbuk cangkang kalambuai memiliki berat yang tidak memungkinkan untuk bisa dibawa 

kemana-mana tanpa alat bantu khusus (unportable). 

Kata Kunci: Cangkang Kalambuai , Kalambuai , Mesin Penumbuk 

Pendahuluan 

Kalambuai yang keberadaanya 

mudah didapatkan ini ternyata telah lama 

digunakan sebagai campuran ransum oleh 

peternak tradisional, hal ini didukung pula 

dengan adanya beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa penggunaan 

kalambuai sebagai pakan ternak pada itik, 

ayam broiler, burung puyuh dan pakan ikan 

patin serta pakan crustacea pada udang dan 

kepiting ternyata mampu memberikan 

pertumbuhan yang baik.  

Tepung tubuh dan cangkang 

kalambuai memberikan nilai pertumbuhan 

yang cukup baik bagi peternakan ayam. 

Namun, pemanfaatan cangkang kalambuai 

sebagai sumber Ca dan P belum optimal 

karena peternak biasanya hanya 

menggunakan tubuh kalambuai saja 

sedangkan cangkang yang tidak dipakai itu 

dibuang percuma. 

 Selama ini juga sebagian peternak yang 

menggunakan kalambuai sebagai campuran 

ransum belum pernah memisahkan antara 

tubuh dengan cangkangnya sehingga 
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gambaran keunggulan cangkang itu sendiri 

tidak termanifestasi, padahal potensi 

cangkang kalambuai itu sangat baik karena 

mengandung zat-zat makanan yang 

diperlukan oleh itik yaitu mengandung 

protein kasar 2,94 %, lemak 0,12 %, serat 

kasar 26,68 %, abu 54,93 %, kalsium 29,35 

% dan fosfor 0,19 % (Angorodi. 1994). 

Dari potensi yang dimiliki cangkang 

kalambuai ini maka tepatlah kiranya 

direkomendasikan sebagai pengganti 

tepung tulang yang ketersediannya sangat 

sedikit itu. 

 Selama ini pula para peternak memiliki 

kesulitan dalam cara menghaluskan 

cangkang kalambuai sehingga peternak 

hanya menggunakan penumbuk manual 

yang memakan waktu dan tenaga peternak 

yang terlihat sangat kurang efisien. 

 Hasil tumbukan cangkang 

kalambuai yang dilakukan secara manual 

tidak menjamin keseragaman bentuk dan 

memerlukan waktu yang lama. Hal ini 

menghambat optimalisasi potensi cangkang 

kalambuai dan dengan pembuatan rancang 

bangun mesin penumbuk kalambuai ini 

diharapkan mampu mengangkat potensi 

pakan dan mengurangi beban waktu dan 

tenaga yang dikeluarkan peternak dalam 

meghaluskan cangkang kalambuai sebagai 

campuran bahan pakan. 

Tahapan Pengerjaan 

Tahapan Pelaksanaan, dalam pelaksaan 

pembuatan rancang bangun mesin 

penumbuk cangkang kalambuai ada 

tahapan yang dilakukan yakni: 

a. Persiapan Bahan dan Alat, seperti 

pembelian Elektro Motor 0,25 Hp, 

Kabel listrik dan Jack Listrik, Besi 

monel u/  Ø  26 x 2 m, Bearing Ucp 

205/16 NJS, Bearing Ucp 204 ASB, 

Elektroda Tipe RB, Besi siku  u/  6 

x 40 x 4, Pully 10” dan 20”. 

b. Pembuatan Loyang dan Penumbuk, 

pada tahap ini diawali dengan 

pembelian Besi pipa   Ø  135 mm 

seberat  25 Kg dan Plat besi 5 mm 

seberat 4 kg, kemudian melakukan 

Penghalusan sisi atas dan bawah 

loyang dengan gurinda serta 

Pembentukan Plat besi sebagai 

penutup dasar loyang penumbuk 

kemudian Pengelasan Plat besi 

dengan Loyang. 

c. Pembuatan Stang Has dan Lengan 

Ayun, pada tahap ini dilakukan 

secara pemesanan ke bengkel bubut 

di kota Banjarmasin. 

d. Pembuatan Kerangka, pada tahap 

ini dilaksanakan di laboratorium 

mesin fakultas teknik Uniska 

Banjarmasin, adapun tahapannya 

yakni pengukuran panjang stang has 

dan lengan ayun serta pengukuran 

dan pemotongan besi siku L, setelah 

pemotongan selesai dilakukan 

pengelasan besi siku L sebagai 

pondasi stang has dan lengan ayun 

penumbuk, tahap berikutnya yakni 

penghalusan sambungan besi pasca 

pengelasan kemudian membuat 

lobang untuk penempatan baut, 

bearig serta besi penahan, tahapan 

selanjutnya membuat plat penahan 

Loyang tumbukan serta 

pemasangan engsel pada plat 

tersebut dan tahapa terakhir pada 

pembuatan kerangka adalah 

membuat plat dudukan untuk 

elektro motor mesin penumbuk. 

e. Perangkaian Mesin Penumbuk, 

semua alat dan kerangkan yang 

sudah jadi di rakit untuk menjadi 

satu kesatuan mesin penumbuk 

f. Percobaan alat, alat penumbuk 

cangkang kalambuai dihidupkan 

dan dicobakan untuk menumbuk 

cangkang kalambuai (Pomacea 

glauca). 

g. Krom, Loyang dan penumbuk 

dilakukan pengkroman, hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan  feed 

safety terhadap bahan pakan yang 

akan kita berikan kepada ternak. 
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Rancang Bangun Mesin Penumbuk 

 

 

 

Gambar 1. Sketsa mesin penumbuk 

cangkang kalambuai 

 

Keterangan : 

1. Motor Listrik 

2. Vbelt (Sabuk) 

3. Puly 

4. Poros 

5. Loyang 

6. Kontruksi 

7. Bearing (Bantalan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mesil Penumbuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kalambuai kering 

Prosedur Pengolahan Tepung Cangkang 

Kalambuai 

1) Bersihkan kalambuai dari kotoran 

dan tiriskan. 

2) Rebus air hingga mendidih. 

3) Masukkan kalambuai biarkan 

selama kurang lebih 15 menit. 

4) Angkat dan dinginkan. 

5) Pisahkan antara tubuh dan 

cangkang kalambuai. 

6) Jemur cangkang kalambuai di 

bawah sinar matahari hingga 

kering. 

7) Tumbuk cangkang kalambuai 

dengan alat penumbuk sampai 

berupa tepung. 

8) Ayak hingga halus dan bersih. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Tabel 1. Dimensi dan Klasifikasi Mesin 

Penumbuk Cangkang Kalambuai 

 
Mesin Penumbuk Cangkang Kalambuai 

Dimensi Kapasitas 

Loyang 

(Kg) 

Volume 

loyang 

Sumber 

Tenaga 

Penggerak 
Rangka Alat Pondasi Berat 

P = 70,2 Cm 

L = 21,4 Cm 

T = 86 Cm 

P = 75 Cm 

L=  60,2 Cm 89 Kg 0,8 Kg 
83,58 

Cm2 

Listrik 

220 Volt 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa  mesin 

penumbuk cangkang kalambuai memiliki 

dimensi rangka alat dengan panjang 70,2 

Cm, lebar 21,4 Cm serta tinggi 86 Cm dan 

Dimensi pondasi dengan Panjang 75 Cm 

serta Lebar 60,2 Cm. pada Loyang 

memiliki kapasitas daya tampung sebesar 
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0,8 Kg cangkang kalambuai dalam bentuk 

utuh (belum tertumbuk). Sedangkan untuk 

penggerak mesin memerlukan tenaga listrik 

sebesar 220 Volt, volume Loyang 83,58 Cm2 

dan berat mesin secara keseluruhan 89 Kg. 

Dilihat dari berat dan dimensi mesin bahwa 

dapat disimpulkan bahwa mesin ini 

memiliki mobilitas yang sedikit, hal ini 

disebabkan bahwa mesin penumbuk 

cangkang kalambuai memiliki berat yang 

tidak memungkinkan untuk bisa dibawa 

kemana-mana tanpa alat bantu khusus 

(unportable). 

 

Teknis Perawatan Mesin 

Mesin penumbuk cangkang kalambuai 

harus dirawat, terutama pada bagian 

vanbelt, dan instalasi kelistrikan, hal ini 

disebabkan pada bagian vanbelt merupakan 

komponen yang tidak kalah pentingnya 

dengan mesin, fungsi vanbelt merupakan 

penghubung dan penggerak antar kedua 

media mesin penumbuk, yakni elektro 

motor dan lengan ayun penumbuk 

cangkang kalambuai. 

 

 

Kesimpulan 

Mesin penumbuk cangkang kalambuai 

memiliki kapasitas penuh loyang sebesar 

0,8 Kg dengan volume loyang sebesar 

83,58 Cm2, dengan kapasitas seperti itu 

cangkang kalambuai  diolah menjadi dalam 

bentuk  crumble dengan 1,29 Kg/menit. 

Dengan terciptanya mesin ini pula 

diharapkan akan mampu membantu para 

peternak itik alabio untuk mengoptimalkan 

potensi kalmbuai. 

. 
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Pengaruh Urutan Las Terhadap Deformasi Las Pada Pengelasan 
Chassis MOLINA UGM 
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Abstrak 
Pemuaian dan penyusutan akibat pemanasan dan pendinginan pada pengelasan tidak dapat 

dihindari pada logam yang disambung dengan las. Pemuaian dan penyusutan yang tidak merata 

menyebabkan deformasi tidak merata dan tegangan sisa. Sehingga perlu cara untuk 

meminimalkan dampak deformasi dari pengelasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari pengaruh urutan las terhadap deformasi las yang terjadi selama proses pengelasan 

chassis Molina UGM. Pada penelitian digunakan spesimen baja karbon rendah berbentuk 

hollow dengan ukuran 40 x 40 x 2,3. Proses pengelasan yang dilakukan dengan 6 pola urutan 

las. Mesin las yang digunakan las MIG dengan pengaturan arus las 80 A dan tegangan las 22 

Volt, dengan kecepatan 4 mm/s. Deformasi yang terjadi diukur dengan dial gauge. Serta 

dilakukan pengujian suhu pada jarak 1 cm dari titik las menggunakan alat infrared precission 

thermometer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola urutan las ke-6  memiliki deformasi 

las paling kecil, serta deformasi paling besar terjadi pada pola urutan las ke-1. Pengukuran suhu 

juga membuktikan bahwa pola urutan pengelasan mempengaruhi suhu pada daerah 

pengukuran. Suhu paling tinggi terjadi pada pola urutan las ke-1 dan suhu paling rendah pada 

urutan las ke-6. 

Kata kunci : las, urutan las, deformasi, MIG. 

Pendahuluan 

Pemuaian dan penyusutan akibat 

pemanasan dan pendinginan pada 

pengelasan tidak dapat dihindari pada 

logam yang disambung dengan las. 

Pemuaian dan penyusutan yang tidak 

merata menyebabkan deformasi tidak 

merata dan tegangan sisa. Sehingga perlu 

cara untuk meminimalkan dampak 

deformasi dari pengelasan tersebut. 

Penelitian pengaruh urutan las terhadap 

deformasi sudah banyak dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Hackmair dkk [1] 

membandingkan penggunaan analisa 

numerik dan metode eksperimen dalam 
pengembangan proses pengelasan chassis. 

Metode simulasi  digunakan untuk 

memprediksi distorsi dan tegangan sisa las.  

Spesimen untuk eksperimen digunakan 

hollow Alumunium paduan 6060 T6. 

Gannon dkk [2] melakukan penelitian 

serupa yaitu simulasi numerik berbasis 

finite element  digunakan untuk 

mempelajari pengaruh urutan las terhadap 

besar tegangan sisa dan distorsi 

pengelasanan tetapi penelitian ini dilakukan 

pada sambungan T, Sattari-Far dkk [3], 

melakukan penelitian analisis 3 dimensi 

thermo-mekanik  untuk menyelidiki efek 

urutan las terhadap deformasi las pada 

sambungan pipa stainless-steel. 

Eksperimen menggunakan mesin las TIG 

otomatis untuk pengelasan melingkar. 

Pengelasan dilakukan dengan 9 jenis variasi 

urutan las yang berbeda-beda. Sun dkk [4], 

faktor induksi panas adalah salah satu 
penyebab utama terjadinya deformasi.  

Penelitian bertujuan untuk 

membandingkan deformasi pengelasan 

baja karbon rendah di rangkaian lempeng 

tipis dengan menggunakan LBW dan CO2 

gas arc welding yang dibandingkan dengan 

metode simulasi numerik dan 

eksperimental. Penelitian yang dilakukan 
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Deng (2006) dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik deformasi pengelasan dalam 

sambungan fillet-welded. Deformasi 

pengelasan memberi pegaruh negatif pada 

ketelitian pembuatan, bentuk eksternal, dan 

kekuatan dalam struktur pengelasan. Pada 

penelitian Deng [5], untuk mengetahui 

karakteristik deformasi pengelasan pada 

sambungan fillet dan menjelaskan pengaruh 

deformasi pengelasan pada flange, Deng 

menggunakan 2 model yang masing-

masing diteliti pembelokan dan transverse 

shrinkage. Dari studi literature yang sudah 

dilakukan maka pada penelitian ini 

digunakan spesimen baja karbon rendah 

berbentuk hollow dengan ukuran 40 x 40 x 

2,3. Urutan pengelasan yang dilakukan 6 

variasi urutan las.  

 

Metode Penelitian 

Pada penelitian digunakan spesimen 

baja karbon rendah berbentuk hollow 

dengan ukuran 40 x 40 x 2,3. Proses 

pengelasan yang digunakan dengan 6 

variasi urutan las sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 1. Mesin las yang digunakan 

las MIG dengan pengaturan arus las 80 A 

dan tegangan las 22 Volt, dengan kecepatan 

4 mm/s. Deformasi yang terjadi diukur 

dengan dial gauge sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 2. Serta 

dilakukan pengujian suhu pada jarak 1 cm 

dari garis las menggunakan alat infrared 

precission thermometer. 

 

 
 

Gambar 1. Variasi urutan las 

 
 

Gambar 2. Pengukuran pergeseran posisi 

dilakukan 50 cm diatas sambungan las 

Hasil Dan Pembahasan 

Hasil pengukuran ditunjukkan pada 

Gambar 3 dan Gambar 4. Gambar 3 

menunjukkan deformasi pada setiap pola 

urutan pengelasan dan Gambar 4. 

menunjukkan temperatur pada jarak 1 cm 

dari garis las serta Gambar 5 menunjukkan 

hasil las 

 
 

Gambar 3. Besarnya deformasi untuk 

berbagai urutan pengelasan 
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Gambar 4. Temperatur pada jarak 1 cm dari 

daerah las untuk berbagai urutan las 

 

 

Gambar 5. Hasil sambungan las  

Pada Gambar 1 tampak bahwa 

deformasi terbesar adalah pola urutan 

pengelasan 1 sebesar 2,7 mm selanjutnya 

pola urutan pengelasan 2, 3, 4, 5 dan 6 

berturut-turut deformasinya semakin kecil. 

Hal ini terjadi karena masukan panas pada 

pola urutan pengelasan 1 adalah yang 

terbesar sebagaimana ditunjukkan Gambar 

4 bahwa temperatur pola urutan pengelasan 

1 adalah tertinggi yaitu 500ºC. selanjutnya 

pola urutan pengelasan 2, 3, 4, 5 dan 6 

berturut-turut semakin rendah, serta 

besarnya penyusutan berbanding langsung 

dengan perubahan temperatur, koefisien 

muai panjang dan panjang benda yang 

mengalami penyusutan. Pada kasus ini 

panjang benda yang mengalami penyusutan 

dan koefisien muai panjang adalah sama 

sehingga yang paling berpengaruh adalah 

perubahan temperatur.  

Deformasi terkecil adalah pola urutan 

pengelasan 6  yaitu sebesar 0,55 mm karena 

pola ini yang mengalami perubahan 

temperatur terendah yaitu 215ºC, nilai 

pengukuran suhu ini hanya setengahnya 

dari pengukuran suhu pada urutan 

pengelasan 1 (500oC). Semakin kecil suhu 

yang diterima oleh baja karbon rendah 

akibat pengelasan, deformasinya yang 

berkaitan dengan ekspansi material akibat 

peningkatan suhu akan semakin kecil. Hal 

ini menjelaskan bahwa deformasi 

permanen pada urutan pengelasan 6 lebih 

kecil bila dibandingkan dengan deformasi 

permanen pada urutan pengelasan 1, 

maupun urutan pengelasan lainnya. 

 

  
                                   a              

 

 
b 

Gambar 6. Foto struktur mikro diambil 

pada daerah lasan: a) pada base material, 

dan b) pada daerah HAZ. 

 

Hasil pengamatan struktur mikro 

(Gambar 6) menunjukkan bahwa struktur 
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didominasi ferit dan perlit halus yang ulet, 

sehingga kemungkinan terjadinya retak 

relatip kecil. Bila ada penyusutan akan 

terjadi perubahan bentuk, bila perubahan 

bentuk tertahan akan menimbulkan 

tegangan sisa dan tegangan sisa yang besar 

akan terjadi deformasi plastis 

 

Ucapan Terima Kasih 

Pada kesempatan ini ucapan terima 

kasih disampaikan kepada  tim MOLINA 

UGM yang telah memberikan kesempatan, 

fasilitas dan biaya penelitian. Penelitian ini 

didanai oleh  Proyek MOLINA 

Kemenristekdikti TA 2015. 

Kesimpulan 

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan: 

a. Perbedaan pola urutan las 

mempengaruhi besarnya deformasi dan 

suhu las pada daerah pengukuran.  

b. Pola urutan las ke-6 menghasilkan 

deformasi paling kecil, sedangkan 

urutan las ke-1  menghasilkan 

deformasi paling besar.  

c. Pola urutan las ke-1 menghasilkan suhu 

tertinggi kemudian menurun berturut-

turut pada pola urutan las 2, 3, 4, 5 dan 

6 dan terendah adalah pola ke-6. 
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Pengembangan Payung Pneumatic Berbasis Mikrokontroler. 

Gusti Rusydi Furqon Syahrillah,  ST.,MT1, ,  M. Firman ST. MT2,  Irfan., ST,.MT3,  
1Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin. 
2 Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin 
3 Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin 

rani_rusdi@yahoo.com,  

 
Abstrak 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya 

terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan 

perlengkapan input output. Piranti seperti ini digabungkan dengan mengendalikan sistem Pneumatic menjadi 

rangkaian sistem yang bekerja dengan menggunakan sistem kendali  melalui mekanisme rangkaian arduino 

uno  yang diatur melalui mikrokontroler, sehingga mempunyai gerakan yang beraturan sesuai kalibrasi yang 

digunakan ketika air hujan membasahi sensor di maksud. 

Gerakan translasi dari piston mampu membentangkan payung melalui pengaturan katub dan 

perhitungan terhadap gaya dan arah aliran udara berdasarkan teori fisika, dengan minimal tekanan udara ,  

maka gerakan payung  dapat di atur sesuai dengan kebutuhan rancangan. 

 Payung pneumatic dapat beroperasi dengan jumlah  pemakaian udara dalam ruangan silinder tunggal 

Q = 0,3925 m/menit.  Jenis silinder tunggal dipilih diamater 50 mm sebanyak 1 buah.,  Panjang langkah torak  

500 mm dengan bentangan payung 2 meter. 

 

Kata kunci : pnematic, tekanan udara, mikrokontorler 
 

1, Pendahuluan 

 

  Penelitian ini merupakan lanjutan dan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya, 

aplikasi sistem pneumatic ini perencanaan hanya 

pada sistem tenaga dan udara  yang di butuhkan 

untuk mengangkat lembar payung yang di 

kembangkan dengan sebuah actuator. Aktuator  

adalah bagian keluaran untuk mengubah energi 

suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. 

Sinyal keluaran dikontrol oleh sistem kontrol dan 

aktuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol 

melalui elemen kontrol terakhir dengan supply 

udara dari sebuah kompressor.. 

Tekanan udara di dalam aktuator 

pneumatic (piston)  dengan tekanan udara di luar  

di operasikan hanya dengan sistem kendali on – off 

dari sebuah kompressor udara. tanpa sistem 

otomasi (manual).  

Mengamati perkembangan ini,  adalah 

menarik kalau sistem ini di kembangkan dalam 

lingkungan kampus dengan bentuk yang inovatif  

sesuai  kebutuhan dengan menggunakan sistem 

mikrokontroler, sensor air dan berbagai sistem 

koneksi lain sepert bluetooth dan android yang atur 

oleh arduino. Arduino merupakan rangkaian 

elektronik yang bersifat open source, serta 

memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah 

untuk digunakan. Arduino dapat mengenali 

lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis 

sensor dan dapat mengendalikan lampu, motor, dan 

berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino 

mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino 

Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, dan 

lainnya. (www.arduino.cc) 

  Dengan kolaborasi rangkaian sistem 

pneumatic dan sistem kendali on – off melalui 

mikrokontroler  akan mempunyai nilai lebih 

apabila rancang  bangun payung pneumatic dapat 

dikembangkan sebagai aplikasi disiplin ilmu teknik 

mesin. 

 

2. Kajian Literatur 

 

Pneumatik adalah merupakan pengembangan 

teknologi dengan cara kerja memanfaatkan udara 

bertekanan untuk mempengaruhi kerja suatu 

peralatan mekanikal agar menghasilkan  gerakan 
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maju mundur, naik turun, berputar dan sebagainya. 

Pneumatik  sistem secara intensif dan luas telah 

banyak digunakan hampir diseluruh kehidupan 

yang berhubungan dengan peralatan yang 

menghasilkan gerakan – gerakan dengan aplikasi 

yang disesuaikan dengan jenis pneumatik  

Sistem pneumatik prinsip kerjanya 

tergantung pada kompresi udara, Piranti yang 

digunakan pada sistem ini berdasarkan hukum 

fisika dasar.pengaturan pada sistem pneumatik 

dilakukan dengan mengatur tekanan udara dan 

arah aliran udara, yang diatur dengan valve. 

Sebagai contoh bahwa pneumatik normalnya 

dioperasikan pada tekanan kurang dari 220 psi. 

Prinsip ini akan berbeda dalam sistem hidraulik. 

Dalam hidraulik berdasarkan hukum pascal. Jadi 

intake pompa akan memindahkan/ 

menggerakkan minyak dalam sistem yang 

berasal dalam tangki atau resevoir. Jika pompa 

digerakkan,maka minyak akan terdorong oleh 

gaya dari tekanan yang terjadi maka diatur 

dengan menggunakan valve. Ada tiga cara yang 

digunakan untuk mengatur dalam sistem 

hidraulik, yaitu : mengatur terkanan minyak, 

mengatur rate aliran minyak dan mengatur arah 

aliran minyak.  

Gaya dorong yang ditimbulkan oleh udara 

bertekanan akan menggerakkan torak pada 

silinder penggerak ganda dalam dua arah yaitu 

gerakan maju dan gerakan mundur. Pada 

prinsipnya panjang langkah silinder tidak 

terbatas, walaupun demikian tekukan dan 

bengkokan dari perpanjangan torak harus 

diperhitungkan.Untuk kebutuhan udara yang 

bertekanan dibutuhkan mesin compressor sesuai 

dengantekanan yang dibutuhkan. 

 
 

3. Metodologi 

  

Peralatan utama dari system pneumatic 

adalah silinder dan katup dengan bentuk dan 

specifikasi yang beraneka ragam, sehingga 

diperlukan pengambilan / kecocokan data 

terhadap : 

a. Kebutuhan kecepatan aliran 

udara 

b. Panjang langkah silinder 

c. Jenis katub, 

d. Kerja kompressor 

Sistem kendali gerakan menggunakan  

studi kasus pengembangan hasil  perancangan 

serta evaluasi pada Instalasi / rangkaian 

pneumatic yang di perintahkan melalui sistem 

mikrokontroler. AT Mega 328. 

  

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil Yang Di Capai 

 

Ruang ringkup penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen yang mengeksplorasi 

bagaimana cara membuat sinkronisasi buka tutup 

payung  secara otomatis sesuai kalibrasi yang di 

inginkan melalui mikrokontroler.. 

                                                    

Sistem pneumatik yang di rancang  pada 

dasarnya sama dengan prinsif yang berlaku pada 

instalasi lainnya. Namum pada kondisi ini telah di 

tetapkan beberapa kondisi standar agar payung 

dapat beroperasi dengan sempurna. 

 

4.1. Pemilihan Silinder 

Silinder yang dpilih adalah jenis silinder 

penggerak tunggal. Pada silinder ini udara yang 

bertekanan yang diberikan hanya satu arah 

sehingga jenis ini hanya menghasilkan kerja satu 

arah saja. 

4.1.1. Menentukan dimensi silinder 
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-   Jenis silinder tunggal dipilih diamater 50 mm 

sebanyak 1 buah. 

-   Panjang langkah torak  500 mm. 

-  Katup kontrol arah aliran 2/2 posisi normal 

tertutup tombol / pegas 1 buah. 

-  Katup kontrol arah aliran 2/2 posisi normal 

tertutup tombol / pneumatik 1 buah. 

-  Selang penghubung 10 meter 

-  Unit distribusi dan pemeliharaan udara 1 set 

-  Kompresor 300kPa    1 buah. 

4.1.2 Perhitungan gaya 

Gaya terhitung dari berat payung 

  Ft =  m.g 

  Ft =  20 kg x 9.81 kg/m 

  Ft =  196.2 kg/m 

Dimana : 

Ft =  Gaya terhitung payung 

m = massa payung yang di rancang 

g = gravitas 

Dari uraian di atas maka besar gaya pada torak F 

dapat di cari jika diketahui berat payung saat 

membentang adalah Ft =  196.2 kg/m2.  maka dari 

persamaan 2.1 di atas di ambil R = 10 % dari gaya  

terhitung  Ft =  196.2 kg/m = 19.62 

F = P 
𝜋 𝑑2

4
 - R 

  F =  300 
3.14 𝑥 0,502

4
 – 19.62 

  F = 39.255N 

Di mana 

F  = Gaya torak efektif (N) 

P = Tekanan kerja (Psi) 

D = Garis tengah torak (m) 

R = Gesekan di ambil 3 – 20 % dari gaya 

terhitung (N) 

 Maka gaya torak pada langkah maju dan 

mundur, gaya gesek di tentukan oleh pelumasan, 

tekanan balik, bentuk, profil dan seni. Gaya torak 

efektif sangat berarti dalam setip perencaan 

pneumatik. Untuk silinder tunggal ketika (Rf + Rr)  

di ambil 10 % maka berlaku juga  : 

F = A. P – (Rf + Rr)  

F = 
3.14 𝑥 0.502

4
x 300 – (19,62) 

F = 130,38 N   

 

Di mana : 

Rf  = gaya lawan pegas 

Rr  = gaya gesek 

A   = luas penampang silinder tanpa batang 

torak. 

 

4.2. Perhitungan Kebutuhan Udara 

Untuk mendapatkan data teknik banyaknya 

pemakaian udara dalam ruangan silinder tunggal 

adalah : 

  Q = 0.785 x D x h x n 

 ` Q = 0.586 x 0,50 x  0.500 x 2 

  Q =  0,3925 m/menit 

 

Dimana : 

Q  = Volume udara setiap centimeter langkah. 

D  = Garis tengah torak  mm 

h   = panjanglangjkah  mm 

n   = banyaknya langkah setiap menit. 

 

4.3. Rancangan Mikrokontroler 

Arduino merupakan rangkaian 

elektronik yang bersifat open source, serta 

memiliki perangkat keras dan lunak yang 

mudah untuk digunakan. Arduino dapat 

mengenali lingkungan sekitarnya melalui 

berbagai jenis sensor sehingga dapat 

mengendalikan 3actuator lainnya. Arduino 

mempunyai banyak jenis, dalam penelitian ini 

digunakan jenis Arduino Uno. 
 

Tabel 1.1. Kebutuhan piranti yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: http://www.arduino.cc)  

 

 

 Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan 

bahwa : 
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Payung akan membuka ketika  jumlaj 

kebutuhan udara mencukupi minimal 0,3925 

m/menit,  diameter  bentang payung  3 meter, 

dalam penggunaan silinder tunggal gaya yang 

dibutuhkan sebesar 130,38 N, ketika payung 

membentang di butuhkan Ft =  196.2 kg/m2  

Mikrokontroler yang di gunakan untuk 

otomasi buka tutup payung dengan menggunakan 

sensor air  dan penggunaan bluetooth sebagai 

media wireless untuk proses on – off / buka tutup 

payung. 
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Abstrak 
Transmisi merupakan suatu alat khusus yang diperlukan untuk menyesuaikan daya atau 

torsi (momen/daya) dari motor yang berputar, dan transmisi juga adalah alat pengubah daya 

dari motor yang berputar menjadi tenaga yang lebih besar. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeteksi kegagalan yang terjadi pada transmisi dengan menggunakan analisis vibrasi. 

Pada penelitian eksperimental sebelumnya mengemukakan bahwa kerusakan satu buah gigi 

dapat menyebabkan vibrasi yang tinggi pada sistem transmisi.Pada penelitian simulasi 

sebelumnya bahwa material dan kondisi batas yang digunakan mempengaruhi frekuensi natural 

dan mode getaran yang terjadi. Metode eskperimental yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan membandingkan vibrasi yang terjadi pada keadaan rusak dan normal. Metode 

simulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah dengan menggunakan analisis 

modal berdasarkan FEA. Hasil yang didapat dari eksperimental adalah terjadi kerusakan pada 

gigi empat yang dapat dilihat pada velocity amplitudo yang tinggi pada transmisi keadaan rusak 

jika dibandingkan dengan transmisi keadaan normal, penyebab terjadinya vibrasi yang tinggi 

adalah kerusakan pada bearing. Hasil yang didapat dari simulasi kemudian dibandingkan hasil 

eksperimental. 

 

Kata kunci : Transmisi, Vibrasi, Velocity amplitudo, FEA, Analisis modal. 

Pendahuluan 

 Gearbox atau transmisi adalah salah satu 

komponen utama motor yang disebut 

sebagai sistem pemindah tenaga, transmisi 

berfungsi untuk memindahkan dan 

mengubah tenaga dari motor yang berputar, 

faktor vibrasi dalam suatu proses 

permesinan merupakan faktor yang sangat 

diperhitungkan guna menjaga kondisi suatu 

mesin yang bekerja sehingga tidak 

mengalami kegagalan.Getaran dalam 

transmisi yang tinggi dan tidak terkendali 

dapat menyebabkan terjadinya kegagalan 

berupa proses unbalance, missalignment, 

kegagalan pada bantalan (oil whirl & oil 

whip), kegagalan pada roda gigi (aus, retak, 

defleksi). Penyebab beratnya getaran 

adalah resonansi yang disebabkan turunan 

frekuensi yang lebih rendah dari rumah 

transmisi. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeteksi kerusakan yang terjadi pada 

transmisi Daihatsu Hiline GTL dengan 

menggunakan analisis vibrasi. Serta 

mengetahui fenomena getaran dan mode 

getaran yang terjadi pada transmisi 

sehingga dapat menentukan desain maupun 

material yang tepat. 

Studi Literatur 

 G Diwakar [1] meneliti tentang 

pendeteksian kegagalan gear menggunakan 

analisa getaran dengan membandingkan 
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spektrum pada keadaan normal dengan 

spektrum dimana roda gigi ke 2 dan ke 3 

pada transmisidikurangi sebanyak 2 gigi 

dengan menggunakan pengelasan gas. 

 Grzegorz Wojnar [2] meneliti perubahan 

getaran yang terjadi pada suatu roda gigi 

dengan cara mengikis gigi pada roda gigi 

dengan perubahan dari 1mm, 2mm, 3mm, 

dan 4mm. 

 Mohamed El Morsy [3] meneliti getaran 

pada transmisi kendaraan dengan merusak 

gigi ke 5 pada transmisi dengan cara 

menggerinda sebesar 4% dari permukaan 

roda gigi tersebut. 

S¨ureyya Nejat Dogan [4] mempelajari 

tentang komponen pada transmisi. Vibrasi 

dari komponen transmisi menyebabkan 

bunyi gemerincing dan gemeretak. 

Akibatnya maka komponen transmisi akan 

mengalami vibrasi torsional, kebisingan ini 

tidak diinginkan dalam struktur. Tujuan 

penelitian ini adalah guna mengetahui 

karakteristik getaran yang terjadi pada 

transmisi, sebab penyebab kegagalan 

transmisi diakibatkan getaran yang tinggi. 

P. Shawki S dkk. [5] mempelajari getaran 

transmisi mobil dengan menggunakan 

metode respon analisis . Mereka melakukan 

analitikal dan eksperimental analisis dari 

sistem transmisi mobil. Efisiensi radiasi 

dihitung dengan mengunakan sifat fisik 

material. 

Snežana Ćirić Kostić dkk. [6] 

melakukan investigasi vibrasi natural dari 

dinding rumah dan menyimpulkan bahwa 

dapat menjadi parameter desain. Ashwani 

Kumar dkk. [7] mempelajari getaran bebas 

dari casing transmisi truk. Grey cast iron 

grade FG260 digunakan sebagai material 

casing. Penulis menyimpulkan bahwa 

natural frekuensi berkisar  (1.002-2.954) Hz 

hanya untuk casing transmisi dengan sisi 

koneksi baut sebagai konstrain kondisi 

batas. 

Chowdhary M.A. dkk. [8] mempelajari 

efek dari getaran berdasarkan koefisien dari 

gesekan. Getaran yang terjadi menunjukkan 

gejala yang signifikan pada sifat material 

stainless steel 304. Penulis mempelajari 

analisis umur fatik pada komponen berbeda 

dengan menggunakan metode elemen 

hingga. FEA menunjukkan kemampuan 

untuk mengevaluasi performa struktur. 

Maka FEA dapat digunakan untuk analisis 

casing transmisi kendaraan.  

Ashwani Kumara dkk. [9] mempelajari 

permasalahan kondisi batas dari casing 

transmisi. Bebas dan terikat dan 

perpindahan nol dijadikan sebagai kondisi 

batas. Kondisi batas terikat memiliki rentan 

frekuensi sebesar (708 – 2.570) Hz untuk 

gray cast iron. Kondisi batas terikat 

digunakan sebagai penelitian untuk analisis 

dari hubungan sifat material dengan 

frekuensi natural dan jenis mode untuk 

keempat material yang berbeda. 

Metode Analitik 

Perpaduan lahirnya getaran arah beban 

aksial dan radial pada transmisi disebabkan 

susunan seri, maka jumlah getaran yang 

terjadi dapat dilihat pada persamaan 1,2, 

dan 3. 

Persamaan getaran arah aksial pada 

persamaan 1 sebagai berikut: 
1

∑ 𝐽𝑛
6
𝑛=1

∑ �̈�𝑛 +
1

∑ 𝑘𝑛
5
𝑛=1

∑ 𝜃𝑛 = 06
𝑛=1

6
𝑛=1      (1) 

 

Persamaan getaran arah radial pada 

persamaan 2 sebagai berikut: 
1

∑ 𝐽𝑛
10
𝑛=1

∑ �̈�𝑛 +
1

∑ 𝑘𝑛
5
𝑛=1

∑ 𝜑𝑛 = 06
𝑛=1

10
𝑛=1    (2) 

 

Maka dihasilkan perpaduan getaran beban 

aksial dan radial pada persamaan 3 sebagai 

berikut: 

(3) 

Set-up Penelitian 

 Pengujian dan pengambilan data 

dilakukan secara eksperimental untuk 

memperoleh karakteristik getaran pada 

transmisi Daihatsu Hiline GTL dengan 

variasi kecepatan. Sinyal getaran yang 
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terjadi pada transmisi akan dibaca dengan 

menggunakan alat vibration photo sensor 

(vibrometer laser), labjack sebagai 

penghubung vibrometer dengan laptop 

yang akan mengubah sinyal-sinyal tersebut 

menjadi bentuk data digital, untuk 

selanjutnya data tersebut disimpan sebagai 

bahan analisa eksperimental. Set-up dari 

pengujian dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1.Set-up penelitian 

 

Langkah-langkah set-up peralatan 

pengujian adalah: 

1. Hubungkan vibrometer dengan power 

 supply. 

2. Hubungkan labjack dengan vibrometer 

 dengan menggunakan probe analog. 

3. Hubungkan labjack ke komputer dengan 

 menggunakan USB Cable. 

4. Pasang dan operasikan vibrometer 

dengan  tegangan 12 volt/1A yang 

arusnya diatur  melalui power supply. 

5. Arahkan laser vibrometer ke arah 

 transmisi kemudian arahkan lasernya 

 pada posisi  sumbu aksial dan vertikal. 

6. Hidupkan mesin dan digas dengan 

putaran  600 RPM, 1.000 RPM, 

1.500 RPM dan  2.000 RPM. 

Pengukuran dilakukan pada  posisi sumbu 

aksial dan vertikal dari posisi  transmisi. 

7. Simpan data hasil pengukuran dalam 

 bentuk file *.csv ke komputer. 

8. Olah data yang diperoleh dengan 

 menggunakan Microsoft Excel untuk 

 melihat karakteristik getarannya. 

 

Hasil Eksperimental Vibrasi 

 Dari eksperimental yang telah dilakukan 

maka didapatkan hasil berupa velocity 

amplitudo getaran yang terjadi. Berikut 

adalah data dari hasil eksperimental dapat 

dilihat pada tabel 1-8. 

 
Pada tabel 1 dapat dilihat hasil 

eksperimental pada gigi 1 yang telah 

dilakukan. 

 

Tabel 1. Hasil eksperimental gigi 1 

RPM 

Velocity amplitudo gigi 1 (mm/s) 

Aksial 

rusak 

Aksial 

normal 

Vertikal 

rusak 

Vertikal 

normal 

600 4,07 3,71 3,87 3,57 

1.000 4,09 3,79 3,88 3,56 

1.500 4,12 3,79 3,88 3,65 

2.000 4,09 3,78 3,87 3,74 

 

 

Pada tabel 2 dapat dilihat hasil 

eksperimental pada gigi 2 yang telah 

dilakukan. 

 

Tabel 2. Hasil eksperimental gigi 2 

RPM 

Velocity amplitudo gigi 2 (mm/s) 

Aksial 

rusak 

Aksial 

normal 

Vertikal 

rusak 

Vertikal 

Normal 

600 4,05 3,71 3,96 3,62 

1.000 4,10 3,74 3,92 3,62 

1.500 4,12 3,78 3,90 3,66 

2.000 4,09 3,77 3,85 3,75 

 

 

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil 

eksperimental pada gigi 3 yang telah 

dilakukan. 
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Tabel 3. Hasil eksperimental gigi 3 

RPM 
Velocity amplitudo gigi 3 (mm/s) 

Aksial 

rusak 

Aksial 

normal 

Vertikal 

rusak 

Vertikal 

normal 

1.000 4,08 3,77 3,96 3,63 

1.500 4,03 3,78 3,93 3,69 

2.000 4,01 3,76 3,90 3,74 

 

 

Pada tabel 4 dapat dilihat hasil 

eksperimental pada gigi 4 yang telah 

dilakukan. 

 

Tabel 4. Hasil eksperimental gigi 4 

RP

M 

Velocity amplitudo gigi 4 

(mm/s) 

Aksi

al 

rusak 

Aksia

l 

norm

al 

Vertik

al 

rusak 

Vertik

al 

norma

l 

1.00

0 4,13 3,75 3,99 3,64 

1.50

0 4,50 3,79 4,22 3,67 

2.00

0 4,64 3,74 4,32 3,72 

 

 

Pada tabel 5 dapat dilihat hasil 

eksperimental pada gigi 5 yang telah 

dilakukan. 

 

Tabel 5. Hasil eksperimental gigi 5 

RPM 

Velocity amplitudo gigi 5 (mm/s) 

Aksial 

rusak 

Aksial 

normal 

Vertikal 

rusak 

Vertikal 

normal 

1.000 4,15 3,76 4,01 3,64 

1.500 4,13 3,77 3,94 3,72 

2.000 4,15 3,76 4,02 3,70 

 

Pada tabel 6 dapat dilihat hasil 

eksperimental pada gigi netral yang telah 

dilakukan. 

 

Tabel 6. Hasil eksperimental gigi netral 

RPM 
Velocity amplitudo gigi netral 

(mm/s) 

Aksial 

Rusak 

Aksial 

Normal 

Vertikal 

Rusak 

Vertikal 

Normal 

600 4,05 3,65 3,86 3,60 

1.000 4,15 3,75 3,86 3,57 

1.500 4,16 3,78 3,85 3,66 

2.000 4,11 3,76 3,80 3,70 

 

Pada tabel 7 dapat dilihat hasil 

eksperimental pada gigi mundur yang telah 

dilakukan. 

 

Tabel 7. Hasil eksperimental gigi mundur 

RPM 

Velocity amplitudo gigi mundur 

(mm/s) 

Aksial 

Rusak 

Aksial 

Normal 

Vertikal 

Rusak 

Vertikal 

Normal 

1.000 4,17 3,77 4,01 3,65 

1.500 4,17 3,80 3,96 3,68 

2.000 4,09 3,79 3,95 3,72 

Analisa Hasil Eksperimental 

 Setelah dilakukan eksperimental maka 

terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan 

velocity amplitudo yang terjadi pada 

transmisi keadaan rusak dengan keadaan 

normal. Terjadi peningkatan velocity 

amplitudo yang tinggi pada gigi 4. Dapat 

dilihat peningkatan velocity amplitudo yang 

paling tinggi pada keadaan transmisirusak 

adalah pada gigi 4 pada putaran 1.500 

RPM. 

 

Pada gambar 2 dapat dilihat grafik dari hasil 

pengukuran gigi 4. 

 
Gambar 2. Grafik pengukuran gigi 4 
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Terlihat pada keadaan rusak, arah aksial 

mengalami velocity amplitudo yang paling 

tinggi yaitu mencapai 4,64 mm/s pada 

putaran 2.000 RPM, sedangkan pada arah 

vertikal terjadi peningkatan paling tinggi 

yaitu pada putaran 2.000 RPM dengan 

velocity amplitudo sebesar 4,32 mm/s. 

Dapat dilihat juga dari sinyal vibrasi yang 

terjadi pada gigi 4 terjadi perbedaan yang 

cukup signifikan  terlihat pada gambar 3 

dan 4. 

 

 

 
Gambar 3. Sinyal vibrasi gigi 4 rusak dan 

normal arah vertikal 

 
 

 
Gambar 4. Sinyal vibrasi gigi 4rusak dan 

normal arah aksial 

 

 Dari sinyal vibrasi yang diperoleh 

maka dapat dilihat bahwa terjadi keanehan 

pada sinyal vibrasi yang terjadi pada gigi 4 

maka dapat diprediksi bahwa kerusakan 

terjadi pada gigi 4. 

 Penyebab terjadinya velocity 

amplitudo yang tinggi dan juga sinyal 

vibrasi yang tidak sempurna adalah pada 

bearing dengan kode 62012RSCM yang 

berada pada ujung poros utama yang juga 

merupakan penggerak utama pada gigi 4. 

Karena kerusakan pada bearing tersebut 

maka terjadi nilai vibrasi velocity amplitudo 

yang tinggi. 
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Tabel 8. ISO 2372 

Vibration 

Severity Range 

Limit (Velocity) 

ISO 2372 

Vibration Severity 

Range 

mm/s 
Class II (20-100 

HP) 

0,28 

A (Good) 0,45 

0,71 

1,12 
B (Allowable) 

1,80 

2,80 
C (Tolerable) 

4,50 

7,10 

D (Not 

Permissible) 

11,20 

18,00 

28,00 

45,00 

71,00 

 

Dari tabel ISO 2372 dapat dilihat bahwa 

nilai velocity amplitudo yang dihasilkan 

pada keadaan normal yaitu sebesar 3,74 

mm/s berada pada rentang C dan masi dapat 

ditoleransi vibrasinya. Sedangkan nilai 

velocity amplitudo yang dihasilkan pada 

keadaan rusak yaitu sebesar 4,64 mm/s 

berada pada rentang D yang tidak diizinkan 

lagi vibrasi yang terjadi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terjadi kegagalan pada 

gigi 4. 

 

 

Metode Simulasi 

Dalam metode simulasi dilakukan 

pengujian pada kondisi gigi 4 untuk 

mengetahui perbedaan ketika dilakukan 

secara eksperimental dengan simulasi. 

Hasil yang nanti didapatkan berupa 

frekuensi natural akan diubah menjadi 

velocity amplitudo dengan menggunakan 

metode ANOVA (analysis of variance). 

Lalu dilakukan perhitungan persen ralat 

yang terjadi. 

 

Model CAD dari Sistem Transmisi 

Perangkat lunak digunakan dalam 

proses CAD transmisi. Dapat dilihat pada 

gambar 5 CAD dari transmisi. Perangkat 

lunak berbasis  FEA digunakan sebagai alat 

analisis getaran. FEA bekerja dengan 

konsep node dan elemen. Elemen 

berhubungan dengan poin – poin yang 

diketahui sebagai node. Biasanya disebut 

meshing. Semakin bagus hasil meshing 

maka semakin akurat hasil pengukuran, 

namum mengurangi waktu kalkulasi. Dapat 

dilihat pada gambar 6 meshing dari model 

transmisi (284.340 elemen dan 499.819 

node). 

 

 
Gambar 5.CAD Transmisi 
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Gambar 6. Hasil mesh 

 

Sifat Material dan Kondisi Batas 

Gray cast iron merupakan bahan dengan 

peredam dipilih sebagai casing transmisi. 

Sifat material seperti modulus elastisitas, 

poisson ratio dan densitas diperlukan untuk 

analisis vibrasi. Gray cast iron memiliki 

modulus elastisitas sebesar 1,1E+11 Pa ; 

poisson ratio 0,28 dan densitas 7,2 kg/mm3. 

Material roda gigi dan poros menggunakan 

mild steel dengan modulus elastisitas 

sebesar 2,1E+11 Pa; poisson ratio 0,303dan 

densitas 7.850 kg/mm3. Material untuk 

bearing digunakan bearing steel dengan 

modulus elastisitas sebesar 2,08E+11 Pa ; 

poisson ratio 0,3 dan densitas 7,85 g/cm3. 

Kondisi batas yaitu berupa konstrain tanpa 

perpindahan diberlakukan dalam casing. 

Fixed support diberikan dibawah, dikiri dan 

dikanan. Frictionless support pada bearing 

sebagai tempat bergantungnya poros. 

 

Hasil Simulasi (Normal) 

Pada hasil simulasi diambil delapan mode 

pertama sebagai tolak ukur suatu bentuk 

getaran yang terjadi. Dari hasil didapatkan 

mode yang mengalami getaran berat yaitu 

mode 3 gigi 4. Dapat dilihat pada gambar 7 

hasil getaran berat pada gigi 4 (normal). 

 
Gambar 7. Hasil frekuensi natural dan 

mode getar pada semua gigi 4 (normal) 

 

Pada tabel 9 menunjukkan frekuensi natural 

yang terjadi pada gigi 4 (normal). 

 

 

Tabel 9. Frekuensi natural pada gigi 4 

(normal) 

 
 

Pada kasus ini, untuk menentukkan 

frekuensi tiap RPM digunakan cara yaitu 

dengan mengambil nilai tengah dari bagian 

rendah, sedang dan tinggi pada tiap 

frekuensi natural yang dihasilkan. Dengan 

menetapkan variabel terikat yaitu resultan 

velocity amplitudo eksperimental, 

sedangkan variabel bebas merupakan 

frekuensi natural. Maka didapatkan formula 

untuk mendapatkan resultan velocity 

amplitudo simulasi untuk gigi 4 adalah  

 

Y = 5,114+ 0,0000901X 

Dimana : 

Y = Resultan velocity amplitudo (simulasi) 

X = Frekuensi natural 

 

Pada gambar 8 dapat dilihat perbedaan hasil 

resultan velocity amplitudo eksperimental 

dan simulasi (normal). 

 

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8

fn (Hz) 1156,3 1268 1383,1 1388,2 1394,4 1696,1 1802,5 1804,5
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Gambar 8.Grafik perbandingan hasil 

resultan velocity amplitudo gigi 4 (normal) 

 

Hasil Simulasi (Rusak) 

Dengan cara yang sama dilakukan kembali 

simulasi dengan keadaan bearing rusak. 

Dapat dilihat pada gambar 9 jenis 

kerusakan gigi 4 yang dibuat. 

 
Gambar 9. Jenis kerusakan 

 

Pada gambar 10 dapat dilihat jenis getaran 

berat yang terjadi pada gigi 4 (rusak). 

 

 
Gambar 10.Hasil frekuensi natural dan 

mode getar pada  gigi 4 (rusak) 

 

Pada tabel 10 menunjukkan frekuensi 

natural yang terjadi pada gigi 4 (rusak). 

 

Tabel 10. Frekuensi natural pada gigi 4 

(rusak) 
 

 
 

Pada kasus ini, untuk menentukkan 

frekuensi tiap RPM digunakan cara yaitu 

dengan mengambil nilai tengah dari bagian 

rendah, sedang dan tinggi pada tiap 

frekuensi natural yang dihasilkan. Dengan 

menetapkan variabel terikat yaitu resultan 

velocity amplitudo eksperimental, 

sedangkan variabel bebas merupakan 

frekuensi natural. Maka didapatkan formula 

untuk mendapatkan resultan velocity 

amplitudo untuk gigi 4 adalah  

 

Y = 4,768+0,000783 X 

 

Dimana : 

Y = Resultan velocity amplitudo (simulasi) 

X = Frekuensi natural 

 

Pada gambar 11 dapat dilihat perbedaan 

hasilresultan velocity amplitudo 

eksperimental dan simulasi (rusak). 

 

 

 
 

Gambar 11.  Grafik perbandingan antara 

hasil eksperimental dan simulasi (rusak) 

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8

fn (Hz) 1268 1282,1 1388,2 1409,1 1464,6 1696,1 1896,8 2256,5
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Gambar 12. Gabungan grafik velocity 

amplitudo rusak dan normal antara 

eksperimen dan simulasi 

 

Pada gambar 12 dapat dilihat 

perbedaan antara simulasi dengan 

eksperimental tidak terlalu signifikan pada 

percobaan normal. Terlihat bahwa pada 

eksperimental dan simulasi dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi 

kerusakan pada transmisi tahap 4. Pada 

percobaan yang rusak dapat terlihat adanya 

rentan yang berbeda dikarenakan terdapat 

faktor – faktor yang berpengaruh dalam 

perumusan. Selanjutnya dilakukan simulasi 

pada casing untuk melihat vibrasi yang 

dihasilkan sistem masih berada dalam batas 

aman atau tidak. Dapat dilihat  pada tabel 

11 hasil simulasi pada casing. 

 

Tabel 11. Hasil simulasi pada casing 

 

Pada simulasi dapat dilihat frekuensi 

natural yang dihasilkan pada kondisi tahap 

4 normal sebesar (1.156,3- 1.804,5) Hz dan 

pada kondisi tahap 4 rusak sebesar (1.268 – 

2256,5) Hz. Pada casing frekuensi natural 

sebesar (1.259,3 – 2959,9) Hz. Maka dapat 

dilihat bahwa frekuensi natural sistem lebih 

rendah dibandingkan frekuensi fondasi 

sehingga getaran masih dalam batas aman 

dan tidak beresonansi ke arah luar 

transmisi. 

Kesimpulan 

 Dari eksperimental yang dilakukan 

maka didapatkan bahwa terjadi kerusakan 

pada gigi 4 yang disebabkan oleh bearing 

dengan kode 62012RSCM. Terlihat pada 

keadaan rusak, arah aksial mengalami 

velocity amplitudo yang paling tinggi yaitu 

mencapai 4,64 mm/s pada putaran 2.000 

RPM, sedangkan pada arah vertikal terjadi 

peningkatan paling tinggi yaitu pada 

putaran 2.000 RPM dengan velocity 

amplitudo sebesar 4,32 mm/s. Terlihat pada 

keadaan normal, arah aksial mencapai 

velocity amplitudo 3,74 mm/s pada putaran 

2.000 RPM, sedangkan pada arah vertikal 

mencapai velocity amplitudo sebesar 3,72 

mm/s. Setelah dilakukan simulasi, hasil 

yang didapatkan mendekati keadaan pada 

saat eksperimental, sehingga simulasi yang 

dilakukan cukup tepat untuk 

membandingkan hasil yang didapatkan. 

Dan setelah dilakukan simulasi terbukti 

bahwa kerusakan bearing yang terjadi 

dapat mengakibatkan getaran yang tinggi 

pada transmisi. 

Referensi 

[1]  G Diwakar, Dr. M R S Satyanarayana, 

P. Ravi Kumar : Detection of Gear Fault 

using Vibration Analysis. International 

Journal of Emerging  Technology 

and Advanced  Engineering (2012). 

[2] Grzegorz Wojnar, Boguslaw Lazarz, 

Henryk Madej : Diagnostics of Power 

Transmissions System with T ooth 

Gear. Silesian University of 

Technology, Faculty of Transport 

Journal (2008). 

[3] Mohamed El Morsy, Gabriela  

Achtenova : Vehicle gearbox Fault 

Diagnosis Based on Spectrum Analysis. 

International Journal of  Mechanical, 

Aerospace, Industrial,  Mechatronic, 

and Manufacturing  Engineering 

Vol:8, No:9 (2014). 

[4] S¨ureyya Nejat DOGAN : Loose part 

vibration in vehicle transmissions - 

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8

fn (Hz) 1259.3 1379.2 1674.4 2582.9 2668.6 2700 2803.2 2959.9

842



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-010 

 

 

Gear rattle. Tr. J. of Engineering and 

Environmental Science vol. 23, 

pp.439-454 (1999). 

[5] Shawki S. Abouel-Seoud, Eid S. 

Mohamed, Ahmed A. Abdel-Hamid 

and Ahmed S. Abdallah : Analytical 

Technique for Predicting Passenger 

Car Gearbox Structure Noise Using 

Vibration Response Analysis. British 

Journal of Applied Science & 

Technology vol. 34, pp. 860-883, 

(2013). 

[6] Snežana Ćirić Kostić, Milosav 

Ognjanović. The Noise Structure of 

Gear Transmission Units and the Role 

of Gearbox Walls. FME Transactions 

vol. 35, pp. 105-112 (2007). 

[7] Ashwani Kumar, Himanshu Jaiswal, 

Avichal Pandey, Pravin P Patil : Free 

Vibration Analysis of Truck 

Transmission Housing based on FEA. 

Procedia Materials Science Vol 6, pp 

1588-1592 (2014). 

[8] Chowdhury M. A., and Helali, M. M.: 

The Effect of Amplitude of Vibration 

on the Coefficient of Friction. 

Tribology International vol 41, pp 307-

314 (2008). 

[9] Ashwani Kumar, Himanshu Jaiswal, 

Avichal Pandey, Pravin P Patil: 

Dynamic Vibration Characteristics 

Analysis of Truck Transmission 

Gearbox Casing With Fixed Constraint 

of Vehicle Frame Based on FEA. 

Procedia Materials Science Vol 97, pp 

1.107-1.115 (2014). 

 

843



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-011 

 

 

Simulasi dan Eksperimental Perbedaan Kebisingan Pada  

Transmisi Sebelum Perbaikan dan Setelah Perbaikan Pada  
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Abstrak 
Gearbox merupakan  mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari motor yang 

berputar, kemudian disesuaikan dengan roda gigi dilanjutkan menjadi kecepatan gerak putaran 

bervariasi untuk dapat mengatur maju atau mundurnya mesin. Tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk melihat perbedaan simulasi kebisingan antar transmisi tahap 3,4 sebelum dan 

sesudah perbaikan yang akan dibandingkan dengan hasil eksperimen. Peneliti terdahulu 

meneliti bahwa ragam frekuensi dan ukuran elemen berbeda pada gearbox akan sangat 

mempengaruhi kebisingan. Penelitian yang digunakan yaitu objek gearbox dan desain CAD 

gearbox. Analisa dilakukan pada gearbox pada transmisi tahap 3 dan 4 dengan jarak 0,8m yang 

dilingkupi nilai batas 1 lingkaran (-x , x, dan z), setelah itu dilakukan analisis akustik pada 

gearbox pada gigi 3 dan 4 dengan momen  sama untuk melihat perbedaan kebisingan pada 

gearbox tersebut sedangkan pada eksperimen pengukuran dengan sound level meter dilakukan 

dengan 3 arah yaitu –x, x, dan z. Hasil yang didapatkan setelah dilakukan simulasi dan 

eksperimen pada gearbox transmisi tingkat 3 dan 4 adalah membuktikan bahwa gearbox 

transmisi 3 ,4 sebelum perbaikan mengalami kenaikan kebisingan  yang signifikan 

dibandingkan dengan transmisi setelah perbaikan. 

 

Kata kunci : Gearbox, FEM, Sound Pressure Level. 

 

Pendahuluan 

Pada kala ini kebisingan yang terjadi 

pada  mobil sangat menganggu. Maka dari 

itu sistem transmisi diharapkan dilakukan 

penyesuaian agar dapat mengurangi 

kebisingan. Kebisingan dan vibrasi 

ditentukan oleh desain gearbox itu sendiri. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

mencakup metode eksperimental dan 

simulasi untuk memecahkan masalah 

kebisingan pada transmisi / gearbox 

Jianxing Zhou, WenleiSun dan Qing Tao 

(2014) melakukan finite element method 

pada gearbox dengan frekuensi yang 

berbeda akan sangat mempengaruhi hasil 

kebisingan yang didapatkan pada gearbox . 

Mats Akerblom (2008) meneliti tentang 

korelasi transmisi error yang akan 

meningkatkan kebisingan dan vibrasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan optimasi pada transmisi ynag 

mengalami kesalahan atau transmission 

loss maka tingkat kebisingan dan vibrasi 

yang dihasilkan pada gearbox akan  

mengalami penurunan vibrasi maupun 

noise. 

Milosav Ogjanovic (2012) meneliti 

tentang pengaruh impak roda gigi terhadap 

rumah gearbox .Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setelah dilakukan 

simulasi pengaruh teeth impak dan ragam 

frekuensi gearbox akan sangat 

mempengaruhi kebisingan yang dihasilkan. 
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Model Analitik 

Model analitik menggunakan persamaan 

tekanan/pressure acoustic yaitu sebagai 

berikut: 

𝐿𝑝 = 20 𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑟𝑔

𝑃𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑
………….(1) 

𝐿𝑝 = 20 𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑐𝑎𝑠𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑚
…………..(2) 

Dimana: 

Prg  = tekanan suara pada roda gigi (Pa) 

Pfluid = tekanan suara pada pelumas atau 

cairan (Pa) 

Pcase = tekanan suara pada housing roda 

gigi (Pa) 

Pam   = tekanan atmosfir pada sekitar roda 

gigi (Pa) 

 
 

Gambar 1 tekanan akustik pada casing 

dan roda gigi 

 

 

Model selanjutnya yang digunakan adalah 

model persamaan yang menggunakan 

helmholtz-kirchoff yang telah 

dikembangkan menjadi persamaan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

𝑐(𝑟)𝑝(𝑟) = ∫ [𝑝(𝑟𝑜)(
1

𝑅

𝑆𝑛

𝑆𝑜

 

+𝑗𝑘)
𝑒−𝑗𝑘𝑅

𝑅
cos 𝜃 +

𝑗𝑤𝜌𝑣(𝑟𝑜)
𝑒−𝑗𝑘𝑅

𝑅
]𝑑𝑆 +

∫ 𝑓(𝑟𝑜)𝐺(𝑟, 𝑟𝑜)𝑑𝑉
𝑉2

0
..........(3) 

 

 

 

 
Gambar 2 konsep akustik 

 
 

Model CAD dan Mesh Transmisi 

 

Model CAD pada gearbox ini pertama-

tama dilakukan pendesaian dari software 

dengan menggunakan sistem mate/joint 

pada seluruh komponen menjadi utuh, 

kemudian dilakukan pemindahan pada 

software FEA akustik untuk dilakukan 

analisis secara lanjut. 

Sistem FEA akustik atau EXT acoustic 

digunakan untuk menghitung suara 

harmonik dari gearbox  dengan jarak jarak 

tertentu. 

Kemudian dilakukan proses mesh untuk 

mendapatkan satuan  elemen dan node pada 

komponen asembly. Berikut ini adalah 

asembly yang telah di-mesh dengan satuan 

elemen size 10mm : 
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Gambar 3 Desain CAD MESH Gearbox 

 

 
 

Gambar 4 Mesh Gigi 

 

Boundary Element Method 

 

Boundary element method adalah 

metode yang digunakan untuk memberikan 

batasan jarak dari ruang lingkup gearbox ke 

jarak tertentu yang menjadi tolak ukur 

pengukuran kebisingan yang ada . 

Boundary yang digunakan adalah 1 

lingkaran, Alasan dilakukan pengukuran 1 

lingkaran adalah element size yang 

digunakan bisa dengan angka yang besar. 

Sebenarnya pengukuran dilakukan dengan 

setengah lingkaran dikarenakan batasan 

komputer yang ada karena beban ukuran 

elemen yang dilakukan pada setengah 

lingkaran harus kecil untuk dapat 

disesuaikan dengan jarak permukaan 

gearbox dengan ruang lingkup setengah 

lingkaran. 

Berikut adalah nilai batas kebisingan 

dan mesh boundary dengan ukuran elemen 

100 mm: 

 

 

 

 
 

Gambar 5 Boundary gearbox 

 

 

 
 

Gambar 6 Mesh boundary 

 

Metode Eksperimental 

 

Penelitian dilakukan menggunakan 

metode setengah lingkaran dengan 

pengukuran kebisingan arah -x, x, dan z 

pada jarak 0,8 m dengan menggunakan alat 

Sound Level Meter. Penelitian ini dimulai 

dengan perancangan posisi objek 

penelitian, pemasangan alat kebisingan, 

hasil, dan penyimpulan data. Parameter 

yang diukur adalah besarnya nilai 

kebisingan pada transmisi tahap 3 dan 4.  

Pada penelitian ini membandingkan hasil 

pengujian dari kebisingan dari 

eksperimental transmisi sebelum dan 

sesudah perbaikan dengan hasil simulasi 

untuk dapat dilakukan simpulan lebih 

lanjut. Berikut adalah gambar dari 

pengukuran dengan berbagai sumbu: 
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Gambar 7 Pengukuran dengan sumbu -x 

 

Gambar 8 Pengukuran dengan sumbu x 

 

Gambar 9 Pengukuran dengan sumbu z 

 

Hasil Komputasi 

 

Dengan mengunakan EXT akustik 

harmonik pada gearbox dilakukan 

pengisian data data yang ada untuk 

menghasilkan data data perbandingan .  

Berikut ini adalah gambar hasil analisis 

akustik gigi 3 dan 4: 

 

 

 
 

Gambar 10 Analisis Simulasi pada 

transmisi tahap 3 

 

 

 
 

Gambar 11 Analisis Simulasi pada 

transmisi tahap 4 
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Tabel 1 Tabel simulasi transmisi tahap 3  

sebelum perbaikan 

 

Frekuensi Transmisi tahap 3 sebelum 
perbaikan  

 
-x(dB) X(dB) Z(dB) 

1200Hz 41,141 42,003 40,036 

1300Hz 36,113 30,113 41,428 

1400Hz 46,93 45,331 38,329 

1500Hz 44,687 47,345 38,15 

1600Hz 45,234 40,402 47,906 

1700Hz 44,565 47,176 45,082 

maks 45,234 47,345 47,906 

 

Tabel 2 Tabel simulasi transmisi tahap 3  

setelah perbaikan 

 

Frekuensi Transmisi tahap 3 setelah 
perbaikan 

 
-x(dB) X(dB) Z(dB) 

1200Hz 37,984 40,107 40,149 

1300Hz 46,12 32,162 41,588 

1400Hz 41,652 42,405 36,072 

1500Hz 43,742 42,836 41,043 

1600Hz 42,263 38,106 45,188 

1700Hz 43,735 45,223 46,792 

maks 46,12 45,223 46,792 

 

 

Tabel 3 Tabel transmisi tahap 4 sebelum 

 Perbaikan 

 

Frekuensi Transmisi tahap 4 sebelum 
perbaikan  

  -x(dB) X(dB) Z(dB) 

1200Hz 46,909 44,105 42,041 

1300Hz 40,651 43,522 43,101 

1400Hz 39,491 43,863 40,293 

1500Hz 44,183 41,853 43,206 

1600Hz 48,766 44,087 44,184 

1700Hz 47,786 44,105 47,444 

maks 48,766 44,105 47,444 

 

Tabel 4 Tabel transmisi tahap 4 setelah 

 perbaikan 

 

Frekuensi Transmisi tahap 4 setelah 
perbaikan  

  -x(dB) X(dB) Z(dB) 

1200Hz 40,898 40,114 39,822 

1300Hz 35,014 38,946 39,368 

1400Hz 35,644 41,501 36,949 

1500Hz 40,406 39,165 40,358 

1600Hz 46,075 40,275 41,042 

1700Hz 43,33 33,53 44,497 

maks 46,075 41,501 44,497 

 
 

Gambar 12 Grafik perbandingan 

transmisi arah –x (b=sesudah perbaikan, 

L=sebelum  

perbaikan) 
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Gambar 13 Grafik perbandingan 

transmisi arah x (b=sesudah perbaikan, 

L=sebelum perbaikan) 

 

 
 

 

Gambar 14 Grafik perbandingan 

transmisi arah z (b=sesudah perbaikan, 

L=sebelum perbaikan) 

 

Dilihat dari grafik diatas membuktikan 

bahwa setelah dilakukan 

perbaikan/penggantian pada bearing pada 

gearbox akan sangat efektif untuk 

mengurangi kebisingan yang terjadi pada 

gearbox pada arah x ,-x, maupun –z pada 

simulasi. Dan selanjutnya dilakukan 

perbandingan pada eksperimental pada 

tabel dibawah. 

 

Tabel 5 Tabel eksperimen dan Simulasi 

transmisi tahap 3 dan tahap 4 

 -x(dB) X(dB) Z(dB) 

transmisi 
simulasi 3 
sebelum 

perbaikan 

46,93 47,345 47,906 

tranmsisi 
eksperimen 3 

sebelum 
perbaikan 

55,9 50,3 39,2 

transmisi 
simulasi 3 

setelah 
perbaikan 

46,12 45,223 46,792 

tranmsisi 
eksperimen 3 

setelah 
perbaikan 

49,7 50,22 38,2 

transmisi 
simulasi 4 
sebelum  

perbaikan 

48,776 44,105 47,444 

 
tranmsisi 

eksperimen 4 
sebelum 

perbaikan 

 
57,5 

 
54 

 
42,16 

transmisi 
simulasi 4 

setelah 
perbaikan 

46,075 41,501 44,497 

tranmsisi 
eksperimen 4 

setelah 
perbaikan 

49,73 50,22 39,2 

 

Terlihat pada tabel 5 diatas bahwa 

kebisingan yang terjadi pada eksperimen 

dan simulasi terdapat perbedaan yang 

cukup besar. Ini dikarenakan kebisingan 

25

30
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40

45

50
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Lanjutan tabel 5 
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yang terjadi pada simulasi adalah single 

noise sedangkan pada eksperimen adalah 

total noise. Maksud dari total noise adalah 

kebisingan dari mesin, transmisi, ban, 

knapot dan sebagainya, sedangkan  single 

noise  adalah transmisi. 

Tabel 6 Ralat transmisi tahap 3 

 
Transmisi tahap 3 

sebelum perbaikan 
Transmisi tahap 3 
setelah perbaikan 

-x x z -x x Z 

19% 6,24% 18% 7,70% 11% 18,30% 

Tabel 7 Ralat transmisi tahap 4 

 
Transmisi tahap 4 

sebelum perbaikan 
Transmisi tahap 4 
setelah perbaikan 

-x x z -x x z 

17,80% 22% 11% 7,90% 21% 21% 

 

Faktor Faktor yang menyebabkan persen 

ralat pada Gearbox adalah sebagai berikut: 

1. Ekperimen 

 Pengukuran mobil dilakukan 
dengan posisi diatas selokan dengan 

ban kanan menyentuh tanah. 

 Kebisingan lingkungan tidak stabil. 

 Suara kebisingan yang didapatkan 

melalui Sound Level Meter adalah 

suara dari mesin, knalpot, ban, 

kopling dan gearbox. 

2. Simulasi 

 Batasan komputer tidak 
memungkinkan untuk melakukan 

simulasi secara lengkap. 

 Mesh pada komponen CAD 
gearbox kurang presisi atau dengan 

ukuran yang lebih kecil. 

 Parameter yang kurang lengkap. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi kebisingan 

pada gearbox didapatkan bahwa kebisingan 

tertinggi yang terjadi pada gearbox tahap 3 

sebelum perbaikan pada arah –x, x, z adalah 

45,234dB; 47,345 dB; dan 47,906 dB. 

Selanjutnya pada transmisi tahap 3 setelah 

perbaikan pada arah –x, x dan z adalah 

46,12 dB; 45,223 dB; dan 46,792 dB. 

Sementara pada transmisi tahap 4 sebelum 

perbaikan pada arah –x, x ,z adalah 48,766 

dB; 44,105 dB; dan 47,444 dB. Dan pada  

transmisi tahap 4 setelah perbaikan pada 

arah –x, x dan z adalah 46,075 dB; 41,501 

dB; dan 44,497 dB. Dan setelah dilakukan 

perbandingan hasil data dengan eksperimen 

terlihat bahwa kebisingan yang terjadi pada 

eksperimen dan simulasi berbanding lurus, 

meskipun terdapat rentang yang jauh yang 

dikarenakan pada objek pengukuran pada 

simulasi adalah single noise  dan objek 

pengukuran pada eksperimen adalah total 

noise. 
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Abstrak 

Minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil, CPO) merupakan salah satu komoditi hasil 

perkebunan andalan Indonesia. Banyak sedikitnya CPO yang dihasilkan dari olahan tandan buah 

segar (TBS) kelapa sawit tergantung dari rendemennya. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

rendemen adalah kesegaran TBS. Kecepatan pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik sangat 

mempengaruhi kesegaran TBS. Salah satu tahapan pada pengangkutan ini adalah pemindahan TBS 

yang dipanen dari pohon ke bak penampung. Luas total kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 

lebih dari 10 juta HA memerlukan setidaknya 50.000 unit alat angkut TBS dari pohon ke penampung 

sementara. Saat ini kebutuhan alat angkut dipenuhi dari produk dalam negeri atau pun impor, namun 

demikian pangsa pasar alat angkut ini masih sangat besar. Data perancangan ini didasari informasi 

kebutuhan alat angkut berukuran mini dengan kapasitas di bawah satu ton. Alat ini harus dapat 

beroperasi di lahan gambut selain lahan kering. Posisi bak muatan bisa diatur, posisi rendah saat 

pemuatan secara manual dan posisi tinggi saat bak dijungkirkan untuk pembongkaran muatan ke bak 

penampung. Perancangan dilakukan mengikuti metode VDI 2221. Hasil evaluasi kuantitatif solusi 

struktur fungsi memunculkan 6 varian alat angkut, selajutnya dilakukan analisis varian sehingga 

terpilih alat angkut dengan penggera rantai karet (rubber crawler) dan bak muatan dengan mekanisme 

angkat dan jungkir menyatu menggunakan satu aktuator hidrolik.  

Kata kunci: VDI 2221, alat angkut, varian, mekanisme, TBS. 

Pendahuluan 

Minyak mentah kelapa sawit (CPO, crude 

palm oil) merupakan produk andalan eksport 

Indonesia. Demikian pula produk olahannya 

merupakan produk kebutuhan rumah tangga 

sehari-hari [1]. Karena itu produksi CPO harus 

dilakukan seoptimum mungkin.  

Kualitas dan kuantitas CPO hasil olahan 

dari biji kelapa sawit tergantung dari 

rendemennya, antara lain adalah varietas 

tanaman, pemeliharaan tanaman, umur 

tanaman, cara panen, proses pengankutan dan 

proses produksi di pabrik pengolahan [2-3]. 

Hal lain yang berpengaruh terhadap kualitas 

minyak sawit mentah (CPO) adalah kesegaran 

TBS yang diterima pabrik. Penurunan kualitas 

minyak pada buah sawit terbesar terjadi antara 

12 s/d 20 jam setelah panen [4].  

Kelambatan kerap terjadi karena 

panjangnya proses angkut TBS ke pabrik dari 

kebun melalui bak penampungan (sebelum di 

angkut ke pabrik pengolahan CPO). Benturan 

antar biji kelapa sawit pada proses angkut 

mengakibatkan rusaknya biji. Untuk itu 

dibutuhkan alat angkut TBS yang dapat 

meminumkan kekurangan tersebut seperti 

ditunjukan pada Gambar 1 [5]. 

Luas kebun kelapa sawit di Indonesia saat 

ini sekitar 10 juta hektar dan luas lahan ini akan 

meningkat sekitar 450.000 hektar per tahunnya 

[6]. Tiap 5000 hektar kebun kelapa sawit 

diperkirakan diperlukan sekitar 20 alat angkut 

TBS. Dengan demikian kebutuhan alat angkut 

untuk mengangkut TBS dari kebun ke pabrik 

pengolahan diperkirakan sekitar 50.000 unit 

alat angkut. 

Saat ini, kebutuhan alat angkut tersebut 

dipenuhi baik oleh produk impor maupun oleh 

produk lokal. Meskipun demikian, jumlah 

yang tersedia masih belum mencukupi 
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sehingga peluang masih terbuka. Karakteristik 

kebun kelapa sawit di Indonesia cukup unik, 

yaitu disamping kelapa sawit ditanam pada 

lahan kering, namun banyak juga yang 

ditanam di lahan gambut. 

Melihat kebutuhan alat angkut tandan 

kelapa sawit yang terus meningkat, maka perlu 

dirancang dan diproduksi suatu alat angkut 

yang harus mampu beroperasi dengan baik 

pada lahan kering ataupun pada lahan gambut 

dengan harga yang relatif lebih murah bila 

dibandingkan dengan produk impor. 

 

Gambar 1. Bak penampungan sementara 

tandan biji kelapa sawit  [5]. 

 Saat ini, kebanyakan alat angkut yang 

digunakan adalah alat angkut dengan 

menggunakan crawler track sehingga dapat 

berfungsi di lahan gambut [7]. Namun 

fungsinya hanya untuk mengangkut TBS ke 

tempat pengumpulan untuk selanjutnya 

diangkut dengan truk ke bak penampungan.  

 
 

Gambar 3. Alat angkut mini [7]. 

Alat angkut TBS lainnya adalah jenis 

truk yang menggunakan roda karet (Gambar 

4).  Fungsinya hanya mengangkut TBS dari 

tempat pengumpulan ke bak penampungan. 

Alat angkut ini didesain dan diproduksi oleh 

Institut Pertanian STIPER Jogja [8]. Karena 

menggunakan roda karet, maka alat angkut ini 

hanya sesuai untuk digunakan di kebun sawit 

lahan kering. 

Salah satu tahapan penting dalam 

perancangan mesin sesuai dengan VDI-2221 

[9] adalah optimasi secara kuantitatif konsep 

varian menjadi rancangan konsep optimum. 

Tahapan ini merupakan satu rangkaian dengan 

tahapan sebelumnya yaitu abstraksi 

perancangan, membuat struktur fungsi beserta 

prinsip solusi yang dieavaluasi lebih lanjut 

menjadi konsep variant. Dikatakan penting 

karena rangkaian tahapan perancangan ini 

dapat meminimalisir kesalahan dalam 

membuat perancangan mesin 
 

 

Gambar 4. Truk alat angkut tandan kelapa 

sawit 

Dalam artikel ini akan dilakukan optimasi 

konsep varian secara kuantitatif dari 

perancangan alat angkut TBS ke bak 

penempungan (yang dapat beroperasi di lahan 

gambut dan di lahan kering) menjadi 

rancangan konsep optimum. Tujuannya adalah 

agar didapat suatu rancangan konsep optimum 

sehingga dapat dikembangkan ke tahapan 

akhir yaitu rancangan wujud dan rancangan 

detil. Demikian pula diharapkan jika 

rancangan tersebut dapat diwujudkan menjadi 

produk yang dapat diproduksi oleh pabrikan 

lokal dan memiliki daya saing dengan produk 

impor. 

Bahan dan Metode 

Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Fenomena Dasar Mesin Jurusan Teknik Mesin, 
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Fakultas Teknologi Industri, Universitas 

Trisakti selama selama tahun akademis 

2015/2016. Perancangan dilaksanakan tahap 

demi tahap secara sistematis sesuai dengan 

metode VDI=2221 [9].  

 

  

Gambar 5. Diagram alir penelitian 

Diagram alir penelitian ditunjukkan pada 

Gambar 5. Perancangan dimulai dari enam 

buah konsep varian yang didapat dari tahapan 

sebelumnya yaitu V1-V6. Ke enam konsep 

varian tersebut merupakan kombinasi antara 

varian gerak transporter dan varian angkat 

jungkir bak TBS. serta ditunjukkan pada 

Gambar 6. Variant V1, V2 dan V3 ditunjukkan 

pada Gambar 6a, 6b dan 6c menggunakan dua 

buah silinder guna mengangkat dan 

menjungkir bak TBS sedangkan gerak 

transporternya menggunakan dua buah roda 

karet (Gambar 6a), track crawler (Gambar 6b) 

dan menggunakan roda karet dan track crawler 

(Gambar 6c). Varian V4, V5 dan V6 

ditunjukkan pada Gambar 6d, 6e dan 6f 

menggunakan sebuah silinder guna 

mengangkat sekaligus menjungkir bak TBS 

sedangkan gerak transporternya menggunakan 

dua buah roda karet (Gambar 6d), track 

crawler (Gambar 6e) dan menggunakan roda 

karet dan track crawler (Gambar 6f). 

Guna optimasi untuk mendapatkan 

perancangan optimum, disusun parameter 

obyektif seperti terlihat pada Gamber 7. 

Sebagai parameter utama adalah operasi kerja 

(bobot 30 %), konstruksi (bobot 30 %), 

kemudahan diproduksi (bobot 20 %) dan 

keamanan (bobot 30 %). Operasi kerja dan 

konstruksi bobotnya dibuat tinggi (masing 

masing 30 %) karena keduanya menentukan 

keberhasilan operasi transporter dalam 

mengangkut TBS sedangkan kemudahan 

diproduksi dan keamanan bobotnya dibuat 

lebih rendah (masing masing (20 %). Hal ini 

karena konstruksinya dirancang sesederhana  

mungkin sehingga aman dan mudah 

diproduksi. Selanjutnya parameter utama 

tersebut dijabarkan lebih lanjut sehingga 

didapat sebelas parameter evaluasi akhir 

beserta bobotnya masing masing. Kesebelas 

parameter evaluasi tersebut adalah mudah 

dioperasikan, lincah, jumlah komponen 

sedikit, mekanisme sederhana, tidak 

memerlukan perawatan khusus, frekuensi 

penggantian komponen rendah, mudah dalam 

transportasi, aman bagi peralatan maupun 

aman bagi operator. Jika bobot dari parameter 

evaluasi akhir tersebut dijumlahkan, hasilnya 

adalah 100 %. 

 
(a)                               (b) 

 
(b)                         (d) 

 
(e)                                 (f) 

mulai

Buat kriteria evaluasi

Optimasi konsep varian

selesai
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Gambar 6. (a) Konsep varian V1, (b) Konsep 

varian V2, (c) Konsep varian V3, (d) Konsep 

varian V4, (e) Konsep varian V5, (f) Konsep 

varian V6 

 

 

 

 
Gambar 7 Parameter objectif perancangan. 

HASIL DAN DISKUSI 

Enam varian V1-V6 dievaluasi dengan 

menggunakan parameter objectif pada Gambar 

7 dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 1-3. 

(Lampiran). Setiap varian dievaluasi sesuai 

dengan kriteria evaluasi yang telah ditentukan 

dan diberi nilai dari 1-100. Bobot dari setiap 

kriteria eveluasi merupakan hasil perkalian 

Jumlah = 1

Tidak memerlukan 
perawatan khusus

W12311
0.4

W113111
0.048

Frek. penggantian 
komponen rendah

W12312
0.6

W123121
0.072

operasi kerja

W11
0.3

W111
0.3

Mudah dioperasikan

W111
0.5

W1111
0.15

lincah

W112
0.5

W1121
0.15

Konstruksi

W12
0.3

W121
0.3

Mudah dalam 
perawatan

W123
0.4

W1231
0.12

Jumlah komponen 
sedikit

W121
0.3

W1211
0.09

Mekanisme 
sederhana

Kemudahan 
diproduksi

W13
0.2

W131
0.2

Mudah diproduksi

W1311
0.4

W13111
0.08

Mudah dirakit

W1312
0.3

W13121
0.06

Mudah dalam 
transportasi

W1313
0.3

W13131
0.06

keamanan

W14
0.2

W141
0.2

Aman bagi operator

W1412
0.5

W14121
0.1

Aman bagi peralatan

W1411
0.5

W14111
0.1

0.15

0.15

0.09

0.09

0.048

0.072

0.06

0.06

0.1

0.1

Mini transporter

W=1 W1=1

0.08

W122
0.3

W1221
0.09
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antara Wt dengan nilai setiap bobot 

evaluasinya 

Evaluasi varian V1 dan V2 ditunjukkan 

pada Tabel 1, evaluasi varian V3 dan V4 

ditunjukkan pada Tabel V2 sedangkan 

evaluasi varian V4 dan V5 ditunjukkan pada 

Tabel 3.  

Dari ketiga Tabel terlihat bahwa untuk 

parameter evaluasi: jumlah komponen sedikit, 

kompleksitas bentuk, kemudahan diproduksi 

dan dirawat, frekuensi penggantian komponen, 

kemudahan dirakit serta kemudahan diangkut,  

keenam varian V1-V6 bobotnya hampir 

berimbang. Hal ini karena peralatan dirancang 

sesederhana mungkin dan diupayakan dapat 

diproduksi oleh industry lokal.  

Untuk varian V1 dab V4, karena menggunakan 

roda karet maka sangat beresiko dan tidak 

aman jika beroperasi di lahan gambut. Hal ini 

karena lahan gambut kurang bisa mendukung 

tekanan pada roda karet. 

. Untuk varian V4, V5 dan V6 yang operasi 

bak penampungannya langsung diangkat 

sekaligus dijungkir dengan menggunakan satu 

silinder hidrauliks dinilai lebih efektif 

dibandingkan dengan operasi mengangkat dan 

menjungkir untuk varian V1, V2 dan V3 yang 

menggunakan dua buah silinder hidraulis 

untuk mengangkat dan menjungkir bak 

penampungan.  

Pembobotan dijumlahkan dan hasilnya 

menunjukkan bahwa bobot total dari varian V1 

adalah 69.4, V2 adalah 75.03, V3 adalah 70.04, 

V4 adalah 69.23, V5 adalah  76.88 dan V6 

adalah 72.1.  

Dengan demikian ada dua rancangan 

konsep yang mempunyai bobot tinggi yaitu 

varian V5 dengan bobot 76.88 % dan varian 

V2 dengan bobot 75.03 %. Keduanya 

menggunakan peralatan gerak berupa track 

crawler. Yang membedakan adalah varian V2 

(Gambar 6b) menggunakan dua buah silinder 

hidraulis untuk mengangkat dan menjungkir 

bak TBS sedangkan varian V5 (Gambar 6e) 

menggunakan sebuah silinder hidraulis untuk 

mengangkat dan menjungkir bak TBS. 

Dengan demikian rancangan konsep 

optimum guna mengangkut tandan kelapa 

sawit dari lahan ke bak penampungan adalah 

gambar konsep varian V5 seperti terlihat pada 

Gambar 6e. Rancangan konsep tersebut akan 

dilanjutkan ke rancangan wujud sehingga 

dapat diproduksi di industri lokal. Meskipun 

demikian, rancangan konsep varian V2 juga 

layak dipertimbangkan untuk dilanjutkan 

menjadi rancangan wujud. 

Kesimpulan 

Didapat sebuah rancangan konsep optimum 

guna mengangkut TBS dari kebun sawit ke bak 

penampungan sementara. Rancangan konsep 

tersebut berupa alat angkut yang menggunakan 

track crawler sebagai peralatan gerak yang 

dilengkapi dengan sebuah silinder hidraulis 

guna mengangkat sekaligus menjungkir bak 

TBS. 
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Lampiran 

Tabel 1. Evaluasi kuantitative varian V1 dan V2 

KRITERIA EVALUASI V1 V2 

No kriteria Parameter Wt evaluasi nilai bobot evaluasi nilai bobot 

1 
Mudah 

dioperasikan 

Kemudahan 

dioperasikan 
0.15 sedang 70 10.5 sedang 70 10.15 

2 Lincah 
Kemudahan 

bernanuver 
o.15 

beresiko di 

lahan 

gambut 

50 7.5 
Mudah di 

lahan gambut 
80 12 

3 
Jumlah komponen 

sedikit 

Jumlah 

komponen 
0.09 sedang 70 6.3 sedang 70 6.3 

4 Bentuk sederhana 
Kompleksitas 

bentuk 
0.09 sederhana 80 7.2 

Agak 

komplek 
70 6.3 

5 
Tidak perlu 

perawatan kusus 

Kemudahan 

perawatan 
.048  mudah 80 3.84 mudah 80 3.84 

6 

Frekuensi 

penggantian 

komponen rendah 

Frekuensi 

penggantian 

komponen 

.072 sedang 70 5.04 sedang 70 5.04 

7 Mudah diproduksi 
Kemudahan 

diproduksi 
0.08 mudah 80 6.4 mudah 80 6.4 

8 Mudah dirakit 
Kemudahan 

dirakit 
0.06 mudah 80 4.8 Agak sulit 70 4.2 

9 
Mudah dalam 

transportasi 

Kemudahan 

diangkut 
0.06 mudah 80 4.8 mudah 80 4.8 

10 
Aman bagi alat dan 

lingkungan 
Keamanan 0.1 Tdk aman 50 5 aman 80 8 

11 
Aman bagi 

operator 
Keamanan 0.1 aman 80 8 aman 80 8 

jumlah 1.00 jumlah 69.4 jumlah 75.03 
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Tabel 2. Evaluasi kuantitative varian V3 dan V4 

KRITERIA EVALUASI V3 V4 

No kriteria Parameter Wt evaluasi nilai bobot evaluasi nilai bobot 

1 
Mudah 

dioperasikan 

Kemudahan 

dioperasikan 
0.15 sedang 70 10.5 mudah 80 12 

2 Lincah  
Kemudahan 

bernanuver 
o.15 sedang 70 10.5 

Beresiko di 

lahan gambut 
50 4.5 

3 
Jumlah komponen 

sedikit 

Jumlah 

komponen 
0.09 agak banyak 60 5.4 sedikit 80 7.2 

4 Bentuk sederhana 
Kompleksitas 

bentuk 
0.09 kompleks 60 5.4 Sederhana  85 7.65 

5 
Tidak perlu 

perawatan kusus 

Kemudahan 

perawatan 
.048 Agak sulit 70 3.36 mudah 80 3.84 

6 

Frekuensi 

penggantian 

komponen rendah 

Frekuensi 

penggantian 

komponen 

.072 sedang 70 5.04 sedang 70 5.04 

7 Mudah diproduksi 
Kemudahan 

diproduksi 
0.08 mudah 80 6.4 mudah 80 6.4 

8 Mudah dirakit 
Kemudahan 

dirakit 
0.06 Agak sulit 70 4.2 mudah 80 4.8 

9 
Mudah dalam 

transportasi 

Kemudahan 

diangkut 
0.06 mudah 80 4.8 mudah 80 4.8 

10 

Aman bagi 

peralatan dan 

lingkungan 

keamanan 0.1 sedang 70 7 
Tidak aman 

di lahan 

gambut 

50 5 

11 
Aman bagi 

operator 
keamanan 0.1 aman 80 8 aman 80 8 

jumlah 1.00 jumlah 70.4 jumlah 69.23 

Tabel 3. Evaluasi kuantitative varian V5 dan V6 

KRITERIA EVALUASI V5 V6 

No kriteria Parameter Wt evaluasi nilai bobot evaluasi nilai bobot 

1 
Mudah 

dioperasikan 

Kemudahan 

dioperasikan 
0.15 mudah 80 12 mudah 80 12 

2 Lincah 
Kemudahan 

bernanuver 
0.15 

Mudah di 

lahan gambut 
80 12 

Agak lincah di 

lahan gambut 
70 10.5 

3 
Jumlah komponen 

sedikit 

Jumlah 

komponen 
0.09 sedang 70 6.3 Agak banyak 60 5.4 

4 Bentuk sederhana 
Kompleksitas 

bentuk 
0.09 

Agak 

komplek 
70 6.3 komplek 60 5.4 

5 
Tidak perlu 

perawatan kusus 

Kemudahan 

perawatan 
.048 mudah 80 3.84 Agak sulit 70 3.36 

6 

Frekuensi 

penggantian 

komponen rendah 

Frekuensi 

penggantian 

komponen 

.072 sedang 70 5.04 sedang 70 5.04 

7 Mudah diproduksi 
Kemudahan 

diproduksi 
0.08 mudah 80 6.4 mudah 80 6.4 

8 Mudah dirakit 
Kemudahan 

dirakit 
0.06 Agak sulit 70 4.2 Agak sulit 70 4.2 

9 
Mudah dalam 

transportasi 

Kemudahan 

diangkut 
0.06 mudah 80 4.8 mudah 80 4.8 

10 

Aman bagi 

peralatan dan 

lingkungan 

keamanan 0.1 Aman  80 8 

Agak beresiko 

di lahan 

gambut 

70 7 
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11 
Aman bagi 

operator 
keamanan 0.1 Aman  80 8 Aman  80 8 

jumlah 1.00 jumlah 76.88 jumlah 72.1 
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Pengaruh Perubahan Jarak Aksial Dua Rotor Terhadap Daya 
Mekanik yang Dihasilkan dalam Counter Rotating Wind Turbine 

(CRWT) 

Hermawan dan M. A. Bramantya, * 

 Universitas Gadjah Mada, Departemen Teknik Mesin dan 
Industri, Jl Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia 

hermawan_ugm@yahoo.com 

 

Abstrak 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. 

Karakteristik pulau kecil tersebut miskin akan sumber daya alam, seperti air bersih dan pasokan 

listrik. Dalam makalah ini akan dibahas terkait pengembangan turbin angin sumbu horizontal 

dengan dua rotor yang berputar saling berlawanan, counter rotating wind turbine (CRWT). 

Variabel bebas yang dipakai adalah variasi terhadap kecepatan angin (u) sebesar 2,0 m/s, 3,0 

m/s dan 4,2 m/s dan perbandingan jarak aksial antara dua rotor (X) terhadap diameter rotor 

depan (d1) sebesar 0,44; 0,61 dan 0,70. Variabel terikat berupa kecepatan sudut poros, torsi 

poros dan daya poros yang dihasilkan dari rotor depan dan rotor belakang. Selain itu, variabel 

terkontrol berupa perbandingan diameter rotor depan terhadap rotor belakang, desain rotor 

depan dan belakang dan jumlah sudu tiga buah untuk rotor depan dan rotor belakang. Hasil 

eksperimen menunjukkan bahwa produksi daya tertinggi turbin model CRWT berlangsung 

pada perbandingan jarak aksial 0,61 untuk variasi kecepatan angin yang berbeda, yaitu 0,1532 

watt untuk kecepatan angin 2,0 m/s, 0,2517 watt untuk kecepatan angin 3,0 m/s dan 0,3488 

watt untuk kecepatan angin 4,2 m/s. 

Kata kunci :turbin angin, jarak aksial, dual rotor, counter rotating wind turbine,daya turbin. 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 

17.000 pulau. Karakteristik pulau kecil 

tersebut miskin akan sumber daya alam, 

seperti air dan pasokan listrik. Konsumsi 

energi di daerah tersebut akan terus 

meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk. Permintaan energi  akan 

bahan bakar fosil meningkat terus, 

sedangkan sumber daya minyak menipis 

sehingga menyebabkan kekurangan 

persediaan energi di banyak pulau . Energi 

angin merupakan sumber energi terbarukan 

yang sangat fleksibel, karena pemanfaatan 

angin dapat dilakukan di manapun. Oleh 

sebab itu, potensi dari energi kinetik yang 

terkandung dalam angin harus mampu 

dimaksimalkan untuk menghasilkan energi 

listrik atau energi mekanik lainnya . Angin 

adalah udara yang bergerak dari tekanan 

udara yang lebih tinggi ke tekanan udara 

yang lebih rendah . Perbedaan tekanan 

udara disebabkan oleh perbedaan suhu 

udara akibat pemanasan atmosfer bumi 

yang tidak merata oleh sinar matahari. 

Berdasarkan kondisi tersebut, kecepatan 

angin di Indonesia tidak selalu sama dalam 

mencapai pada kecepatan maksimum 

sepanjang waktu. Dengan faktor tersebut, 

pengembangan model turbin angin 

diperlukan untuk meningkatkan efisiensi 

daya yang dihasilkan.  

Dalam makalah ini akan dibahas terkait 

pengembangan turbin angin sumbu 

horizontal, di mana model turbin angin 

tersebut akan dikembangkan dari turbin 

angin satu rotor (SRWT) menjadi turbin 

angin dual rotor (DRWT) yang 

859



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-013 

 

 

menggerakkan dua poros secara terpisah 

dalam satu alternator. Turbin angin model 

DRWT dalam pengaplikasiannya terdiri 

dari dua gerakan rotor, yaitu dua rotor 

sama-sama berputar dalam satu arah, 

sedangkan gerakan lainnya yaitu memutar 

kedua rotor saling berlawanan arah 

(CRWT). Tujuan dari penelitian ini yaitu 

merancang turbin angin sumbu horizontal 

dengan model CRWT yang sesuai untuk 

kecepatan angin rendah, mengetahui daya 

total yang dihasilkan dari rotor depan dan 

rotor belakang dengan memvariasikan 

perubahan jarak aksial antara kedua rotor 

serta perubahan kecepatan angin dan 

mengetahui peningkatan daya output antara 

turbin angin model CRWT terhadap model 

SRWT. 

Sebagian besar wilayah Indonesia 

memiliki kecepatan angin rendah rata-rata 

3 m/s hingga 4 m/s di 84 wilayah . Pratama 

melakukan penelitian menggunakan 

Computational Fluid Dynamics (CFD), 

dengan memvariasikan perbandingan 

diameter rotor depan dengan rotor belakang 

terhadap perubahan kecepatan angin . 

Dalam desainnya, diameter rotor belakang 

dibuat tetap sebesar 1 meter dengan jarak 

aksial terhadap rotor depan sebesar 0,6 . 

Untuk kecepatan angin 4 m/s dan 

perbandingan diameter rotor depan dan 

belakang 1:2, daya yang dibangkitkan 

sebesar 17,3 watt dengan koefisien daya 

3,95% dibandingkan model SRWT. Jung 

dkk juga melakukan penelitian aliran 

aerodinamis dengan CFD terkait 

perbandingan rotor depan dan rotor 

belakang . Daya yang diproduksi terus 

meningkat untuk perbandingan diameter 

rotor depan 1/4 hingga 5/8. Selain itu, 

penelitian tersebut juga meneliti jarak 

aksial antara dua rotor di mana jarak 

relative merupakan perbandingan jarak 

aksial terhadap diameter rotor depan. 

Peningkatan daya rotor model CRWT terus 

meningkat seiring pertambahan jarak relatif 

dari 1/8 hingga 1/2. Kumar melakukan 

penelitian terhadap perbandingan jarak 

aksial antara rotor belakang dan rotor 

belakang dengan menggunakan CFD untuk 

jarak aksial 0,25; 0,5; 0,65 dan 0,75 . 

Peningkatan daya terbesar berlangsung 

pada jarak aksial relative sebesar 0,65 

dengan 9,67% dibandingkan model SRWT. 

 

Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian yaitu metode penelitian 

eksperimental. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga variabel, yaitu variabel bebas, 

variabel terikat dan variabel terkontrol. 

Variabel bebas adalah variasi terhadap 

kecepatan angin (u) sebesar 2,0 m/s, 3,0 m/s 

dan 4,2 m/s dan perbandingan jarak aksial 

antara dua rotor (X) terhadap diameter rotor 

depan (d1) sebesar 0,44; 0,61 dan 0,70. 

Variabel terikat yaitu kecepatan sudut 

poros, torsi poros dan daya poros yang 

dihasilkan dari rotor depan dan rotor 

belakang. Selain itu, variabel terkontrol 

adalah perbandingan diameter rotor depan 

terhadap rotor belakang, desain rotor depan 

dan belakang dan jumlah sudu tiga buah 

untuk rotor depan dan rotor belakang. 

Eksperimen dilakukan tiga kali 

pengujian untuk memperkuat hasil akhir. 

Pengambilan data dimulai ketika rotor 

sudah berputar dalam kondisi steady state 

dan akan dibebani dengan menggantungkan 

massa secara bertahap pada tali. Permukaan 

tali akan bergesekan dengan permukaan 

pulley, sehingga mampu menimbulkan 

torsi dan gaya gesek pada tali. Gaya gesek 

antara tali dengan pulley diabaikan dalam 

penelitian. Saat rotor depan dan rotor 

belakang berputar dalam kondisi steady 

state, rotor depan akan diambil datanya 

dengan pembebanan terlebih dahulu hingga 

putaran berhenti, sedangkan rotor belakang 

tetap berputar dalam kondisi tanpa beban. 

Langkah tersebut juga diperlakukan dalam 

pengambilan data rotor belakang. 

 

Tabel 1. Spesifikasi model CRWT dan 

SRWT 
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Putaran  yang disajikan merupakan 

rerata data putaran dari tiga kali pengujian. 

3

321 nnn
nrerata


  (1) 

Besarnya torsi yang timbul dalam poros 

dihitung menggunakan prinsip  prony 

brake.  

rgmrFT    (2) 

Daya poros dapat dihitung dengan 

persamaan 

      TP     (3) 

Total daya merupakan penjumlahan 

daya maksimal rotor depan dengan rotor 

belakang 

belakangdepantotal PPP   (4) 

Energi angin merupakan fungsi 

persamaan kecepatan angin sesaat sebelum 

menabrak rotor. 
3

2
1 vAPangin     (5) 

Gambar 1. Skema pengujian turbin angin 

 

Koefisien daya merupakan 

perbandingan daya poros yang 

dibangkitkan terhadap daya  angin. 

 

    
angin

rotor
p

P

P
c                           (6) 

Prosentase daya merupakan 

perbandingan selisih daya dibangkitkan 

model CRWT dengan model SRWT 

terhadap daya model SRWT tersebut. 

 

%100
)(

x
P

PP
N

SRWT

SRWTCWRT
p


                (7) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil eksperimen, data akhir yang 

disajikan berupa torsi, putaran, daya, 

koefisien daya dan prosentase peningkatan 

daya. 

 

Torsi 

Seiring pertambahan massa yang 

digantungkan maka torsi yang dibebankan 

semakin besar, namun putaran poros akan 

semakin melambat. Untuk grafik hubungan 

putaran dengan torsi rotor depan, pola 

grafik akan mencapai puncak torsi 

maksimum pada putaran tertentu (gambar 

2). Apabila beban massa ditambahkan 

maka putaran akan berhenti secara 

mendadak. Hal tersebut diakibatkan 

kerugian mekanik akibat 

ketidakseimbangan rotor massa rotor dan 

getaran yang timbul dari poros sebagai efek 

dari momen bending. Selain itu, kerugian 

dialami akibat aliran yang tidak ideal dan 

kemungkinan fluida bocor dari saluran 

angin. 

 

 

 
Gambar 2. Hubungan putaran dengan torsi 

untuk rotor depan, kecepatan angin 2,0 m/s 
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Gambar 3. Hubungan putaran dengan torsi 

untuk rotor belakang, kecepatan angin 2,0 

m/s 

 

 

Grafik hubungan putaran dengan torsi 

untuk rotor belakang menunjukkan bahwa 

pola data torsi akan mencapai torsi 

maksimum pada putaran rendah (gambar 

3). Semakin tinggi kecepatan angin, maka 

torsi maksimum akan dicapai pada putaran 

yang semakin rendah. Hal tersebut 

menunjukkan adanya kestabilan rotor 

dalam beroperasi seiring pertambahan daya 

angin. Kerugian mekanik dalam rotor 

belakang diakibatkan oleh 

ketidakseimbangan rotor belakang dalam 

manufaktur dan getaran poros dari rotor 

depan yang merambat melalui bearing. 

Selain itu, kerugian dalam aliran fluida 

karena faktor aliran yang tidak ideal akibat 

vorteks dan turbulensi rotor depan, 

kebocoran saluran angin dan hambatan 

geometri benda eksternal selain dua rotor 

seperti letak menara turbin dan rangka. 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Hubungan putaran dengan daya 

untuk rotor depan, kecepatan angin 2,0 m/s 

 

 
Gambar 5. Hubungan putaran dengan daya 

untuk rotor belakang, kecepatan angin 2,0 

m/s 

 

Daya rotor 

Daya merupakan perkalian antara torsi 

poros dengan kecepatan sudut poros 

tersebut. Gambar 3, 4, dan 5 menunjukkan 

besar daya yang dibangkitkan. Untuk rotor 

depan, daya meningkat seiring kenaikan 

kecepatan angin. Daya terbesar yang 

dibangkitkan terletak pada jarak aksial 

relatif sebesar 0,61 untuk setiap kecepatan 

angin yang bervariasi. Dengan 

menggunakan interpolasi data, maka daya 

maksimum dari puncak kurva daya dapat 

diketahui. 

Selain daya rotor depan, daya yang 

dibangkitkan dari rotor belakang 

dipengaruhi oleh aliran vorteks dan 

turbulensi yang dihasilkan dari rotor depan. 

Rotor belakang dapat menghasilkan daya 
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yang lebih besar dari rotor depan sebab 

ukuran diameter rotor belakang yang lebih 

besar dari rotor depan, sehingga dapat 

membangkitkan daya dengan luas area 

rotor lebih luas dalam penangkapan daya 

angin. 

 
Gambar 6. Hubungan putaran dengan daya 

untuk model SRWT 

 

 
Gambar 7. Daya total yang dibangkitkan 

turbin angin model CRWT dan model 

SRWT 

 

Area rotor yang luas juga dapat 

membantu rotor belakang untuk lebih stabil 

terhadap perubahan kecepatan angin yang 

datang dengan lebih banyak kecepatan 

angin yang dapat diektraksi. Seiring 

kenaikan kecepatan angin, rotor belakang 

mampu mengalami peningkatan dalam 

pembangkitan daya. 

 Daya yang dibangkitkan dari model 

SRWT merupakan hasil ekstraksi daya 

angin oleh rotor belakang tanpa ada 

pengaruh dari rotor depan. Daya maksimal 

meningkat seiring kenaikan kecepatan 

angin. 

 

Daya total 

Daya total merupakan penjumlahan daya 

maksimal yang dibangkitkan antara rotor 

depan dan rotor belakang untuk model 

CRWT. Selain itu, daya total model SRWT 

merupakan daya yang dibangkitkan dari 

rotor belakang tanpa pengaruh rotor depan. 

Daya total terbesar diproduksi model 

CRWT pada jarak aksial relatif 0,61 untuk 

setiap variasi kecepatan angin yang berbeda 

(gambar 6). 

 

 
Gambar 8. Koefisien daya turbin angin 

model CRWT dan model SRWT 

 

Koefisien daya 

Koefisien daya merupakan 

perbandingan daya yang dibangkitkan 

turbin angin terhadap daya angin yang 

datang menuju turbin angin. Seiring 

kenaikan kecepatan angin, maka koefisien 

daya turbin angin semakin kecil. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa daya yang 

dibangkitkan turbin angin semakin rendah 

seiring peningkatan kecepatan angin 

kecepatan angin yang datang menabrak 

turbin angin. Koefisien daya terbesar 

diproduksi model CRWT pada jarak aksial 

relatif 0,61 untuk tiga variasi kecepatan 

angin yang berbeda  (gambar 8). 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil eksperimen yang 

berlangsung, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu:  

Penurunan produksi daya output dari 

turbin angin diakibatkan gesekan antara 

poros pejal dan poros berlubang dengan 

penghubung bearing yang saling berputar 

berlawanan arah sisinya. Selain itu, 

pemilihan bahan untuk pulley 

menimbulkan gesekan terlalu besar dengan 

tali dan ketidakseimbangan yang dialami 

rotor baik rotor depan dan rotor belakang.  

Produksi daya tertinggi turbin model 

CRWT berlangsung pada perbandingan 

jarak aksial 0,61 untuk variasi kecepatan 

angin yang berbeda, yaitu 0,1532 watt 

untuk kecepatan angin 2,0 m/s, 0,2517 watt 

untuk kecepatan angin 3,0 m/s dan 0,3488 

watt untuk kecepatan angin 4,2 m/s. 

Peningkatan koefisien daya terbesar 

terjadi pada perbandingan jarak aksial 0,61 

pada setiap perubahan kecepatan angin, 

yaitu koefisien daya sebesar 0,263 untuk 

kecepatan angin 2,0 m/s, koefisien daya 

sebesar 0,128 untuk kecepatan angin 3,0 

m/s, dan koefisien daya sebesar 0,065 untuk 

kecepatan angin 4,2 m/s. 

Prosentase peningkatan daya terbesar 

terjadi pada kecepatan angin 4,2 m/s untuk 

jarak aksial 0,61 sebesar 24,00 %, untuk 

kecepatan angin 3,0 m/s mengalami 

peningkatan daya 16,04 % dan untuk 

kecepatan 2,0 m/s mengalami peningkatan 

daya 9,27 % untuk jarak aksial yang sama. 

Selain itu, untuk jarak aksial 0,44 

mengalami penurunan prosentase 

peningkatan daya di mana daya rotor tidak 

lebih besar dari daya yang dihasilkan dari 

model SRWT. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui effek dari penambahan minyak kelapa dan minyak sawit 

sebagai zat aditif pada minyak pelumas SAE 40 terhadap sifat fisik dan tribologi. Vegetabel oil, 

seperti; minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, memiliki nilai viskositas indek yang tinggi dan 

memiliki sifat pelumasan yang baik terutama didaerah boundary lubrication jika dibandingkan 

dengan mineral oil. Hal ini disebabkan vegetabel oil memiliki kandungan fatty acids yang tidak 

dimiliki oleh mineral oil. Disamping itu minyak kelapa dan minyak kelapa sawit memiliki sifat yang 

ramah lingkungan karena mudah terurai dialam dan sifatnya yang dapat diperbaharui. Pada penelitian 

ini sifat yang baik dari minyak kelapa dan minyak kelapa sawit ini akan dimanfaatkan sebagai zat 

aditif pada minyak pelumas SAE 40. Pengujian dilakukan terhadap sifat fisik dan tribologi dengan 

penambahan 5%, 10%, 15%, dan 20% berat dari minyak kelapa dan minyak sawit kedalam minyak 

pelumas SAE 40. Ada 3 jenis minyak kelapa yang digunakan berdasarkan proses basah dan kering; 

minyak tanak, virgin dan kopra. Pengujian sifat fisik terdiri dari pengukuran viskositas pada 

temperatur 400C dan 1000C dan viskositas index. Pengujian sifat tribologi untuk menentukan keausan 

dan koefisien gesek berdasarkan ASTM G99 dengan menggunakan alat uji pin on disk. Dari hasil 

pengujian diperoleh bahwa dengan penambahan minyak kelapa dan minyak sawit kedalam minyak 

pelumas SAE 40 terjadi peningkatkan viskositas index rata-rata sebesar 6% dan sebaliknya terjadi 

penurunan nilai viskositas kinematik rata-rata sebesar 8-20 %. Sedangkan untuk sifat tribologi, terjadi 

peningkatan nilai koefisien gesek dan scar diameter dengan penambahan minyak kelapa dan sawit.  

Kata kunci : Koefisien gesek, pelumas, minyak kelapa, minyak sawit, tribologi, pin on disk. 

 

Pendahuluan 

Pelumas selain berfungsi sebagai 

lapisan yang memisahkan dua komponen 

mesin yang mengalami kontak langsung, 

seperti pada bantalan dan roda gigi, untuk 

mengurangi gesekan dan keausan, juga 

berfungsi sebagai media untuk mendinginkan 

mesin, membawa debris atau kotoran, dan 

mencegah korosi dari dua permukaan yang 

berkontak. Pada saat ini ada beberapa jenis 

pelumas yang beredar dipasaran, seperti 

mineral oil, minyak sintetik, dan biolubricant. 

Sekitar 80% dari minyak pelumas yang 

beredar dipasaran, merupakan mineral oil yang 

didapat dari hasil penyulingan minyak bumi, 

8% berasal dari minyak sintetis, dan hanya 

sebahagian kecil dari minyak pelumas tersebut 

yang berasal dari minyak nabati. Minyak 

pelumas terdiri dari 80-90 % base oil dan 10-

20% merupakan zat aditif [1]. Hal ini 

mengakibatkan pemakaian minyak mineral oil 

dan sintetis semakin meningkat, sehingga 

pencemaran terhadap lingkungan akan terus 

berlanjut sehubungan dengan sifat dari mineral 

oil dan minyak sintetis bersifat racun pada 

lingkungan. Disamping itu sifat pelumas yang 

berasal dari mineral oil tidak dapat 

diperbaharui, sehingga sumber dari mineral oil 

ini akan habis [2,3]. Untuk itu perlu dilakukan 

usaha untuk mengurangan pemakaian dari 

pelumas berbahan mineral oil sebagai minyak 

dasar dan zat aditif untuk pembuatan pelumas. 

Sebagai bahan penganti dari pemakain mineral 

oil ini dapat mengunakan vegetable oil. 

Pemanfaatan vegetable oil ini sebagai bahan 

pelumas lebih menguntungkan diantaranya 

ramah lingkungan, dapat diperbaharui, 

memiliki viskositas indek yang tinggi, dan 
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sifat pelumasan yang baik terutama di daerah 

boundary lubrication [4] dan mudah larut 

dengan zat aditif [6].  

Sumatera Barat memiliki sumber 

vegetable oil yang melimpah seperti: minyak 

kelapa dan minyak sawit yang ditanam oleh 

perkebunan rakyat maupun perkebunan 

industri. Pada saat ini pemanfaatan vegetabel 

oil tersebut masih terbatas untuk kosmetik, 

obat-obatan, dan makanan. Sebenarnya, 

pemanfaatan vegetabel oil sebagai bahan 

pelumas telah lama digunakan oleh 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, 

tetapi bukti secara ekperimental mengenai sifat 

pelumasan atau tribologi belum banyak 

dilakukan. Dalam pembuatan minyak pelumas, 

vegetable oil dapat digunakan sebagai base oil 

dan sebagai zat aditif.  Pemakaian vegetable oil 

sebagai zat aditif telah dilakukan oleh M. A. 

Kalam dkk [6] dengan menggunakan minyak 

Jatropha sebagai zat aditif dan minyak mineral 

oil (SAE 40) sebagai base oil. Presentase dari 

komposisi penambahan minyak Jatropha akan 

mengakibatkan terjadinya perubahan sifat fisik 

dan tribologi dari pelumas tersebut. Hal ini 

disebabkan oleh adanya kandungan fatty acid 

yang terdapat dalam vegetable oil yang 

memiliki viskositas yang tinggi [7, 4].  

Pada penelitian ini minyak kelapa dan 

minyak sawit akan dimanfaatkan sebagai zat 

aditif untuk minyak mineral oil SAE 40. Ada 

tiga jenis minyak kelapa yang digunakan, 

berdasarkan proses pembuatan, yaitu proses 

basah dan proses kering. Prosentase dari 

penambahan minyak kelapa pada minyak 

mineral oil divariasikan dan diamati 

bagaimana pengaruhnya terhadap sifat fisik 

dan sifat tribologinya. Pengujian sifat fisik 

terdiri dari: pengujian viskositas pada 

temperatur 40 0C dan 100 0C dan viskositas 

index. Sifat tribologi terdiri dari uji keausan, 

pengukuran scar diameter, dan koefesien 

gesek. 

 

Metode Penelitian 

 

Persiapan Sampel dari Minyak Kelapa, 

Minyak Sawit, dan Oli SAE 40 

Sampel dari minyak kelapa diperoleh 

dengan proses basah dan proses kering. Proses 

basah diperoleh dari santan kelapa sehingga 

akan menghasilkan minyak virgin oil dengan 

cara fermentasi secara alamiah selama 24 jam 

dan minyak tanak diperoleh dengan cara 

santan yang telah diperoleh kemudian 

dipanaskan sehingga terbentuk minyak, 

sedangkan proses kering diperoleh dari kopra 

yang dihaluskan dan dilanjutkan dengan 

pemanasan dengan suhu 1000C selama 30 

menit kemudian di press dengan mesin press 

hidrolik sehingga mengasilkan minyak kopra. 

Sedangkan untuk minyak kopra komersil dan 

minyak sawit diperoleh dari toko P dan D. 

Sedangkan oli SAE 40 diperoleh dari oli yang 

dijual secara komersil dipasaran. Tabel 1 

memperlihatkan perbandingan sifat fisik 

antara minyak kelapa, minyak sawit dan oli 

SAE 40. 

 

Tabel 1 Perbandingan sifat fisik dari minyak kelapa, minyak sawit [8] dan oli SAE 40 [9]. 

No Sifat Fisik dan Kimia 

Minyak Kelapa Minyak 

Sawit 

 

Oli 

SAE 

40 
Tanak 

 

Virgin 

 

Kopra 

 

Kopra 

komersil 

1 Viskositas @ 40 oC(cSt) 

Viskositas @ 100 oC  (cSt) 

26,44 

5,391 

25,82 

5,644 

25,35 

5,754 

26,58 

5,76 

40,01 

8,931 

133,4 

13,66 

2 Viskositas Index 144 168 181 178 213 98 

3 Flash Point (oC) 307,5 309,5 309,5 303,5 305,5 242 

4 Pour Point (oC) 21 21 21 21 6 -9 

5 Densitas (Kg/m3) 926,2 925,7 925,7 925,6 915,4 895 

Pencampuran Minyak Kelapa dan Minyak 

Sawit  Dengan Oli SAE 40 

Pencampuran minyak kelapa dan 

minyak sawit dengan oli SAE 40 ini dilakukan 

dengan penambahan persentase masing-

masing 5%, 10%, 15%, dan 20% dari berat 

minyak kelapa dan minyak sawit kedalam oli 

SAE 40 dengan berat masing-masing 95%, 
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90%, 85% dan 80%. Kedua minyak dicampur 

kedalam gelas ukur dan kemudian diaduk 

selama 10 menit. 

 

Analisis Sifat Fisik   

Analisis sifat fisik dari minyak pelumas 

terdiri dari viskositas dan viskositas index. 

Viskositas dari sample minyak pelumas 

ditentukan pada  temperatur  40 0C dan 100 0C. 

Viskositas pada temperatur 40 0C dan 100 °C 

dilakukan berdasarkan ASTM D445-14 

menggunakan Capillary Viscometer 200-629A 

dan Capillary Viscometer 100-S2X. The 

viscosity index (VI) dihitung berdasarkan 

ASTM D2270-04.  

 

Pengujian Keausan dan Koefisien Gesek 

Pengujian keausan dan koefisien gesek 

dilakukan dengan menggunakan alat uji pin on 

disk berdasarkan standar ASTM G99. Alat uji 

pin on disk ini dapat digunakan untuk 

menentukan wear volume dari pin dan disk 

akibat terjadinya gerak relatif antara pin dan 

disk. Scar diameter yang terbentuk diukur 

melalui hasil foto tektur permukaan dengan 

menggunakan mikroskop optik. Koefisien 

gesek dapat ditentukan dengan mengukur gaya 

gesek dengan menggunakan load cell yang 

dipasang pada lengan flexibel. Material dari 

disk terbuat dari besi alloy dengan komposisi 

kimia dapat dilihat pada Tabel 2. Diameter dari 

disk sebesar 100 mm dengan  kekerasan 

sebesar 449.5 BHN dan kekasaran permukaan 

dari disk adalah sekitar  1,04 m Ra. 

 

Tabel 2 Komposisi kimia dari material disk 

Komp. 
Fe 

(%) 

C  

(%) 

Si 

(%) 

Mn 

(%) 

Cr 

(%) 

% 98.18 0.129 0.323 0.959 0.195 

 

Komposisi kimia dari material pin dapat dilihat 

pada Tabel 3 dengan kekerasan dari pin 

sebesar 660.5 BHN dan diameter dari pin 

sebesar 5 mm. Komposisi kimia dari material 

pin dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

    Tabel 3 Komposisi kimia dari material pin 

Komp. 
Fe 

(%) 
C (%) Si (%) Cr (%) 

% 95.05 3.07 0.24 1.63 

Hasil dan Diskusi 

Pengujian telah dilakukan pada 20 sampel 

dari minyak pelumas dengan variasi persentase 

minyak kelapa dan minyak sawit masing-

masing sebesar 5%, 10%, 15% dan 20%. 

Selanjutnya, 20 sample minyak pelumas 

tersebut dilakukan pengujian, yang terdiri dari 

pengujian sifat fisik, viskositas dan viskositas 

index, dan pengujian sifat tribologi, yang 

terdiri dari wear, pengukuran scar diameter 

dan koefisien gesek dinamik yang terjadi 

antara pin dan disk. 

 

Pengaruh Persentase Penambahan Minyak 

Kelapa dan Minyak Sawit pada SAE 40 

terhadapViskositas  

 Viskositas sangat berpengaruh pada 

pelumasan terutama didaerah 

elastohydrodynamic lubrication karena nilai 

viskositas akan mempengaruhi tebal dan 

tipisnya lapisan yang memisahkan antara dua 

material yang berkontak. Jika tebal lapisan 

film yang memisahkan dua permukaan yang 

berkontak semakin tebal akan mencegah 

terjadinya kontak antara dua permukaan 

sehingga keausan dapat dihindari, tetapi jika 

tebal lapisan film sangat tipis akan 

mengakibatkan keausan pada bagian yang 

berkontak. Hasil dari pengujian viskositas 

kinematik pada temperatur 400C dan 1000C 

dari penambahan minyak kelapa dan minyak 

sawit pada SAE 40 dengan variasi masing-

masing sebanyak 5%, 10%, 15%, dan 20% 

dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. Secara 

umum dengan penambahan minyak kelapa dan 

minyak sawit pada SAE 40 mengakibatkan 

penurunan viskositas pada temperatur 400C 

dan 1000C, kecuali pada penambahan minyak 

tanak 20% pada temperatur 400C dan 

penambahan virgin oil 15% pada temperatur 

400C dan 1000C. Penurunan viskositas 

terendah terjadi pada penambahan minyak 

sawit.  

 

Pengaruh Persentase Penambahan Minyak 

Kelapa dan Minyak Sawit  pada SAE 40 

terhadap Viskositas Index 

Gambar 3 memperlihatkan grafik variasi 

dari penambahan minyak kelapa dan minyak 

sawit dengan SAE 40 terhadap viskositas 
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index. Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa 

dengan penambahan minyak kelapa dan 

minyak sawit dengan variasi masing-masing 

sebanyak 5%, 10%, 15%, dan 20% akan 

menyebabkan peningkatan viskositas index.  

Rata-rata terjadi peningkatan nilai viskositas 

indek dari minyak campuran dengan 

meningkatnya prosentase penambahan minyak 

kelapa dan minyak sawit.  

 

 

 

\  

 

Gambar 1 Grafik perbandingan variasi persentase penambahan minyak kelapa dan minyak sawit 

pada SAE 40 terhadap viskositas pada 400C. 
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Gambar 2 Grafik perbandingan va riasi persentase penambahan minyak kelapa dan minyak sawit 

pada SAE 40 terhadap viskositas pada 1000C 

 

 
 

Gambar 3 Grafik perbandingan variasi persentase penambahan minyak kelapa dan minyak sawit 

pada SAE 40 terhadap viskositas index. 

 

Pengaruh Persentase Penambahan Minyak 

Kelapa dan Minyak Sawit pada SAE 40 

Terhadap Keausan Pin dan Disk 

Hasil pengujian keausan dengan 

menggunakan alat uji keausan pin on disk 

dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5. Pada 

Gambar 4 memperlihatkan keausan dari pin 

dan disk dan Gambar 5 memperlihatkan scar 

diameter dari pin dengan variasi penambahan 

prosentase minyak kelapa dan minyak sawit 

dengan presentase masing-masing 5%, 10%,  

 

15 % dan 20%. Secara umum dari Gambar 4 

dapat dilihat bahwa keausan dari pin dan disk 

dengan menggunakan semua variasi 

penambahan minyak kelapa lebih tinggi jika 

dibandingan dengan keausan dengan 

menggunakan SAE 40. Hanya minyak sawit 

dengan penambahan persentase 20% 

memperlihatkan keausan pin dan disk yang 

lebih rendah dari SAE 40. Keausan yang 

tertinggi terjadi pada pin dan disk terjadi pada 

penambahan virgin oil sebesar 20%. 
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Gambar 4 Grafik perbandingan data keausan pin dan disk dengan variasi penambahan minyak 

kelapa dan minyak sawit dengan beban 30 N dengan kecepatan putaran disk 1200 rpm selama 30 

menit

  

 
Gambar 5 Grafik perbandingan scar diameter dari pin dengan variasi penambahan minyak kelapa 

dan minyak sawit dengan beban 30 N dengan kecepatan putaran disk 1200 rpm selama 30 menit
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Gambar 5 memperlihatkan scar 

diamater dari pin untuk beberapa variasi 

dari minyak dengan prosentase yang 

berbeda-beda.  Scar diameter terbesar pada 

pin terjadi pada penambahan minyak kopra 

sebanyak 20 % (3041,4 µm), sedangkan 

nilai scar diameter minimum pada pin yang 

terjadi adalah pada penambahan minyak 

kopra komersil sebanyak 15% (845,44 µm). 

Jika dibandingkan dari nilai wear volume 

dan scar diameter pada pin dan disk, 

terdapat beberapa hasil  data scar diameter 

yang lebih kecil dari SAE 40, namun wear 

volume lebih besar dari SAE 40. Data yang 

paling signifikan ditunjukkan pada data 

scar diameter penambahan minyak kopra 

komersil sebanyak 15% untuk pin, dan data 

scar diameter penambahan minyak sawit 

sebanyak 20% untuk disk. Meskipun data 

koefisien gesek yang didapatkan dari 

pengujian menunjukkan nilai yang lebih 

besar dari SAE 40, tetapi scar diameter nya 

lebih kecil dari SAE 40.  

 

Pengaruh Persentase Penambahan 

Minyak Kelapa dan Kelapa Sawit Pada 

SAE 40 Terhadap Koefisien Gesek 

Statik 

Data koefisien gesek didapat dengan 

melakukan pengujian dengan 

menggunakan alat uji pin on disk, dengan 

beban sebesar 30 N. Hasil data yang 

diperoleh dari pengujian dapat dilihat pada 

Gambar 6. Pada grafik terlihat bahwa pada 

koefisien gesek yang tanpa menggunakan 

pelumas memiliki nilai koefisien gesek 

yang paling tinggi yaitu dengan nilai 0,169. 

Koefisien gesek yang paling rendah terjadi 

pada pengujian dengan menggunakan oli 

SAE 40 yaitu sebesar 0,093. Koefisien 

gesek dengan menggunakan minyak kelapa 

paling rendah terjadidengan menggunakan 

virgin oil dengan persentase 15% dan 

paling tinggi dengan minyak kopra dengan 

persentase 20%. 

 Dari grafik juga dapat dilihat 

berdasarkan dengan jenis minyak yang 

sama maka akan meningkat nilai koefisien 

gesek dari persentase rendah ke 

persentasenya tinggi, terkecuali pada virgin 

oil. Hal ini dapat dibandingkan dengan jenis 

minyak yang sama pada nilai viskositanya 

yang tingi maka nilai koefisien geseknya 

akan rendah. Tetapi nilai koefisien gesek 

yang didapat tidak terlalu mengalami 

perubahan yang signifikan antara minyak 

yang telah diuji. 

 

 

 
Gambar 6 Grafik perbandingan koefisien gesek statik dengan penambahan minyak kelapa 

dan minyak sawit sebesar 5%, 10%, 15%, 20% dengan beban 30 N 
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Pembahasan dan Diskusi 

Berdasarkan data hasil pengujian yang telah 

dijelaskan pada sub-bab di atas dan data 

lengkap yang telah didapatkan dimana 

terlihat adanya perubahan nilai viskositas 

kinematik dan viskositas index dari minyak 

hasil campuran antara penambahan minyak 

kelapa dengan persentase yang bervariasi 

dengan SAE 40. Nilai viskositas kinematik 

dari minyak hasil campuran dengan 

penambahan minyak kelapa dan minyak 

sawit dengan persentase yang bervariasi 

pada umumnya menurun kecuali pada 

penambahan minyak virgin oil pada 

persentase 15% pada temperatur 400C 

(138,4 cSt). Hal ini disebabkan oleh 

viskositas kinematik dari minyak kelapa 

(kopra, tanak, dan virgin oil) dan minyak 

sawit pada temperatur 400C dan 1000C 

nilainya dibawah viskositas kinematik dari 

SAE 40 seperti terlihat pada tabel 1. Hal ini 

disebabkan karena viskositas dari minyak 

kelapa dan minyak sawit lebih kecil dari 

viskositas dari oli SAE 40, sehingga 

viskositas dari hasil pencampuran juga akan 

kecil. 

Viskositas index dari minyak campuran 

antara minyak kelapa dan minyak sawit 

dengan persentase yang bervariasi dengan 

SAE 40 pada umumnya cendrung naik 

diatas harga viskosita index dari SAE 40 

sebesar 98. Harga viskositas index minyak 

campuran yang tertinggi terjadi pada 

campuran minyak sawit 20 %. Penyebab 

tingginya nilai viskositas index ini 

disebabkan oleh kandungan fatty acid 

dalam minyak kelapa dan minyak sawit 

[7,10]. Perbedaan viskositas index diantara 

minyak kelapa disebabkan oleh proses 

pembuatan minyak kelapa akan 

menyebabkan kandungan fatty acid dari 

minyak kelapa akan berbeda [8].  

Penyebab mengapa keausan disk dan pin 

berbeda untuk minyak yang sama, hal ini 

dapat diduga karena tingkat polariti dari 

masing-masing minyak terhadap material 

pin dan disk, semakin polar minyak tersebut 

semakin mudah berikatan dengan logam 

[11].  

Hasil ini menunjukkan bahwa 

peningkatan keausan ketika penggunaan 

vegetabel oil pada daerah boundary 

lubricantion selama pemindahan 

berkelanjutan dari lapisan metallic soap 

yang terbentuk dari hasil reaksi pelumas 

dengan permukaan baja selama terjadinya 

sliding kontak [12]. Lapisan metallic 

terbentuk secara berkelanjutan oleh reaksi 

kimia lanjut. Karena metallic soap 

mempunyai kekuatan geser yang rendah, 

maka wear volume juga akan menjadi 

rendah. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Pengaruh penambahan minyak 

kelapa dan minyak sawit dengan 

persentasenya 5%, 10%, 15 %, dan 

20% pada SAE 40 akan 

mempangaruhi nilai viskositas dari 

minyak pelumas hasil campuran. 

Semakin tinggi persentase minyak 

kelapa (kecuali virgin oil dengan 

persentase 15 %) akan semakin 

turun nilai viskositasnya baik pada 

temperatur 400C dan 1000C. 

Sedangkan viskositas paling tinggi 

terjadi pada penambahan 15% 

virgin oil dan harga viskositas masih 

dalam range viskositas SAE 40.  

2. Pengaruh penambahan minyak 

kelapa dan minyak sawit dengan 

persentasenya 5%, 10%, 15 %, dan 

20% pada SAE 40 akan 

meningkatkan nilai viskositas 

index.  

3. Keausan permukaan yang terjadi 

dengan variasi penambahan 

presentase minyak kelapa akan 

bervariasi dan keausan yang terjadi 

diatas keausan dari SAE 40. Bentuk 

tekstur permukaan yang mengalami 

keausan adhesif dan abrasif dapat 

diamati dengan scar diameter. Nilai 

scar diamater sangat bervariasi 

dengan variasi penambahan 
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presentase minyak kelapa dan 

minyak sawit. Dari hasil koefisien 

gesek yang diperoleh, penambahan 

persentase minyak kelapa akan 

mengakibatkan nilai koefisien 

gesek meningkat jika dibandingkan 

dengan SAE 40.  
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Abstrak 
Sampah adalah hasil atau sisa dari barang dalam berbagai bentuk yang dihasilkan manusia, 

hewan dan tumbuhan. Sampah yang dihasilkan ada yang dapat di daur ulang dan tidak dapat 

didaur ulang. Manusia cenderung membuang sampah sembarangan masih  bercampur antara 

sampah organik dan sampah anorganik. Pengolahan sampah dengan proses pencacahan dapat 

memperkecil ukuran sampah dan memisahkan jenis sampah organik dan sampah plastik 

dengan screening. Sampah organik yang sudah dicacah dapat digunakan sebagai kompos 

sedangkan sampah plastik yang sudah terpisah dapat digunakan sebagai bahan daur ulang 

plastik. Penelitian yang dilakukan dengan mencacah sampah yang bercampur antara sampah 

organik dan sampah plastik, dengan variasi mata pisau pencacah tipe 10°, 30°, 45° dan variasi 

feeding 100 gr, 200 gr, 300 gr. Hasil penelitian pada mata pisau dan feeding yang dapat 

menghasilkan sampah organik yang banyak lolos ayakan dan sampah plastik yang sedikit lolos 

ayakan adalah mata pisau tipe 45° dengan variasi feeding 300 gr dengan waktu pencacahan 

rata-rata 4 menit 43 detik. 

Kata kunci : sampah organik, plastik, mencacah,  mata pisau, feeding 

Pendahuluan 

Dalam kehidupannya sehari-hari, 

manusia tidak bisa dilepaskan dari suatu 

benda. Benda ini ada yang dapat digunakan 

seutuhnya, namun ada juga yang 

menghasilkan sisa yang tidak dapat 

digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. 

Barang sisa ini dapat dikatakan sebagai 

sampah. Manusia adalah faktor utama dari 

adanya sampah ini. Manusia menghasilkan 

sampah namun tidak bisa mengolahnya 

kembali. Hal ini mengakibatkan tumpukan 

sampah yang sangat banyak terutama di 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Bahkan 

tidak jarang sekarang sudah mulai 
kekurangan lahan untuk menempatkan 

sampah ini. Area dekat pemukiman pun 

sudah dijadikan Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS), yang mana ini sangat 

tidak layak karena sangat dekat dengan 

aktivitas manusia. Kegiatan pengurangan 

sampah terdiri atas pembatasan timbunan 

sampah (reduce), pemanfaatan kembali 

sampah (reuse), pendauran ulang sampah 

(recycle) (Perda Prov. Bali No. 5 Tahun 

2011 tentang pengelolaan sampah Pasal 11 

ayat 1) [1]. Dengan kemajuan teknologi dan 

perkembangan manusia di zaman sekarang, 

mulai dikembangkan alternatif atau cara 

dalam menangani sampah ini. Penanganan 

sampah tidak hanya berakhir di TPA saja, 

namun sampah-sampah ini sebenarnya 

masih bisa diolah lagi agar lebih 

bermanfaat bagi manusia. Dari hal tersebut, 
maka penulis meneliti variasi pisau pada 

mesin pencacah dan pemisah pada sampah 

organik dan sampah plastik yang berfungsi 

untuk mencacah sampah daun menjadi 

serpihan-serpihan kecil yang dapat 
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digunakan sebagai pupuk. Mesin ini 

diharapkan nantinya dapat membantu 

mengurangi penumpukan volume sampah 

yang ada di lingkungan. 

Dalam hal ini maka ada beberapa 

permasalahan yang akan dikaji, yaitu: 

Apakah perbedaan sudut pisau potong 

pada alat pencacah sampah organik dan 

sampah plastik mempengaruhi waktu 

pencacahan sampah organik dan sampah 

plastik? 

Apakah perbedaan feeding pada alat 

pencacah sampah plastik dan sampah 

organik ini dapat memisahkan secara 

langsung dari ukuran sampah? 

Beberapa batasan ditetapkan dalam 

penelitian ini meliputi; sampah yang 

digunakan adalah  jenis sampah organik 

(daun-daunan) dan sampah plastik (plastik 

pembungkus makanan atau kresek). 

Kecepatan pemotongan 1000 rpm,  

menggunakan system try and error, 

ketajaman pisau diasumsikan sama. 

 

Dasar Teori 

Sampah adalah merupakan material sisa 

yang tidak diinginkan setelah berakhirnya 

suatu proses. Sampah didefinisikan oleh 

manusia menurut derajat pemakaiannya, 

dalam proses-proses alam sebenarnya tidak 

ada konsep sampah, yang ada hanya 

produk-produk yang dihasilkan setelah dan 

selama proses alam tersebut berlangsung. 

Berdasarkan sifatnya sampah dapat 

dibedakan menjadi 2, yaitu; sampah 

organik dapat diurai (degradable) dan 

sampah anorganik tidak 

terurai (undegradable) 

Adapun komposisi sampah di Bali yaitu 

sampah organik 68,76%, sampah plastik 

11,95%, sampah kayu 1,20%, sampah 

kertas 6,09 dan sampah lainnya [2]. 

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan 

dalam penanganan sampah misalnya 

dengan menerapkan prinsip 3-R, 4-R atau 

5-R. Penanganan sampah 3-R adalah 

konsep penanganan sampah dengan cara 

Reduce (mengurangi), Reuse 

(menggunakan kembali), Recycle (mendaur 

ulang sampah), sedangkan 4-R ditambah 

Replace (mengganti) mulai dari sumbernya. 

Prinsip 5-R selain 4 prinsip tersebut di atas 

ditambah lagi dengan Replant (menanam 

kembali). Penanganan sampah 4-R sangat 

penting untuk dilaksanakan dalam rangka 

pengelolaan sampah padat perkotaan yang 

efisien dan efektif, sehingga diharapkan 

dapat mengurangi biaya pengelolaan 

sampah. 

Kompos merupakan hasil fermentasi 

dari bahan-bahan organik sehingga berubah 

bentuk, berwarna kehitam-hitaman, dan 

tidak berbau. Pengomposan merupakan 

proses penguraian bahan-bahan organik 

dalam suhu yang tinggi sehingga 

mikroorganisme dapat aktif menguraikan 

bahan-bahan organik sehingga dapat 

dihasilkan bahan yang dapat menyuburkan 

tanah tanpa merugikan lingkungan [3]. 

Pada penelitian ini terdapat tiga variasi 

mata pisau potong. Variasi tersebut terdiri 

dari mata pisau tipe 10°, mata pisau tipe 30° 

dan tipe mata pisau 45°. Berikut contoh tiga 

variasi mata pisau potong. 

Mata pisau tipe 10° memiliki bentuk 

lurus meruncing berbentuk segitiga sama 

kaki. Mata pisau ini memiliki kontak yang 

lebih besar (L)  pada bidang sampah (Ls). 

Gaya yang diberikan searah dengan (F) 

terlihat pada gambar 1. Hasil dari penelitian 

awal massa pemotongan sampah yang 

dibutuhkan untuk mencacah lebih besar 

dari tipe lainnya. 
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Gambar 1. Pisau tipe 10° 

 

Mata pisau tipe 30° mata pisau ini 

berbetuk seperti sirip ikan hiu. Bagian yang 

memotong adalah bagian luar pisau. Mata 

pisau ini memotong dengan cara mengiris 

dari pangkal hingga ujung dan mungkin 

tidak seluruhnya mengalami kontak dengan 

bidang sampah. Hasil dari penelitian awal 

massa pemotongan yang dibutuhkan tidak 

terlalu besar seperti mata pisau 10°. Gaya 

yang terjadi tidak sama disepanjang (L) 

sesuai arah gaya yang diberikan (F). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pisau tipe 30° 

 

Mata pisau tipe 45° mata pisau ini 

berbetuk seperti sirip ikan hiu sama seperti 

mata pisau 30° namun memiliki sudut lebih 

miring. Mata pisau ini memotong dengan 

cara mengiris dari pangkal hingga ujung 

dan mungkin tidak seluruhnya mengalami 

kontak dengan bidang sampah. Hasil dari 

penelitian awal massa pemotongan yang 

dibutuhkan untuk memotong tidak terlalu 

besar seperti mata pisau 10° dan mata pisau 

30°. Gaya yang terjadi tidak sama 

disepanjang (L) sesuai arah gaya yang 

diberikan (F). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pisau tipe 45° 

 

 

 

876



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-015 

 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini mempergunakan peralatan 

dan bahan sebagai berikut; alat pengujian 

awal massa pemotongan sampah, mesin 

pencacah sampah organik dan sampah 

plastik, stopwatch, timbangan, kunci L 8 

mm, tachometer, kunci ring 10, kunci ring 

17, sampah organik (daun-daun yang tidak 

basah), sampah plastik (pembungkus 

makanan, kresek, dan kantong plastik) 

 
Gambar 4. Ilustrasi kerja alat 

 

Pada gambar 4, menunjukkan ilutrasi 

cara kerja mesin pencacah sampah organik 

dan sampah plastik. Langkah-langkah 

proses penelitian adalah; timbang sampah 

organik dan sampah plastik yang sudah 

tercampur (1), hidupkan mesin pencacah 

(2), cek putaran pada poros mata pisau (3) 

kemudian masukkan sampah organik dan 

sampah plastik kedalam corong (4), tutup 

corong input dan beban pemberat untuk 

membantu sampah terdorong kedalam 

pisau pencacah (5), tunggu hingga waktu 

yang diperlukan selama pencacahan selesai 

(6), setelah sampah tercacah semua matikan 

mesin dan lakukan penimbangan pada 

sampah organik dan sampah plastik yang 

sudah tercacah (7). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data rata-rata hasil pengujian masing-

masing mata pisau terlihat pada tabel 1 

memperlihatkan berat yang diperlukan 

untuk memotong sampah organik. 

 

Tabel 1. Pengujian pada sampah organik 

 
 

Pada tabel 2 memperlihatkan berat yang 

diperlukan untuk memotong sampah 

plastik. 

 

Tabel 2. Pengujian pada sampah plastik 

 
Pada gambar 5, gambar 6, dan gambar 7 

adalah garfik hasil pencacahan sampah 

organik dan sampah plastik dengan variasi 

feeding 100 gr, 200 gr dan 300 gr. 

 
Gambar 5.Grafik  pada feeding 100 gr 
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Gambar 6.Grafik  pada feeding 200 gr 

 

 
Gambar 7.Grafik  pada feeding 300 gr 

 

Pada gambar 8 adalah grafik hasil 

perbadingan rata-rata waktu pencacahan 

sampah organik dan sampah plastik. 

 
Gambar 8. Grafik waktu pencacahan 

 

Proses pencacahan sampah dilakukan 

dengan bahan sampah organik yang tidak 

basah dan sampah plastik. Jika 

menggunakan sampah yang mengandung 

air, sampah yang tercacah akan tersangkut 

di ruang pencacahan dan tidak akan 

melewati saringan dibawah ruang 

pencacahan. Hasil yang dipilih dari 

penentilian ini dengan kategori sampah 

organik yang lolos ayakan lebih banyak 

dari yang tidak lolos dan sampah plastik 

yang tidak lolos lebih banyak daripada yang 

lolos ayakan. 

Dari hasil penelitian pada feeding 100 gr 

mata pisau yang sesuai adalah mata pisau 

tipe 30° dengan waktu rata-rata pencacahan 

1 menit 44 detik. Sampah organik yang 

lolos ayakan dengan berat 64,45 gr. 

Sampah organik yang tidak lolos ayakan 

dengan berat 4,75 gr. Sampah plastik yang 

lolos ayakan dengan berat 0,89 gr. Sampah 

plastik yang tidak lolos ayakan dengan 

berat 28,90 gr.  

Untuk penelitian pada feeding 200 gr 

mata pisau yang sesuai adalah mata pisau 

tipe 30° dengan waktu rata-rata pencacahan 

2 menit 55 detik. Sampah organik yang 

lolos ayakan dengan berat 132,29 gr. 

Sampah organik yang tidak lolos ayakan 

dengan berat 7,38 gr. Sampah plastik yang 

lolos ayakan dengan berat 1,78 gr. Sampah 

plastik yang tidak lolos ayakan dengan 

berat 57,89 gr.  

Untuk penelitian dengan feeding 300 gr 

mata pisau yang sesuai adalah mata pisau 

tipe 45° dengan rata-rata waktu pencacahan 

4 menit 43 detik. Sampah organik yang 

lolos ayakan dengan berat 199,55 gr. 

Sampah organik yang tidak lolos ayakan 

dengan berat 9,30 gr. Sampah plastik yang 

lolos ayakan dengan berat 2,81 gr. Sampah 

plastik yang tidak lolos ayakan dengan 

berat 86,57 gr.  

Pada penelitian ini feeding 100 gr 

dengan waktu pencacahan tercepat adalah 

dengan mata pisau tipe 30° dengan waktu 1 

menit 44 detik. Berat sampah organik yang 

lolos ayakan dengan berat 64,45 gr. 

Sampah organik yang tidak lolos ayakan 

dengan berat 4,75 gr. Sampah plastik yang 

lolos ayakan dengan berat 0,89 gr. Sampah 

plastik yang tidak lolos ayakan dengan 

berat 28,90 gr. 

Untuk feeding 200 gr waktu tercepat 

adalah dengan menggunakan mata pisau 

tipe 10° dengan waktu pencacahan rata-rata 

2 menit 31 detik. Berat sampah organik 

yang lolos ayakan 125,33 gr. Sampah 

organik yang tidak lolos ayakan dengan 

berat 14,27 gr. Sampah plastik yang lolos 
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ayakan dengan berat 6,05 gr. Sampah 

plastik yang tidak lolos ayakan dengan 

berat 52,79 gr. 

Untuk feeding 300 gr waktu tercepat 

adalah menggunakan mata pisau tipe 30° 

dengan waktu pencacahan rata-rata 3 menit 

46 detik. Berat sampah organik yang lolos 

ayakan dengan berat 189,47 gr. Berat 

sampah organik yang tidak lolos ayakan 

dengan berat 19,35 gr. Berat sampah plastik 

yang lolos ayakan dengan berat 5,01 gr. 

Berat sampah plastik yang tidak lolos 

ayakan dengan berat 84,62 gr. 

Untuk memberikan kemudahan pada 

proses produksi pemisahan sampah organik 

dan plastik, maka proses pengeluaran 

plastik dari manual dibuat otomatis, 

dilengkapi dengan roda gigi cacing yang 

mampu mendorong plastik keluar ke lubang 

yang lain. Rancangan dapat dilihat pada 

gambar dibawah. 

 
 
Gambar 9. Mesin pencacah dan pemisah 

 

 
 
Gambar 10. Komponen mesin  

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat diambil 

beberapa kesimpulan yaitu hasil penelitian 

awal yang dilakukan untuk mengetahui 

daya potong masing-masing jenis pisau 

didapatkan massa potong sebesar 3,1 kg 

untuk mata pisau 10°, sebesar 1,9 kg untuk 

mata pisau tipe 30°, sebesar 1,45 kg untuk 

mata pisau tipe 45° dengan sampah yang di 

gunakan adalah sampah plastik seperti 

kantong plastik atau kresek, plastik mika, 

dan plastik pembungkus makanan. Untuk 

sampah organik didapatkan massa potong 

rata-rata sebesar 1,155 kg untuk mata pisau 

10°, sebesar 0,77 kg untuk mata pisau tipe 

30° sedangkan 0,625 kg untuk mata pisau 

tipe 45°. 

Jadi dengan menggunakan mata pisau 

tipe 45° dibutuhkan daya yang kecil untuk 

memotong sampah organik seperti daun 

kering dan sampah plastik seperti kresek, 

plastik pembungkus makanan, dan plastik 

mika dari pada mata pisau tipe 10° dan 30°. 

Dari hasil pencacahan sampah organik 

dan sampah plastik dengan ketiga variasi 

mata pisau pencacah dan ketiga variasi 

feeding melihat dari hasil cacahan tipe mata 

pisau yang sesuai adalah tipe 45°. Tipe 45° 

menghasilkan sampah plastik yang lolos 

ayakan lebih kecil dari pada mata pisau tipe 

10° dan 30°. Untuk waktu yang efisien 

dalam proses pencacahan yaitu dengan 
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variasi mata pisau pencacah tipe 10°. Dapat 

dilihat pada grafik waktu yang dibutuhkan 

untuk proses pencacahan sangat optimal 

dan daya yang diperlukan sudah 

mencukupi. 
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I. PENDAHULUAN 
NERGI telah menjadi masalah dunia 

untuk beberapa tahun ke depan 

sedangkan energy yang digunakan selama 

ini seperti: minyak bumi, gas alam dan batu 

bara merupakan sumber energi yang tidak 

terbarukan dan dari waktu ke waktu 

semakin menipis. Masalah inilah yang 

kemudian mendorong banyak teknisi dan 

ilmuwan untuk melakukan pemanfaatan 

energi pada sumber eergi yang tidak 

terbatas seperti gelombang laut. 

PEMODELAN MEKANISME PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GELOMBANG 

LAUT (PLTGL) TIPE PELAMPUNG-PIEZOELECTRIC  

Yabes David L.1), Wiwiek Hendrowati2). 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) 

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya, 60111 Indonesia 

e-mail: yabesdavidlosong@gmail.com1), wiwiek@me.its.ac.id2) 

 

Abstrak 

Permasalahan energi merupakan masalah yang dari dulu diperbincangkan karena sumber 

energi yang tersedia di alam sudah sangat terbatas, sehingga diperlukan sumber energi yang 

tidak terbatas dan ramah lingkungan seperti gelombang laut yang digunakan sebagai 

pembangkit listrik. Salah satu media energy converter yang masih dikembangkan dan 

diteliti saat ini adalah material piezoelectric, sehingga pengkajian elemen PZT belum 

selesai hingga saat ini. Pada tugas akhir ini dimodelkan dan dianalisa energi listrik 

bangkitan yang akan dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) 

dengan tipe pelampung-piezoelectric. Pergerakan gelombang laut sebagai eksitasi 

mekanisme menggerakan pelampung yang terletak dipermukaan air laut. Gerakan naik 

turun gelombang yang bergerak akan diteruskan ke sebuah massa pada mekanisme PLTGL. 

Massa tersebut meneria gaya bangkitan dan menyebabkan gerakan naik turun yang 

menggerakan material piezoelectric dan mengalami defleksi karena pergerakan gelombang 

air laut. Defleksi yang terjadi akan menghasilkan energi listrik bangkitan yang diteliti. Pada 

penelitian ini dilakukan variasi tinggi gelombang sebesar 2 cm, 6 cm, dan 10 cm. Kemudian 

variasi frekuensi gelombang laut sebesar 0,8 Hz, 1 Hz, 1,2 Hz serta variasi jumlah 

piezoelectric sebesar 5, 10, dan 15 buah agar mendapatkan energi bangkitan yang optimum. 

Hasil dari tugas akhir ini adalah terciptanya pemodelan dan analisa energi dari model 

PLTGL tipe pelampung-piezoelectric yang mampu menghasilkan grafik respon antara lain 

displacement, kuat arus, voltase dan daya listrik bangkitan terhadap waktu. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa tinggi dan frekuensi gelombang laut 

serta jumlah elemen PZT mempengaruhi daya bangkitan yang dihasilkan pemodelan ini. 

Daya optimum yang dihasilkan model ini adalah sebesar 0,4648 watt pada frekuensi 

gelombang 1 Hz, tinggi gelombang 10 cm dan jumlah PZT sebanyak 15 buah. 

 

Kata kunci : Renewable Energy, energi listrik bangkitan, energy harvesting, cantilever 

piezoelectric, PLTGL, gelombang laut. 

E 
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 Luas wilayah laut Indonesia yang 

tiga kali lebih besar dari luas daratan 

membuat Indonesia memiliki sumber 

energy yang besar untuk dipanen. Energy 

Harvesting atau memanen energy adalah 

proses dimana energy berasal dari sumber 

eksternal ditangkap dan dikonversikan 

menjadi energy listrik. Salah satu media 

converter energy yang dikembangkan saat 

ini adalah material piezoelectric. Penelitian 

material Piezoelectric sendiri masih sedang 

dalam tahap pengembangan dan masih 

perlu dikaji lebih dalam karena elemen ini 

memiliki banyak sifat yang akan 

mempengaruhi energi bangkitannya. 

 Pada penelitian ini dirancang 

sebuah model mekanisme Pembangkit 

Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) 

tipe pelampung-piezoelectric berskala 

laboratorium sebelum diaplikasikan ke laut 

lepas di wilayah Indonesia. Gelombang air 

laut yang bergerak naik turun akan 

digunakan untuk menggerakan sebuah 

massa yang tersambung dengan material 

piezoelectric. Hal ini menyebabkan 

terjadinya defleksi pada material 

piezoelectric dan mengakibatkan timbulnya 

beda potensial pada sisi material 

piezoelectric dan menghasilkan energi 

listrik. 

II. URAIAN PENELITIAN 

A. Derajat Kebebasan 

Derajat kebebasan (degree of freedom) 

merupakan jumlah koordinat bebas yang 

diperlukan untuk menentukan posisi dari 

sebuah sistem pada setiap saat terhadap 

suatu referensi yang diam. Multi derajat 

kebebasan (MDOF) adalah sistem yang 

digunakan untuk menentukan kedudukan 

massa dalam ruang yang membutuhkan 

banyak (n) arah koordinat bebas[5]. Contoh 

multi degree of freedom dapat dilihat 

seperti pada gambar 1. 

B. Teori Gelombang Laut 

 Gelombang laut adalah pergerakan naik 

dan turunya air dengan arah tegak lurus 

permukaan air laut yang membentuk 

kurva/grafik sinusoidal [7].  

Pada tahun 1845, Airy mengemukakan 

untuk pertama kalinya teori mengenai 

gelombang laut. Pemodelan gelombang laut 

linier dapat dilihat pada gambar 2. 

d : jarak antar permukaan air laut rata 

dengan dasar laut 

a : amplitudo gelombang 

H : tinggi gelombang = 2a 

L : panjang gelombang 

C. Energi Gelombang 

 Energi gelombang total adalah 

jumlah dari energi kinetik dan potensial [7] 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝐸 =
1

2
𝜌𝑔𝐴 (1) 

dengan : g = percepatan grafitasi (9,8 m/s²) 
 ρ = densitas air (1000 kg/m³) 

A = amplitudo gelombang (m) 

 
Gambar. 2.  Karakteristik ombak [7] 

 
 
 

Gambar. 1.  Sistem dengan satu derajat kebebasan [5] 

 

 
 

Gambar. 3.  Free Body Diagram pada pelampung  
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Kemudian dengan menggunakan amplitudo 

gelombang, daya ombak dapat juga ditulis 

sebagai fungsi tinggi gelombang, H, 

sehingga persamaanya menjadi 

𝑃𝑤𝑎𝑣𝑒 =
𝜌𝑔2𝐻2𝑇

32 𝜋
 (2) 

Dari persamaan tersebut, dapat diketahui 

gaya ombak yang dikonversikan oleh 

mekanisme PLTGL dengan rumusan 

sebagai berikut 

𝐹𝑤𝑎𝑣𝑒 =
𝑃𝑤𝑎𝑣𝑒𝑇

𝜆
 (3) 

Kemudian untuk mencari gaya yang 

akan menggerakan elemen PZT, dicari 

generated force (𝐹𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑) berdasarkan 

gambar 3 dan menghasilkan perumusan 

sebagai berikut 

Σ = (Fwave + Fbouyancy) – Fsystem (4) 

 

D. Piezoelectric 

Piezoelectric material merupakan 

material (pada umumnya kristal  batuan,  

keramik,  termasuk  tulang  dan  polimer)  

yang memiliki  kemampuan  untuk  

membangkitkan  potensial  listrik sebagai  

respon  dari  tegangan  mekanik  yang  

diberikan pada material  tersebut. 

Jika suatu elemen PZT diberikan gaya 

luar dan mengalami defleksi, maka terdapat 

gaya-gaya yang terjadi pada elemen PZT 

yang dapat dilihat pada gambar 4.  

Persamaan gerak elemen PZT adalah: 

𝐹𝑎(𝑡)=𝑀𝑝𝑧𝑡�̈�(𝑡) + 𝐶𝑝𝑧𝑡 �̇�(𝑡) +
𝑘𝑝𝑧𝑡 𝑥(𝑡) +  𝛩𝑉𝑝(𝑡)       (5) 
 

Rumus voltase bangkitan elemen PZT 

adalah: 

C

W
kV mech2

31  (6) 

Dimana : 

piezomech FxW   (6) 

piezo

r

h

A
C

 0
 (7) 

Sedangkan rumus arus bangkitan dari 

elemen PZT adalah 

𝛩 �̇�(𝑡) − 𝐶𝑝�̇�𝑝(𝑡) =  𝐼(𝑡) (8) 

HASIL DAN DISKUSI 

Mekanisme PLTGL Tipe Pelampung-

Piezoelectric 

Pemodelan pada mekanisme PLTGL 

tipe pelampung-piezoelectric dapat dilihat 

pada gambar 5 dengan data dan spesifikasi 

sebagai berikut: 

 Variasi Frekuensi Gelombang (f) = 0,8 
Hz; 1 Hz; 1,2 Hz 

 Variasi Tinggi Gelombang (H) 
 =2 cm; 6 cm; 10 cm 

 Massa Beban 1 (𝑚1) = 0,145 kg 

 Massa Beban 2 (𝑚2) = 0,150 kg 

 Massa Pelampung  = 0,363 kg 

 Massa System  = 0,658 kg 

 Diameter Pelampung (𝐷𝑝𝑒𝑙)= 0,13 m 

 Konstanta Pegas 1 (𝑘1) = 500 N/m 

 Konstanta Pegas 2 (𝑘2) = 900 N/m 

 Piezoelectric (MiniSense 100) 

 Electromechanical coupling factor (𝑘31)
 = 12% 

 Kapasitansi Piezoelectric (C) = 244 pF 

 Perpindahan Piezoelectric (Xp)= 6 mm 

 Rangkaian Piezoelectric =Paralel 

 Konstanta Pegas Piezoelectric (kp)  = 
17,5 N/m 

 Dimensi Piezoelectric =17,8x 6 x 1 mm 

 Massa Elemen Piezoelectric (𝑚𝑝𝑧𝑡) = 

0,00006 kg 

 Mechanical Losses Piezoelectric (η)= 
0,000056 

               
Gambar. 4.  Free Body Diagram elemen PZT 
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B. Analisa Pemodelan 

Cara kerja mekanisme ini adalah 

dengan dengan adanya pergerakan 

gelombang akan menggerakan pelampung 

yang telah terhubung dengan rigid wire. 

Rigid wire akan bergerak naik turun sesuai 

dengan arah pergerakan gelombang. 

Kemudian rigid wire akan menggerakan 

massa 1 yang telah terhubung dengan 

cantilever piezoelectric. Piezoelectric akan 

mengalami displacement yang kemudian 

akan menghasilkan energi listrik. Namun, 

karena elemen piezoelectric memiliki batas 

maksimal displacement, maka ketika 

displacement yang terjadi melebihi batas 

maksimal piezoelectric, pegas 3 akan 

menekan housing piezoelectric sehingga 

gerakan akan dilanjutkan oleh housing 

piezoelectric tersebut. Hal ini dilakukan 

agar kerusakan berupa patahan pada 

piezoelectric dapat dihindari. Free body 

diagram mekanisme dapat dilihat pada 

gambar 6. 

Analisa pemodelan ini dilakukan dengan 

melakukan simulasi dengan memasukkan 

parameter-parameter yang telah ada 

sehingga didapatkan grafik dan nilai RMS 

dari Fwave dan  

Keterangan gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

displacement pelampung seperti pada 

tabel 1. 

Kemudian setelah didapatkan nilai 

Fwave, disimulasikan kembali untuk 

mendapatkan nilai voltase, arus dan daya 

bangkitan yang dihasilkan oleh mekanisme.  

 

C. Pembahasan 

            

                                 
  (a)   (b) 

Gambar. 5.  Pemodelan PLTGL tipe pelampung-piezoelectric (a) 

tampak 3D; (b) tampak ketika dipotong 

Tabel 1. 

Data Hasil Pengujian Fwave dan Displacement pelampung 

F 

(Hz) 

H 

(cm) 

Fwave 

RMS 

(N) 

Displacement 

Buoy RMS 

(mm) 

0,8 

2 0.0042 0.52 

6 0.1132 2.497 

10 0.524 4.48 

1 

2 0.0027 0.521 

6 0.0724 2.503 

10 0.3353 4.485 

1,2 

2 0.0019 0.523 

6 0.0503 2.505 

10 0.2328 4.487 

 

1. Pegas 1 

2. Pegas 2 

3. Massa 2 

4. Cantilever Piezoelectric 1 

5. Cantilever Piezoelectric 2 

6. Housing 

7. Rod 

8. Pegas 3 

9. Massa 1 

10. Rigid Wire 

11. Pelampung 

Gambar. 6.  Free body diagram gerakan mekanise PLTGL 
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Setelah dilakukan analisa mengenai 

perpindahan massa 1, maka selanjutnya 

 dilakukan pembahasan mengenai pengaruh 

tinggi gelombang, frekuensi dan jumlah 

PZT terhadap perpindahan massa 1 dan 

elemen PZT yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap voltase dan arus 

bangkitan yang akan dihasilkan oleh eleme 

PZT. Pada gambar 7 akan diperlihatkan 

grafik perpindahan elemen PZT. 

 

Pada gambar 7 (a) dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi gelombang laut yang 

diberikan maka semakin besar pula 

displacement dari elemen PZT. Hal ini 

disebabkan oleh semakin tinggi gelombang 

maka semakin besar pula gaya yang akan 

dikenakan pada elemen PZT sehingga 

pergerakanya juga akan semakin besar. 

Dari gambar 7 (a) juga dapat dilihat bahwa 

semakin banyak jumlah elemen PZT maka 

semakin kecil perpindahan yang terjadi. 

Hal ini dikarenakan semakin banyaknya 

penghambat pergerakan massa 1 sehingga 

pergerakannya menjadi semakin kecil. 

Maka dapat terlihat bahwa jumlah elemen 

PZT sebanyak 5 buah merupakan 

perpindahan yang sangat besar karena 

penghambat pergerakanya sangat sedikit.  

 Pada gambar 7 (b) dapat dilihat 

bahwa semakin besar frekuensi gelombang 

maka pergerakan elemen PZT akan 

semakin kecil pula. Hal ini disebabkan oleh 

frekuensi gelombang berbanding terbalik 

dengan Fwave (gaya bangkitan gelombang 

laut) yaitu semakin besar frekuensi 

gelombang maka semakin kecil pula Fwave 

yang bekerja pada elemen PZT. Terlihat 

juga perpindahan dengan jumlah elemen 

PZT sebanyak 5 buah merupakan 

perpindahan yang terbesar dikarenakan 

sedikitnya penghambat (elemen PZT) 

gerakan massa 1. 

 Kemudian pada gambar 8 dan 9 

diperlihatkan voltase bangkitan dari elemen 

PZT dengan variasi frekuensi dan tinggi 

gelombang serta jumlah elemen PZT 

Data voltase yang telah didapatkan 

dari simulasi PLTGL tipe pelampung-

piezoelectric, kemudian dilakukan metode 

polynomial fitting data sehingga 

didapatkan grafik 3D seperti yang ada pada 

gambar 8 dan grafik dengan variasi tinggi 

dan variasi gelombang terhadap jumlah 

elemen PZT sperti pada gambar 9. Dari 

grafik 3D dan 2D yang telah didapatkan 

dapat dilihat bahwa semakin besar tinggi 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar. 7.  Grafik perpindahan elemen PZT (a) terhadap tinggi 

gelombang; (b) terhadap frekuensi gelombang 

 
Gambar. 8 Grafik  Voltase Bangkitan Terhadap frekuensi dan tinggi       

gelombang 

 
 (a)    (b) 

 

Gambar. 9 Grafik  Voltase Bangkitan Terhadap jumlah elemen PZT (a) degan 

variasi tinggi gelombang (b) variasi frekuensi 
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gelombang yang dikenakan pada model 

PLTGL maka voltase bangkitannya 

semakin tinggi serta semakin banyak 

elemen PZT yang digunakan, maka 

voltasenya akan semakin besar pula. 

Namun, voltase bangkitan akan menurun 

sejalan dengan besarnya nilai frekuensi 

gelombang laut yang dikenakan. Terlihat 

bahwa voltase bangkitan terbesar ada pada 

frekuensi gelombang 0,8 Hz dengan tinggi 

gelombang 10 cm. 

Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

amplitudo gelombang, maka gaya 

bangkitanya atau Fwave akan semakin 

tinggi pula. Jika gaya bangkitanya semakin 

tinggi maka gaya yang bekerja yang akan 

menggerakan elemen PZT akan semakin 

tinggi sehingga defleksi yang akan terjadi 

di elemen PZT akan semakin besar dan 

mengakibatkan voltase bangkitanya akan 

semakin besar pula. Jumlah elemen PZT 

juga berpengaruh terhadap voltase 

bangkitan yang dihasilkan. Pada gambar 9 

diperlihatkan bahwa jumlah elemen PZT 

sebanyak 15 buah menghasilkan voltase 

bangkitan yang paling besar. Semakin 

banyak elemen PZT maka sebenarnya 

voltase bangkitan per elemen PZT akan 

semakin kecil, namun perbedaanya sangat 

kecil sehingga ketika dikalikan dengan 

jumlah elemen PZT yang divariasikan 

maka voltase bangkitannya akan semakin 

besar. Tetapi grafik voltase mengalami 

penurunan ketika peningkatan frekuensi 

gelombang terjadi. Semakin besar frekuensi 

gelombang, maka voltase bangkitanya 

semakin kecil. Hal ini dikarenakan ketika 

frekuensi gelombang laut semakin besar, 

maka gaya yang dihasilkan untuk 

menggerakan elemen PZT akan semakin 

kecil pula sehingga menyebabkan 

menurunnya voltase bangkitan yang 

dihasilkan oleh elemen PZT. Dari 

persamaan (3) diketahui bahwa hubungan 

frekuensi gelombang dan Fwave 

berbanding terbalik.  

 Lalu pada gambar 10 dan 11 

diperlihatkan grafik arus bangkitan 

terhadap tinggi gelombang dan frekuensi 

gelombang serta jumlah elemen PZT. 

Dari grafik 3D pada gambar 10 dan 

gambar 11 yang telah didapatkan dapat 

dilihat trend grafik arus bangkitan semakin 

naik ketika tinggi gelombang semakin naik 

pula, dan pada gambar 10 mengalami 

kenaikan pula ketika frekuensi gelombang 

semakin besar. Hal ini disebabkan 

berdasarkan persamaan (8) yaitu persamaan 

arus bangkitan dari elemen PZT. Arus 

bangkitan dipengaruhi oleh kecepatan 

gerakan elemen PZT. Ketika tinggi 

gelombang semakin besar, maka defleksi 

yang terjadi akan semakin besar pula dan 

jika elemen PZT hendak kembali ke titik 

semula maka kecepatannya akan besar 

 
     (a)  

       

    (b) 

 

Gambar. 9 Grafik  Voltase Bangkitan Terhadap jumlah elemen PZT (a) degan 

variasi tinggi gelombang (b) variasi frekuensi 

 
Gambar. 10 Grafik  Arus Bangkitan Terhadap frekuensi dan tinggi       

gelombang 

 
Gambar. 11 Grafik  Arus Bangkitan Terhadap jumlah elemen PZT 

(a) variasi tinggi gelombang (b) variasi frekuensi 

 
Gambar. 12 Grafik  daya Bangkitan Terhadap frekuensi, tinggi       

gelombang dan jumlah PZT 

Power (watt) 
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untuk mencapai titik semula. Hal ini 

didukung oleh persamaan (8) yang dimana 

arus bangkitan yang dihasilkan elemen PZT 

dipengaruhi oleh kecepatan pergerakan 

elemen PZT. Semakin tinggi frekuensi dari 

gelombang laut, maka semakin mendekati 

pula frekuensi natural dari elemen PZT. 

Sehingga semakin besar frekuensi 

gelombang laut, semakin besar pula 

kecepatan pergerakan elemen PZT 

sehingga semakin besar pula arus bangkitan 

yang dihasilkan. Sedangkan jumlah elemen 

PZT sangat berpengaruh terhadap nilai arus 

bangkitan. Pada gambar 11 dapat dilihat 

bahwa arus bangkitan yang paling besar 

dihasilkan oleh jumlah elemen PZT sebesar 

15 buah. Hal ini dikarenakan semakin 

banyak jumlah elemen PZT maka semakin 

banyak pula faktor pengkali pada nilai arus 

bangkitan per satu elemen PZT. Sehingga 

dari gambar 11 (b) dapat diketahui bahwa 

arus bangkitan terbesar terdapat pada 

kondisi frekuensi gelombang 1,2 Hz dan 

tinggi gelombang 10 cm. 

 Setelah dilakukan analisa terhadap 

pengaruh frekuensi dan amplitude terhadap 

energy bangkitan, maka pada gambar 12  

merupakan pengaruh dari frekuensi, tinggi 

gelombang dan jumlah PZT terhadap 

energy listrik yang dihasilkan. 

 

Pada gambar 10 diperlihatkan grafik 3 

dimensi dari simulasi yang telah dilakukan 

dengan menggunakan metode Fitting Data 

dan Binomial Gauss Equation. Dapat 

dilihat bahwa pada saat frekuensi 

gelombang 1 Hz, energi listrik yang 

dihasilkan mengalami titik optimum. 

Tetapi untuk tinggi gelombang dan jumlah 

PZT yang digunakan, semakin tinggi 

gelombang dan semakin banyak elemen 

Piezoelectric yang digunakan maka 

semakin besar pula energi listrik yang 

dihasilkan. Namun frekuensi optimum 

berada pada frekuensi gelombang 1 Hz. Hal 

ini dikarenakan titik potong antara nilai 

maksimum voltase bangkitan berada pada 

frekuensi gelombang 0,8 Hz dan nilai arus 

bangkitan maksimum berada pada 

frekuensi gelombang 1,2 Hz berada pada 

nilai frekuensi 1 Hz dengan menggunakan 

perumusan untuk mencari daya adalah 𝑃 =
𝑣𝑥𝐼 . Sehingga titik tertinggi, yaitu dengan 
nilai daya bangkitan 0,4648 watt, dari 

grafik 3 dimensi pada gambar 4.26 

memiliki nilai frekuensi sebesar 1 Hz; 

tinggi gelombang 10 cm; serta jumlah 

elemen Piezoelectric sebanyak 15 PZT 

yang akhirnya membuat pemodelan 

PLTGL dengan tipe Pelampung-

Piezoelectric mencapai titik optimumnya.  

 

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN 

Dari analisa data dan pembahasan yang 

telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Jumlah elemen Piezoelectric 

berpengaruh terhadap energi listrik 

bangkitan yang dihasilkan. Semakin 

banyak elemen Piezoelectric pada 

pemodelan mekanisme maka semakin 

besar pula energi yang dihasilkan oleh 

pemodelan PLTGL tipe pelampung-

piezoelectric.Nilai daya bangkitan 

terbesar pada saat 0,8 Hz adalah 

0,40163 watt; pada frekuensi 1 Hz 

adalah 0,4648 watt; dan pada frekuensi 

1,2 Hz adalah 0,4527 watt dengan 

jumlah elemen PZT masing-masing 

sebanyak 15 buah 

2. Frekuensi dan tinggi gelombang 

berpengaruh terhadap energi bangkitan 

yang dihasilkan. Semakin tinggi 

gelombang laut yang disimulasikan 

maka energi bangkitanya akan 

semakin tinggi. Sedangkan semakin 

tinggi frekuensi gelombang laut yang 

disimulasikan maka semakin kecil 

energi listrik yang dihasilkan. Nilai 

energi listrik bangkitan meningkat ke 

frekuensi 0,8 Hz, mencapai puncak 

pada frekuensi 1 Hz dan mengalami 

penurunan pada frekuensi 1,2 Hz 

dengan tinggi gelombang sebesar 10 

cm sedangkan daya bangkitan akan 

semakin meningkat jika tinggi 

gelombang semakin besar. Pada 

frekuensi 1 Hz nilai daya yang 
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dihasilkan pada tinggi gelombang 2 

cm, 6 cm, dan 10 cm berturut-turut 

adalah 0,0134 watt; 0,03756 watt; dan 

0,4648 watt. 

3. Daya listrik bangkitan terbesar yang 

mampu dihasilkan oleh pemodelan 

Pembangkit Listrik Tenaga 

Gelombang Laut (PLTGL) tipe 

Pelampung-Piezoelectric dengan 3 

variasi frekuensi gelombang laut (0,8 

Hz; 1 Hz; 1,2 Hz), 3 variasi tinggi 

gelombang laut (2 cm, 4 cm, 6 cm) dan 

3 variasi jumlah elemen PZT (5, 10, 

15) terjadi ketika pemodelan 

mekanisme dikenakan frekuensi 

gelombang 1 Hz dengan 10 cm tinggi 

gelombang dan menggunakan 15 buah 

elemen PZT, yaitu dengan nilai 0,4648 

watt.  
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Abstrak 

Sebagai salah satu alat transportasi massal, peningkatan keselamatan, keamanan, dan 

kenyamanan dalam berpindah tempat (commuting) menjadi hal yang vital dan perlu lebih 

diprioritaskan. Walaupun sistem keselamatan aktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan sudah 

diterapkan, namun kecelakaan pada alat transportasi dengan kereta api masih saja terjadi. Oleh karena 

itu perlu diterapkan sistem keselamatan pasif berupa teknologi crashworthiness pada kereta 

penumpang kelas 1 (Kereta K1). Hal ini bertujuan meminimumkan dampak jika terjadi kecelakaan. 

Saat ini, regulasi perkeretaapian di Indonesia belum mempertimbangkan aspek crashworthiness 

tersebut, sehingga rancangan Kereta K1 yang ada sekarang juga tidak memiliki fitur keselamatan 

berbasis crashworthiness. Pada penelitian ini dilakukan perancangan dasar sistem keselamatan pasif 

Kereta K1 dengan mengimplementasikan teknologi crashworthiness. Beberapa modifikasi yang 

harus dilakukan mengacu pada desain Kereta K1 existing. Analisis kekuatan struktur utama dilakukan 

dengan metode elemen hingga (MEH) dengan bantuan perangkat lunak Ansys Mechanical R15.0. 

Hasil analisis MEH kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran tegangan yang telah dilakukan 

oleh PT INKA. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembebanan maksimum yang dapat diterima 

kereta K1 adalah 140 tonf, sehingga memiliki faktor keamanan 1,4 dari kekuatan struktur utama yang 

dibutuhkan, yaitu 100 tonf. Oleh karena itu sistem keselamatan pasif dirancang agar sudah kolaps 

sebelum gaya tabrakan mencapai 140 tonf. Hasil simulasi sistem keselamatan pasif kereta K1 

merekomendasikan bahwa gaya-hancur (crushing force) untuk komponen draft gear dan modul 

penyerap energi (MPE) adalah masing-masing sebesar 110 tonf dan 130 tonf.  

 

Kata kunci: Kereta K1, sistem keselamatan pasif, crashworthiness, metode elemen hingga, gaya-

hancur (crushing force). 

 

Pendahuluan 
Kereta api merupakan salah satu moda 

transportasi yang mempunyai peranan penting 

dalam perpindahan barang dan orang di 

Indonesia. Keberadaan moda transportasi 

dengan kereta api ini akan mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan pengembangan 

wilayah suatu daerah. Oleh karena itu, 

peningkatan keselamatan, keamanan, dan 

kenyamanan penumpang dalam berpindah 

tempat (commuting) menggunakan kereta api 

menjadi hal yang vital dan perlu lebih 

diprioritaskan.  

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 

Ditjen Perkeretaapian, jumlah kecelakaan 

kereta api yang terjadi di Indonesia dari tahun 

ke tahun tidaklah sedikit. Sempat mengalami 

penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2012 dari 

90 menjadi 31 kecelakaan. Jumlah kecelakaan 

kereta meningkat lagi dari tahun 2012 hingga 

tahun 2015 dari 31 kecelakaan menjadi 73 

kecelakaan. Sedangkan untuk tahun 2016 

sendiri, hingga bulan Maret 2016, sudah terjadi 

3 kejadian tumburan antar kereta api dan 3 

kejadian anjlokan/terguling, yang 

menyebabkan 50 korban luka-luka dari 

keseluruhan kejadian [1]. Jumlah korban 

kecelakaan ini sebenarnya bisa dikurangi 

dengan menerapkan dua sistem keselamatan 

yaitu, sistem keselamatan aktif untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya 

kecelakaan seperti ATP (Automatic Train 
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Protection) dan sistem keselamatan pasif 

untuk mengurangi dampak kecelakaan jika 

kecelakaan tetap terjadi salah satunya yang 

berbasis teknologi crashworthiness. Penerapan 

teknologi crashworthiness dapat mengurangi 

atau meminimumkan efek tabrakan dan sangat 

berpotensi untuk diterapkan pada kereta-kereta 

penumpang di Indonesia.  

Secara definisi crashworthiness adalah 

kemampuan suatu struktur atau kendaraan 

untuk melindungi penumpang atau argonya 

ketika terjadi impak tabrakan (Johnson dan 

Mamalis, 1978). Sedangkan Struktur yang 

crashworthy adalah struktur yang mampu 

menyerap sebagian energi tabrakan, 

menyelamatkan bagian berpenumpang, 

mencegah benturan dengan objek luar, 

mencegah terlemparnya penumpang dan 

membatasi perlambatan (Setiawan dan 

Fajrianto, 2006). 

Saat ini regulasi perkeretaapian di 

Indonesia belum mempertimbangkan aspek 

crashworthiness, sehingga rancangan Kereta 

K1, yang menjadi kereta acuan desain yang 

akan dimodifikasi, juga belum memiliki fitur 

keselamatan berbasis crashworthiness. Oleh 

karena itu akan dilakukan modifikasi konsep 

desain kereta penumpang Kelas 1 (K1) dengan 

mempertimbangkan aspek crashworthiness. 

Dalam melakukan modifikasi terhadap kereta 

K1, tetap harus memperhatikan batasan 

kekuatan struktur utama terhadap beban tekan 

longitudinal dan syarat kekuatan struktur 

kereta yang harus mampu menahan 

pembebanan longitudinal sebesar 100 tonf. 

Persyaratan besar 100 tonf tersebut   tercantum 

dalam KM No. 41 tahun 2010, “Standar 

Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik 

Lokomotif”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

memperoleh rancangan dasar sistem 

keselamatan pasif kereta K1 existing dengan 

menentukan gaya tabrakan maksimum pada 

underframe kereta, menentukan gaya-hancur 

komponen sistem crashworthiness, dan 

melakukan analisis kekuatan struktur saat 

pembebanan tekan 100 tonf. 

 

 

 

Metodologi 

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti alur 

seperti ditunjukkan pada diagram alir, Gambar 

1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gb. 1. Diagram alir penelitian 

Pemodelan Elemen Hingga  

Pemodelan elemen hingga dilakukan 

dengan elemen 2D (shell) kecuali pada bagian 

stopper yang menggunakan elemen 3D (solid) 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.  

 

 

Gb. 2. Model elemen hingga struktur kereta K1 

  

Studi Literatur dan Input Data 

Lapangan Kereta Existing 

 

Mulai 

 

Pembuatan Model Elemen Hingga  

Analisis Hasil Pemodelan Elemen Hingga 

Menentukan Persyaratan Perancangan  

Selesai 

 

Penentuan Gaya Collapse Struktur Utama dan 

Gaya Aktivasi Sistem Crashworthiness 

Penyusunan dan Pemilihan alternatif 

Konsep dan Komponen Sistem 

Crashworthiness 
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Material yang digunakan adalah material baja 

struktur SS400.  

Tabel 1 Sifat Material baja SS400  [2]  

Sifat  SS400 

Densitas (kg/m3) 7850 

Poisson's Ratio   0,33 

Modulus Elastisitas (GPa)  200 

Kekuatan Luluh (MPa) 245 

Kekuatan Tarik (MPa) 480 

  Beban initial yang diberikan pada 

struktur merupakan beban tekan yang 

ditempatkan pada luas permukaan depan 

stopper. Selain itu boundary condition yang 

diberikan merupakan support pada ujung 

stopper satunya dengan zero displacement 

pada arah ux,uy,uz dan bebas bergerak pada 

arah θx,θy,θz. Sedangkan pada bagian 

permukaan sekitar pivot diberikan tumpuan 

sendi sebagai pengganti bogie sehingga pivot 

memiliki zero displacement pada arah uy,uz, 

θx,θz dan bergerak bebas pada arah ux,θy seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3. Kasus 

pembebanan ini mencerminkan kasus 

pengujian berdasarkan regulasi nasional, yaitu 

KM No. 41 tahun 2010, dengan spesifikasi 

minimum bahwa struktur kereta mampu 

menerima beban longitudinal sebesar 100 tonf 

tanpa terjadi deformasi tetap. 

 
 

Gb. 3. Model pembebanan dan tumpuan pada 

struktur kereta K1 

Hasil Analisis Elemen Hingga 

Gambar 4 menunjukkan hasil simulasi 

pembebanan tekan yang telah dilakukan, 

berupa distribusi deformasi dan tegangan von 

Mises.  

 

 

 
Gb. 4. Hasil Simulasi Elemen Hingga  

Tabel 2 menunjukkan rangkuman hasil 

simulasi pembebanan yang telah dilakukan  

Tabel 2. Rangkuman Hasil Simulasi Pembebanan 

Besar 

Pembebanan 

(tonf) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

pada Struktur 

(MPa) 

100 13,1 175,3 

110 15,1 192,6 

120 18,1 210,5 

130 22,4 224,8 

140 28,5 245,1 

Dari hasil simulasi yang telah dilakukan 

terlihat bahwa pada pembebanan 100 tonf, 

tegangan yang dihasilkan belum melewati 

tegangan luluh dengan safety factor sebesar 

1,4. Struktur underframe baru mengalami 

kegagalan pada pembebanan 140 tonf. Oleh 

karena itu dinyatakan bahwa gaya collapse 

dari struktur underframe adalah 140 tonf dan 

sistem crashworthiness yang didesain harus 

sudah kolaps sebelum gaya tabrakan mencapai 

140 tonf. 
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Rencana Implementasi Sistem Crashwor-

thiness 

Sistem crashworthiness yang dirancang 

memiliki 3 buah komponen utama yang proses 

kolapsnya harus secara berurutan dan tidak 

boleh overlap.  

 Pushback coupler yang kolaps setelah 
bagian draft gear kolaps.  

 Komponen penyerap energi yang kolaps 

setelah bagian pushback coupler kolaps. 

 Anticlimbing System yang akan bekerja 
setelah bagian pushback coupler kolaps. 

Pushback coupler adalah komponen yang 

terletak berdampingan dengan draft gear dan 

baru menerima gaya setelah draft gear tidak 

dapat terdeformasi lagi. Komponen draft gear 

akan berhenti berdeformasi pada gaya 110 tonf 

dan kemudian pushback coupler baru boleh 

teraktivasi pada gaya 110 tonf. 

Komponen penyerap energi didesain 

sehingga baru akan rusak setelah rusaknya 

pushback coupler. Ini berarti gaya-hancurnya 

harus lebih besar dari 110 tonf namun tidak 

boleh melebihi 140 tonf. Terlihat bahwa 

deformasi yang terjadi pada gaya 130 tonf 

tidak lah jauh berbeda (16% lebih besar) bila 

dibandingkan deformasi yang terjadi pada 

gaya 120 tonf. Sehingga dipilih gaya-hancur 

130 tonf agar energi yang bisa diserap lebih 

besar seperti tampak pada Gambar 5. 

 
Gb. 5. Grafik gaya versus defleksi crash 

Persyaratan Perancangan 

Persyaratan-persyaratan yang digunakan 

dalam perancangan diturunkan dari regulasi 

dan standar mengenai crashworthiness yang 

telah digunakan di Eropa dan Amerika. 

Persyaratan tersebut diambil dari Standard 

Eropa BS EN 15227:2008 [3] dan Standard 

Amerika CFR 238.403 [4]. Selain itu 

persyaratan yang digunakan juga diperoleh 

melalui aspek praktis dan diskusi dengan PT 

INKA Madiun.   

Persyaratan perancangan sistem 

crashworthiness dibagi ke dalam 3 bagian 

yaitu :  

 Persyaratan operasional 

 Persyaratan ruang 

 Persyaratan saat tabrakan 

Sistem keselamatan pasif maupun 

komponennya harus memenuhi beberapa 

persyaratan operasional yaitu : 

1. Mekanisme pushback coupler yang 

didesain harus memiliki kemampuan 

untuk menahan beban tarik dan tekan 

secara berulang tanpa teraktivasi. 

2. Komponen anticlimber harus didesain 

agar tidak mengganggu kemampuan 

lepas-pasang antar kereta (couple-

uncouple) dan operasional tuas yang 

terletak pada end wall. 

3. Komponen penyerap energi harus 

didesain agar tidak mengganggu rute 

sistem perpipaan dan kelistrikan kereta. 

Sistem keselamatan pasif maupun 

komponennya harus memenuhi beberapa 

persyaratan ruang yaitu : 

1. Komponen anticlimber yang didesain 

tidak boleh bersinggungan ketika kereta 

berbelok. 

2. Mekanisme pushback coupler yang 

didesain harus bekerja tanpa me-

nyinggung bogie ataupun komponen lain 

dari kereta. 

3. Komponen penyerap energi harus 

didesain agar memiliki dimensi awal yang 

tidak lebih besar dari ruang yang tersedia 

dari kereta K1 existing  dengan panjang 

tidak melebihi 1000 mm. 

4. Crash distance maksimum sistem 

crashworthiness secara keseluruhan tidak 

boleh melewati 1000 mm. 

Sistem keselamatan pasif maupun 

komponennya harus memenuhi beberapa 

persyaratan saat tabrakan yaitu : 

1. Saat terjadi tabrakan, rusaknya komponen 

crashworthiness tidak menye-babkan 

rusaknya bagian penumpang (lantai) agar 

tidak membahayakan penumpang. 
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2. Saat gaya tabrakan masih kurang dari 110 

tonf, tidak boleh ada kerusakan permanen 

karena pembebanan masih pada rentang 

gaya draft gear. 

3. Saat gaya tabrakan yang terjadi lebih dari 

110 tonf namun kurang dari 130 tonf 

hanya komponen pushback coupler yang 

boleh rusak dengan crash distance hingga 

200 mm yang didapat dari deformasi draft 

gear dan pushback coupler ideal. 

4. Saat gaya tabrakan sudah lebih besar dari 

130 tonf, barulah komponen primary  

energy absorber boleh teraktivasi dengan 

crash distance hingga 900 mm yang 

didapat dari total deformasi dari draft 

gear, pushback coupler dan penyerap 

energi. 

Penyusunan Alternatif Sistem 

Terdapat dua Alternatif Sistem global 

yaitu Konsep A dan Konsep B. 

  

 
Gb. 6. Alternatif Sistem Konsep A  [5] 

 

 
Gb. 7. Alternatif Sistem Konsep B  [6] 

Terdapat 4 perbedaan antara Konsep A 

dan Konsep B yaitu : 

1. Ada dan tidaknya komponen sliding saat 

proses rusaknya penyerap energi primary.  

2. Penempatan komponen anticlimber.  

3. Penempatan modul penyerap energi 

secondary 

4. Urutan rusaknya modul penyerap energi  

Pemilihan alternatif sistem dilakukan 

dengan scoring pada dua kriteria yaitu 

ketersediaan bahan dan applicability. 

Applicability disini lebih mengarah kepada 

apakah desain konsep A atau konsep B yang 

lebih mungkin diterapkan pada kereta K1 

existing. Tabel 3 menunjukkan hasil scoring 

pemilihan alternatif yang telah dilakukan.  

 
Tabel 3. Scoring Alternatif Sistem 

 
 

Untuk ketersediaan material, kedua 

alternatif sistem ini memiliki nilai yang sama. 

Sedangkan untuk applicability terdapat 4 poin 

keunggulan desain sistem konsep A yang 

berdasarkan kepada perbedaan utama sistem 

konsep A dan sistem konsep B. Dari hasil 

scoring dan poin keunggulan desain yang telah 

dijelaskan di atas maka sistem yang dipilih 

adalah Crash Energy Management Konsep 

A. 

Penyusunan Alternatif Komponen 

Sistem crashworthiness dari kereta 

penumpang terdiri dari tiga komponen utama, 

yaitu: 

 Pushback coupler yang fungsinya adalah 
memberi dorongan balik kepada gaya 

tekan yang diberikan coupler kepada 

struktur. Pushback coupler harus 

memiliki mekanisme agar tidak aktif 

secara prematur sebelum tercapainya 

besar pembebanan tertentu. Terdapat dua 

alternatif mekanisme pushback coupler.  

1. U-Loop Mechanism. Mekanisme ini 

diawali dengan kompresi draft gear 

hingga draft gear tidak bisa menyerap 

energi lagi. Setelah itu gaya diteruskan 

ke komponen pushback coupler. Saat 

pushback coupler sudah tidak mampu 

menyerap energy lagi (fully deformed), 

maka gaya ditransmisikan ke shear 

bolts yang terdapat pada struktur 
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sliding sill hingga shear bolts gagal 

pada tahapan tertentu sehingga sliding 

sill masuk ke dalam struktur dan gaya 

diteruskan oleh crash wall ke primary 

energy absorber. 

2. Auto Slide Mechanism. Mekanisme 

pada auto slide diawali dengan 

terkompresinya bagian draft gear, 

setelah terkompresi hingga jarak 

tertentu, coupler akan sampai pada 

jalur slide ke bagian bawah sehingga 

nantinya coupler akan jatuh dan tidak 

ikut dalam skema tabrakan selanjutnya.     

i. Interlocking anticlimber adalah 

komponen dari sistem crashworthiness 

yang memiliki fungsi utama menahan 

gaya vertikal yang terjadi untuk mencegah 

terjadinya overlap antara satu kereta 

dengan yang lainnya. Terdapat dua 

alternatif anticlimber. 

1. Ribbed Plate yang merupakan plat 

yang disusun seperti berusuk. Satu 

bagian dari rusuk tersebut harus 

mampu menahan gaya vertikal yang 

terjadi ketika tabrakan. Selain itu dia 

juga harus bisa  menyejajarkan kedua 

bagian dari underframe dan 

menguncinya dari gerakan climbing 

saat terjadi gerakan dinamik, 

berbeloknya kereta maupun saat terjadi 

perbedaan ketinggian antara 

underframe saat tabrakan terjadi. 

2. Cup-Cone Anti Climbing System. Cup-

Cone Anticlimbing System memiliki 

prinsip menggunakan struktur utama 

underframe sebagai penahan beban 

vertikal. Bagian Cup dan Cone hanya 

berfungsi sebagai Alligning Part atau 

bagian penyejajar yang akan 

mengarahkan underframe agar 

bertemu dan saling mengunci terhadap 

arah vertical. 

ii. Modul penyerap energi yang merupakan 

bagian dari sistem crashworthiness yang 

didesain untuk rusak dan menyerap 

energy tabrakan secara terkontrol saat 

tabrakan terjadi tanpa membahayakan 

bagian yang berisi penumpang. Terdapat 

dua alternatif penempatan modul 

penyerap energi.  

1. Yang pertama adalah dengan crash box 

pada rongga kosong antar pilar. 

2. Yang kedua adalah mengganti pilar 

dengan crash module 

Pemilihan alternatif komponen dilakukan 

dengan scoring pada beberapa kriteria yaitu 

ketersediaan bahan modifikasi, reliability 

desain dan juga kemudahan modifikasi desain 

bila mengacu pada kereta existing seperti yang 

ditunjukkan Tabel 3. 

Dari scoring yang telah dilakukan maka 

dipilih kombinasi U-Loop Mechanism dengan 

ribbed plate sebagai anticlimber dan 

penempatan modul penyerap energi pada 

rongga-rongga antar pilar. 

Tabel 3. Scoring Alternatif Komponen 
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Konsep Rancangan Usulan 

Dari komposisi komponen dan sistem 

yang telah dipilih Gambar 8 merupakan 

konsep rancangan dari sistem 

crashworthiness yang diusulkan. 

Saat tabrakan terjadi, draft gear 

mengalami  kompresi hingga tidak bisa 

menyerap energi lagi. Setelah itu gaya 

diteruskan ke komponen pushback coupler. 

Saat pushback coupler sudah tidak mampu 

menyerap energy lagi (fully deformed), 

gaya ditransmisikan ke shear bolts yang 

terdapat pada struktur sliding component 

(U-Loop Mechanism) hingga shear bolts 

gagal pada tahapan tertentu sehingga 

komponen U-Loop masuk ke dalam struktur 

dan gaya diteruskan oleh puncher (yang 

terdapat di belakang stopper pada 

komponen U-Loop) ke primary energy 

absorber. Setelah primary energy absorber 

sudah tidak bisa menyerap energy lagi 

(fully deformed) baru struktur penumpang 

kereta dibebani gaya tabrakan dimana 

diusahakan hal ini tidak sampai terjadi. 

 
Gb. 8. Konsep Rancangan Sistem Usulan 

Gambar 9 menunjukkan skenario diagram 

force vs crash distance ideal: 

 

----- Draft Gear 

-----Coupler Energy Absorber (Pushback Coupler) 

---- Primary + Secondary Energy Absorber 

Gb. 9. Force vs Crash Distance Ideal 

Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan dan analisis 

yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

i. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan 

maka diperoleh bahwa gaya collapse 

struktur utama adalah 140 tonf. 

Sehingga struktur crashworthiness harus 

didesain agar sudah kolaps sebelum 

gaya tabrakan mencapai 140 tonf. 

Karena jika tidak maka struktur utama 

akan rusak duluan sebelum sistem 

crashworthiness (crashzone) nya kolaps. 

ii. Konsep rancangan sistem 

crashworthiness terdiri dari anticlimber, 
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pushback coupler dan energy absorber 

dengan skenario kolaps diawali oleh 

kolapsnya draft gear dan pushback 

coupler setelah itu barulah mekanisme 

sliding component bekerja dan 

meneruskan gaya tabrakan ke modul-

modul penyerap impak. Gaya-hancur 

komponen pushback coupler adalah 110 

tonf sedangkan untuk komponen energy 

absorber adalah 130 tonf. 
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Abstrak 
Pelumasan pada bearing bertujuan untuk mengurangi gesekan dan menghindari keausan. 

Mekanisme pelumasan yang baik akan memperpanjang umur pakai bearing. Peningkatan 

performa pelumasan hidrodinamik dapat dilakukan dengan pemberian tekstur dan slip pada 

permukaan bearing. Dalam penelitian ini, dua jenis bearing (traditional bearing dan 

engineered bearing) dijadikan sebagai bahan kajian. Pemodelan akan dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak berbasis CFD (computational fluid dynamic). Persamaan slip 

dibuat melalui pemrograman user-defined function (UDF), sedangkan tekstur dimodelkan 

dengan bentuk rectangular. Pemodelan kavitasi yang sering diabaikan dalam penelitian-

penelitian sebelumnya akan diinvestigasi pengaruhnya terhadap hasil prediksi performansi 

pelumasan. Hasil simulasi menunjukkan ada perbedaan prediksi antara pemodelan kavitasi dan 

tanpa kavitasi dalam analisa bearing. Analisa tanpa kavitasi cenderung over-estimation dalam 

menghitung performansi pelumasan. Selain itu, melalui eksperimen numerik, kombinasi slip 

dan tekstur terbukti dapat meningkatkan performansi pelumasan. Hasil penelitian kali ini dapat 

dijadikan sebagai langkah awal untuk memperbaiki umur pakai bearing. 

Kata kunci : bearing, kavitasi, metode volume hingga, pelumasan, slip, tekstur 

Pendahuluan 

Bearing merupakan salah satu 

komponen penting yang terdapat pada 

mesin yang berfungsi untuk menahan 

elemen mesin yang berputar. Bearing 

digunakan sebagai pemisah sebuah sumbu 

poros pada mesin agar tidak terjadi kontak 

antara poros dan penumpunya. Bearing 

juga menjaga agar poros dapat berputar 

dengan baik. Pemisah pada bearing ada 

berbagai jenis, salah satunya dengan 

menggunakan fluida. Salah satu jenis 

bantalan yang menggunakan fluida sebagai 

pemisah antar permukaan kontak adalah 

thrust bearing.  Thrust bearing adalah jenis 

bearing yang menahan gaya aksial yang 
bekerja pada poros [1]. Fluid film 

digunakan untuk memberikan gaya internal 

fluida pada thrust bearing yang disebut 

dengan load support. Load support 

didefinisikan sebagai integrasi tekanan 

hidrodinamik di sepanjang permukaan 

bearing. 

Pelumasan pada bearing tidak hanya 

mencegah kontak langsung antara solid 

dengan solid tetapi juga membantu 

mengurangi koefisien gesekan dan keausan 

yang terjadi saat bearing beroperasi [1]. 

Dekade ini telah ditemukan bahwa slip 

terjadi pada aliran baik pada skala mikro 

maupun makro. Slip terbukti dapat 

mengurangi gaya gesek sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk membuat sistem slider 

bearing dengan gaya gesek rendah [2]–[5]. 

Akan tetapi jika slip dirancang secara 

seragam, slip cenderung mengurangi daya 

dukung pelumasan dalam kontak terlumasi 
[6]–[8]. 

Selain slip, berdasarkan hasil penelitian 

yang ada, load support dapat ditingkatkan 

dengan menambahkan tekstur pada 

permukaan bearing [9], [10]. Pemberian 

tekstur pada permukaan bearing selain 
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dapat meningkatkan load support, ternyata 

juga memiliki efek lain pada fluida. 

Penambahan tekstur sama artinya dengan 

perubahan penampang pada bearing yang 

dilewati oleh fluida yang bergerak. Fluida 

yang melalui suatu penampang dan secara 

tiba-tiba melewati pengecilan atau 

pembesaran penampang akan mengalami 

penurunan tekanan. Fenomena penurunan 

tekanan pada perubahan luas permukaan 

disebut dengan kavitasi [11]. Akibat dari 

kavitasi pada sebuah komponen adalah 

munculnya gelembung-gelembung udara 

yang sangat kecil dan menabrak permukaan 

yang menyebabkan kerusakan komponen 

[9].  

Terkait dengan fenomena kavitasi dalam 

bearing, berdasarkan studi literatur  ̧hanya 

beberapa peneliti yang memasukkan 

pemodelan kavitasi dalam analisa 

pelumasan bearing, seperti misalnya [12]–

[16]. Pemodelan kavitasi dalam pemodelan 

mereka mendasarkan pada metode Elrod 

[17] maupun Zwart-Gelber-Belamri model 

yang telah disediakan oleh banyak 

perangkat lunak komersial berbasis CFD, 

misalnya [18]. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, perlu 

penelitian lanjutan tentang analisa 

pelumasan dalam bearing bertekstur dan 

memiliki slip. Pada penelitian kali ini, 

persamaan slip dibuat melalui 

pemrograman user-defined function (UDF), 

sedangkan tekstur dimodelkan dengan 

bentuk rectangular. Pemodelan kavitasi 

yang sering diabaikan dalam penelitian-

penelitian sebelumnya, juga akan 

dimasukkan untuk meningkatkan 

keakuratan hasil simulasi.  

 

Model CFD  

Persamaan umum. Persamaan yang 

digunakan adalah persamaan Navier–

Stokes dan kontinuitas yang dipecahkan 

dengan menggunakan metode volume 

hingga. Persamaan tersebut 

mengasumsikan densitas dan viskositas 

konstan, tanpa melibatkan gaya bodi. 

Kondisi steady dan pemecahan dalam arah 

dua dimensi (x dan z) juga digunakan. 

Persamaan Navier-Stokes dan kontinuitas 

diekspresikan sebagai berikut: 
 

 ρ(u  )u  =  - p+ 2 u          (1) 

  

  u = 0                          (2) 

 

Spesifikasi model. Gambar 1 

menunjukkan dua jenis bearing yang 

menjadi bahan kajian. Pertama adalah 

traditional bearing, yaitu bearing tanpa 

tekstur dan slip, hanya mengandalkan 

geometri inklinasi dengan rasio tertentu 

untuk menghasilkan load support. Kedua 

adalah bearing bertekstur dan slip dimana 

salah satu permukaan bantalan, yaitu 

permukaan atas merupakan permukaan 

bertekstur dan permukaan bawah adalah 

permukaan yang bergerak dengan 

kecepatan U. Dalam penelitian ini, bearing 

jenis kedua disebut engineered bearing. 

Kedua jenis geometri ini akan 

diperbandingkan performansinya dari segi 

distribusi tekanan hidrodinamis dan 

besarnya load support. Tabel 1 menyajikan 
geometri bearing yang digunakan. Tekstur 

pada bearing yang dipilih memiliki 

kedalaman sebesar 0.1 μm. 

 

 
(a) 

 

 

(b) 

Gambar 1.  (a) slider bearing; (b) bearing 

dengan tekstur dan slip 
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Tabel 1. Spesifikasi geometri bearing 

No. Parameter Nilai 

1 Panjang bearing l = 2 mm 

2 
Rasio inklinasi 

(hi/ho) 
2 

3 

Panjang daerah 

slip di 

permukaan atas 

ls = 0.5 mm 

4 Panjang tekstur lg = 0.5 mm 

5 Tinggi minimum hg= 1 μm 

6 
Tinggi 

maksimum 
h=1.1 μm 

7 
Kedalaman 

tekstur 
h- hg 

 

Pemodelan slip. Ketersediaan pelapis 

berjenis hydrophobic memungkinkan untuk 

memodifikasi komponen bearing agar 

memiliki performansi sesuai dengan yang 

diinginkan. Penerapan hydrophobic ini 

menyebabkan pelumas akan mengalami 

slip pada permukaan bearing. Kondisi ini 

terbukti dapat menurunkan gaya gesekan 

baik secara numerik [19] maupun 

eksperimen [20], [21]. Ketika pelumas 

mengalami slip di sepanjang permukaan 

solid-liquid, panjang slip β sebagai ukuran 

tingkap slip suatu pelumas dinyatakan 

dengan hubungan sebagai berikut: 
 

 
permukaan

s

u
u

z






                (3) 

 

dimana us mengindikasikan kecepatan slip 

pada permukaan hydrophobic, β panjang 

slip, dan 
surface

/u z   sebagai laju geser 

permukaan. Dari beberapa penelitian 

terdahulu bahwa makin besar β, makin 

besar slip. Selain itu, dibuktikan pula 

bahwa modifikasi permukaan secara 

kimiawi dapat menghasilkan panjang slip 

dalam order sebesar 1 μm [20], [21], 

sedangkan melalui kombinasi penteksturan 

permukaan dengan pemberian hydrophobic 

(slip), panjang slip sampai sebesar  100 μm 

dapat diperoleh [20]. Dalam penelitian ini, 

panjang slip pada permukaan hydrophobic 

diasumsikan uniform dalam ruang dengan β 

sebesar 1 μm. 

 

Pemodelan kavitasi. Dalam kavitasi, 

transfer massa liquid-vapor (evaporasi dan 

kondensasi) dimodelkan dengan 

menggunakan persamaan vapor transport 

[18]:  

 

    . vv gv cR R
t

    


  


  (4) 

dimana αv  adalah fraksi volume vapour dan 

ρv adalah densitas vapor. Rg dan Rc merujuk 

kepada transfer massa antara fasa liquid dan 

fasa vapour dalam kavitasi. For Zwart-

Gelber-Belamri model, the final form of the 

cavitation is as follow [22]:    

 

Jika ,vp p  

maka 

 nuc υ υ υ

B

3α 1 ρ P P2

3 ρ
g evapR F

R

 
  

   

Jika ,vp p      

maka υ υ υ

B

3α ρ P P2

3 ρ
c condR F

R


  

 

dimana Fevap = koefisien evaporasi = 50, 

Fcond = koefisien kondensasi = 0.01, RB = 

radius gelembung-gelembung udara = 10-6 

m, αnuc= fraksi volume situs nukleasi = 

5x10-4, ρl = densitas liquid dan pv = tekanan 

vapour. 

 

Kondisi batas. Untuk engineered 

bearing, kondisi slip diaplikasikan di 

bagian inlet untuk mendapatkan 

performansi load support terbaik [23]. Di 

daerah inlet dan outlet domain komputasi, 

tekanan ditetapkan sama dengan tekanan 

atmosfer. Asumsi gradien kecepatan nol 

dalam arah normal terhadap permukaan 

sliding digunakan untuk merepresentasikan 

aliran fully developed. Model aliran 

turbulen k-e realizable dan kondisi 

isothermal digunakan dalam analisa ini. 
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Skema second order upwind diaplikasikan 

untuk diskretisasi momentum, sedangkan 

prosedur SIMPLE digunakan untuk 

pressure-velocity coupling.  

Hasil dan Pembahasan 

Pengaruh Pemodelan Kavitasi. Seperti 

telah disebutkan di bagian sebelumnya, 

kavitasi telah menjadi bahan kajian 

penelitian yang popular di kalangan para 

peneliti, baik dari segi pemodelan 

matematisnya maupun fenomenanya. Hal 

ini dikarenakan kavitasi dapat membawa 

pengaruh yang positif maupun negatif atau 

kedua-duanya terhadap performansi sistem 

mekanik (bearing). Asumsi pengabaian 

kavitasi dalam desain dan analisa bearing 

ini bisa  mengakibatkan hasil kajian 

menjadi kurang akurat dan mendorong 

terjadiny pengambilan kesimpulan yang 

salah, terutama untuk bearing dengan 

perubahan geometri permukaan yang 

ekstrim seperti adanya tekstur yang dalam, 

atau modifikasi permukaan secara kimiawi 

(pemberian slip). 

Gambar 2 dan 3 berturut-turut 

menyajikan hasil distribusi tekanan 

hidrodinamik pada jenis traditional dan 

engineered bearing. Dalam penelitian ini, 

bearing tradisional dengan rasio inklinasi 

(hi/ho) sebesar 2.0 dipilih untuk 

dibandingkan dengan hasil simulasi oleh  

Brajdic dkk [24]. Dalam [23], analisa 

bearing dilakukan dengan memasukkan 

model kavitasi. Sedangkan untuk tipe 

engineered bearing (yaitu bearing 

bertekstur dan slip), bearing yang dipilih 

adalah bearing dengan satu kondisi satu 

makro tekstur.  Dalam aplikasi industri, 

bearing jenis ini sudah banyak digunakan 

karena kemampuan menghasilkan load 

support yang lebih besar dan gesekan yang 

lebih kecil dibanding dengan traditional 

bearing. 

  

 
Gambar 2. Perbandingan distribusi tekanan 

untuk traditional bearing tanpa dan 

dengan kavitasi. 

 

 
Gambar 3. Perbandingan distribusi tekanan 

untuk slip-textured bearing tanpa dan 

dengan kavitasi. 

 

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa 

untuk traditional bearing, baik ketika 

pemodelan kavitasi digunakan maupun 

tidak, profil distribusi tekanan 

hidrodinamik di sepanjang permukaan 

bearing menunjukkan hasil yang sama. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada traditional 

bearing, fenomena kavitasi tidak terjadi. 

Dari sudut pandang fisik, hal ini dapat 

dimengerti karena perubahan geometri 

yang ada pada traditional bearing tidak 

signifikan. Bearing ini hanya 

mengandalkan inklinasi untuk membuat 

pelumasan berjalan baik.  

Untuk kasus bearing dengan tesktur dan 

slip, berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat 

bahwa ada perbedaan hasil prediksi tekanan 

hidrodinamik antara kasus yang memakai 

model kavitasi dengan yang tidak 

mempertimbangkan model kavitasi. 

Analisa pelumasan tanpa 
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mempertimbangkan model kavitasi terlihat 

over-estimation dibanding dengan analisa 

yang menggunakan model kavitasi. Perlu 

diketahui bahwa jenis bearing bertekstur 

single-macro dan yang memiliki slip di 

daerah inlet ini dirancang agar mampu 

meminimalisir terjadinya kavitasi. 

Sehingga walaupun dari Gambar 3 

perbedaan prediksi antara dua kasus ini 

tampak kecil, dari sudut pandang fisik dapat 

dipahami bahwa ada perbedaan prediksi 

antara dua kasus yang tidak bisa diabaikan. 

Dengan kata lain, pemodelan kavitasi 

dalam analisa mampu memberikan hasil 

yang lebih akurat,  terutama untuk 

geometri-geometri bearing yang memiliki 

banyak tekstur dan tata letak tekstur yang 

kurang memikirkan fenomena fisik yang 

mungkin terjadi. Oleh karena itu, 

pemodelan kavitasi penting untuk 

dipertimbangkan dalam setiap analisa 

pelumasan dalam bearing. 

 

Pengaruh Tekstur dan Slip. Gambar 4 

menyajikan perbandingan profil tekanan 

hidrodinamik antara traditional bearing 

dengan engineered bearing. Kedua analisa 

ini sudah mempertimbangkan pemodelan 

kavitasi.  Dari Gambar 4 ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penambahan tekstur dan 

slip pada permukaan kontak bearing 

mampu menghasilkan distribusi tekanan 

yang jauh lebih besar dibanding dengan 

traditional bearing. Efek positif modifikasi 

permukaan dengan pemberian tekstur dan 

slip pada bearing diperoleh karena baik slip 

maupun tekstur menghasilan efek yang 

disebut “inlet suction”, seperti yang pernah 

didiskusikan oleh [15], [25]. Efek ini terjadi 

karena (1) tekanan pelumas yang ada dalam 

tekstur lebih rendah dibanding dengan 

tekanan luar (lingkungan) bearing. 

Sehingga pelumas akan bergerak lebih 

cepat dari inlet untuk memasuki ke bagian 

tekstur, (2) gradien kecepatan di permukaan 

bearing yang diberi slip menjadi lebih besar 

dibanding dengan pada permukaan yang 

tidak diberi slip. Kedua hal ini akan 

membawa konsekuensi akhir, yaitu load 

support yang dihasilkan akan menjadi 

sangat besar. Seperti terlihat dalam Gambar 

5, load support yang dihasilkan oleh 

pelumasan dalam engineered bearing 

mencapai 10 kali lipat dibanding traditional 

bearing. Dengan kondisi pelumasan seperti 

ini, gesekan dan keausan tentu dapat 

dihindari dan pada akhirnya nanti, 

engineered-bearing akan memiliki life time 

yang lebih panjang. 

 

 
Gambar 4. Perbandingan distribusi tekanan 

untuk kedua jenis bearing. 

 

 
Gambar 5. Perbandingan load support 

untuk kedua jenis bearing. 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, pengaruh 

pemodelan kavitasi dalam analisa 

pelumasan telah diinvestigasi. Dua jenis 

bearing (traditional dan engineered) 

menjadi bahan kajian dan telah 

diperbandingkan performansi 

pelumasannya (tekanan hidrodinamik dan 

load support). Pengaruh pemberian slip dan 

tekstur sebagai modifikasi permukaan 

bearing juga telah diteliti. Dari hasil analisa 
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yang telah dibahas, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

(a) Bearing dengan tekstur dan slip 

terbukti menghasilkan performansi 

pelumasan yang jauh lebih baik 

dibanding dengan traditional 

bearing. 

(b) Pemodelan kavitasi untuk analisa 

bearing bertekstur dan slip sangat 

penting dan tidak dapat diabaikan 

karena menentukan keakuratan hasil. 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi panduan ketika melakukan proses 

perancangan dan analisa bearing. 
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Abstrak 

Kendaraan tanpa awak atau yang juga dikenal dengan UGV (Unmmanned Ground Vehicle) 
adalah sebuah kendaraan yang dapat menjalankan misi pemantauan tanpa seorang 
pengendara di dalam kendaraaan. Pengembangan UGV sangat diperlukan khsususnya untuk 
konstruksi dan mekanismenya agar dapat terus beroperasi dalam berbagai kondisi lapangan. 
Penelitian tentang UGV telah dilakukan dengan tahap merancang bentuk UGV, 
memanufaktur UGV dan juga melakukan pengujian terhadap UGV. Dalam penelitian ini misi 
dari UGV adalah melakukan penginderaan sekitar dan mampu melakukan pemantauan pada 
situasi bencana. Pengujian telah dilakukan untuk mengetahui kinerja UGV. Dari pengujian 
telah diperoleh UGV yang mampu berfungsi untuk berbagai kondisi pengujian yang telah 
diberikan. 

 
Keyword: UGV, Kendaraan tanpa awak, pemantauan bencana, tele-operasi 

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi robotika 

dewasa ini sangat pesat, termasuk pada 

bidang sistem autonomous yang 

memunculkan UGV (Unmmanned 

Ground Vehicle). UGV adalah sebuah 

robot yang digunakan sebagai pengganti 

bagi manusia pada daerah-daerah 

berbahaya atau mustahil yang tidak 

dapat dimasuki oleh manusia. UGV 

banyak digunakan untuk keperluan 

militer, misi sipil, seperti pemetaan 

bencana, penyelamatan, dan sebagainya 

[1-3]. 

UGV konvensional yang banyak 

dipasaran adalah UGV dengan 

penggerak roda, dimana penggerak roda 

memiliki keterbatasan dalam medan 

jelajahnya. Pada akhir - akhir ini UGV 

mulai berkembang ke arah penggunaan 

track karena memiliki daya jelajah yang 

lebih baik, seperti di daerah pasir atau 

daerah miring. Tetapi penggunaan track 

disini dapat mengakibatkan beban UGV 

yang besar [4], UGV yang beredar di 

pasaran memiliki berat rata rata 35 Kg 

dan jarak jelajah terbatas, maka dari 

keterbatasan jarak jelajah UGV 

tersebutlah pada saat terjadinya bencana 

UAV (unmanned aerial vehicle) yang 

sering digunakan untuk pemantauan 

bencana, namun UAV memiliki 

kelemahan sendiri dimana UAV tidak 

bisa sedekat mungkin dengan daerah 

bencana. Sehingga, UAV tidak mampu 

mengambil gambar secara real time dan 

data secara lengkap mengenai daerah 

bencana.  

 

Dengan melihat kelemahan - 

kelemahan dari UGV yang ada saat ini, 

dibutuhkan pengembangan terhadap 

UGV yang menggunakan penggerak 

track sehingga dapat mendukung UGV  

yang memiliki jarak jelajah tinggi, dan 

juga dilengkapi dengan kemampuan 

melewati medan-medan berat di 

lapangan. 

 

2. Unmanned Ground Vehicle 
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Kendaraan tanpa awak adalah 

sebuah kendaraan yang beroperasi di 

darat dan tanpa dikendalikan manusia 

secara langsung. Umumnya, UGV 

memiliki peralatan yang menunjang 

misinya seperti sensor dan kamera untuk 

mengamati lingkungan. 

UGV terdiri dari empat kelas, 

empat kelas (teleoperated, semiotonom, 

Platform-sentris otonom, dan jaringan-

Tabel 1: Keuntungan dan kerugian jenis-jenis motor penggerak UGV 

Tipe Motor Keuntungan Kerugian Keterangan 

Motor DC +Mudah di 

kontrol(Torsi dan 

kecepatannya) 

+RPM tinggi 

-Posisi sulit di kontrol 

-Memerlukan gear untuk 

menurunkan speed 

-Perlu driver tambahan 

-Ukuran besar 

DC motor ideal untuk digunakan 

menggerakan UGV dimana diperlukan 

kecepatan dan torsi motor tinggi. Serta 

kecepatan yang mudah diatur untuk 

mengendalikan gerak dari UGV 

Motor 

Servo 

+Ukuran kecil dan 

simple(berbentuk 

kotak) 

+Akurasi posisi 

tinggi 

-Jarak putaran terbatas 

-Kecepatan rendah 

Motor Servo ideal digunakan untuk 

penggerak tambahan UGV dimana lengan 

robot butuh kepresisian tinggi untuk 

melakukan tugasnya. 

Motor 

Stepper 

+Akurasi posisi 

tinggi 

+Torsi putaran tinggi 

-Membutuhkan kontroller motor 

-Digerakan dengan gelombang 

pulse(butuh driver tambahan) 

-Sulit untuk dikontrol 

Motor stepper tidak digunakan karena 

setiap putaran roda utama UGV tidak 

perlu ketelitian tinggi, dan juga karena 

pengendalian yang sulit maka motor 

stepper tidak cocok untuk digunakan 

dalam UGV. 

 
Tabel 2: Keuntungan dan kerugian masing masing penggerak dari UGV 

Tipe 

Penggerak 

Kelebihan Kekurangan Keterangan 

Roda 1. Tersedia Banyak. 

2. Setiap roda 

digunakan untuk 

tempat yang 

berbeda 

3. Torsi pendorong 

motor rendah 

4. Kecepatan tinggi 

1. Mobilitas kurang. 

2. Tidak dapat melaju di tanah. 

3. Gesekan lebih sedikit daripada 

track 

4. Beban yang ditujukan pada 

tanah besar. 

5. Tidak dapat melewati hambatan 

yang tinggi semacam gundukan 

vertikal atau tangga. 

Penggunaan roda tidak cocok untuk jenis 

UGV yang dibuat karena roda akan 

membatasi gerak dari UGV. UGV sendiri 

mempunyai sifat beradaptasi yaitu 

mampu beradaptasi terhadap segala 

kondisi yang ada. 

Track 1. Mampu berjalan 

pada segala jenis 

medan. 

2. Dapat melaju di 

tempat yang 

lembut seperti 

tanah. 

3. Beban yang 

ditujukan ke jalan 

lebih kecil 

daripada roda. 

4. Dapat melewati 

setiap halangan 

1. Variasi jenis terbatas. 

2. Torsi yang dibutuhkan 

menggerakan track lebih besar 

daripada roda. 

3. RPM motor akan berkurang 

karena penggunaan track. 

Penggunaan track cocok untuk UGV 

dimana dapat melaju di segala jenis 

medan. Pertimbangan dari penggunaan 

track juga lebih besar karena sesuai 

dengan tujuan misi dari UGV ini yaitu 

adalah melewati halangan vertikal dan 

juga tangga 
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sentris otonom) masing-masing kelas 

UGV tersebut membutuhkan teknologi 

yang berbeda. Perbedaan utama kelas-

kelas tersebut adalah ketergantungan 

robot dalam komunikasi dengan 

operator dalam menjalankan misinya. 

2.1.Komponen Komponen UGV 

2.1.1. Chassis 

Chassis atau frame adalah 

bagian terpenting dalam suatu UGV 

dimana semua komponen dari UGV 

akan melekat pada frame. Frame 

bertugas untuk menahan berat dari 

komponen komponen tersebut.  

2.1.2. Sistem gerak 

Ada berbagai jenis motor yang 

cocok untuk bermacam macam 

tujuan. Untuk perbandingan 

selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

2.1.3. Sistem tenaga 

Pemilihan sumber tenaga sangatlah 

penting bagi kesuksesan misi UGV, 

maka dari itu pemilihan sumber 

tenaga harus sesuai dengan 

keuntungan dan kelemahan dari 

masing masing sistem 

2.1.4. Cover 

Cover digunakan untuk melindungi 

bagian dalam dari UGV dari panas 

dan benturan. Karena kekurangan 

baterai LiPo adalah rentan terhadap 

panas maka dibutuhkan 

perlindungan panas yag baik 

dimana dipilih isolasi termal untuk 

melindungi komponen UGV dari 

radiasi. 

2.1.5. Roda penggerak 

Roda penggerak adalah 

komponen suatu UGV dimana 

bagian ini langsung bersentuhan 

dengan tanah dan juga 

mengakibatkan UGV dapat 

bergerak. Pemilihan jenis pengerak 

sangatkah penting dikarenakan 

UGV memiliki fungsi sendiri 

sehingga setiap komponen yang 

digunakan harus menunjang fungsi 

dari UGV tersebut. Perbandingan 

dari roda penggerak dapat dilihat 

pada tabel 2. 

2.1.6. Sistem Pengelihatan 

 Sistem pengelihatan 

digunakan untuk menyampaikan 

gambar real time kepada operator 

jarak jauh. Operator yang 

mengontrol akan mengetahui 

kondisi terkini dan menggunakan 

hasil dari gambar untuk mengambil 

keputusan selanjutnya. Sistem 

pengelihatan menggunakan kamera 

yang dilengkapi konektifitas WIFI 

kemudian disambungkan dengan 

WIFI receiver pada device seperti 

handphone atau tablet yang 

kemudian gambar diproses dan 

ditampilkan pada layar operator. 

 

3. Rintangan Dalam Misi 

Didalam daerah yang tidak 

diketahui, banyak faktor yang dapat 

menghalangi UGV dalam 

melaksanakan misinya. Faktor yang 

paling utama adalah UGV tidak 

mampu melewati jalanan yang ada 

sehingga perjalan UGV akan 

terhenti. Macam macam halangan 

yang sering muncul dalam misi 

UGV antara lain: 

3.1. Tanah tidak rata 

Definisi dari tanah tidak rata 

terkait dengan tinggi rata rata 

batu di jalan yang dapat 

menghambat laju dari UGV. 

Dimana UGV harus didesain 

mampu melewati jalan yang 

tidak rata tersebut. Jika 

menggunakan roda yang sejajar 

maka tinggi batu tidak boleh 

lebih dari setengah tinggi 

roda(1/2hw). 
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Gambar 1. Gambaran skema tanah 

tidak rata 

3.2. Vertical obstacle 

  Vertical obstacle atau 

rintangan vertikal didefinisikan 

sebagai suatu benda pada jalan 

yang berdiri vertikal sehingga 

dapat menghambat kerja UGV. 

UGV harus dirancang dapat 

melewati vertical obstacle 

setinggi mungkin jadi dalam 

menjalanjan misinya UGV tidak 

akan terhenti karena menabrak 

suatu vertical obstacle tinggi 

(h). 

 
Gambar 2. Hambatan vertikal 

3.3. Horizontal Obstacle 

Horizontal obstacle atau 

rintangan horizontal dapat 

disebut degan nama lubang, 

yaitu dimana suatu bagian dari 

jalan hilang atau dalam kondisi 

dibawah dari permukaan 

disekitarnya. Lubang akan lebih 

berbahaya dari vertical obstacle 

dimana UGV jika terperangkap 

dalam lubang dapat 

menghentikan misi dari UGV. 

 

Gambar 3. Hambatan horizontal 

3.4.Tanjakan 

  Tanjakan adalah rintangan 

yang paling sering dijumpai 

dengan nilai yang bervariasi 

antara 0 sampai hampir 90 

derajat. Kenaikan 30 derajat 

pada lintasan UGV perlu tenaga 

2 kali lipat daripada melaju di 

tanah datar.  

 
Gambar 4. Hambatan tanjakan 

3.5.Tangga 

  Tangga adalah suatu bagian 

rumah yang berfungsi 

mennyambungkan dua laintai 

dengan ketinggian berbeda. 

tangga dibuat dari bahan – 

bahan yang di gunakan pada 

bangunannya dan tergantung 

pada tujuannya serta menurut 

selera dari pemilik dan 

perencana. Tangga terdiri dari 

anak tangga yang tingginya 

selalu tepat sama.  

 

4. Desain dan Perancangan UGV 

Chassis merupakan 

perbedaan utama setiap UGV yang 

menentukan misi yang akan 

dilakukan oleh UGV tersebut.  

Chassis akan menentukan kunci 

sukses dari misi UGV. Misi dari 

UGV sendiri adalah mampu 

berjalan di medan yang berat seperti 

jalan yang tidak rata, miring, 

dengan halangan vertikal maupun 

horizontal, melewati tangga, bahkan 

melewati medan seperti tanah 

berpasir. 

Pada medan tidak rata UGV 

harus mampu menghindari terjebak 

pada kondisi jalan yang tidak rata. 
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Dalam kasus ini ada 2 pilihan pada 

UGV yaitu jika UGV menggunakan 

roda maka diameter roda harus lebih 

besar daripada halangan yang 

dilewati atau bisa dilihat pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 5, Ukuran roda UGV 

untuk melewati hambatan vertikal 

Yang kedua jika UGV 

bersistem gerak track maka panjang 

track harus lebih panjang daripada 

rongga dari jalan yang tidak rata 

atau bisa dilihat pada Gambar 6. 

 
 

Gambar 6. Ukuran roda UGV 

untuk melewati hambatan vertikal 

 

UGV ini didesain dapat 

memanjat halangan. Dalam 

memanjat sistem gerak dari UGV 

didesain sesuai dengan chassis yang 

mendukung maka dari itu chassis 

harus dapat menahan poros poros 

yang membentuk roda panjat bagi 

UGV. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 7. Chassis UGV dirancang 

untuk melewati hambatan vertikal 

Dapat dilihat pada Gambar 7. 

UGV memiliki lebih banyak pilihan 

dengan menggunakan roda panjat. 

UGV bisa melewati halangan yang 

jauh lebih tinggi daripada tinggi 

roda UGV. 

UGV harus mampu berjalan 

diatas lubang dengan baik. Untuk 

melewati lubang UGV memiliki 

beberapa cara yaitu salah satunya 

adalah mengandalkan track yang 

dapat menyangga UGV untuk 

membantu tetap berdiri diatas 

lubang. Tetapi karena panjang track 

dari UGV terbatas yang bisa 

melintasi lubang, track hanya bisa 

melewati lubang yang lebarnya 1/3 

dari panjang track seluruhnya [5] 

seperti ditunjjukan Gambar 8. 

 
Gambar 8. Chassis dengan track  

biasa untuk melewati hambatan 

horizontal 

UGV ini dirancang sebuah 

penyangga yang akan menyangga 

UGV dari terjatuh darilubang 

sehingga  UGV akan tetap ditopang 

oleh roda-roda penggeraknya 

sehingga mampu melewati lubang 

dengan lebih efektif daripada hanya 

mengandalkan panjang track. 

 
Gambar 9. Chassis rancangan 

UGV untuk melewati hambatan 

horizontal 

Gambar 9. Diatas 

menunjukan perbedaan dari jarak 

yang dapat ditempuh dengan 
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menggunakan tambahan  sebuah 

alat bantu untuk melewati lubang. 

Alat bantu tersebut mampu 

menyangga UGV dari terjatuh dari 

lubang. Sudut dari alat ini harus 

diperhitungkan karena alat ini akan 

membiarkan UGV jatuh dan 

kemudian memanjat naik dengan 

menggunakan kedua motornya. 

 

5. Hasil dan Pembahasan 

 

 
Gambar 10. UGV yang telah 

selesai dimanufaktur 

 

Dari desain kemudian UGV 

dimanufaktur hingga menghasilkan 

UGV dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

Dimensi   

 Panjang : 770,25 mm 

Lebar  : 390 mm 

Tinggi  : 373 mm 

Berat   : 

Kecepatan(max) : 4 km/jam 

Pengerak utama : 2x Motor 

PG 45M775 

Jarak sinyal  : 46 m 

Waktu Operasi : 38 menit 

Jarak Jelajah max : 2,5 Km 

Tanjakan maksimal: 45 derajat 

Halangan Horisotal : 30 cm 

    Halangan vertikal : 18 cm 

 

 
Gambar 11. Sistem cara kerja UGV 

Untuk cara kerja dari UGV 

ini dapat dilihat dari Gambar 12. 

Dari gambar tersebut dapat dilihat 

sistem dari UGV sendiri yaitu UGV 

pergi ke lapangan dan mengambil 

sampel dan gambar dari kamera, 

yang kemudian diteruskan ke layar 

interface milik operator, setelah itu 

operator memberi perintah 

berdasarkan gambar yang ditangkap 

oleh UGV menggunakan kendali 

gamepad secara wireless yang 

kemudian diterima oleh modul 

receiver pada arduino. Arduino 

memproses data yang diberikan 

oleh operator dan memberikan aksi 

berdasar oleh program yang sudah 

tertanam pada memori arduino. 

Kemudian arduino memberikan 

tindakan sesuai dengan perintah 

operator dengan menggunakan 

driver motor yang terhubung 

langsung dengan motor DC atau 

dengan motor servo yang digunakan 

sebagai penggerak kamera dan 

robotic arm.  

UGV melaksanakan misi 

pemantauan daerah bencana untuk 

mendapatkan data berupa video 

real-time, sampel dan foto darat. 

Pada penelitian ini pengambilan 

data dilakukan sebanyak 3 kali di 

Jurusan teknik mesin dan industri.  

UGV secara manual 

dikendalikan dengan joystick .UGV 

ditempatkan pada titik awal 

pemantauan.  

 

 
Gambar 12. skema pengambilan 

data dari UGV 

Berikut ini menunjukkan 

hasil pada pengambilan data yang 

pertama. 
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Tabel 3: Hasil pengujian pertama 
Jenis 

Lintasan 

Kecepatan 

(1m s) 
Error 

Lantai 

Licin 

1 m = 0,9 

s 

= 4 

km/jam 

20 derajat saat berjalan 

lurus 

 

 

Jalan 

dilapisi 

semen 

1 m = 1 s 

= 3,6 

km/jam 

5 derajat saat berjalan 

lurus 

 

Jalan 

tanah 

- Roda tersangkut kerikil 

Jalan 

berumput 

- Roda tersangkut rumput 

 

Jalan 

berpasir 

- Roda terkena pasir, pasir 

masuk ke pulley, 

mengakibatkan pulley 

tidak bisa berputar 

Jalan 

penuh 

kerikil 

- Roda tersangkut kerikil 

Dari pengujian ini didapat 

bahwa untuk UGV berjalan pada 

lantai licin memiliki kecepatan 4 

km/jam sedangkan untuk lantai tanah 

UGV dapat mencapai 3,6 km/jam. 

Sedangkan untuk kondisi jalan 

lainnya seperti jalan tanah, pasir dan 

kerikil UGV mengalami kendala 

dalam berjalan karena kerikil kecil 

yang masuk melalui samping dari 

track UGV, pasir yang masuk melalui 

samping juga membuat salah satu 

gear pada sisi kanan berhenti berputar 

karena masuk pada celah bearing. 

Selain itu pada lintasan berumput 

UGV juga mengalami kendala yang 

sama yaitu rumput yang disapu track 

depan masuk melalui samping dari 

UGV dan menghambat kerja gear 

penggerak pada track. 

 
Gambar 13, UGV saat 

pengambilan data di lintasan semen 

Pengujian lainnya adalah 

pengujian terhadap hambatan yang 

dapat dilalui UGV ada 4 hambatan 

utama yaitu hambatan vertikal, 

hambatan horizontal, tanjakan, dan 

juga tangga. Dengan hasil yang 

didapatkan yaitu UGV mampu 

melewati hambatan horizontal dan 

tanjakan karena desain sudah sesuai 

dengan hambatan dan juga motor 

yang cocok untuk digunakan pada 

hambatan. Kemudian pada halangan 

vertikal dan untuk menaiki tangga 

UGV mengalami kesulitan 

dikarenakan motor tidak kuat untuk 

menahan beban robot naik melalui 

hambatan, setelah percobaan ini 

UGV mengalami perbaikan dan 

kemudian dilanjutkan dengan 

pengujian ke 2. 

Tabel 4: Hasil pengujian pertama 
Jenis 

Hambatan 
Hasil Pengujian 

Horizontal Dapat melewati selokan gedung C 

Vertikal Naikan 12 cm torsi kurang 

Tanjakan Dapat melalui tanjakan gedung C 

Tangga Tangga 15 cm torsi kurang 

Kemudian dilakukan 

pengambilan data ke-2 terhadap 

kemampuan UGV dalam melewati 

hambatan dan didapatkan hasil 

Tabel 5: Hasil pengujian kedua 
Jenis 

Hambatan 
Hasil Pengujian 

Vertikal Dapat melewati hambatan setinggi  

12 cm 

Horisontal Dapat melewati selokan geung C 

dengan jarak antar tepi 15 cm 

Tanjakan Mampu melewati tanjakan 30 

derajat 

Tangga Mampu melewati tanjakan lab 

paksima setinggi 10 cm 

Pada percobaan kedua ini 

didapat hasil UGV mampu melewati 

hambatan horizontal, vertikal, 

tanjakan dan juga dapat melewati 

tangga tanpa mengalami masalah. 
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Dan setelah itu dilanjutkan 

dengan pengambilan data ke-3 dan 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 6: Hasil pengujian ketiga 
Jenis 

Lintasan 
Kecepatan (m/s) Error 

Lantai Licin 1=1,3 s= 2,77 

km/jam 

5 derajat belok 

ke kanan 

Jalan dilapisi 

semen 

1m=1,2 s= 3 

km/kam 

- 

Jalan tanah 1m=2,75s=1,31 

km/jam 

- 

Jalan 

berumput 

1m=3,4s=1,058 

km/jam 

7 derajat belok 

mengikuti arah 

rumput 

Jalan 

berpasir 

1m=2,2s=1,636 

km/jam 

- 

Jalan penuh 

kerikil 

1m=4s=0,9 

km/jam 

- 

Dari pengujian ini didapat 

bahwa untuk UGV berjalan pada 

lantai licin mampu menempuh 1 

meter dalam 1,3 detik sedangkan 

untuk lantai tanah UGV dapat 

menempuh 1 meter dalam 1,2 detik. 

Sedangkan untuk kondisi jalan 

lainnya seperti jalan tanah ugv dapat 

menempuh 1 meter dalam 2,7 detik, 

pada lintasan rumput dan penuh 

kerikil UGV paling mengalami 

kesulitan tetapi dapat menempuh 

check point 1 meter dalam 3,4 detik 

dan 4 detik. Rumput dan kerikil 

UGV memberi kendala pada UGV 

dikarenakan karena permukaan 

jalan yang tidak rata, Untuk jalan 

berpasir UGV mampu melewati 

checkpoint dalam 2,2 detik. 

 

6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengujian yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan penelitian untuk merancang 

memanufaktur dan mengembangkan 

UGV untuk misi pemantauan 

bencana telah berhasil dilakukan. 

Hasil akhir UGV yang telah 

dirancang berdasarkan batasan 

masalah telah berhasil dirakit dan 

selesai dilakukan pengujian. 

Pengujian UGV melalui 3 percobaan 

dan dari ketiga pengujian tersebut 

dapat diketahui UGV mampu 

melewati berbagai jenis kondisi yang 

terjadi pada lingkungan pada 

penelitian ini adalah lingkungan 

tanah, berpasir, berumput dan juga 

jalan yang dipenuhi dengan kerikil. 

Sistem elektronis UGV mampu 

bekerja dengan baik menunjang 

sistem mekanis untuk melakukan 

misinya. UGV mampu melewati 

halangan berupa hambatan vertikal 

dan horizontal dan juga hambatan 

lain seperti tanjakan dan tangga 

tanpa masalah. Diketahui berat dari 

UGV adalah 15 Kg dan juga UGV 

mampu beroperasi maksimal 38 

menit. 
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Abstract 
Palm Methyl Ester has been used as diesel fuel substitute, whether pure or as a blend in petro 

diesel oil.  On the other hands, amorphous carbon coatings have been applied to the mechanical 

components of the fuel system such as fuel pump and fuel injection to improve their tribological 

performance. However, the tribological performance of amorphous carbon coatings in Palm 

Methyl Ester and Palm Methyl Ester blended diesel fuel has not been fully understood yet.  

Previously, it has been found that at ambient temperature, the wear resistant of a-C coated 

stainless steel improved with the presence of PME components in the diesel oil up to 14%. 

However, its wear resistant at real operation temperature has not been clarified yet. In this 

paper, the effect of temperature on the wear performance of a-C coated stainless steel SUS304 

is discussed. The friction tests were conducted using a ball on disk tribometer at high 

temperature. The coating was deposited on the ball, which is sliding against the SUS304 disk 

lubricated with pure PME oil. A heater was used to increase the oil temperature to 80oC. The 

results show that at oil temperature of 80oC, the wear of the coated steel is higher than that at 

ambient temperature. The wear of the coated ball increased by 30%.    

Kata kunci : Amorphous carbon coatings, stainless steel, wear, palm methyl ester. 

Introduction 

The consumption of bio-based oil is 

increasing rapidly nowadays due to 

environment issues and the shortage of 

fossil fuel. One of bio-based oils that 

experienced rapid increase in consumption 

is biodiesel oil, which reached 29.1 million 

tons in 2014 [1]. According to the report, 

almost one third of the biodiesel product is 

made of palm oil; the Palm Methyl Ester 

(PME). In Indonesia, it becomes mandatory 

to include 7.5% bio-based oil in the 

biodiesel since 2009. 

The use of biodiesel, whether pure or as 

a mixture in petro diesel has implications on 

the tribological performances of related 

mechanical components, for example the 

components of oil pumps and injection 

system. It is reported previously that the 

wear of stainless steel 304 decreases with 

the presence of PME components in the 

diesel oil [2]. In the case of amorphous 

carbon coated stainless steel, the presence 

of PME reduces the wear of the material up 

to 50% [3]. However, the tests were 

conducted at ambient temperature. 

However, the wear performance of the 

materials at high temperature is still not 

clarified yet. 

The objective of this study is to find out 

the effect of temperature of wear of 

amorphous carbon coated stainless steel 

lubricated by pure PME oil. The result is 

compared to that of non coated stainless 

steel.  

Methodology 

The wear tests were conducted using a ball 

on disk tribometer. The schematic diagram 

of the tribometer is given in Fig. 1. The 
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tribometer is equipped with a heater system 

for oil temperature control.  

In this test, the disk has a 30 mm in 

diameter and 5 mm thick. The ball is 8 mm 

in diameter. The disk is made of stainless 

steel 304, polished to a surface roughness of 

Ra=0.03 μm. The ball is coated with 

amorphous carbon coating using PVD-

CVD method. Both coated and uncoated 

ball were used in the tests in order to 

compare the result. The material of the ball 

is stainless steel SUS304. 

The test were conducted at two different 

temperature; ambient and 80oC. The 

contact pair is SUS304 disk against 

SUS304 ball and SUS304 disk and 

amorphous carbon coated SUS ball. The 

entire tests were conducted with a normal 

force of 5 N at 100 rpm. The low sliding 

speed was chosen to provide the contact 

with boundary lubrication condition. 

The wear tests were conducted inside an 

oil chamber filled with palm methyl ester 

oil.  

 
 

Fig. 1 Ball-on-disk Tribometer 

Results and Discussion 

The tests were conducted at normal load 

of 5 N for 1000 cycles. At this normal load, 

the contact pressure at the end of the test 

ranges from 40 MPa to 152 MPa, 

depending on the area of contact. At sliding 

speed of 100 rpm, the contact condition can 

be classified as boundary lubrication. This 

contact condition is designed to simulate 

the severe contact condition. Since wear is 

the main interest of this paper, the 

discussion is limited only to the wear of the 

ball. Friction behavior of the contact is not 

discussed but in general, the coefficient of 

friction ranges from 0.2 to 0.3.   

Figure 2 shows the wear scar of the 

coated ball under different lubrication 

condition. In both cases, the disk was 

SUS304. It can be seen in the figure that the 

word diameter of the coated ball is 200 μm 

at 27 oC. The worn scar diameter increased 

to 270 μm when the test was conducted at 

oil temperature of 80oC.  

 

 

Fig. 2 Wear scars of the coated ball under 

different temperature 

 

 

Fig. 3 Wear scars of the uncoated SUS304 

sliding against SUS304 under different 

temperature. 

Figure 3 shows the worn scar of the 

uncoated stainless steel ball under both 

ambient and 80 oC oil temperature. 

200 

μm 

200 

μm Wear at ambient oil 
temperature 

Wear at 80 C oil 
temperature 
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Similarly, in both cases, the disk was 

SUS304. The comparison of wear scar 

diameter of all four conditions was given in 

Table 1.  

 

Tabel 1. Worn scar diameter 

 Condition Wear Dia. 

 SUS vs SUS, 27 oC 200 µm 

 SUS vs SUS, 80 oC 360 µm 

 a-C   vs SUS, 27 oC 190 µm 

 a-C   vs SUS, 80 oC 270 µm 

 

The wear rate of the material is given in 

Figure 4. For the coated ball, the wear rate 

is 5.31x10-5 mm3/N.m at ambient 

temperature. The wear rate increased to 

1.07x10-4 mm3/N.m at temperature of 80 
oC. For the uncoated ball, the values are 

5.88x10-5 mm3/N.m and  1.91x10-4 

mm3/N.m for the ambient and 80 oC 

temperature of oil, respectively. 

 

Fig. 4 Wear rate of the ball under various 

conditions 

 

From the result it can be seen that the 

wear of both amorphous coated stainless 

steel anh uncoated stainless steel ball 

increases at high temperature. For the 

coated ball, the wear rate increased by 

101%. While for the uncoated ball it is 

increased by 224%. One of the reasons for 

this increase is the change in the oil’s 

viscosity due to temperature increase. 

However, the amorphous coating applied to 

the material have significantly reduced the 

wear rate of the ball at higher temperature. 

While at ambient temperature of 27 oC, the 

wear rates are relatively similar for the two 

cases/ 

Conclusions 

The investigation on the temperature 

effect on wear of amorphous carbon coated 

stainless steel sliding against stainless steel 

SUS 304 has been conducted. It is found 

that the wear rate of the coated material at 

80 oC is twice larger that that at ambient 

temperature. However, the wear rate of the 

coated material at high temperature is 

significantly better that that of the uncoated 

one.  
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Abstrak. 

Kompresor torak merupakan jenis kompresor yang paling tua yang didesain untuk produksi 

secara masal. Hingga saat ini, jenis kompresor torak ini masih menjadi pilihan utama dalam 

berbagai bidang karena kelebihannya yaitu mampu memberikan kompresi udara yang tinggi 

dan laju aliran rendah. Ada banyak kasus kerusakan pada kompresor torak misalnya, kerusakan 

pada katup, wrist pin, dan crank pin bore pada connecting rod. Pada makalah ini, deteksi 

kerusakan kompresor torak satu silinder akibat katup buang yang malfungsi dan kerusakan 

pada pin bore akan dikaji berdasarkan sinyal getaran. Analisis sinyal domain waktu dan 

frekuensi menjadi dasar utama dilengkapi dengan fitur spektrogram dan auto-korelasi dua 

dimensi. Pola-pola sinyal hasil getaran dianalisis melalui plot fitur sinyal getaran, kemudian 

dibandingkan antara kondisi kompresor normal dan kompresor yang mengalami kerusakan 

sebagaimana disebutkan diatas. Dengan cara perbandingan fitur sinyal getaran tersebut, maka 

deteksi kerusakan kompresor dapat dilakukan. 

 

Kata kunci : Deteksi kerusakan, kompresor, getaran, spectrogram, autokorelasi 

 

Pendahuluan 

Kompresor torak merupakan jenis 

kompresor paling tua yang di desain untuk 

produksi secara massal. Hingga saat ini, 

jenis kompresor torak ini masih menjadi 

pilihan utama dalam berbagai bidang 

karena kelebihannya yang fungsional, 

terutama pada kebutuhan kompresi udara 

dengan laju aliran yang rendah. 

Kompresor torak memiliki rentang 

ukuran dari yang kecil hingga 15,000 cfm 

(25,485 m3/h) dengan tekanan yang 

dihasilkan hingga 60,000 psig (413,790 

kPa). Namun tekanan yang digunakan pada 

aplikasi umum adalah berkisar antara 10 to 

300 psig (690 to 2,069 kPa) dan dengan 
kapasitas kurang dari 2,500 cfm (4,250 

m3/h). Efisiensi kompresi bervariasi antara 

0.85 dan 0.95. Sedangkan untuk efisiensi 

mekanisnya berada pada rentang 0.88 to 

0.95. Efisiensi total merupakan hasil dari 

efisiensi kompresi dengan efisiensi 

mekanisnya [1]. 

Ada banyak kasus kerusakan yang 

terjadi pada kompresor torak. Sekitar 36% 

dari kasus kerusakan yang sering terjadi 

adalah karena kerusakan pada katup [2]. 

Pada tahapan desain katup, parameter yang 

digunakan adalah sealing yang baik, 

kecepatan katup dalam membuka dan 

menutup, luas aliran serta tahanan aliran 

yang rendah, impak yang rendah, serta 

kemampuan dalam menahan gaya impak 

dan temperatur tinggi. Namun, katup yang 

tidak mampu menahan beban dalam kondisi 

operasi yang luas, sering mengalami 

kebocoran pada rasio tekanan rendah dan 

akan mengurangi umur katup pada kondisi 

operasi bertekanan tinggi [3].  
Komponen lain dari kompresor torak 

yang rawan mengalami kerusakan adalah 

pada crank pin bore dan wrist pin. 

Komponen tersebut rentan mengalami aus 

karena gesekan yang terjadi secara terus 

menerus dengan komponen lain, pada kasus 

ini dengan crankshaft dan dengan piston. 
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Pendeteksian secara dini dilakukan untuk 

mencegah level kerusakan yang lebih parah 

pada kompresor torak. 

Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, pendeteksian 

kerusakan pada katup, wrist pin dan crank 

pin bore akan dipelajari dengan melihat 

karakteristik getaran kompressor. Dengan 

membandingkan fitur getaran pada 

kompresor dalam keadaan baik dengan 

kompresor yang mengalami kerusakan, 

maka kerusakan akan dapat terdeteksi pada 

frekuensi getaran yang dengan amplitudo 

yang tinggi. 

Untuk menghindari kesalahan 

pendeteksian kerusakan, fungsi 

autokorelasi digunakan dalam pereduksian 

sinyal noise yang terbaca pada transducer. 

Dengan demikian, hasil akhir fitur getaran 

yang disajikan dalam domain waktu dan 

frekuensi akan lebih akurat. 

 

Dasar Teori 

Short Time Fourier Transform 

Analisis waktu-frekuensi 

menggabungkan sinyal dalam domain 

waktu dan frekuensi sehingga metode ini 

memungkinkan untuk dapat mengetahui 

fitur transien seperti peristiwa impak yang 

terjadi pada waktu yang sangat singkat. 

Analisis ini memungkinkan untuk 

memantau sebuah kejadian tertentu pada 

mesin pada frekuensi dan waktu tertentu. 

Metode ini dikenal dengan nama short-time 

fourier transform (STFT). 

Analisis STFT dilakukan dengan cara 

memindahkan time windowing sepanjang 

pengukuran dan mendapatkan fourier 

spectrum sebagai fungsi dari pergeseran 

waktu (time shift). Namun STFT 

mempunyai masalah dengan resolusi 

karena adanya ketidakpastian dalam suatu 

time window. Rumus dari STFT 

ditunjukkan di bawah ini [4] : 

2( , ) ( ) ( ) j ftS f t x t w t e dt







 
 

 (1) 

Dimana w(t) merupakan windowing 

yang berjalan sepanjang waktu pengukuran. 

Window dapat berupa finite length seperti 

Hanning window atau infinite length seperti 

Gaussian window. 

Amplitudo atau spektra daya 

diperlihatkan dalam decibel (dB) untuk 

memudahkan melihat sinyal kecil 

dibandingkan yang besar [4]. 

( ) 10log
Pr

P
x t                          (2) 

 

dimana P adalah daya terukur dan Pr adalah 

referensi daya. Konvensi yang digunakan 

sebagai referensi adalah 1 Vrms untuk 0 dB. 

Plot dari besarnya nilai STFT disebut 

sebagai spectrogram. 

 

Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan korelasi yang 

terjadi antar observasi satu atau lebih 

variable. Autokorelasi merupakan korelasi 

dari sebuah data time series untuk selang 

waktu (lag) yang berlainan. Dalam 

pendeteksian pola dan gambar, autokorelasi 

digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

periodicity dari sinyal getaran [5]. 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitian disusun sebagai 

pedoman dalam melaksanakan penelitian 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 

Gambar 1 menunjukkan diagram alir proses 

penelitian yang dilakukan dalam rangka 

deteksi kerusakan kompresor torak 

berdasarkan ekstraksi sinyal getaran. 

Ektraksi fitur siyal getaran dilakukan 

pada kompresor torak pada kondisi normal 

dan kondisi abnormal (faults) baik dari 

sinyal domai waktu dan frekuensi. Metode 

STFT dilakukan pada sinyal getaran dari 

kompresor dengan beberapa kondisi 
tersebut di atas. Selanjutnya, dilakukan 

analisis perbedaan spektogram dari masing-

masing kondisi kompresor. Setelah itu, 

analisis autokorelasi 2d dilakukan dengan 

memperhatikan perbedaan pola-pola yang 

terjadi. Perbedaan signifikan masing-
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masing pola menunjukkan keberhasilan 

deteksi kerusakan yang dilakukan. 

 

Eksperimen 

Seperangkat alat machine fault simulator 

(MFS) digunakan untuk eksperimen deteksi 

kerusakan kompresor torak. Spesifikasi 

kompresor yang digunakan pada 

eksperimen ditunjukkan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Spesifikasi kompresor torak 

Model                        
MSI 5.2 ML Schulz 

of America, Inc. 

Tekanan 

Maksimal 

120 psig 

Daya 1 HP 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 
 

Kompresor tersebut digerakkan oleh 

motor listrik dengan daya 1 HP melalui 

sebuah kopling tetap seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2. Udara bertekanan sebagai 

hasil kompresi ditampung dalam tabung. 

 

 
 

Gambar 2. Setup kompresor torak pada 

MFS 

Data akuisisi getaran dilakukan dengan 

memasang dua buah sensor akselerometer 

pada silinder torak dan poros engkol 

dengan posisi sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 3. Proses data akuisis getaran 

dilakukan dengan SpectraPad 8 channel i/o 

melalui software VibraQuest dengan 

setting frekuensi limit 3600 Hz dan 

sampling rate 9.216 selama 2,2 detik. 

Jumlah data sinyal getaran adalah sebesar 

20480 baris. 

 

 
 

Gambar 3. Lokasi sensor akselerometer 

 

Akselerometer 
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Simulasi kondisi kompresor dengan 

kerusakan katup dilakukan menutup katup 

dengan baut pemberat sehingga menghalagi 

bukaan penuh katup tersebut. 

Pengkondisian katup ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 

 
 (a) (b) 

Gambar 4. Katup kompressor torak. (a) 

normal (b) kondisi rusak 

 

Untuk kondisi kerusakan pada 

connecting rod, poros yang 

menghubungkan connecting rod dengan 

piston mengalami aus sehingga 

menghasilkan clearence. Sementara pada 

sisi crank pin bore permukaannya dibuat 

kasar. Kondisi kerusakan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 5 dan 6. 

 

 
 

Gambar 5. Wrist pin: a. normal; b. Aus 

 

  
 

Gambar 5. Crankpin bore: a. normal; b. 

aus 

 

Hasil dan Analisis 

 Hasil pengukuran getaran kompresor 

torak diolah menggunakan software 

MATLAB. Gambar 7  menunjukkan 

perbedaan sinyal getaran antara kompresor 

normal dengan kompresor rusak pada 

domain waktu dan frekuensi. 

 

 
Gambar 7. Sinyal getaran kompresor: a. 

domain waktu; b. domain frekuensi 

 

Sinyal getaran pada Gambar 7 diambil 

pada kecepatan putar 1500 rpm dengan 

pembebanan 100%. Pada gambar tersebut 

terlihat bahwa terjadi perbedaan amplitudo 

getaran secara signifikan antara kondisi 

normal dan fault. Kerusakan terjadi pada 

kompresor dibuktikan dengan munculnya 

frekuensi harmonik 3X dengan peningkatan 

amplitudo yang relatif tinggi yaitu dari 0,21 

in/det menjadi 0.73 in/det. 

Pada analisis spektrogram, digunakan 

spektrogram pada kondisi normal sebagai 

referensi sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 8. Spektogram ini menjadi dasar 

untuk pendeteksian kerusakan pada 

kompresor torak.  

 

a. b. 

a. b. 

a. 

b. 
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Gambar 8. Spektrogram kondisi 

normal, 1500 rpm, full load 

 

Selanjutnya spektrogram dari berbagai 

kondisi rusak, akan dibandingkan dengan 

spektrogram acuan dengan variasi 

pembebanan dan kecepatan putar (rpm).  

Terdapat selisih nilai antara spektrogram 

kondisi rusak dengan spektrogram acuan 

yang disebuat dengan matrik beda 

spektrogram [6]. Matrik beda spektrogram 

ini disajikan pada Gambar 9 sampai dengan 

12. 

 

 
Gambar 9. Matrik beda spektrogram 

kondisi beban berbeda 50% 

 
Gambar 10. Matrik beda spektrogram 

kondisi putaran operasi 1500 dan 900 rpm 

 

 
Gambar 11. Matrik beda spektrogram 

dengan kondisi katup rusak 

 

 
Gambar 12. Matrik beda spektrogram 

dengan kondisi connecting rod rusak 

Analisa Autokorelasi 

Perbedaan spektrogram yang telah 

didapat antara acuan dan spektrogram 

berbagai kondisi dianalisis dengan fungsi 

autokorelasi. Fungsi autokorelasi akan 

memberikan informasi tentang hubungan 

korelasi suatu sinyal dengan dirinya sendiri 

pada delay waktu-frekuensi.  

Grafik autokorelasi sinyal getaran dari 

matrik beda spektrogram pada Gambar 9 

ditunjukkan pada Gambar 13.  
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Gambar 13. Grafik autokorelasi sinyal 

getaran dari Gambar 9 

 

Sinyal getaran dengan variasi 

pembebanan berbeda 50% memiliki 

autokorelasi yang relatif tinggi pada pusat 

sumbu waktu-frekuensi. Terdapat 11 titik 

puncak autokorelasi yang besarnya relatif 

seragam kecuali pada pusat sumbu waktu-

frekuensi. 

  

 
Gambar 14. Grafik autokorelasi sinyal 

getaran dari gambar 10 

 

Gambar 14 menunjukkan autokorelasi 

sinyal getaran pada kecepatan 1500 rpm 

dan 900 rpm. Terdapat nilai puncak-puncak 

autokorelasi yang cukup tinggi tetapi 

cenderung tidak seragam. Besarnya harga 

autokorelasi lebih kecil dibandingkan 

dengan kondisi autokorelasi beda 

pembebanan pada Gambar 13. 

Autokorelasi sinyal getaran acuan dan 

kondisi katup rusak ditampilkan pada 

Gambar 15. Autokorelasi menunjukkan 

nilai yang tertinggi dibandingkan dengan 

dua kondisi sebelumnya. Terdapat puncak-

puncak yang relatif seragam pada seluruh 

sumbu waktu yang dianalisis. 

 

 
Gambar 15. Grafik autokorelasi sinyal 

getaran dari Gambar 11 

 

Grafik autokorelasi kondisi kerusakan 

ganda (katup dan connecting rod) dengan 

sinyal acuan ditunjukkan pada Gambar 16. 

Jenis kerusakan ganda (relatif lebih parah) 

memberikan pola autokorelasi yang lebih 

menonjol berbentuk gunung yang lebih 

curam dari kondisi sebelumnya. Namun 

demikian, distribusi nilai-nilai puncak 

sepanjang sumbu waktu cukup tinggi dan 

relatif seragam. 

 

 
Gambar 17. Grafik autokorelasi sinyal 

getaran dari Gambar 12 

Kesimpulan 

Kondisi kerusakan pada kompresor 

torak secara umum menyebabkan kenaikan 

amplitudo getaran yang terlihat dari 

presentasi sinyal domain waktu maupun 

domain frekuensi.  

Pada domain frekuensi, sinyal getaran 

pada kompresor yang rusak akan tinggi 

pada frekuensi harmonik 3X, yang 
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merupakan karakteristik kerusakan pada 

kompresor torak. 

Grafik autokorelasi dari beberapa variasi 

pengukuran menghasilkan karakter yang 

berbeda. Variasi pembebanan 

menghasilkan distribusi nilai puncak yang 

relatif seragam sedangkan variasi 

kecepatan menghasilkan variasi nilai-nilai 

puncak yang cenderung tidak seragam 

namun dengan pola teratur. Autokorelasi 

dengan kerusakan ganda (relatif parah) 

menghasilkan pola autokorelasi berbentuk 

gunung yang lebih curam daripada kondisi-

kondisi sebelumnya. Namum demikian, 

distribusi nilai-nilai puncaknya relatif 

seragam. 
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Abstrak 

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media (air distilat dan air garam) dan kondisi 

ageing (stabil dan fluktuatif) pada kekuatan geser sambungan perekat baja-komposit pada suhu 

ageing 45oC. Terjadi penurunan kekuatan geser spesimen sambungan yang diekspos dalam kedua 

media ageing dan kedua kondisi relative terhadap spesimen kering. Dalam media air distilat, 

penurunan kekuatan geser kondisi stabil lebih tinggi dibanding kondisi fluktuatif, sedangkan dalam 

air garam sebaliknya, penurunan kekuatan geser kondisi fluktuatif lebih tinggi dibanding kondisi 

stabil. Penurunan terjadi karena proses plastisasi perekat dan juga karena serangan air pada interface 

perekat/baja dan perekat/komposit. Pada kondisi fluktuatif dalam air garam, korosi terjadi di substrate 

baja di interface perekat/baja yang mampu menyebabkan debonding.  

 

Kata kunci: sambungan perekat; ageing; air distilat; air garam; stabil; fluktuatif 

 

 

Pendahuluan 

Sambungan perekat telah banyak digunakan 

untuk menyambung dua material yang tidak 

sama seperti baja-komposit, aluminium-

komposit sebagai usaha untuk perbaikan 

struktur baja (retak pada baja), penguatan 

struktur baja (penguatan kerangka jembatan 

baja) dan rehabilitasi infrastruktur yang terbuat 

dari baja seperti tangki, pipa air minum, dan 

lain-lain [1]. Namun perekat berbasis epoxy 

untuk menyambung baja-komposit tersebut 

mampu menyerap air sampai 7% [2], dan 

berpengaruh buruk terhadap durabilitas 

sambungan tersebut. Air dapat masuk ke 

lapisan perekat pada sambungan melalui 

perekat, interface perekat/substrate, proses 

kapilaritas melalui retak-retak mikro dan void, 

dan difusi melalui subsrate yang permeable 

[3]. Pada umumnya air masuk ke perekat yang 

tebal melalui difusi yang mengikuti hukum 

Fick, sehingga distribusi spasial air dalam 

lapisan perekat dapat diprediksi [4,5]. 

Untuk sambungan metal-komposit, ageing 

dilakukan dengan mengekspos spesimen 

dalam ruangan dengan kandungan 

kelembaban, merendam dalam air atau air 

garam pada kondisi stabil. Besarnya kecilnya 

air terserap tergantung pada konsentrasi air 

dalam lingkungan, media, suhu dan juga 

waktu. Semakin besar konsentrasi air di 

lingkungan kadar air jenuh yang masuk ke 

perekat juga bertambah [2], demikian juga bila 

meningkatnya suhu [5]. Media dimana 

sambungan bekerja juga berpengaruh buruk, 

namun besar atau kecil pengaruhnya 

tergantung pada polaritas dari media tersebut. 

Media yang polar mempunyai pengaruh yang 

lebih buruk dibanding media non polar [6]. 

Namun pengaruh kondisi perendaman dalam 

dua media yang berbeda pada kekuatan geser 

sambungan baja-komposit masih jarang 

dilaporkan. Paper ini bertujuan untuk 

menyelidiki pengaruh media perendaman (air 

distilat dan air garam) dan kondisi perendaman 

(stabil dan fluktuatif) pada kekuatan geser 
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sambungan baja-komposit 

fibreglass/polyester. Perendaman dilakukan 

selama 14 hari pada suhu 45oC. Kekuatan 

geser dan mode kegagalan dipelajari un1tuk 

mendapatkan pengaruh dari masing-masing 

variable. 

 

 Metode Penelitian 

Material. Material yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah baja karbon rendah 

dengan ketebalan nominal 3,2 mm dan lebar 15 

mm. Komposit dibuat dari resin polyester tak 

jenuh yang diperkuat fiberglass anyam (plain 

weave) dengan densitas area 200 g/m2. 

Komposit (30 x 30) cm2 dibuat dengan cetak 

press. Sebanyak 16 lapis fiberglass dibasahi 

dengan resin polyester dan kemudian dipress 

untuk menghasilkan ketebalan sekitar 3 mm 

dengan bantuan spacer selama pengepresan. 

Perbandingan resin polyester dengan hardener 

adalah 100:1 (dalam berat). Curing komposit 

dilakukan pada suhu kamar selama 24 jam. 

Perekat yang digunakan adalah Devcon home 

plastic steel. 

Spesimen sambungan. Spesimen 

sambungan yang digunakan pada adalah single 

lap joint (SLJ), dengan dimensi seperti 

Gambar 1. Sebelum disambung permukaan 

baja dibersihkan dari karat, dan smudge dan 

kotoran lain dengan merendamnya dalam asam 

klorida. Setelah dicuci dengan air kran, 

permukaan baja kemudian diamplas dengan 

amplas grid 120 sampai bersih dan mengkilat. 

Pengamplasan dilakukan pada satu arah, ke 

arah lebar spesimen. Setelah pengamplasan, 

permukaan baja dibersihkan dengan 

menggunakan thinner w90 agar minyak dan 

kotoran hasil amplas hilang dari permukaan. 

Sebelum disambung baja dipanaskan pada 
suhu 90oC. Untuk komposit perlakuan 

permukaan dilakukan dengan mengamplas 

secara ringan (agar permukaan kasar) juga 

dengan amplas grid 120 dan kemudian dilap 

dengan thinner w90. Perekat dipersiapkan 

dengan mencampur resin epoxy dan hardener, 

dengan perbandingan resin : hardener adalah 

1:1 (dalam volume). Pencampuran dilakukan 

secara perlahan untuk mengurangi udara 

terjebak dalam perekat sampai homogen. 

Setelah homogen, perekat di-degass dalam 

vakum untuk menghilangkan udara terjebak 

kira-kira selama 10 menit. Penyambungan 

dilakukan ketika baja masih panas agar perekat 

dapat membasahi permukaan baja dengan 

baik. Ketebalan perekat dijaga 0,2 mm dengan 

menggunakan kawat tembaga yang tempatkan 

di kedua sisi daerah sambungan. Setelah 

disambung perekat dijepit dengan penjepit 

kertas dan dibiarkan mengering (curing) pada 

suhu 90oC selama 2 jam. Panjang overlap 

adalah 20 mm. 

 

 
Gambar 1. Spesimen single lap joint (SLJ). 

 

Pengkondisian dan pengujian spesimen. 

Setelah spesimen sambungan kering, spesimen 

direndam dalam air distilat dan air garam pada 

suhu 45oC. Air garam dibuat dengan 

melarutkan garam NaCl dalam air distilat. 

Kandungan garam adalah 3,5%, seperti 

kandungan NaCl dalam air laut normal. 

Selama pengkondisian, spesimen dibagi 

menjadi 2 kelompok; kondisi stabil dan 

fluktuatif. Kondisi stabil dilakukan dengan 

merendam spesimen secara kontinyu selama 

14 hari, pada suhu 45oC, sedangkan pada 

kondisi fluktuatif, spesimen direndam selama 

4 hari pada suhu 45oC, kemudian diambil dan 

dikeringkan pada udara terbuka pada suhu 

kamar selama 3 hari. Setelah 14 hari spesimen 

diuji secara tarik menggunakan mesin uji tarik 

Tensilon dengan kapasitas load cell 10 kN 

dengan kecepatan penarikan 1 mm/min. 

Sebagai kontrol, spesimen kering (tidak 

direndam) juga diuji. Setelah pengujian 

permukaan patah spesimen dianalisa untuk 

mengetahui jenis kegagalannya.  

Hasil dan Pembahasan 

 Gambar 2 menunjukkan tipikal kurva load 

(beban)-displacement spesimen SLJ akibat 

pembebanan geser setelah proses perendaman. 

Setiap kurva mempunyai sifat unik yang 
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tergantung pada bagaimana spesimen 

mengalami proses kegagalan untuk setiap 

kondisi perlakuan. Namun hampir semua 

kurva menunjukkan kurva nonlinearitas yang 

berhubungan dengan proses kegagalan yang 

unik.  

 

Gambar 2. Tipikal load-displacement spesmen SLJ dalam berbagai kondisi ageing. 

 

Tabel 1. Kekuatan geser rata-rata SLJ dalam berbagai kondisi ageing. 

Spesimen 

Kekuatan geser 

(MPa) 

Standard deviasi 

(MPa) Variasi (%) 

Dry 13,72 1,85 - 

Air distilat (stabil) 8,48 0,54 38 

Air distilat (fluktuatif) 9,59 0,86 30 

Air garam (stabil) 7,46 1,76 46 

Air garam (fluktuatif) 6,77 1,70 51 

Terlihat pada Tabel 1 bahwa pada 

kondisi kering, spesimen mempunyai 

kekuatan geser paling tinggi karena tidak 

ada pengaruh air yang terserap. Kegagalan 

sambungan adalah kohesif di perekat 

(Gambar 3a) yang menunjukkan bahwa 

ikatan antara perekat dengan substrate (baja 

dan komposit) terjadi dengan baik dan lebih 

kuat dibanding kekuatan geser perekat. 

Namun demikian kegagalan kohesif tidak 

secara sempurna terjadi di tengah semua, 

tetapi ada yang terjadi dekat ke interface, 

dan lebih dekat ke interface perekat/baja 

dari pada ke interface perekat/komposit. 

Hal ini berkaitan dengan kondisi tegangan 

yang terjadi dan dapat diketahui dengan 

pemodelan elemen hingga. Setelah 

direndam dalam air distilat secara kontinyu 

selama 14 hari pada suhu 45oC, kekuatan 

geser menunjukkan penurunan yang cukup 

signifikan sekitar 38% dibanding kondisi 

kering. Penurunan ini terjadi karena air 

yang masuk ke perekat, baik melalui 

perekat sendiri dan juga melalui komposit 

mampu menyebabkan plastisasi perekat 

yang menurunkan sifat mekaniknya. 

Air yang terserap menyebabkan 

penurunan sifat mekanik (kekuatan tarik 

dan modulus elastis) perekat dan juga 

mempengaruhi interface perekat substrate 

baik interface perekat/baja dan interface 

perekat/komposit. Bila dilihat dari mode 

kegagalannya, terjadi kegagalan interfacial 

(di tengah) dan juga kegagalan kohesif pada 

perekat (Gambar 3b). Kegagalan interfacial 

terjadi pada interface perekat/baja dan 

dekat ke ujung sambungan. Hal ini terjadi 

karena interface perekat/baja lebih tidak 

stabil dalam air dibanding interface 

perekat/komposit [7].  

Untuk kondisi fluktuatif dalam air 

distilat, kekuatan sambungan pada kondisi 

fluktuatif ini lebih rendah sekitar 30% 

dibanding kondisi kering tetapi masih lebih 
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tinggi (8%) dibanding pada kondisi stabil. 

Pada kondisi fluktuatif, pengujian 

dilakukan setelah spesimen diambil dari 

perendaman selama 4 hari dan kemudian 

dikeringkan  pada suhu kamar selama 3 

hari. Sehingga air yang terserap keluar lagi, 

namun karena pengeringan dilakukan pada 

suhu lebih rendah dibanding suhu 

perendaman, ada kemungkinan air 

tertinggal dalam perekat yang tidak ikut 

keluar [8]. Pengaruh air lebih moderat pada 

penurunan kekuatan geser, karena sifat 

mekanik perekat dapat diperoleh kembali 

setelah pengeringan. Namun karena ada air 

tersisa, yang jumlahnya lebih sedikit 

dibanding pada kondisi stabil, maka 

pengaruhnya lebih kecil. Mode kegagalan 

spesimen pada kondisi fluktuatif (distilat), 

secara umum masih kohesif di perekat 

(Gambar 3c), namun terjadi dekat dengan 

interface, yang berarti bahwa interface 

perekat/baja dan interface 

perekat/komposit belum secara signifikan 

dipengaruhi oleh air yang terserap karena 

jumlah air terserap yang lebih sedikit 

dibanding kondisi stabil. Lagi pula terjadi 

pemulihan sifat mekanik setelah 

pengeringan.  

 

 

 
Gambar 3. Mode kegagalan SLJ untuk 

berbagai kondisi ageing. 

 

 

Dengan media perendaman air garam, 

kekuatan geser sambungan menurun lebih 

drastis dibanding dalam media air distilat. 

Dibanding kondisi kering, kekuatan geser 

spesimen setelah direndam dalam air garam 

secara stabil menurun 46%, bahkan pada 

kondisi fluktuatif lebih buruk lagi, dengan 

penurunan sekitar 51%. Hal ini berlawanan 

dengan kondisi fluktuatif dalam air distilat, 

yang masih lebih tinggi dibanding kondisi 

perendaman stabil. Walau air yang terserap 

dalam perekat dan komposit dalam air 

garam lebih rendah dibanding dalam air 

distilat [9], adanya ion-ion garam lebih 

degradatif terhadap kekuatan sambungan. 

Air garam tentu saja lebih korosif 

dibanding air distilat karena lebih bersifat 

lebih polar (kandungan ion-ion Na dan Cl). 

Air garam menyebabkan degradasi yang 

lebih besar dibanding air distilat baik pada 

perekat maupun pada komposit. Jika dilihat 

mode kegagalannya, baik kondisi stabil dan 

kondisi fluktuatif, kegagalan terjadi pada 

interface perekat/baja dan juga pada 

interface perekat/komposit (Gambar 3(d-

e)). Pada kondisi stabil, kegagalan banyak 

terjadi pada interface perekat/komposit, 

tetapi ada tanda fiberglass terkelupas dari 

kompositnya dan juga patah. Namun 

demikian ada 30% spesimen yang 

didominasi oleh kegagalan pada interface 

perekat/baja. Sedang pada kondisi 

fluktuatif, sebagian besar kegagalan 

(sekitar 66%), kegagalan terjadi pada 

interface perekat/baja, sedangkan sekitar 

33% pada interface perekat/komposit. 

Kegagalan pada interface perekat/komposit 

juga ada tanda fiberglass terkelupas dari 

komposit. Korosi terlihat pada permukaan 

baja terutama dari bagian tepi sambungan) 

setelah diekspos pada kondisi fluktuatif. 

Produk korosi ini akibat dari masuknya 

udara (oksigen) ke void-void yang 

ditinggalkan oleh air setelah pengeringan 

pada daerah yang terekspos air garam. 

Korosi yang terbentuk mendorong perekat 

untuk terjadi debonding dari baja, sehingga 

kekuatan sambungan secara keseluruhan 

menjadi lebih rendah. Pada kondisi produk 

korosi tidak terlihat sebanyak seperti pada 

kondisi fluktuatif.  
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Kesimpulan 

Pengaruh air terserap pada kekuatan 

geser sambungan perekat baja-komposit 

telah diselidiki, baik pada kondisi stabil dan 

fluktuatif dan pada media ageing yang 

berbeda (air distilat dan air garam). Secara 

umum, pada semua kondisi, air yang 

terserap dalam sambungan menurunkan 

kekuatan sambungan. Dalam air distilat, 

dibanding kondisi kering, pada kondisi 

stabil penurunan kekuatan geser (38%) 

lebih tinggi dari penurunannya pada kondisi 

fluktuatif (30%). Hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh jumlah air yang terserap 

lebih dominan karena jumlah air terserap 

pada kondisi stabil lebih tinggi dibanding 

pada kondisi fluktuatif. Namun, dalam air 

garam, penurunan kekuatan geser pada 

kondisi stabil (46%) lebih rendah dibanding 

pada kondisi fluktuatif (51%). Dalam air 

garam, kondisi fluktuatif menimbulkan 

efek yang lebih besar dalam menurunkan 

kekuatan geser karena pengaruh korosi baja 

pada interface perekat/baja.  
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Abstrak 

Kondisi lingkungan yang beragam menjadikan sistem transportasi gas alam dari sumber gas menuju 

pengguna menjadi memiliki berbagai jenis bahaya yang dapat menurunkan integritas pipa. Kondisi 

kelas lokasi sepanjang ROW (right of way) pipa terus mengalami perubahan dari kondisi desain awal, 

seperti meluasnya daerah pemukiman dan perluasan area industri. Beberapa pipa gas eksisting telah 

dioperasikan selama lebih dari 25 atau 30 tahun dan masih beroperasi hingga sekarang dan mengalami 

perusakan akibat korosi. Dengan kondisi itu, banyak lokasi di sepanjang ROW pipa gas sekarang 

termasuk dalam klasifikasi HCA (high consequence area). 

Operator pipa difokuskan untuk pengembangan CRM (corrosion risk mapping) untuk meningkatkan 

integritas untuk jaringan pipa. Selanjutnya pipa diinspeksi dengan  ILI (in-line inspection) atau 

intelligent pigging menggunakan peralatan MFL (magnetic flux leakage) dan alat pemetaan topografi 

atau gyroscopic (XYZ). ROW dimonitoring dengan CIPS (closed-interval potential survey) dan/atau 

PCM (pipe current meter), untuk pipa offshore  menggunakan ROV (remotely operated vehicle). 

Inspeksi external langsung dengan LRUT (long range ultrasonic). Inspeksi internal dilakukan dengan 

kupon korosi dan/atau ER (electric resistance probe) dan kromatografi gas. Data output inspeksi dan 

monitoring umumnya dianalisis secara terpisah, dan tidak memberikan hasil yang terintegrasi. Dengan 

menggunakan CRM untuk detail masalah korosi sebagai bagian dari asesmen risiko dan pipeline 

integrity management system (PIMS) dengan analisis spesifik sesuai dengan metode ECDA (external 

corrosion direct assessment) dan DG-ICDA (dry gas-internal corrosion direct assessment), dan 

dilengkapi analisis lanjut dengan perkiraan kekuatan sisa dan FFS (fitness for services), wilayah atau 

zonasi pipa ini dibagi menjadi spesifik batas dengan metode segmentasi dinamik tergantung pada 

kondisi lingkungan (atmosfir, tanah, dan fluida), material, coating, anomaly, dan proteksi katodik. 

Metode CRM yang dilakukan pada studi kasus pipa penyalur offshore 28 in x 360 km dan pipa penyalur 

onshore 28 in x 55 km. Hasil analisis menunjukkan parameter detail setiap data inspeksi dan tingkat 

risiko yang direpresentasikan dalam peta segmentasi dinamik berupa GIS (geographic information 

system). CRM akan mempermudah manajemen korosi, monitoring, dan inspeksi. Data ILI 

menunjukkan laju korosi tertinggi pada pipa offshore 9,474 mpy, dan pada pipa onshore 7,895 mpy. 

Rangking CRM pada pipa offshore adalah 2C dan 3C, pada pipa onshore adalah 2C, 2D, 3C, dan 4C. 

Hasil ECDA memperkirakan umur teknis pipa offshore terendah 54 tahun dan pipa onshore terendah 

69 tahun. Dengan perkiraan kekuatan sisa berdasarkan ASME B31G terendah untuk pipa offshore 1577 

psi dan pipa onshore 1074 psi. Sedangkan hasil FFS terendah untuk pipa offshore 2972 psi dan pipa 

onshore 653 psi,  pipa offshore dioperasikan pada 1085 psi, dan pipa onshore dioperasikan pada 553 

psi. Hasil analisis DG-ICDA untuk pipa offshore memiliki sudut kritis terkecil 2,4 derajat, untuk pipa 

onshore 2,06 derajat, dengan inklinasi aktual pada contoh pipa  onshore 1,557 derajat. Interval ILI 

berdasarkan interpolasi ASME B31.8S adalah 8 tahun dengan rekomendasi untuk pipa offshore interval 

5 tahun.  

Kata kunci: pipa penyalur gas, risk assessment, ILI, MFL, ICDA, ECDA, PIMS, FFS, ROW, GIS. 
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Pendahuluan 

Berdasarkan keputusan Menteri energi dan 

sumber daya mineral No.0225 

K/11/MEM/2010 [1], tentang rencana 

induk jaringan transmisi dan distribusi gas 

bumi nasional tahun 2010-2025 Indonesia 

akan membangun jaringan pipa penyalur 

gas yang baru dan hal ini memerlukan 

perancangan yang memenuhi kriteria. 

Perancangan pipa baru tersebut perlu 

memperhatikan faktor korosi yang sering 

muncul pada beberapa contoh pipa 

penyalur gas eksisting. Hal ini perlu 

didukung dengan terjaganya integritas pipa 

penyalur gas dan fasilitas pendukungnya 

agar sistem penyaluran gas alam tidak 

mengalami gangguan dan risiko yang tidak 

terkendali. Permasalahan yang timbul dan 

tidak sesuai dari kondisi desain awal adalah 

kondisi material pipa, lingkungan, 

demografi, dan operasi. Peningkatan 

jumlah penduduk, pertumbuhan industri, 

dan penyalahgunaan jalur pipa atau ROW 

(right of way) adalah contoh perubahan 

kondisi demografi di jalur pipa.  

Kondisi risiko tersebut akan mempegaruhi 

integritas pipa penyalur. Gambar 1 berikut 

menunjukkan kondisi katup pengaman pipa 

penyalur 28 in PG-II yang di operasikan 

oleh Perusahaan “PT. X” yang telah 

beroperasi 23 tahun dan integritasnya 

cukup baik. 

 

 
Gambar 1. Sistem katup pengaman pada 

pipa penyalur gas “PG-II” [8]. 

 

 

 

 

 

Metodologi 

Metodologi yang dilakukan dalam 

penelitian dan kajian ini ditunjukkan pada 

diagram alir pada Gambar 2 berikut ini.  

 
Mulai

1. Data Studi Literatur

2. Data Survey 

Lapangan dan 

Pengumpulan Data

Penenetuan Pipa Penyalur Gas yang 

akan dianalisis

Menentukan pipeline zoning & 

corrosion circuit

Identifikasi Korosi:

1. Korosi Internal

2. Korosi Sub-surface

3. Korosi atmosferic

Identifikasi Bahaya:

1. Bahaya Fluida Gas

2. Volume Kebocoran

3. Dispersi 

4. Receptor

Pengelompokan Kategori Risiko:

1. Analisa Kualitatif

2. Analisa Semi-Kuantitatif

Tingkat Risiko Acceptable?

 Perhitungan dan Perkiraan:

1. Kekuatan Sisa

2. Umur Sisa

3. Fitness for Service

Tidak

Ya

Mitigasi dan Pengendalian Korosi &

Rekomendasi Rencana Inspeksi 

Selesai

Kesimpulan dan Saran

Data Hasil Analisa:

1. Corrosion Risk Mapping

 2. Geographic information system

Perbaikan,

Penggantian, atau

 Penghentian

Gambar 2. Diagram Alir Metodologi 

Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan (1) studi 

literatur; (2) survey jalur pipa dan 

pengumpulan data terkait seperti data 

desain, operasi, material, spesifikasi, 

inspeksi, gas kromatografi, data geografik 

jalur pipa, dan data historis pipa penyalur; 

(3) pembuatan pemetaan risiko korosi 

dilakukan dengan menentukan contoh pipa 

penyalur dan segmentasi dinamik, 

identifikasi anomaly berdasarkan data 

inspeksi, identifikasi bahaya dan komposisi 

gas dengan data kromatografi gas, 

melakukan tabulasi data, analisis kualitatif 

dan semi-kuantitatif; (4) perhitungan 

kekuatan dan umur sisa, serta asesmen 

korosi internal dan eksternal. (5) penentuan 

operasi, perawatan, dan perbaikan yang 

direkomendasikan pada pipa penyalur; (6) 

menentukan kekuatan sisa dan beberapa 

pertimbangan untuk saran pada 

perancangan desain atau CBDA (corrosion 

based design analysis) untuk pipa baru di 

Indonesia.  
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Corrosion Risk Mapping (CRM) 

CRM akan dilakukan pada pipa penyalur 

offshore dengan diameter 28 inch ini 

melakukan penyaluran gas alam dengan 

tekanan operasi laju alir sebesar 7,731 

MMSCFD (Million standard cubic feet of 

gas per day) pada tekanan operasi 911,32 

psi dan temperatur operasi 85 F (29,44 °C) 

dari fasilitas pemrosesan di Pulau “P” yang 

berada di tengah lautan, dari titik KP 

(kilometer point) 0 sampai KP 138, lalu 

mendapat tambahan dari eksplorasi 

offshore “Q” sebesar 268,345 MMSCFD 

pada pada tekanan operasi 1085 psi dan 

temperatur operasi 85 F (29,44 °C) dari KP 

138 sampai KP 218, dan mendapat 

tambahan kembali sebesar 51,323 

MMSCFD dan 17,342 MMSCFD pada 

pada tekanan operasi 870 psi dan 

temperatur operasi 65 F (18,33 °C) dari 

eksplorasi offshore “R” pada KP 218 

sampai KP 360 hingga menuju ke daratan 

Pulau “S” dengan diterima di fasilitas 

penerima untuk proses dehidrasi gas 

dengan panjang pipa keseluruhan 360 km 

dan total laju alir sebesar 344,343 

MMSCFD. Skema pengaliran ditunjukkan 

pada Gambar 3 dibawah ini. 

 
Gambar 3. Skema penyaluran gas pada pipa 

penyalur offshore “PG-I” (pandangan atas). 

Pipa penyalur offshore 28 inch yang 

dikonstruksi pada tahun 1993 didesain 

untuk tekanan 2000 psi dan temperatur 100 

F (37,78 °C). Material pipa yang digunakan 

adalah API 5L X65 yang memiliki SMYS 

(specified minimum yield strength) sebesar 

65,000 psi dan SMTS (specified minimum 

tensie strength) sebesar 77,000 psi. Pipa ini 

memiliki dua ketebalan, dari Fasilitas 

Pemrosesan KP 0 – KP 9 ketebalan pipa 

(WT) 0,750 inch (19,0 mm) dengan 

spesifikasi detail O.D. 28,25 inch (717,5 

mm) dan I.D. 26,75 inch (679,5 mm), dan 

KP 9 – KP 351 ketebalan pipa (WT) 0,625 

inch (15,875 mm) dengan spesifikasi detail 

O.D. 28 inch (711,2 mm) dan I.D. 26,75 

inch (679,5 mm) dan Corrosion Allowance 

desain 0,118 inch (3 mm) yang 

diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan umur desain 30 tahun pada 

kelas lokasi desain class-1 Div.1. Proteksi 

eksternal menggunakan coating asphalt 

enamel (AE) dengan ketebalan 500 micron 

diperkuat dengan menggunakan fiberglass 

reinforcement dan concrete coating 

(CWC), pada bagian field joint coating 

menggunakan servowrap tape dan mastic 

filler. Bagian internal pipa dilapisi dengan 

menggunakan lapisan tipis epoxy paint anti 

corrosion coating dengan ketebalan 

minimum 1,6 mil atau 40 micron DFT (dry 

film thickness)  untuk proses shipping dan 

proteksi instalasi pipa offshore coating 

internal diaplikasikan powdered epoxy 

resin 300 micron DFT. 

Pipa penyalur onshore dengan diameter 28 

inch ini melakukan penyaluran gas alam 

dengan laju alir sebesar 344,742 MMSCFD 

(Million standard cubic feet of gas per day) 

dari fasilitas penerima di Pulau “S” di 

daratan, lalu dialirkan ke pengguna “K” 

sebesar 33,806 MMSCFD pada KP 26, 

pengguna “L” sebesar 0,846 MMSCFD 

pada KP 29, pengguna “M” sebesar 11,921 

MMSCFD dan 29,489 MMSCFD di KP 49, 

dan pengguna “N” sebesar 11,824 

MMSCFD di KP 55, panjang pipa 

keseluruhan 55 km dan total laju alir sisa 

sebesar 256,854 MMSCFD pada Stasiun 

Metering “N”. Skema pengaliran pipa 

penyalur onshore “PG-II" ditunjukkan pada 

Gambar 4 di bawah ini. 

Pipa penyalur onshore 28 inch yang 

dikonstruksi pada tahun 1993 didesain 

untuk tekanan 1000 psi dan temperatur 100 
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F (37,78 °C). Material pipa yang digunakan 

adalah API 5L X65 yang memiliki SMYS 

sebesar 65,000 psi dan SMYS sebesar 

77,000 psi. Pipa ini memiliki ketebalan WT 

0,5 inch (12,7mm) untuk ruas KP 0+0 

sampai KP 15+5 dan WT 0,438 inch 

(11,125 mm) untuk ruas KP 15+5 sampai 

KP 55. Corrosion Allowance desain 0,118 

inch (3 mm) yang diperkirakan mampu 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan umur 

desain 30 tahun pada kelas lokasi desain 

class-3. 

 
Gambar 4. Skema penyaluran gas pada 

pipa onshore “PG-II” (pandangan atas). 

Data inspeksi pipa penyalur merupakan 

input utama dalam proses analisis risiko 

dan pemetaan risiko korosi. Beberapa data 

terkait pengukuran langsung dan tidak 

langsung dapat diolah menjadi basis data 

untuk pemetaan risiko korosi yang 

diperlukan untuk analisis yang lebih lanjut 

seperti analisis laju korosi, analisis 

kekuatan sisa, dan menentukan interval 

inspeksi selanjutnya.  

Klasifikasi data dilakukan untuk pipa 

penyalur offshore dan onshore untuk 

mempermudah proses pemilahan data. 

Selanjutnya data dikelompokkan 

berdasarkan jenis inspeksi dan monitoring 

yang dilakukan seperti data analisis 

kromatografi gas, data monitoring proteksi 

katodik, data in-line inspection data 

inspeksi visual (ROV untuk offshore atau 

Bellhole untuk onshore seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 5.  

  
Gambar 5. (kiri) Pengamatan kondisi 

coating dengan ROV monitoring pada pipa 

offshore. (kanan)Instalasi dan persiapan 

inspeksi bellhole dan LRUT pada pipa 

penyalur “PG-I” di lokasi landfall pipa 

offshore [8]. 

Pada Gambar 6 berikut ditunjukkan 

beberapa jenis inspeksi pipa penyalur untuk 

basis data inspeksi yang diklasifikasikan 

untuk proses PIMS dan CRM yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

 
Gambar 6. Metode inspeksi dan monitoring 

pada pipa penyalur. 

Analisis yang dilakukan pada contoh gas 

yang dialirkan melalui pipa penyalur ini 

menghasilkan output persen mol methane 

(CH4) memiliki persentase tertinggi sebesar 

86,347 % mol, hal ini menunjukkan bahwa 

karakter gas yang berasal dari sumber di 

pulau “P” memiliki karakter yang hampir 

mendekati wet gas, dimana batas kriteria 

wet gas adalah memiliki kandungan 

methane < 85 %. Gas yang disalurkan 

memiliki kandungan impurities karbon 

dioksida 3,720 % mol dengan komposisi 

umum gas pada Gambar 7 berikut ini. 
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Gambar 7. Hasil kromatografi gas pada 

pipa penyalur offshore “PG-I” dari sumber 

gas fasilitas proses “P”. 

Analisis yang dilakukan pada contoh gas 

yang dialirkan melalui pipa penyalur ini 

menghasilkan output persen mol methane 

(CH4) memiliki persentase tertinggi sebesar 

98,837% mol, hal ini menunjukkan bahwa 

karakter gas yang diterima pada stasiun 

penerima “S” memiliki karakter yang 

sangat baik dan kering, gas yang disalurkan 

masih memiliki kandungan impurities 

karbon dioksida sisa sebesar 0,107% mol 

dengan komposisi gas pada Gambar 8 

berikut. 

 
Gambar 8. Hasil kromatografi gas pada 

pipa penyalur onshore “PG-II” di stasiun 

penerima “S”. 

 

Menurut Muhlbauer[2] secara difinitif 

analisis risiko terdiri dari probabilitas dan 

konsekuensi kebocoran pipa. Faktor yang 

berpengaruh terhadap perhitungan 

kemungkinan kebocoran pipa adalah 

sebagai berikut: (a) Faktor pihak ketiga; (b) 

Faktor korosi; (c) Faktor perancangan; (d) 

Faktor ketidaksesuaian operasi.  

Setiap faktor kalkulasi menggunakan nilai 

relatif dan total probabilitas kebocoran 

merupakan jumlah dari faktor-faktor 

tersebut. Faktor yang menentukan 

perhitungan konsekuensi kebocoran adalah 

sebagai berikut: (a) Product hazard; (b) 

Volume kebocoran; (c) Dispersi; (d) 

Receptor. Diagram alir metodologi analisis 

risiko ditunjukkan pada Gambar 9 berikut 

ini. 

 
Gambar 9. Penilaian relatif dan faktor-

faktor analisis asesmen risiko[2]. 

 

Corrosion Circuit menurut Hodges dkk.[3]  

adalah suatu sistem dari beberapa 

komponen yang dikonstruksi dari 

spesifikasi material yang sama sebagai 

subjek dalam proses dan kondisi operasi 

yang sama. Untuk penerapan model 

corrosion circuit ini jika dalam suatu 

fasilitas proses seperti perpipaan di stasiun 

kompresor, maka pembatasan corrosion 

circuit ini dapat dilakukan dengan 

parameter material, proses, fluida, atau 

operasi yang terjadi. Penerapan pada pipa 

penyalur, model corrosion circuit akan 

diterapkan berdasarkan pertimbangan jenis 

dan resistivitas lingkungan sepanjang jalur 

pipa dan beberapa kondisi perubahan efek 

korosi, yang diolah dari data survey 

lapangan[8] untuk dijadikan acuan untuk 

perhitungan asesmen risiko, dan analisis 

perhitungan untuk CRM. 

Berdasarkan data inspeksi, setelah 

beroperasi 23 tahun anoda korban akan 

mengalami penurunan potensial proteksi 

dan berat akibat adanya arus proteksi yang 

dialirkan kepada pipa yang dilindungi. 

Berdasarkan pengukuran pada anoda ini 

potensial proteksi masih menunjukkan 

kisaran 1042 –mV hingga 1103 –mV, hal 

ini menunjukkan performa anoda masih 

relative baik karena masih di atas minimum 
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900 –mV dan hingga rentang 1050 –mV 

jika melebihi 1150 –mV maka menjadi 

“over-protection” menurut DNV RP B401 

Cathodic Protection Design, 2010, Bagian 

5.4.2. Hasil pengukuran potensial yang 

diolah dari data monitoring proteksi 

katodik[8] ditunjukkan pada Gambar 10 

berikut. 

 

 
Gambar 10. Grafik potensial proteksi 

katodik pada pipa penyalur gas offshore 

“PG-I”. 

Proteksi dengan sistem ICCP relatif dapat 

mudah dikontrol karena TRU (transformer 

rectifier unit) dapat diatur supaya 

kebutuhan proteksi tetap memiliki kisaran 

batas yang diperlukan. Berdasarkan 

pengukuran pada test box potensial proteksi 

masih menunjukkan kisaran 936 –mV 

hingga 1206 –mV untuk posisi off 

pontensial dan kisaran 1187 –mV hingga 

1306 –mV untuk posisi off pontensial, hal 

ini menunjukkan performa anoda masih 

relative baik karena masih di atas minimum 

850 –mV dan hingga rentang 950 -mV 

(untuk pipa yang memiliki temperature > 

40 °C) menurut NACE SP 0169 Control of 

External Corrosion on Underground or 

Submerged Metallic Piping Systems, 2013, 

Subbab 6.2.1.3 dan 6.2.1.4. Hasil 

pengukuran potensial ditunjukkan pada 

Gambar 11 berikut. 

 
Gambar 11. Grafik potensial proteksi 

katodik pada pipa penyalur gas onshore 

“PG-II”. 

Dalam grafik hasil pengukuran bathymetry 

pipa penyalur offshore ditunjukkan 

beberapa lokasi yang terdeksi adanya 

kerusakan coating dan kondisi span pada 

pipa dan beberapa lokasi yang telah 

dilakukan stabilisasi atau rektifikasi yang 

telah dilakukan sebelumnya. kerusakan 

coating terjadi pada beberapa titik KP 

diantaranya terjadi pada rentang zona Z-1, 

Z-2, dan Z-3 seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 12 berikut. 

 
Gambar 12. Kondisi bathymetry dan 

kerusakan coating pada jalur pipa offshore 

“PG-I” hasil monitoring ROV. [8] 

Dari data ILI XYZ atau gyroscopic[8], 

kondisi inklinasi pipa terekam dan 

ditunjukkan pada grafik yang ada pada 

Gambar 13 berikut, terlihat perubahan 

kondisi inklinasi pipa dan kondisi 

penurunan curam pada river crossing 

dibandingkan dengan laju korosi yang 

terjadi. Perhitungan elevasi kritis akan 

dilakukan sesuai dengan persamaan (1) dari 

NACE SP 0206[4] berikut. 

𝜃 = sin−1 (
𝜌𝑔

𝜌𝑙−𝜌𝑔
) × (

𝑣𝑔
2

𝑔×𝑑𝑖𝑑
) × 𝐹   (1) 
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θ : Sudut Inklinasi Kritis, 

(degrees) 

ρg : Densitas Gas  

ρl : Densitas Cairan (diketahui 

dengan tekanan total dan 

temperatur)  

g : Akselerasi Gravitasi 

did : Diameter Internal Pipa  

Vg : Kecepatan Gas Superfisial 

F : Bilangan Froude  

 
Gambar 13. Elevasi hasil intelligent 

pigging (XYZ) pipa onshore “PG-II”.   
 

Contoh data ILI-MFL pada Gambar 14 

terdeteksi pada bagian internal pada KP 

49+110 dengan orientasi cacat pada arah 

jam 10:00. Dimensi cacat ini memiliki 

panjang axial 111 mm, lebar 

circumferential 199 mm dan kedalaman 

16% ketebalan. Kondisi cacat terdeteksi 

sebagai cacat manufaktur atau 

kemungkinan pada saat konstruksi 

mengalami benturan sehingga ada bagian 

yang cekung (warna kuning dan merah) dan 

yang mengalami timbul (warna biru).  

Contoh data ILI-MFL pada Gambar 15 

terdeteksi pada bagian eksternal pada KP 

13+2216 dengan orientasi cacat pada arah 

jam 07:43. Dimensi cacat ini memiliki 

panjang axial 116 mm, lebar 

circumferential 67 mm dan kedalaman 25% 

ketebalan. Kondisi cacat terdeteksi sebagai 

cacat metal loss. 

 
Gambar 14. Metal loss pada permukaan 

internal pipa offshore “PG-I”.[8] 

 

Gambar 15. Metal loss pada permukaan 

eksternal pipa onshore “PG-II”.[8] 

Hasil ILI-MFL tiap titik akan 

dikelompokkan berdasarkan dimensi metal 

loss menurut Pipeline Operator Forum 

(POF) yang diolah dari data ILI MFL[8] 

sehingga diketahui morfologi korosi 

dengan klasifikasi berdasarkan grafik yang 

ditunjukkan pada Gambar 16 berikut.  

 
Gambar 16. Metal loss feature plot (Width 

vs Length). 

Laju korosi pipa offshore “PG-I” 

berdasarkan anomaly yang terjadi pada pipa 

yang memiliki ketebalan WT 0,750 inch 

(19,05 mm) untuk ruas KP 0+0 sampai KP 

9+0 memiliki laju korosi yang terdeteksi 
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1,974 mpy (Int.) dan ketebalan WT 0,625 

inch (15,875 mm) untuk ruas KP 9+0 

sampai KP 90+0 (segmen terinspeksi ILI) 

memiliki laju korosi yang terdeteksi 9,473 

mpy (Int.), dan 7,895 mpy (Ext.). 

Laju korosi pipa onshore “PG-II” 

berdasarkan kelas dimensi anomaly yang 

ditunjukkan pada Gambar 17 beberapa 

bentuk korosi yang terjadi pada pipa yang 

memiliki ketebalan WT 0,5 inch (12,7 mm) 

untuk ruas KP 0+0 sampai KP 15+5 terlihat 

didominasi oleh bentuk axial grooving 

(AXGR) memiliki laju korosi tertinggi 

7,368 mpy dan axial slotting (AXSL) 

memiliki laju korosi tertinggi 7,105 mpy, 

untuk circumferential groov-ing (CIGR) 

kisaran laju korosi tertinggi 5,074 mpy dan 

circumferential slotting (CISL) kisaran laju 

korosi 6,316 mpy, untuk point inspeksi 

dengan laju korosi tertinggi adalah general 

corrosion (GENE) yaitu 7,895 mpy. 

 

 
Gambar 17. Laju korosi berdasarkan kelas 

dimensi anomaly pada pipa penyalur 

onshore “PG-II”. 

Setelah dilakukan pengolahan data inspeksi 

maka input parameter operasi, inspeksi, dan 

historical dianalisis asesmen risiko pada 

pipa onshore dan offshore ini akan 

menunjukkan tingkat risiko spesifik pada 

setiap zona pipa penyalurnya. Pada Gambar 

18 berikut ini ditunjukkan matriks risiko 

untuk pipa offshore memiliki tingkat risiko 

korosi 2-C dan 3-C, sedangkan untuk pipa 

onshore matriks risiko korosi menunjukkan 

tingkat risiko dari 2-C, 3-C, 4-C, dan 2-D.  

 
Gambar 18. Matriks risiko korosi untuk 

pipa penyalur gas offshore “PG-I” dan 

onshore “PG-II” [8]. 

Detail skor POF CRM untuk pipa onshore 

dan untuk pipa offshore memiliki total zona 

yang dianalisis untuk pipa offshore 

berjumlah 58 zona dan untuk pipa onshore 

berjumlah 201 zona yang ada pada grafik 

terlihat pengaruh risiko korosi adalah pada 

korosi eksternal. Faktor ini korosi sub-

surface atau dalam lingkungan tanah yang 

akan berakibat dipengaruhi oleh resistifitas 

lingkungan ROW pipa, coating fitness, 

proteksi katodik, dan interface antara batas 

zona basah dan kering seperti sungai dan 

tanah, atau pipa yang terekspos ke udara. 

Pada pipa offshore analisis risiko 

menunjukkan skor rata-rata LIF 72,41, skor 

rata-rata POF 166,86, untuk analisis CRM; 

skor faktor atmosferik rata-rata 3,38, skor 

korosi internal rata-rata 8,86, skor sub-

permukaan rata-rata 41,91, dan skor POF 

Korosi skor rata-rata total 54,13 

ditunjukkan pada Gambar 22, pada pipa 

onshore analisis risiko menunjukkan skor 

rata-rata LIF 121,78, skor rata-rata POF 

215,38, untuk analisis CRM; skor faktor 

atmosferik rata-rata 7,66, skor korosi 

internal rata-rata 11,73, skor sub-

permukaan rata-rata 46,50, dan skor POF 

korosi skor rata-rata total sebesar 65,9. 

Analisis yang telah dilakukan pada pipa 

offshore dan onshore diatas akan 

memberikan hasil analisis yang 

menunjukkan zona tertentu yang 

mengalami kondisi kritis atau memiliki 

tingkat risiko tinggi baik secara POF atau 

LIF/COF, pada zona tersebut akan 

dilakukan analisis semi-kuantitatif untuk 
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korosi (ECDA dan ICDA) untuk 

mengetahui tingkat ktitis yang dialami. 

Analisis ICDA (NACE SP0206)[4]  yang 

dilakukan pada titik analisis yang dilakukan 

tiap zona segmentasi dinamik berdasarkan 

titik pemasukkan gas dan pengaliran gas ke 

percabangan dengan menggunakan 

persamaan (1) menunjukkan adanya batas 

inklinasi sudut kritis yang dilakukan pada 

zona F1-F4 untuk offshore, dan zona N1-

N4 untuk onshore, analisis ini dilakukan 

dengan dua input data simulasi (garis 

merah) dan hasil perhitungan (garis biru) 

yang nilai sudut inklinasi kritisnya 

menunjukkan perbedaan pada bagian 

offshore akan tetapi berdekatan pada bagian 

onshore seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 19 berikut.  

 
Gambar 19. Sudut inklinasi kritikal pada 

pipa penyalur offshore “PG-I” (F) dan 

onshore “PG-II” (N). 

Perhitungan selanjutnya dilakukan untuk 

mengetahui kekuatan sisa dan batas tekanan 

aman yang diijinkan untuk tekanan operasi 

pada pipa penyalur dengan menggunakan 

persamaan (2) untuk metode original dan 

persamaan (3) untuk metode modified 

(ASME B31G) [5] berikut ini. 

 

𝑆𝐹 = 𝑆𝑓𝑙𝑜𝑤 [
1−2

3⁄ (𝑑 𝑡⁄ )

1−2
3⁄ (𝑑 𝑡⁄ )/𝑀

]            (2) 

 

𝑆𝐹 = 𝑆𝑓𝑙𝑜𝑤 [
1−0.85(𝑑 𝑡⁄ )

1−0.85(𝑑 𝑡⁄ )/𝑀
]     (3) 

SF : Perkiraan tingkat tegangan 

kegagalan, psi 

Sflow : Tegangan aliran, psi 

M : Faktor magnifikasi tegangan 

t  : Tebal pipa, mm 

d  : Kedalaman cacat, mm 

 

Berdasarkan perhitungan metode original 

Ps (Safe Operating Pressure) pada titik 

dengan kedalaman korosi 4,773 mm adalah 

1592,9 psi, dengan metode modified adalah 

1591,9 psi untuk pipa offshore. Perhitungan 

metode original pada titik dengan 

kedalaman korosi 4,612 mm adalah 1203,6 

psi, dengan metode modified adalah 1192,6 

psi untuk pipa onshore. Gambar 20 berikut 

menunjukkan Ps untuk beberapa titik 

dengan metal loss tertinggi, dimana warna 

ungu dan biru muda untuk pipa offshore, 

merah tua, hijau dan biru tua untuk onshore. 

Garis merah adalah tekanan operasi untuk 

offshore dan garis jingga untuk onshore. 

 
Gambar 20. Tekanan operasi aman (Ps) 

pada pipa penyalur offshore PG-I dan 

onshore PG-II. 

Sebagai faktor pembanding maka 

dilakukan perhitungan kekuatan sisa 

dilakukan dengan persamaan (4) dengan 

metode fitness for service (API 579/ASME 

FFS-1) [6] dengan modifikasi formula untuk 

penerapan pada pipa penyalur menurut 

Escoe [7] berikut ini. 

𝑀𝐴𝑊𝑃 =
(𝑡𝑚𝑚−𝐹𝐶𝐴)(1.0−

𝑅𝑆𝐹𝑎

𝑀𝑡
)∙𝑆𝑥∙(𝐹)∙(𝐸)∙(𝑇)

(𝑅𝑆𝐹𝑎−
𝑅𝑆𝐹𝑎

𝑀𝑡
)∙𝑅𝑐

  (4) 

FCA : Future corrosion allowance, 

mm 
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tmm : Minimum required wall 

thickness, mm 

Rc : Calculated Radius 

RSFa : Allowable Remaining 

Strength Factor 

Sx : Specified Minimum Yield 

Strength (SMYS), psi 

F : Faktor desain 

E : Faktor Sambungan 

Longitudinal 

T : Faktor derating temperatur 

 

Berdasarkan perhitungan diatas maka nilai 

FFS untuk pipa penyalur offshore dengan 

kedalaman korosi 4,773 mm adalah 2972 

psi, dan pipa penyalur onshore dengan 

kedalaman korosi 3,994 mm adalah 653 psi. 

Kesimpulan 

Dari aplikasi metode CRM pada studi kasus 

pipa penyalur offshore 28 in x 360 km dan 

onshore 28 in x 55 km ini dapat 

disimpulkan: 

1.Metode pemetaan risiko korosi 

menunjukkan pipa penyalur offshore dan 

onshore memiliki karakteristik laju 

korosi internal yang bervariasi. Terdapat 

anomaly metal loss pipa offshore pada KP 

60,624 dan pipa onshore pada KP 13,221 

dan KP 40,987 yang menunjukan titik 

laju korosi tertinggi. Kondisi ini tidak 

dapat diketahui secara rinci jika tidak 

menggunakan ILI MFL dan metode 

analisis risiko semi-kuantitatif. 

2.Tekanan operasi pada kedua pipa 

penyalur di atas harus dibawah MAOP 

hasil analisis. 

3.Kondisi topografi pipa dengan inklinasi 

melebihi sudut inklinasi kritis hasil 

analisis ICDA berpotensi mengalami 

korosi dan direkomendasikan untuk 

dijadikan sample inspeksi. 

4.Kondisi korosi pada pipa penyalur PG-I 

dan PG-II dapat dijadikan input data yang 

dipertimbangkan untuk CBDA. 
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Abstrak 

Proses cetak injeksi merupakan salah satu metode pembentukan produk plastik yang banyak 

digunakan. Parameter injeksi merupakan faktor yang penting dalam proses cetak injeksi. 

Parameter yang berpengaruh dalam proses injeksi antara lain temperatur material leleh, tekanan 

injeksi, kecepatan injeksi dan tekanan holding. Polymer yang digunakan dalam proses injeksi 

beragam, salah satu yang banyak digunakan  adalah Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). 

Perubahan dari parameter dapat mempengaruhi mechanical properties dari material seperti 

tensile strength; stress@yield, elongation @yield, dan impact strength. Tensile strength 

mengukur kekuatan material terhadap beban tarikan dan perubahan panjangnya. Kemampuan 

untuk menahan beban tarikan dilihat dari angka stress@yield. Dengan menggunakan metode 

3k factorial design dicari signifikansi dari empat faktor setting parameter dengan 3 level dan 3 

replikasi diperoleh 243 data. Hasil yang didapat, temperature merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap stress@yield dengan besaran 200° C dan dibuktikan dengan dengan F-

value 48,66 diikuti dengan tekanan injeksi yang terbaik adalah 70% dibuktikan dengan dengan 

F-value 6,85. Kombinasi terbaik untuk mendapatkan stress@yield untuk polymer ABS yang 

optimal, setting parameter injeksi menggunakan temperatur 200° C, injection speed 57%, 

injection pressure 90% dan holding pressure 40% 

Kata kunci : Parameter injeksi, polymer ABS, mechanical properties, stress@yield, 3k factorial 

design. 

Pendahuluan 

Polymer saat ini digunakan pada 

berbagai aplikasi produk karena memiliki 

keunggulan pada kemudahan dalam proses 

pembentukan, tidak korosif dan dapat 

didaur ulang. Dengan titik leleh yang relatif 

rendah dan sifat perubahan molekul, 

polymer dapat di proses dengan mudah 

serta dapat di proses ulang. Salah satu 

proses yg banyak digunakan untuk proses 

pembentukan produk adalah injeksi 

molding dengan menggunakan tekanan 

untuk menginjeksikan material leleh ke 

dalam cetakan. 

Dalam proses cetak injeksi, ada beberapa 

parameter yang harus diperhatikan untuk 

mendapatkan kualitas produk dan 

mechanical properties yang optimal. 

Secara umum pembagian parameter ada 

pada temperatur leleh material, proses 

injeksi dan charging serta proses holding. 

Temperatur berpengaruh terhadap 

kekentalan dan laju alir dari material leleh. 

Pada proses injeksi, setting tekanan dan 

kecepatan  injeksi berpengaruh terhadap 
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proses pengisian material leleh ke dalam 

cetakan. Saat charging atau pengumpanan 

butiran material mentah untuk dilelehkan, 

kecepatan putaran screw dan tekanan 

pengumpanan berpengaruh terhadap 

kepadatan dari material leleh yang akan 

diinjeksikan. Holding adalah penekanan 

akhir dari material yang sudah mengisi dari 

rongga cetakan saat sudah menjadi bentuk 

produk. Tekanan holding akan berpengaruh 

terhadap kepadatan dari produk.  

Mechanical properties yang secara 

umum menjadi pertimbangan dari sebuah 

material antara lain Tensile strength untuk 

mengetahui kemampuan material terhadap 

kekuatan tarik serta pertambahan panjang 

dari material saat mengalami penarikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

keterkaitan faktor setting parameter 

terhadap mechanical properties dengan 

menggunakan material polymer 

acrylonitrile butadiene styrene (ABS) 

sehingga dapat menjadi pertimbangan pada 

saat akan melakukan setting parameter 

sesuai dengan kebutuhan dari mechanical 

properties yang dibutuhkan pada produk. 

Literature Review. Salah satu proses 

yang banyak digunakan untuk proses 

pembentukan produk adalah injection 

molding dengan menggunakan tekanan 

untuk menginjeksikan material leleh ke 

dalam cetakan [1]. Untuk menginjeksikan 

material ke dalam cetakan ada parameter 

yang berpengaruh terhadap hasil produk 

termasuk didalamnya adalah properties 

materialnya.  

Pada penelitian mengenai sifat mekanik 

dan termal untuk cetakan HDPE pada suhu 

cetakan  dan  kecepatan injeksi, ditemukan 

bahwa kekuatan tarik, tegangan hasil, 

modulus tarik dan kekerasan yang lebih 

tinggi diperoleh ketika suhu cetakan itu 

meningkat [2]. Sifat mekanik dari komposit 

yang terbuat dari HDPE daur ulang dalam 

beberapa kasus lebih baik dari komposit 

yang terbuat dari PP daur ulang, namun 

ketika menambahkan konten serat rendah, 

komposit mereka menunjukkan sifat 

mekanik yang lebih baik daripada ketika 

non komposit digabungkan [3]. Efek dari 

parameter proses pencetakan injeksi 

termasuk flow rate injection, temperatur, 

packing pressure menggunakan serat 

komposit yang diperkuat polystyrene dapat 

mempengaruhi elastisitas dan modulus 

tarik dar produk [4]. Mechanical properties 

produk injeksi dapat ditentukan dari setting 

parameter injection rate, suhu leleh 

material dan putaran screw pada saat proses 

pelelehan [5]. Faktor jenis material mold 

juga berpengaruh terhadap optimalisasi 

hasil parameter injeksi [6].  

Optimalisasi mechanical properties dari 

plastik daur ulang dengan dapat dilakukan 

dengan mengoptimalkan parameter proses 

[7]. Penelitian mechanical properties dari 

polymer ABS juga dilakukan namun lebih 

terfokus pada campuran yang tepat antara 

material murni dengan daur ulang [8]. 

Untuk mengetahui mechanical 

properties dari material dibutuhkan 

pengujian diantaranya pengujian tarik 

untuk mengetahui kekuatan terhadap beban 

tarik dan pertambahan panjangnya dan uji 

impact untuk mengetahui kemampuan 

penyerapan energi dari material. Penelitian 

perilaku pengujian tarik terhadap polymer 

polystyrene dan polypropylene 

menyebutkan perbedaan hasil pengujian 

karena aliran material yang tidak merata 

saat proses produksi [9]. Aliran yang tidak 

merata ini dapat terjadi karena setting 

parameter dari proses injeksinya. 
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Dari beberapa tulisan diatas, dapat 

dilihat setting parameter memiliki korelasi 

terhadap mechanical properties dari produk 

yang dihasilkan. Penelitian tentang 

mechanical properties yang bisa 

didapatkan dari setting parameter proses 

cetak injeksi [7,8,9] dan penelitian 

pengaruh dari material cetakan terhadap 

setting parameter [6] telah dilakukan, 

namun belum ada eksperimen yang 

bertujuan untuk mencari faktor setting 

parameter yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap mechanical properties 

terutama stress @ yield dari polymer 

acrylonitrile butadiene styrene (ABS). 

Metode Penelitian 

Data. Untuk mendapatkan data dari 

pengujian, diperlukan tahapan mulai dari 

persiapan material sampai dengan 

pengujian hasil cetak injeksi. Persiapan 

specimen uji tarik dengan proses injeksi 

cetak injeksi, ukuran sesuai dengan standar 

pengujian ASTM D638 type 1 seperti 

ditunjukkan gambar 2. Kecepatan 

penarikan pada saat pengujian tarik sebesar 

10mm/menit. Dimensi penting pada benda 

uji diuraikan sebagai berikut:  

 

1.Lebar (W)  = 13 ± 0,5 mm 

2.Panjang (L)  = 57 ± 0,5 mm 

3.Lebar keseluruhan (Wo)= 19 ± 6,4 mm 

4.Panjang keseluruhan (Lo)  = 165 mm 

5.Panjang ukur (G) = 50 ±0,25mm 

6.Jarak antar grip (D) = 115 ± 1mm 

 

Material yang digunakan adalah polymer 

ABS LG H1 100 diproses dengan 

menggunakan mesin injeksi Hwa Chin 160 

SE dengan mold pengujian tarik dan hasil 

proses cetak injeksi di uji mechanical 

properties dengan mesin uji tensile 

Galdabini 2500. Flow process pembuatan 

specimen dan pengolahan data dapat dilihat 

pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Flow process mendapatkan data 

dan hasil analisa 

 

 

Gambar 2. Bentuk dan dimensi dari 

specimen uji tarik material plastik ASTM 

D638 

Prosedur. Pada tahapan cetak injeksi, 

parameter yang dimasukkan sebagai 

variabel adalah temperatur, kecepatan 

injeksi, tekanan injeksi dan tekanan 

holding. Level yang digunakan pada 

variable ini dapat dilihat pada table 1. 

Persiapan material 

Proses cetak injeksi 

specimen 

Persiapan 

specimen 

Standart  

ASTM 

D638 

Pengujian tarik 

Pengolahan hasil 

pengujian 
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Tabel 1. Variable Faktor dan Level dari 

Setting Parameter. 

Faktor Level 

1 2 3 

Temperatur 

(°C) 

200 

°C 

210 

°C 

220°C 

Kecepatan 

injeksi (%) 

57% 70% 80% 

Tekanan 

injeksi (%) 

70% 80% 90% 

Tekanan 

holding (%) 

20% 40% 60% 

Dari setting parameter dengan level 

yang ada dilakukan eksperimen dengan 

kombinasi 34 = 81 kombinasi dan replikasi 

sebanyak 3 kali, sehingga total data 243. 

Gambar 3 menunjukkan mold specimen uji 

tarik dengan acuan dimensi ASTM D638 

type 1 [10]. Gambar 4 menunjukkan 

specimen hasil injeksi yang sudah 

dipersiapakan. Gambar 5 dan 6 

menunjukkan mesin dan hasil dari 

pengujian tarik polymer ABS. 

 

Gambar 3. Mold specimen uji tarik 

 

 
Gambar 4. Bentuk jadi polymer ABS 

  

Gambar 5. Mesin pengujian tarik 

  

Gambar 6. Polymer ABS sebelum dan 

setelah proses pengujian 

Pengolahan dan Analisis Data 

Uji tarik dilakukan pada material 

polymer ABS dengan 4 setting parameter 

yaitu, temperatur, injection speed, injection 

pressure, dan holding pressure. Masing-

masing dari parameter tersebut diatur 3 

level berbeda yang dikelompokkan menjadi 

low, mid, dan high level. Berdasarkan 

kondisi tersebut maka dapat dapat 

dilakukan pengolahan data menggunakan 

34 factorial design, yang berarti bahwa 

terdapat 4 faktor yang masing-masing 

mempunyai 3 level yang berbeda [11]. 

Pengolahan data dilakukan 

menggunakan uji dua ujung dengan tingkat 

kepercayaan 95%(𝛼 = 0,05). Dalam hal 

ini direfleksikan dalam dua statistical 

hypothesis; 𝐻0 ∶  𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 dan  𝐻1 ∶

 𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3. Notasi 𝜇1, 𝜇2, dan 𝜇3 

menyatakan level 1, 2, dan 3 dari keempat 
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faktor dan interaksi antar faktor. Data yang 

diperoleh berjumlah 3𝑘 × 𝑛 = 34 × 3 =

243  

Dengan menggunakan program Minitab 

17, hasil yang diperoleh dari uji tarik 

polymer ABS dengan 34 factorial design 

dan 3 replikasi dapat dilihat pada tabel 2. 

Berdasarkan hasil pengujian yang 

ditunjukkan pada tabel 2, dapat diketahui 

bahwa terdapat beberapa faktor dan 

interaksi antar faktor yang berpengaruh 

terhadap kekuatan polymer ABS terhadap 

tarikan sehingga hipotesis H1 diterima. 

Faktor yang paling berpengaruh adalah 

temperatur dengan nilai F yang paling 

besar. Faktor kedua adalah Injection 

Pressure. Sedangkan Holding Pressure dan 

Injection Speed dapat dikatakan tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan 

karena mempunyai P-Value > 𝛼. 

Pada bagian interaksi antar faktor, 

sebagian besar dari faktor-faktor tersebut 

tidak menunjukkan pengaruh interaksinya, 

hanya interaksi antara temperatur dan 

holding pressure yang cukup berpengaruh. 

Interaksi antara temperatur dan injection 

pressure hampir dapat dikatakan 

berpengaruh karena mempunyai nilai P-

value yang mendekati 𝛼. Grafik yang 

menunjukkan pengaruh faktor-faktor dan 

interaksi antar faktor ditunjukkan pada 

gambar 7 dan 8. 

Tabel 2. Hasil pengolahan dengan 

Minitab17 dengan metode 34 factorial 

design. 

Analysis of Variance 

 

     

Degree 

of 

Freedom 

Sum of 

Square 

Mean 

Square 

F-

Value 

P-

Value 

Source 80 109.132 1.3642 2.38 0.000 

Linear 8 65.819 8.227 14.34 0.000 

Temperature  2 55.854 27.9271 48.66 0.000 

Injection speed 2 0.715 0.3573 0.62 0.538 

Injection Pressure 2 7.858 3.9289 6.85 0.001 

Holding Pressure 2 1.393 0.6963 1.21 0.300 

2-Way Interactions 24 20.827 0.8678 1.51 0.070 

Temperature * 

Injection speed 
4 2.145 0.5364 0.93 0.445 

Temperature * 

Injection Pressure 
4 5.414 1.3536 2.36 0.056 

Temperature * 

Holding Pressure 
4 5.974 1.4935 2.60 0.038 

Injection 

speed*Injection 

Pressure 

4 1.359 0.3398 0.59 0.669 

Injection 

speed*Holding 

Pressure 

4 3.742 0.9356 1.63 0.169 

Injection 

Pressure*Holding 

Pressure 

4 2.192 0.5479 0.95 0.434 

3-Way Interactions 32 9.822 0.3069 0.53 0.980 

Temperature * 

Injection 

speed*Injection 

Pressure 

8 2.733 0.3416 0.60 0.781 

Temperature * 

Injection 

speed*Holding 

Pressure 

8 3.097 0.3872 0.67 0.713 

Temperature 

*Injection 

Pressure*Holding 

Pressure 

8 2.823 0.3528 0.61 0.765 

Injection 

speed*Injection 

Pressure*Holding 

Pressure 

8 1.169 0.1461 0.25 0.979 

4-Way Interactions 16 12.664 0.7915 1.38 0.158 

Temperature * 

Injection 

speed*Injection 

Pressure*Holding 

Pressure 

16 12.664 0.7915 1.38 0.158 

Error 162 92.971 0.5739   

Total 242 201.102    

 

 

Gambar 7. Pengaruh faktor-faktor tanpa 

interaksi terhadap stress @ yield 
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Gambar 8. Pengaruh interaksi antar faktor 

terhadap stress @ yield 

Berdasarkan data uji tarik yang 

diperoleh, dapat ditemukan kombinasi 

faktor untuk setting parameter dalam 

pembuatan polymer ABS yang memiliki 

nilai Stress @ Yield yang optimal. Gambar 

9 menunjukkan 5 kombinasi terbaik yang 

dapat menghasilkan nilai rata-rata yang 

optimal, 

 

Gambar 9. Optimalisasi nilai respon 

(Stress @ Yield) 

Jadi, kombinasi terbaik adalah setting 

Temperatur level 1, Injection Speed level 1, 

Injection Pressure level 3, dan Holding 

pressure level 2. 

 

Kesimpulan 

Paper ini menyajikan analisis mengenai 

faktor apa saja yang berpengaruh pada 

kekuatan material polymer ABS terhadap 

uji tarik. Dari serangkaian proses analisis 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang paling berpengaruh 

adalah temperatur dengan F-value 48,66. 

Berdasarkan grafik pengaruh faktor tanpa 

interaksi, temperatur yang paling baik 

adalah 200° C. Injection pressure 

merupakan faktor kedua yang berpengaruh 

dengan F-value 6,85. Berdasarkan grafik 

pengaruh faktor tanpa interaksi, injection 

pressure yang terbaik adalah 70%. 

Sedangkan injection speed dan holding 

pressure memiliki pengaruh yang kurang 

signifikan terhadap nilai stress@yield. 

Berdasarkan data uji tarik, untuk 

mendapatkan stress@yield yang optimal 

didapat kombinasi terbaik setting parameter 

injeksi untuk polymer ABS dengan 

temperatur 200° C, injection speed 57%, 

injection pressure 90% dan holding 

pressure 40%  
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Abstrak  

Pengoperasian tuas kopling, rem dan gas adalah keharusan saat mengemudi kendaraan roda 

empat. Tetapi menjadi masalah bagi pengemudi dengan kendala kaki. Pengoperasian tuas 

kopling, rem dan gas dengan penggerak elektrik menjadi solusi alternatif yang menarik untuk 

dirancang agar pengemudi dengan kendala kaki dapat mengemudi sebagaimana mestinya. 

Perancangan penggerak elektrik sebagai langakah awal menuju otomasi. Perancang dimulai 

dengan mengidentifikasi kebutuhan yang merupakan langkah awal untuk mendapat parameter 

permasalahan dan mengetahui fungsi dan tugas alat penggerak ketiga tuas tersebut. Tujuan 

identifikasi kebutuhan untuk mencari keinginan calon pemakai dan untuk membangun 

komunikasi antar calon pemakai dan pengembang.Dengan cara ini diharapkan menjamin 

kepuasan pemakai dan sesuai dengan aspek ergonomika, aspek teknis dan aspek lainnya.   

 

Kata kunci: Pengoperasian tuas kopling, rem dan gas kendaraan, kendala kaki, penggerak 

elektrik, identifikasi kebutuhan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Mengemudi kendaraan mobil adalah 

suatu yang biasa bahkan mungkin menjadi 

kebutuhan bagi masyarakat perkotaan. Hal 

ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat 

dengan kondisi fisik yang normal, tetapi hal 

ini menjadi kendala bagi masyarakat yang 

memilik kendala fisik disabilitas, terutama 

kaki. Kerja pokok kaki pada saat 

mengemudi adalah pengoperasian tuas 

kopling, rem dan gas. Untuk memenuhi 

operasi tersebut dibutuhkan alat bantu agar 

penyandang disabilitas dapat mengendarai 

mobil dengan normal. Setelah perancangan 

penggerak ketiga tuas secara mekanis, pada 

makalah ini identifikasi perancangan alat 

bantu penggerak ketiga tuas ini dibuat 

untuk sebagai pengganti kerja kaki secara 

elektrik . 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat spesifikasi detail dari alat bantu 

penggerak ketiga tuas (kopling rem dan 

gas) dengan penggerak motor listrik 

berdasarkan hasil perhitungan gaya dorong 

tuas rem, kopling dan gas. 

 

 

Gambar 1. Tuas kopling, rem dan gas 
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Tahapan Perancangan  

Tahapan perancangan adalah konsep 

pengembangan dari suatu produk yang 

merupakan urutan pekerjaan yang 

dilakukan dalam melaksanakan 

perancangna. proses perancangan alat bantu 

operasi tuas kopling, rem dan gas ini 

diperlihatkan pada gambar 2 dibawah  

 

Misi  

Misi adalah langkah pertama yang 

harus diketahui. Pada tulisan ini misinya 

adalah untuk mengetahui daftar kehendak 

pada perancangan penggerak ketiga tuas 

(kopling, rem dan gas). Dalam hal ini 

ditentukan motor listrik sebagai 

penggeraknya.  

Hal ini penting untuk mengetahui Cetak 

Biru (blue print) dari pengembangan 

penggerak ketiga tuas ini. Sehingga produk 

tersebut dapat dibuat sesuai dengan 

kebutuhan 

 
Gambar 2. Tahapan Perancangan  

 

Identifikasi Kebutuhan Pelanggan  

Tujuan pada tahapan ini adalah untuk 

mengetahui keinginan pelanggan dan untuk 

membangun komunikasi antar pelanggan 

(pengguna/pemakai) dan pengembang. 

Hasil dari hubungan ini adalah mengetahui 

secara pasti, berjenjang dan jelas apa-apa 

yang diinginkan oleh pelanggan sebagai 

pengguna dari barang yang kita 

kembangakan. Secara rinci tujuan dari 

tahapan ini adalah:  

 Menjamin bahwa produk memang 

mengarah pada kebutuhan pelanggan.  

 Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan 

yang tersembunyi.  

 Menjamin bahwa spesifikasi produk 

didasarkan fakta yang benar.  

 Menciptakan pengarsipan yang baik 

untuk kebutuhan pengembangan.  

 Menjamin tidak ada kebutuhan yang 

terlupakan atau hilang. 

 Mengembangkan pengertian antara 

keinginan pelanggan secara umum 

dengan anggota tim pengembang  

 

Dalam penelitian ini, daftar kehendak 

adalah yang juga harus diketahui adalah 

identifikasi kebutuhan pemakai. Hal ini 

digunakan sebagai parameter untuk 

mengetahui sejauh mana permasalahan 

penggerak ketiga tuas ini yang mungkin 

terjadi. Disamping itu juga untuk 

mengetahui fungsi dan tugas dari 

penggerak ketiga tuas. Kegunaan 

identifikasi pelanggan adalah untuk 

menjamin saluran informasi antara 

kebutuhan pasar dengan tim pengembang.  

Dengan demikian diharapkan akan 

menjamin kepuasan pelanggan sebagai 

pemakai dan sesuai aspek teknis, aspek 

mekanis, aspek ergonomis dan aspek 

lainnya. Seluruh data awal ini menjadi 

acuan untuk membuat spesifikasi motor 

penggerak tuas kopling, rem dan gas.  

Sebagai bahan pertimbangan pemilihan 

dimensi motor penggerak, penulis telah 

menghitumg pada makalah sebelumnya, 

besar gaya dorong ketiga tuas diatas 

sebagai berikut (tabel 1):  
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Tabel 1. Perhitungan beban pada 

masing-masing tuas (Annas, 2015) 

Tuas 
L1 

(cm) 
L2 

(cm) 
Fc 
(N) 

Fv 
(N) 

Kopling  30 10 30 10 

Rem  30 10 25 8.333333 

Gas  20 18 10 9 

 

Gambar 3. Sketsa tuas kopling 

(http://www.thecartech.com)  

 

Dari gambar 3 diatas, dapat diketahui 

bahwa besarnya gaya tekan tuas (Fv) 

terhadap gaya tekan piston (Fc) adalah 

perbandingan antara panjang lengan tuas 

keseluruhan (L1) dengan panjang penekan 

(L2).  

Hal lain yang perlu diketahui adalah 

spesifikasi motor penggerak terkait dengan 

kecepatan, gaya serta daya motor. Ini 

diperlukan agar hasil rancangan dapar 

bekerja sesuai dengan keinginan.  

Dengan informasi diatas, maka penulis 

berusaha membuat spesifikasi, dimulai 

dengan menyusun identifikasi masalah 

berupa daftar matriks kebutuhan (tabel 2) 

dibawah ini     

 

 

 

 

 

Tabel 2. Tabel matrik kebutuhan 
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GAYA     

1. Mudah dioperasikan dengan tangan     v  
2. Motor penggerak bekerja lembut    v  

ERGONOMI     

1. Kontrol penggerak berada dalam 

jangkauan 

   V 

2. Tuas kontrol penggerak dalam 

posisi atau postur normal 

   V 

3. Memiliki beban ringan     V 

GEOMETRI     

1. Sesuai dengan ukuran ruang kemudi     V 

MATERIAL     

1. Mudah didapat  v    

2. Memiliki umur pakai yang panjang  v    

3. Memiliki kekuatan untuk 

menggerakkan ketiga tuas 

 v   

PRODUKSI &PERAWATAN    V 

1. Diproduksi secara mudah & murah  v    

2. Memerlukan perawatan sederhana v    

3. Handal  v    

 

Berdasarkan daftrar kehendak diatas, 

penulis melakukan ujicoba pembuatan 

penggerak ketiga tuas pada mock-up ruang 

kemusi (gambar 3).  
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Gambar 2. Mock-up Alat Bantu Penggerak 

Ketiga Tuas  
 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan tulisan di atas dapat 

disimpulkan: 

a. Alat bantu penggerak tuas diperlukan 

bagi penyandang disabilitas kali  

b. Untuk membuat alat bantu penggerak 

ketiga tuas diperlukan spesifikasi yang 

lengkap 

c. Sebelum dibuat spesifikasi diperlukan 

identifikasi masalah terutama dari 

pengguna  
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Abstrak 

Pada penelitian ini, dikaji tentang aplikasi mekanisme paralel tiga derajat kebebasan (3-dof) 

tipe spherical untuk meningkatkan kemampuan mesin perkakas konvensional agar dapat 

berperilaku sebagai five-axis machine tool. Penelitian difokuskan pada perancangan dan 

pembuatan sebuah prototipe mekanisme paralel 3-dof tipe spherical yang akan diaplikasikan 

untuk menambah derajat kebebasan pahat atau benda kerja berupa gerak rotasi sehingga 

orientasinya dapat divariasikan sesuai dengan kebutuhan.  

 

Mekanisme paralel yang dikembangkan disusun oleh rantai kinematik URU (universal-

revolute-universal) dengan indikasi capaian berupa workingspace yang besar dan kekakuan 

yang tinggi. Sintesa dimensi dilakukan untuk menentukan enam konstanta kinematik dengan 

mempertimbangkan constraint singularity dan actuation singularity. Selanjutnya dua kondisi 

singular tersebut disintesa dengan metode screw dan reciprocal screw. Pengujian statik 

dilakukan untuk melihat pengaruh sensitifitas kesalahan dimensi dan geometri terhadap 

compensatable error dan uncompensatable error. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh 

kesalahan dimensi yang terjadi akibat proses menufaktur dan assembly yaitu kesalahan 

pemasangan rantai kinematik pada base dan platform sebesar 0,5˚, ketidak sejajaran sumbu 

join revolut sebesar 0,15˚ serta ketidak simetrisan pemasangan rantai kinematik pada base dan 

platform sebesar 0,1˚. 

 

Mengacu pada kesalahan dimensi yang terjadi pada prototipe mekanisme paralel 3-dof tipe 

spherical, selanjutnya dilakukan evaluasi compensatable error dan uncompensatable error 

secara eksperimental. Dari hasil pengukuran diperoleh compensatable error maksimum 

sebesar 1˚ dan uncompensatable error maksimum sejauh 1,06 mm.  

 

Kata Kunci : spherical parallel mechanism, compensatable error, uncompensatable error 

Pendahuluan 

Mekanisme paralel merupakan suatu 

mekanisme dimana batang diam (base) dan 

batang output (platform) dihubungkan oleh 

beberapa rantai kinematik yang disusun 

secara paralel. Apabila dibandingkan 

dengan mekanisme seri, maka mekanisme 

paralel memeliki beberapa kelebihan 

diantaranya adalah mekanisme paralel 

memiliki kekauan yang tinggi sehingga 

strukturnya lebih stabil jika dioperasikan 

pada kecepatan tinggi. Disamping itu 

inersia komponen bergerak mekanisme 

paralel dapat dibuat lebih rendah sehingga 

daya dan ukuran motor penggerak yang 

dibutuhkan pun juga relatif lebih kecil. 

Selanjutnya mekanisme paralel memiliki 

modus gerak yang berlebih, sehingga 
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memungkinkan untuk digunakan sebagai 

penambah derajat kebebasan pahat dan 

benda kerja. Dari beberapa kelebihan yang 

dimilikinya, maka mekanisme paralel 

dirasa cocok diaplikasikan sebagai mesin 

perkakas yang membutuhkan ketelitian dan 

kepresisian yang tinggi serta mampu 

bergerak dalam beberapa axis. 

Dari beberapa riset terdahulu, telah 

dilakukan penelitian terkait penggunaan 

mekanisme paralel sebagai mesin perkakas. 

Pada tahun 2006 telah dibuat sebuah 

prototipe mesin freis untuk aplikasi high 

speed machining. Struktur mekanik 

prototipe tersebut menggunakan 

mekanisme paralel tiga derajat kebebasan 

dengan konfigurasi RRPRR [1]. Kemudian 

pada tahun 2011 juga telah dikembangkan 

sebuah tripod berbasis mekanisme paralel 

untuk aplikasi mesin perkakas. Tripod 

tersebut terdiri dari fix base dan moving 

platform yang dihubungkan oleh tiga rantai 

kinematik dengan konfigurasi UPU [2]. 

Selanjutnya pada tahun 2013 telah 

dirancang sebuah prototipe mesin CNC 3-

axis berbasis mekanisme paralel. Mesin 

CNC tersebut ditopang oleh dua rantai 

kinematik dengan konfigurasi berbasis 

2PRR-PPR [3].    

Pada penelitian ini, sebelumnya juga 

telah dilakukan perancangan prototipe 

mekanisme paralel tiga derajat kebebasan 

(3-dof) tipe spherical URU untuk aplikasi 

machine tools [4]. Prototipe tersebut telah 

didesain sedemikian rupa sehingga dapat 

digunakan untuk menambah modus gerak 

pahat dan benda kerja. Hal ini dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kemampuan mesin perkakas konvensional 

agar berprilaku seperti mesin perkakas 

modern (five axis machine tools). 

Namun dalam pembuatan sebuah 

prototipe mesin perkakas berbasis 

mekanisme paralel, ketelitian dan 

kepresisian gerak output yang dihasilkan 

sangat dipengaruhi oleh ketelitian dimensi 

dan geometri komponen bergerak yang 

menyusun mekanisme tersebut. Penelitian 

yang dilakukan oleh NI Yanbing 

menunjukan bahwa kesalahan dimensi 

mekanisme paralel 2T1R berpengaruh 

negatif terhadap gerak output mekanisme 

yang dihasilkan [5]. Hal yang sama juga 

dilakukan oleh Xin-Jun Liu, bahwa error 

index yang terjadi pada mobilitas tools head 

3-PVPHS and 3-PVRS juga dipengaruhi 

oleh ketidak-tepatan konstanta kinematik 

dan dimensi struktur [6]. 

Untuk memperoleh gerak ouput 

prototipe mekanisme paralel tiga derajat 

kebebasan (3-dof) tipe spherical URU yang 

sesuai dengan desain awal , maka pada 

penelitian ini dilakukan investigasi 

kesalahan dimensi dan geometri yang 

bersumber dari proses manufaktur. 

kesalahan tersebut selanjutnya dianalisa 

untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap compensatable 

errors dan uncompensatable errors yang 

terjadi pada struktur mekanisme paralel 

tersebut. 

 

Mekanisme paralel tiga derajat 

kebebasan (3-dof) tipe spherical URU  

Mekanisme paralel tipe spherical 

merupakan mekanisme yang dirancang 

untuk mampu bergerak secara rotasi murni. 

Mekanisme ini terdiri dari tiga rantai 

kinematik yang berfungsi sebagai 

penghubung fix base dengan moving 

platform seperti diperlihatkan pada Gambar 

1. 

Pada dasarnya tiga rantai kinematik 

yang menopang mekanisme paralel tipe 

spherical disusun oleh lima join revolut 

(R1, R2, R3, R4, R5). Namun dengan 

komposisi lima join revolut (5R) 

mekanisme paralel sangat sulit untuk 

dikontrol. Oleh karenanya untuk 

kesederhanaan konfigurasi mekanisme 

paralel tersebut, maka bentuk 5R 

selanjutnya dirubah menjadi bentuk 

Universal Revolute Universal (URU). 

 

 

 

 

950



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-029 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme paralel tipe 

spherical 

Penyederhanaan dilakukan dengan cara 

menggabungkan dua join revolut yang 

saling berpotongan dan berdekatan (R1 dan 

R2, R4 dan R5) menjadi join universal, 

sehingga bentuk 5R berubah menjadi URU 

seperti pada Gambar 2. Perpotongan kedua 

sumbu join universal (U1 dan U2) pada titik 

O selanjutnya disebut titik pusat putar 

mekanisme paralel 3-dof rotasi murni URU 

tipe spherical.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar 2. Penyederhanaan rantai 

kinematik 5R menjadi URU 

Teori Screw dan Reciprocal Screw 

Screw dan reciprocal screw merupakan 

salah satu metode yang digunakan untuk 

menganalisis dua kondisi singular yang 

terjadi pada mekanisme paralel. Pada 

Gambar 3 ditampilkan screw dan 

reciprocal screw satu join revolut. Dari 

gambar tersebut dapat dilihat bahwa $ dan 

$r menyatakan vektor screw dan reciprocal 

screw. S melambangkan arah sumbu screw 

dan r merupakan konstanta untuk vektor 

posisi sumbu screw.      

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Vektor screw dan reciprocal 

screw 

Formulasi matematis screw untuk satu 

join revolut yang terdapat pada Gambar 3 

disajikan oleh pers 1. 

$ = 
0

ss

sr s

  
   

   
          (1) 

Dari pers 1 dapat diuraikan bahwa nilai 

screw untuk satu join revolut terdiri dari 

vektor rotasi 
T

x y zs ,s ,s   s , serta vektor 

translasi 0 0 0 0

T

x y zs ,s ,s   s . Dari 

komponen dua vektor dapat dinyatakan 

bahwa screw untuk satu join revolut 

memiliki enam komponen vektor.  

Sedangkan untuk satu join prismatik, 

persamaan screw nya dinyatakan oleh pers 

2.  

$ = 
0

s

 
 
 

        (2) 

 

Berbeda dengan join revolut, screw pada 

join prismatik hanya memiliki vektor 

translasi saja yang disusun oleh tiga 

komponen vektor 
T

x y zs ,s ,s   s  

Reciprocal screw ($r) merupakan 

vektor yang apabila dilakukan perkalian dot 

dengan screw nya akan menghasilkan nilai 

nol seperti dinyatakan dengan pers 3. 

Reciprocal screw memiliki enam elemen 

vektor yang dikelompokan menjadi dua 
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yaitu vektor gaya 
T

r rx ry rzs ,s ,s   s , dan 

vektor momen 
T

x y zs ,s ,s   
   s . 

Sedangkan pada join prismatik, reciprocal 

screw hanya memiliki vektor momen saja 

yang terdiri dari tiga komponen vektor 
T

x y zs ,s ,s   
   s  

 $ri  $ = 0        (3) 

Untuk satu join revolut jumlah screw 

dan reciprocal screw nya adalah enam yang 

terdiri dari satu screw dan lima reciprocal 

screw (tiga reciprocal screw revolut, dua 

reciprocal screw prismatik) seperti pada 

pers 4. 

 6riS S            (4) 

Konstanta kinematik 

Mekanisme paralel 3-dof URU tipe 

spherical mempunyai 6 konstanta 

kinematik seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 4. Keenam konstanta kinematik 

tersebut adalah (a) L2, L3 yaitu panjang 

batang rantai kinematik yang dihitung 

berdasarkan capaian workingspace oleh 

platform, (b) rB, rP secara berurutan adalah 

jari-jari base plate dan jari-jari platform 

robot yang digunakan menentukan posisi 

titik pusat robot paralel. (c) ,  merupakan 

sudut pemasangan rantai kinematik 

terhadap base dan platform robot yang 

mempengaruhi kondisi singular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4. Konstanta kinematik 3-URU 

 

Metodologi 

Desain Komponen Mekanik 

Bentuk desain mekanisme paralel 3-dof 

URU tipe spherical dengan program 

aplikasi Autodesk Inventor 2013 

diperlihatkan pada Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Desain mekanisme paralel 

 

Setelah dilakukan optimasi maka diperoleh 

dimensi konstanta kinematik masing-

masing bagian mekanisme parelel yaitu 

jari-jari base plate (rB) sebesar 172 mm, 

sudut antara fix base terhadap rantai 

kinematik ( ) adalah sebesar 520, jari-jari 

platform (rP) senilai 110 mm, dan sudut 

antara rantai kinematik terhadap moving 

platform (𝛽) sebesar 220. Disamping itu 

juga diperoleh Panjang batang Limb 1 

sebesar 160 mm, dan panjang batang Limb 

2 senilai 140 mm 

Analisis kondisi singular 

Ada dua kondisi singular yang terjadi pada 

mekanisme paralel, yang pertama adalah 

actuation singularity yaitu kondisi dimana 

gerakan platform tidak dapat dikontrol oleh 

motor pengerak, kondisi ini dapat dianalisa 

berdasarkan hubungan antara kecepatan 

input (θ ) dan output ( x ). Yang kedua 

adalah constraint singularity yaitu kondisi 

dimana ketiga rantai kinematik tidak dapat 

membatasi gerakan translasi platform. 

Kondisi ini dapat dievaluasi berdasarkan 

hubungan gaya konstrain (f) dan gaya luar 

(F). Kedua bentuk singular dapat 
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dinyatakan dengan pers 5 dan 6 

aJx θ               (5) 

cJ fF               (6) 

q x,J J  adalah matriks 3x3 yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi dua kondisi 

singular. Selanjutnya dibuatkan suatu indek 

yang mewakili dua kondisi singular 
tersebut untuk memilih konstanta 

kinematik yang dinyatakan dengan pers 7 

a cEV J J     (7) 

 

Analisis metode screw 

Pada Gambar 6 diperlihatkan sistem screw 

rantai kinematik URU. Arah screw untuk 

setiap join dinotasikan dengan wji. Sistem 

screw ini dinyatakan dalam dua sistem 

koordinat yaitu lokal dan referensi. 

Hubungan perpindahan antara sistem 

koordinat 
i i iO x y z  dengan koordinat 

referensinya dapat dijabarkan seperti pers 8 

[7]. 

 

    
0

0 1

0

i

X

Y R R

Z

 

 
 


 
  

   (8) 

dimana 

 

                   

     , dan 

 

 

 

 

 

dengan ψ menyatakan sudut pergeseran 

kemiringan universal join pada base dan 

platform dan θij adalah sudut input.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Perpindahan sistem koordinat 

i i iO x y z  dan join batang ke-i 

Dari Gambar 6, dapat ditentukan 

persamaan screw untuk lima join pada 

masing-masing batang terhadap sistem 

koordinat 
i i iO x y z

 
 

 

 

 

 

 

1

2 26

3 34 36

4 44 46

5 51 53

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

Ti

i

Ti

i

Ti

i

Ti

i

Ti

i

S

S a

S a a

S a a

S a a



 

 

 



  (9)  

 

Mekanisme paralel yang disusun oleh 5 join 

akan memiliki 1 reciprocal screw yang 

merupakan irisan dari reciprocal screw 

masing-masing join yang berjumlah 25. 

Dengan menggunakan pers 10 maka 

didapatkan reciprocal screw join tersebut 

yaitu 

 (1)

1 0 1 0 0 0 0
T

RS       (10) 

Bila pers 10 disubsitusikan ke dalam pers 8, 

maka nilai reciprocal screw (
(1)

1RS ) pada 

dapat dinyatakan dengan pers 11 

 (0)

1 11 11 11s s c c s 0 0 0
T

RS          (11) 

Sedangkan dua reciprocal screws lainnya 

untuk batang  kedua ( (0)

2RS ) dan ketiga (
(0)

3RS ) 

dapat ditentukan dengan cara menggunakan 

transformasi seperti pada pers 12. 
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 3 3(0) (0)

1

3 3

( ) 0

0 ( )

i x

Ri R

x i

R
S S

R





 
  
 

         (12)  

3 30 x adalah matrix nol dengan ukuran 3x3. 

Apabila disubsitusikan nilai 
1 2 / 3   rad 

dan 
2 4 / 3   rad ke dalam pers 12, maka 

diperoleh nilai reciprocal screw rantai 

kinematik kedua ( (0)

2RS ) dan ketiga (
(0)

3RS ) 

(0)

(0) 2

2

T

12 12 12 12 12

(0)
(0) 3

3

T

13 13 13 13 13

0

3 1 1 3
       = - cθ - sψsθ - cθ + sψsθ  cψsθ

2 2 2 2

0

3 1 1 3
       = cθ - sψsθ - cθ + sψsθ  cψsθ

2 2 2 2

R

R

R
R

S
S

S
S

 
  
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 

Penentuan pusat putar robot 

Titik pusat putar pada mekanisme 

paralel merupakan titik referensi yang 

diperoleh dari perpotongan ke enam sumbu 

join universal (join yang berpotongan). 

Idealnya titik pusat putar mekanisme 

paralel tidak boleh bergeser ketika platform 

mengalami perpindahan. Secara aktual, 

titik pusat putar mekanisme dapat 

ditentukan secara sederhana yaitu dengan 

memasang thread bar (poros berulir) pada 

masing-masing titik tengah platform dan 

base seprti diperlihatkan pada Gambar 7. 

Titik pertemuan kedua ujung thread bar 

merupakan titik pusat putar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Gambar 7. Penentuan titik pusat putar 

mekanisme paralel secara 

aktual  

 

Apabila kedua ujung thread bar masih 

bergeser pada saat platform mengalami 

transformasi, maka titik pusat putar dapat 

diperbaiki dengan cara 

mengkompensasinya. Yaitu dengan cara 

menggeser posisi salah satu thread bar atau 

mengatur ulang panjang salah satu thread 

bar sedikit demi sedikit hingga nilai 

pergeseran tersebut menjadi minimum. 

         

Hasil 

Berdasarkan hasil desain, selanjutnya 

dimanufaktur komponen mekanik 

meknisme paralel sesuai dengan dimensi 

dan toleransi yang telah ditentukan. 

Berikutnya dilanjutkan dengan proses 

assembly, sehingga diperoleh sebuah 

prototipe mekanisme paralel 3-dof URU 

tipe spherical seperti pada Gambar 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Prototipe mekanisme paralel 3-

dof URU tipe spherical 

Evaluasi Kesalahan Geometri dan 

Dimensi 

Kesalahan dimensi dan geometri 

mekanisme paralel merupakan 

penyimpangan ukuran komponen dan 

bentuk fisik struktur dari desain awalnya. 

Kesalahan ini bersumber dari proses 

pemesinan yang kurang teliti dan presisi. 

Kesalahan ini selanjutnya akan 
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terakumulasi pada saat semua komponen 

mekanik dirakit menjadi satu. Pada 

mekanisme paralel, kesalahan geometri dan 

dimensi menyebabkan terjadinya gerak 

translasi pada titik pusat putar platform 

(uncompensatable error) dan kesalahan 

pada sudut input (compensatable error). 

Dari pengukuran yang telah dilakukan, 

diperoleh beberapa bentuk kesalahan 

geometri dan dimensi yang terjadi pada 

mekanisme paralel diantaranya adalah : 

1. Kesalahan pemasangan bracket pada 

base plate. 

Pada mekanisme paralel 3-dof tipe 

spherical terdapat tiga unit bracket 

yang terpasang pada base plate. Bracket 

ini berfungsi sebagai penumpu rantai 

kinematik dan platform mekanisme. 

Posisi pemasangan ketiga bracket 

berjarak 172 mm dari titik pusat base 

plate serta membentuk sudut 120˚ 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 

9. 

 

` 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 9. Penyimpangan pemasangan 

bracket pada base plate 

Pemasangan bracket pada base 

plate dikunci oleh 4 buah baut. Namun 

karena tidak adanya marking khusus 

tempat pemasangan bracket pada 

permukaan base plate maka pada saat 

baut dikencangkan posisi bracket ikut 

berubah. Setelah dilakukan beberapa 

kali perbaikan, masih terdapat sedikit 

penyimpangan sudut pada perpotongan 

ketiga sumbu bracket, yaitu sebesar 

0,1˚. Sehingga sudut perpotongan 

antara sumbu bracket-1 dengan 

bracket-2 menjadi 120,1˚ dan sudut 

perpotongan sumbu antara bracket-2 

dengan bracket-3 menjadi 119,9˚.  

2. Penyimpangan kemiringan sudut 

antara base plate dengan rantai 

kinematik (γ). 

Sudut γ didesain berada pada bagian 

atas bracket yang terhubung langsung 

dengan rantai kinematik seperti terlihat 

pada Gambar 10. Agar memiliki 

workingspace yang besar maka dipilih 

sudut γ sebesar 22˚. Namun karena 

keterbatasan pada proses manufaktur, 

maka terjadi penyimpangan sudut γ 

pada masing-masing bracket sebesar 

0,5˚ pada bracket-1, 0,2˚ pada bracket-

2, dan 0,3˚ pada bracket-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Sudut kemiringan base 

plate terhadap rantai 

kinematik 

 

3. Penyimpangan sudut pemasangan 

rantai kinematik terhadap platform (𝛽) 

Pemilihan besarnya sudut 𝛽 
dipengaruhi oleh kondisi singular yang 

terjadi pada mekanisme. Dalam 

perancangannya sudut 𝛽 dipilih sebesar 
52˚ yang terdapat pada salah satu sisi 

bracket yang terhubung dengan 

platform seperti pada Gambar 11. 

Dalam proses produksinya terjadi 

penyimpangan sudut 𝛽 sebesar 0,5˚ 

pada bracket-1 dan 0,2˚ masing-masing 

pada bracket-2 dan bracket-3.  

    

 

 

120˚ 

22˚ 

Rantai 

Bracke
172 mm 

Bracket-1 

Bracket-2 

120
172 

mm 

Bracket-1 

Bracket-3 

Bracket-2 
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Gambar 11 Sudut kemiringan platform 

terhadap rantai kinematic 

4. Penyimpangan kesejajaran sumbu join 

revolut rantai kinematik 

Mekanisme paralel 3-dof tipe spherical 

disusun oleh tiga rantai kinematik. 

Ketiganya dirancang dengan bentuk 

yang simetri dan identik. Pada satu 

rantai kinematik terdapat tiga sumbu 

sejajar seperti terlihat pada Gambar 12. 

Namun karena adanya kekurangan pada 

proses manufaktur dan assembly, maka 

jarak titik pusat kedua sisi pin yang 

terdapat pada satu join terhadap base 

plate menjadi tidak sama. 

Penyimpangan yang terjadi antara lain 

adalah pada rantai kinematik-1 sebesar 

0,2 mm dan rantai kinematik-3 senilai 

0,05 mm. Apa bila dikonversi kedalam 

bentuk sudut, maka terjadi ketidak 

sejajaran sumbu join revolut ketiga 

rantai kinematik adalah sebesar 0,05˚ 

pada rantai kinemtik-1 dan 0,15˚ pada 

rantai kinematik-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Rantai kinematik pada 

mekanisme paralel 

5. Penyimpangan kesesumbuan rantai 

kinematik 

Kesesumbuan rantai kinematik 

terbentuk apabila garis sumbu semua 

komponen mekanik berada pada satu 

garis lurus seperti yang diperlihatkan 

oleh gambar 13. Dalam hal ini sumbu 

join universal yang dipasangkan pada 

platform harus segaris dengan sumbu 

join universal pada base. 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Kesesumbuan rantai 

kinematik 

 

Kesesumbuan ini dapat dilihat dengan 

cara mempertemukan permukaan ujung 

shaft-4 yang berada pada sisi sebelah 

kiri dengan shaft-1 yang berada pada 

posisi sebelah kanan rantai kinematik. 

Apabila rantai kinematik ini sesumbu, 

maka titik pusat ujung shaft-1 tepat 

bertemu dengan titik pusat ujung shaft-

4. 

Namun akibat adanya akumulasi 

kesalahan pada yang berasal dari proses 

manufaktur dan assembly, maka 

diperoleh satu unit rantai kinematik 

yang tidak sesumbu. Dimana ketika 

kedua ujung shaft-1 dan shaft-4 

dipertemukan terjadi penyimpangan 

titik pusat sebesar 0,4 mm. Apabila 

dikonversi ke dalam dalam bentuk 

sudut, maka besarnya nilai 

penyimpangan tersebut adalah sebesar 

0,1˚.  

 

Evaluasi Workingspace Robot  

Pengukuran workingspace mekanisme 

paralel bertujuan untuk mengetahui 

jangkauan maksimum yang mampu dicapai 

oleh platform. Workingspace pada 

mekanisme paralel dibatasi oleh kondisi 

singular dan interferensi antara satu rantai 

kinematik dengan rantai kinematik lainnya. 

 (shaft-1)  (shaft-1) 

 (shaft-4) 

52˚ 

Platform 

Rantai kinematik 

Bracket 

Shaft-2 

Shaft-3 

Shaft-1 
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Workingspace dapat dievaluasi secara 

manual yang diawali dengan pengukuran 

orientasi dan dilanjutkan dengan pengujian 

kemiringan platform seperti pada Gambar 

14. Workingspace selanjutnya ditunjukkan 

oleh kemiringan platform sebesar μ yang 

disebut juga dengan sudut inklinasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)           (b) 

Gambar 14. Pengukuran workingspace 

mekanisme Paralel 

a. Sudut orientasi redundant (Φ) 

b. Sudut kemiringan inklinasi (μ) 

Pada pengukuran workingspace diperoleh 

satu derajat kebebasan berlebih yang 

disebut dengan redundant (Φ) yaitu 

perputaran mekanisme paralel dengan arah 

tegak lurus permukaan platform. Sudut 

redundant ini nantinya akan berpengaruh 

terhadap capaian maksimum sudut inklinasi 

pada mekanisme paralel. Hasil pengukuran 

workingspace prototipe mekanisme paralel 

3-dof  URU tipe spherical disajikan oleh 

grafik yang terdapat pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Workingspace prototipe 

mekanisme paralel 3-dof 

URU 

 

Pada Gambar 15 dapat dilihat hubungan 

antara workingspace dengan sudut 

redundant (Φ), dimana pada sudut 

redundant (Φ) bernilai minimum sebesar 

40˚, maka workingspace yang diperoleh 

relatif kecil seharga 33˚. Hal ini karena 

pada saat sudut redundant bernilai 

minimum, maka mekanisme berada dekat 

dengan kondisi singularnya. Selanjutnya 

ketika sudut redundant (Φ) bernilai sebesar 

140˚ maka workingspace mekanisme 

paralel tetap relatif kecil senilai 7,6˚. Hal ini 

karena pada saat sudut redundant bernilai 

besar mobiliti rantai kinematik dibatasi oleh 

interferensi antar komponen mekanik rantai 

kinematik. Workingspace terbaik yang 

mampu dicapai oleh platform berada dalam 

rentang sudut 54˚ hingga 80˚ dengan sudut 

redundant seharga 50˚ hingga 100˚.  

 

Evaluasi compensatable error (kesalahan 

yang dapat dikompensasi) 

 

Pada saat pengukuran workingspace 

mekanisme paralel, juga diukur sudut input 

yang berada pada join aktif. Nilai sudut 

input tersebut diwakili oleh 1 2 3, ,   . Pada 

orientasi tertentu, nilai sudut input 

1 2 3, ,  
 

idealnya harus sama, karena 

semua rantai kinematik dirancang dengan 

bentuk yang simetri dan identik. Namun 

karena adanya kesalahan bentuk geometri 

dan dimensi yang bersumber dari proses 

manufaktur, maka perbedaaan nilai ketiga 

sudut input tidak bisa dihindari. Perbedaan 

sudut input tersebut selanjutnya disebut 

dengan compensatable errors. 

Compensatable errors pada joint aktif 

θli (i= 1, 2, 3) berbeda untuk setiap posisi 

pengukuran. Pada pengujian dengan posisi 

platform horizontal (μ=0) dan sudut 

redundant bervariasi diperoleh 

compensatable errors minimum sebesar 

0,1˚ dan maksimum senilai 1˚.  Bila 

dibandingkan dengan simulasi program 

Autodesk Inventor 2013, nilai kesalahan 

input pada join aktif yang diperoleh relatif 

lebih baik, yaitu rata-rata mendekati nilai 
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nol. Hal ini karena pada simulasi Autodesk 

Inventor 2013 semua komponen mekanik 

mekanisme paralel didesain sebaik 

mungkin sehingga kesalahan dimensi dan 

geometri penyebab terjadinya 

compensatable errors dapat diabaikan. 

Perbandingan nilai sudut input hasil 

pengujian dengan hasil simulasi disajikan 

pada Gambar 16. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Grafik perbandingan  

compensatable error  

 

Evaluasi Kesalahan yang tidak dapat 

dikompensasi (uncompensatable error) 

Disamping kesalahan sudut input, pada 

penelitian ini juga diukur pergeseran titik 

pusat putar (transional error) yang terjadi 

pada mekanisme paralel. Pada dasarnya 

transional error bersumber dari kesalahan 

bentuk desain rantai kinematik. Namun 

dalam pembuatannya kesalahan dimensi 

dan geometri yang berasal dari proses 

manufaktur juga mempengaruhi terjadinya 

gerak translasi pada pusat putar robot. 

Transional error ini tidak dapat 

dikompensasi dengan proses kalibrasi biasa 

sehingga dikenal dengan uncompensatabel 

error. Untuk mengatasinya hanya dapat 

dilakukan dengan cara memperbaiki 

kembali bentuk desain mekanisme paralel 

yang sudah ada.  

 

Dari hasil pengujian, nilai 

uncompensatable error selalu bervariasi 

untuk setiap orientasi platform, hal ini 

dipengaruhi oleh nilai sudut redundant dan 

sudut inklinasi. Pada pengukuran 

uncompensatable error dengan sudut 

redundant (φ) konstan sebesar 70˚. dan 

sudut inklinasi (μ) bervariasi dari 0˚ hingga 

80˚ diperoleh hasil pengukuran seperti pada 

grafik yang terdapat Gambar 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Grafik uncompensatable error 

vs sudut inklinasi 

Dari grafik dapat diketahui bahwa 

pergeseran titik pusat putar 

(uncompensatable error) berbanding lurus 

dengan sudut inklinasi pada platform. Hal 

ini dapat dilihat ketika sudut inklinasi 

bernilai maksimum 80˚, maka nilai 

penyimpangan titik pusat putar juga 

maksimum sebesar 1,06 mm. Kondisi ini 

terjadi karena pada saat sudut inklinasi 

bernilai maksimum, maka kemiringan 

platform mendekati kondisi singular nya. 

Ini menyebabkan kesalahan dimensi dan 

geometri  mekanisme paralel menjadi lebih 

sensitif sehingga uncompensatable error 

pada pusat putar robot menjadi relatif besar. 

Sedangkan pada saat sudut inklinasi 

bernilai 40˚, platform mekanisme paralel 

berada pada area workingspace yang jauh 

dari kondisi singular sehingga sensitifitas 

kesalahan dimansi dan goemetri robot juga 

berkurang. Akibatnya uncompensatable 

error yang terjadi pada mekanisme relatif 

lebih kecil yaitu sebesar 0.103 mm . 

Dari beberapa penelitian sebelumnya 

telah dinyatakan bahwa uncompensatable 

error merupakan bentuk kesalahan yang 

tidak dapat diperbaiki dengan sistem 

kalibrasi biasa, karena bersumber dari 

bentuk desain rantai kinematik. Namun 
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kesalahan ini masih bisa diminimalisir 

dengan cara memvariasikan sudut 

redundant pada saat platform berada pada 

kemiringan tertentu. Pada dasarnya 

uncompensatable error merupakan fungsi 

dari sudut redudant, sehingga 

perubahannya akan mempengaruhi nilai 

uncompensatable error yang terjadi pada 

titik pusat putar mekanisme. 

 

Kesimpulan 

Dari penelitian sensitifitas kesalahan 

dimensi dan geometri struktur mekanisme 

paralel 3-dof tipe spherical terhadap 

compensatable errors  dan 

uncompensatable errors ini, maka dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut 

1. Dari hasil pengukuran terhadap 

prototipe mekanisme paralel diperoleh 

kesalahan dimensi akibat proses 

menufaktur dan assembly yaitu 

kesalahan konstanta kinematik β 

maksimum sebesar 0,5˚, dan γ 

maksimum senilai 0,5˚. Selain itu juga 

diperoleh ketidak sejajaran sumbu join 

revolut diantara ketiga rantai kinematik 

terbesar seharga 0,15˚ serta ketidak 

sesumbuan rantai kinematik terjauh 

sebesar 0,1˚ 

2. Kesalahan dimensi dan geometri 

menyebabkan terjadinya 

compensatable errors pada mekanisme 

paralel yaitu error berupa perbedaan 

sudut input ( 1 2 3, ,   ) pada join aktif 

maksimum sebesar 1˚.  

3. Disamping itu, kesalahan dimensi juga 

menyebabkan terjadinya 

uncompensatable errors pada 

mekanisme paralel yaitu pergeseran 

titik pusat putar ketika platform 

berotasi. Harga uncompensatable 

errors maksimum diperoleh sebesar 

1,06 mm dengan sudut inklinasi senilai 

80˚, dimana pada kondisi tersebut 

struktur mekanisme paralel berada 

sangat dekat dengan kondisi 

singularnya. 
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Abstrak 
Elektroforasi merupakan teknologi yang dapat membantu DNA masuk ke dalam inti sel dengan 

bantuan medan listrik. Saat impuls listrik dihantarkan dalam waktu yang sangat singkat dengan 

voltase 200V, membran sel akan terbuka sesaat kemudian tertutup kembali setelah 

penghantaran impuls listrik selesai. DNA tersebut akan masuk ke dalam sitoplasma melalui 

pori-pori membran sel. Ketika DNA masuk ke dalam sel, sampel sel akan dielektroporasi secara 

konvensional di dalam cuvvette dengan voltase tertentu. Model bracket yang satu ini dapat 

menghantarkan impuls listrik langsung ke permukaan kulit mamalia sehingga memudahkan 

vaksinasi DNA masuk ke dalam sel tanpa perlu mengambil sampel selnya. Model ini akan 

disimulasikan dengan sebuah eksperimen. Eksperimen ini akan dilakukan dengan analisa 

permukaan 2 dimensi yang melintang terhadap kulit untuk mengetahui distribusi medan listrik 

yang diperoleh dari model bracket elektroporator. Pada eksperimen ini, digunakan kulit yang 

terdiri dari sel epitel kulit sebagai target masuknya DNA. Kulit yang digunakan memiliki 

resistansi sehingga harus diperhitungkan berapa voltase yang dapat menembus dari lapisan 

kulit luar menuju sel. Analisa ini akan disajikan dengan grafik–grafik distribusi  medan listrik 

dengan voltase simulasi 8V mampu memberi medan listrik pada kedalaman kulit sekitar 2mm 

dimana rata – rata  ketebalan kulit manusia mencapai 83,7µm . Oleh karena itu, desain ini dapat 

menghantarkan pulsa listrik yang praktis langsung kedalam sel tubuh manusia.  Melalui 

penelitian ini, elektroporator diharapkan dapat digunakan sebagai sistem penghantar vaksin 

DNA yang dapat digunakan secara praktis dan sederhana. 

Kata kunci: Elektroporator, Medan listrik, bracket elektroporator, DNA. 

Pendahuluan 

Metode penghantar DNA yang pertama 

kali dikembangkan adalah dengan 

menggunakan virus hidup. Dalam sistem 

ini, DNA target disisipkan ke dalam genom 

virus dan diharapkan saat virus menginfeksi 

sel, DNA target akan diekpresikan 
bersama-sama dengan   genom virus. Saat 

dimasukkan ke dalam tubuh, komponen 

virus berpotensi merangsang pembentukan 

antibodi yang dapat menetralisir virus 

sehingga menghambat penghantaran materi 

genetik. 

Metode penghantar DNA eletroporator 

membantu DNA masuk ke dalam inti sel 

dengan bantuan arus listrik bertengangan 

tinggi. Paparan terhadap impuls listrik 

dalam waktu singkat dengan voltase tinggi 
pada sel akan menyebabkan terbentuknya 

pori pada membran [1] dan saat impuls 

listrik dihentikan membran plasma akan 

menyatu kembali [2] sehingga  DNA yang 

di luar sel akan masuk ke dalam sitoplasma 

melalui pori tersebut. 
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Saat ini yang belum banyak ditemukan 

adalah metode penghantar DNA 

elektroporator dengan model bracket yang 

langsung ditembakkan ke lapisan kulit 

manusia. Faktor yang membedakan 

elektroporator biasa dengan elektroporator 

yang terintegrasi oleh bracket khusus untuk 

kulit mamalia yaitu pengaturan voltase 

yang tergantung pada resistansi kulit 

manusia sehingga sel dalam kulit dapat 

terelektroporasi dengan optimal. 

Makalah ini akan membahas bagaimana 

persebaran medan listrik secara melintang 2 

dimensi, mengetahui kedalaman optimum 

yang dapat dielektroporasi dan desain 

bracket yang kompatibel dengan jarum 

suntik. 

Metode dan Persiapan 

Model Bracket Elektroporator. Saat 

ini  alat yang digunakan untuk 

mengelektroporasi sel mamalia yaitu 

dengan menggunakan komponen seperti 

amplifire, osciloscop, pulse generator 

dengan menggunakan komputer, dan juga 

bracket elektroporator. Secara konsep 

proses ini hampir sama dengan 

elektroporator pada umumnya. Akan tetapi 

bracket elektroporator yang ada pada 

gambar 1, akan  dapat diaplikasikan 

langsung kedalam tubuh manusia. Listrik 

yang dihasilkan berupa impuls yang sangat 

singkat dengan voltase yang tinggi 

sehingga sengatan listriknya tidak begitu 

terasa di kulit manusia.

 
Gambar 1. Model Bracket Elektroporator. 

 
Gambar 2. Model paten bracket 

elektroporator R.Kjeken, et al, 2011  

 

Model bracket yang ada pada gambar 1 

didesain khusus untuk dielektroporasikan 

ke sel kulit mamalia. Pada bracket ini 

diidentifikasi bahwa stainless steel 316 

yang berbentuk spring adalah kutub negatif 

atau anoda sementara jarum suntik tersebut 

adalah kutub positif atau katoda. Model 

bracket ini diadopsi dari paten R.Kjeken, 

2011 [3] pada gambar 2.  

Mekanisme kerja dari alat ini adalah 

ketika impuls listrik dihantarkan ke kulit 

mamalia, membran sel dalam kulit manusia 

akan terbuka dikarenakan muatan kutub 

positif dan negatif akan saling tarik menarik 

antara muatan yang ada di dalam sel dengan 

muatan yang ada di luar sel. Setelah impuls 

listrik selesai dihantarkan, maka membran 

sel akan menutup kembali.[6] 

 
Gambar 3. Ilustrasi pengantar DNA yang 

masuk dalam sel dengan 

menghantarkan pulsa listrik   

Katoda 

Anoda 
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Jarak kutub positif dengan negatif yaitu 

4mm [5] yang akan dikalkulasikan dengan 

rumus medan listrik. Berikut spesifikasi 

detail dari elektroporator: 

 

Tabel 1. Tabel spesifikasi elektroporator 

No. Spesifikasi Nilai 

1 Tinggi silinder 10mm 

2 Diameter luar 8mm 

3 Voltase 200V 

4 Periode 15ms 

5 Durasi pulsa 1s 

 

Keuntungan dari desain ini adalah model 

ini dapat dipasang langsung ke jarum suntik 

konvensional sehingga dapat diinjeksi 

sekaligus dielektroporasikan penghantar 

gen dalam waktu yang singkat. Model ini 

menjadi lebih efisien dibandingkan dengan 

alat elektroporasi biasa yang harus 

mengambil sampel terlebih dahulu 

kemudian gen nya diinjeksikan ke dalam 

tubuh mamalia[5].  

 

Metode Eksperimen. Metode yang 

digunakan yaitu simulasi distribusi dari 

medan listrik terhadap desain yang dimana 

katoda di jarum suntik dan anoda di 

stainless steel 316 berbentuk spring. Dalam 

simulasi ini menampilkan distribusi medan 

listrik per milimeter. Voltase untuk 

simulasi diatur menjadi 8Volt/mm. 

 

 
 

Gambar 4. simulasi distribusi medan listrik. 

 

Dari grafik ini didapatkan bahwa 

distribusi medan aliran listrik hampir 

mendekati 0 di titik hitam pada gambar 3. 

Pada kedalaman minimum 2mm dengan 

medan listrik yang mendekati  yaitu -

0,4485V/mm dimana menurut hipotesis, 

terdapat 2 kutub yang bertemu pada satu 

titik dapat terlektroporasi dengan optimal. 

Sehingga dapat dipastikan bahwa 

elektroporasi dapat dieksekusi pada 

kedalaman 2mm ditinjau dari ketebalan 

kulit rata-rata tubuh manusia yaitu 83,7µm 

[4]. 

Kesimpulan 

Didapatkan model bracket 

elektroporator yang sudah terintegrasi dan 

compatible dengan jarum suntik sehingga 

dapat secara langsung 

mengelektroporasikan DNA kedalam tubuh 

mamalia. Distribusi medan listrik yang ada 

dalam bracket elektroporator tersebut dapat 

digunakan pada kulit bagian ubkutan 

dimana menjadi target elektroporasi. 

Elektroporasi optimal didapatkan pada 

kedalaman minimum 2mm dimana 

ketebalan epidermis dari tubuh manusia 

rata-rata 83,7µm [4]. 
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Abstrak 

Electrochemical Machine (ECM) merupakan salah satu mesin yang efektif dalam pemesinan 

material yang sulit di-machining dan buatan bentuk yang komplek. Dengan memanfaatkan 

prinsip elektrolisis, pemesinan pada ECM dilakukan tanpa adanya kontak langsung tool dan 

benda kerja. Pengikisan benda kerja terjadi karena pelarutan secara proses kimia dari benda 

kerja menggunakan arus listrik dan cairan  elektrolit sampai bentuk akhir yang diinginkan.  

Dalam tulisan ini disampaikan bahwa mesin ECM skala laboratorium telah berhasil didisain 

dan dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pengujian pemesinan pembuatan lubang pada bahan 

SS 304 dengan kuningan sebagai tool dan larutan NaCl 15 % sebagai elektrolitnya. Tegangan 

sebesar 7 volt dengan 3 variasi gap masing-masing 0.5, 0.75 dan 1.0 mm digunakan dalam 

proses pemesinan ini. Tool bergerak dengan kecepatan 0.1 mm per 50 detik dengan debit aliran 

elektrolit sebesar 3 lt/menit. Laju pemakanan, overcut dan ketirusan hasil pemesinan telah 

dihitung dan menunjukkan bahwa besaran tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai gap.  Selain 

itu percobaan ini juga menunjukkan bahwa Mesin ECM yang dibuat telah dapat berfungsi  

dengan baik.  

Kata kunci : Electrochemical Machine (ECM), Elektrolisis, Pemesinan, MRR 

Pendahuluan  

Electrochemical machining merupakan 

proses manufaktur non konvensional yang 

didasarkan pada proses anodic dissolution 

dan elektrolisis dengan jenis material benda 

kerja yang bersifat konduktor [1]. Proses ini 

dilakukan dengan melewatkan arus listrik 

melalui elektrolit yang mengalir di antara 

elektroda dimana tool sebagai katoda dan 

benda kerja sebagai anoda. Fenomena 

elektrolisis dapat terjadi jika ada dua buah 

logam yang dihubungkan dengan sumber 

arus DC direndam dalam larutan elektrolit, 

maka partikel logam benda kerja  sebagai 

anoda akan terkikis dan kemudian melekat 

ke tool sebagai katoda.  Aliran elektrolit 

yang cukup kuat akan mencegah partikel 

logam melekat pada tool dan akan 

membuang partikel-partikel tersebut dari 

area pemesinan. Produk akhir benda kerja 

mempunyai bentuk yang terbalik dengan 

bentuk toolnya.  

Akurasi pada proses pemesinan ECM 

tergantung dari beberapa faktor salah 

satunya adalah densitas arus listrik yang 

diaplikasikan. Menurut El Houfy [2] nilai 

dari densitas arus tersebut sangat 

dipengaruhi oleh beberapa parameter 

seperti : material ekivalen, tegangan listrik, 

jarak antara tool dan benda kerja dan 

properti dari elektrolit yang digunakan.  

Pada proses ECM, tool tidak 

mengalami keausan karena gesekan dengan 

benda kerja dan mampu melakukan 

pemakanan pada benda kerja yang sangat 

keras, laju pemakanan tinggi dengan 

kualitas permukaan yang bagus dan bebas 

tegangan sisa,  dan mampu melakukan 

pemesinan bentuk sulit.  Keunggulan ini 
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yang menyebabkan ECM banyak 

digunakan di berbagai jenis industri, seperti 

industri dies, kimia,  komponen turbin, 

komponen engine, peralatan  biomedik, 

peralatan elektronik, industri  militer dan 

lain-lain [3-7]. Pada penelitian ini telah 

dirancang dan dirakit mesin ECM skala 

laboratorium beserta pengujian pemesinan 

awal pada plat  SS 304 dengan tebal 0.4 

mm. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap 

meliputi tahap perancangan, tahap  

pembuatan dan tahap pengujian awal 

pemesinan. Tahap perancangan dan tahap 

pembuatan mesin ECM dibagi ke dalam 

tiga bagian besar; sistem mekanikal, sistem 

aliran elektrolit dan sistem elektrikal. 

Sistem  mekanikal pertama kali dikerjakan 

sebelum dua sistem lainnya. Sistem 

mekanikal ini meliputi perancangan rangka 

mesin dalam CAD beserta simulasi uji 

beban dan proses pembuatan rangka mesin. 

Bagian elektrikal meliputi pemilihan 

perakitan catu daya dan sistem kontrol 

mesin ECM. Sedangkan perancangan 

bagian sistem elektrolit mencakup saluran 

elektrolit, pompa dan reservoar beserta 

filternya. Untuk mempermudah mobilitas 

dan pengoperasian mesin ini maka 

dirancang juga meja untuk penempatan ke 

tiga sistem tersebut. 

 Sistem Mekanikal.  

Analisa kebutuhan dilakukan, kemudian 

dilakukan sketsa kasar konstruksi Mesin 

ECM skala laboratorium. Hasil sketsa 

selanjutnya digambar dalam CAD untuk 

menentukan secara detail baik bentuk, 

ukuran maupun dimensi masing-masing 

elemen dan kemudian diassembling 

(Gambar 1).   

 
Gambar 1. Disain Mesin ECM dalam CAD 

Dari gambar shopdrawing kemudian 

dilakukan proses pembuatan elemen-

elemen Mesin ECM dan kemudian dirakit 

seperti menjadi konstruksi Mesin ECM 

ditunjukkan Gambar2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Konstruksi sistem mekanikal 

Mesin ECM. 

 

Konstruksi rangka Mesin ECM terbuat 

dari alumunium pejal dengan tebal 10 mm 

sebagai penyangga utama meja kerja. 

Sedangkan pergerakan benda kerja dan tool 

menggunakan 3 buah motor stepper sebagai 

penggerak sumbu X, Y dan Z. Putaran 

motor stepper pada maing-masing sumbu 

N
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pada benda kerja diteruskan oleh kopling ke 

ballscrew menuju meja kerja dengan dua 

buah linier bearing sebagai penstabil 

gerakan.  Sedangkan pergerakan tool (naik-

turun) yang dipasangkan pada chuck,  

dilakukan oleh motor stepper yang 

diteruskan oleh kopling ke ballscrew 

dengan panduan satu liner bearing. Plat 

siku digunakan sebagai pilar yang 

menyangga kepala alat.  

 

 Sistem Saluran Elektrolit  

Sistem elektrolit ini meliputi hosing dan 

kran dari dari reservoir elektrolit ke benda 

kerja (upper hose) dan dan sebaliknya 

(lower hose). Ukuran flexible upper hose 

kerja dibuat lebih kecil (3/8”) dibanding 

lower hose nya(5/8). Pengaturan debit 

aliran elektrolit dilakukan oleh kran dan 

diukur menggunakan flow meter. Pompa 

benam dengan kapasitas 3,5 m3/h dengan 

tinggi head 3 m digunakan untuk 

mengalirkan cairan elektrolit. Bak 

pengendap yang dilengkapi filter 

digunakan untuk membersihkan larutan 

elektrolit dari partikel-partikel logam hasil 

pemesinan di bak meja kerja sebelum ke 

bak reservoar untuk dialirkan kembali ke 

benda kerja.     

 Sistem Elektrikal.  
Perancangan sistem kelistrikan meliputi  

pemilihan power supply (PS) dan kontroler 

yang akan menjadi sumber arus listrik 

Mesin ECM skala laboratorium. Power 

supply tipe resistor-kapasitor dipilih karena 

mudah digunakan murah dan relatif lebih 

stabil bila dibandingkan dengan tipe pulse.  

Dua perangkat power supply digunakan  

dimana satu perangkat power supply 

digunakan untuk kontrol pergerakan motor 

stepper (tegangan output dan arus output 

masing-masing 24 VDC dan 10 A) dan satu 

perangkat power supply lain digunakan 

untuk supply daya pemesinan Mesin ECM 

(Tegangan 5-20 Volt dan arus 5-60 A). 

 

Setelah sistem kelistrikan dan kontrol 

terpasang, maka dilakukan setting software 

dengan cara mengalibrasi perintah pada  

software Mach  3  yang digunakan untuk 

menggerakkan  motor stepper  dengan  

gerak translasi  yang  sebenarnya terjadi.  

Apabila sudah cocok baru dilakukan 

pengujian permesinan.  Proses kalibrasi 

dilakukan melalui  tab setting  pada  

software  Mach  3 lalu masukkan 

pergeseran aksis yang diinginkan. \ 

 

 
 

Gambar 3. Setting kalibarasi Mach 3 secara 

otomatis 

 

Langkah selanjutnya adalah menghitung 

jarak pergeseran yang terjadi sebenarnya. 

Apabila terdapat perbedaan jarak maka 

masukkan panjang pergeseran yang terjadi 

sebenarnya pada  software Mach  3  

sehingga didapatkan  motor step per unit  

secara otomatis. Langkah-langkah tersebut 

digambarkan pada Gambar 3. 

Setelah semua pengaturan dan kalibrasi 

kontrol selesai dan mesin sudah bisa 

dioperasikan, langkah selanjutnya adalah 

membuat program G-code dengan 

menggunakan aplikasi notepad yang ada 

pada komputer dan  kemudian me-load 

program tersebut ke softare yang 

digunakan.   

 

Mesin ECM kemudian diletakkan pada 

meja yang dirancang khusus sehingga dapat 

memuat sistem mekanikal, sistem saluran 

elektrolit dan sistem kelistrikan dan kontrol 

mesin meliputi power supply dan pengatur 
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gerak dikendalikan melalui komputer 

dengan software  Mach 3. Meja ini terbuat 

dari besi profil dan papan kayu di bagian 

atasnya dengan. Disain keseluruhan dari 

sistem mesin ECM ini dapat dilihat pada 

gambar 4.  

 

 
Gambar 4. Desain mesin ECM lengkap 

 

 

 Pengujian Pemesinan  

Uji coba permesinan dilakukan 

dengan cara melakukan percobaan awal 

terlebih dahulu.  Berbagai percobaan 

dengan cara mengubah arah aliran, 

mengubah gaps  awal,  mengubah lama 

permesinan,  mengubah  teknik  isolasi 

elektrode dan benda kerja, sampai dengan 

mengubah metode permesinan. Pada 

percobaan ini dilakukan pemesinan drilling 

6 mm pada plat SS 304 dengan tebal 0.4 

mm. Langkah pertama menyiapkan larutan 

elektrolit NaCl.  Serbuk NaCl dicampur 

aquades dengan perbandingan 15 % NaCl 

dan 85 %  aquades, Untuk membuat 

campuran yang homogen menggunakan 

magnetic stirrer dibutuhkan waktu sekitar 

10 menit. Plat stainless steel 304 dipotong 

menggunakan gunting plat menjadi spesimen 

ukuran 4 cm x 5 cm, dan ditimbang. Spesimen 

kemudian diisolasi pada satu sisi permukaan 

dengan lubang 6 mm (Gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Benda kerja stainlesssteel 304 

setelah diisolasi dengan stiker 

 
Proses pemesinan menggunakan tool 

kuningan pejal dengan tegangan 7 volt. Variasi 

jarak antara tool dan benda kerja (gap) yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu 0.5 mm, 

0.75 mm, 1.0 mm dan tool disetting bergerak 

turun 0.1 mm per 50 detik dengan lama 

permesinan 5 menit 22 detik. Besar  arus listrik 

yang terjadi dicatat berkisar 0.9 – 1.4 A. Debit 

cairan elektrolit yang mengalir  sebesar 3 

lt/menit dengan kondisi spesimen disemprot 

larutan elektrolit dan tidak terendam. Setelah 

pemesinan selesai dilakukan perhitungan MRR, 

overcut dan ketirusannya.  

 MRR dihitung dengan  rumus : 

𝑀𝑅𝑅 =
𝑚𝑜−𝑚𝑡

𝑡
.....................................(1) 

Dimana, mo: massa benda kerja sebelum 

pemesinan (g), mt : massa benda kerja 

setelah pemesinan (g) dan t: waktu 

pemesinan (detik). 

 

Overcut, Oc dihitung dengan rumus 

sebagai-berikut (Wahyudi, 2010): 

o𝑐 = 𝑑1 −
𝑑0.......................................(2) 

Dimana ;, d2 : diameter hasil drilling 

ECM bagian depan workpiece   (mm) dan 

d0: diameter tool (mm). 

Ketirusan didefinisikan sebagai sudut yang 

terbentuk sebagai penyimpangan atau deviasi 

antara lubang terbesar dan yang terkecil. 

Ketirusan α dihitung berdasarkan rumus: 
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𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 [
𝑑2−𝑑1

2

ℎ
].............................(3) 

Dimana,  d2 : diameter hasil drilling 

ECM bagian depan workpiece (mm), d1: 

diameter hasil drilling ECM bagian 

belakang workpiece, (mm) dan h: ketebalan 

workpice, (mm) 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Simulasi yang dilakukan pada rangka 

mesin ECM adalah studi pembebanan 

statis, yang menghitung besarnya 

perpindahan material saat terbeban dan 

gaya aksi-reaksi yang terjadi saat 

pembebanan. Studi ini membantu untuk 

menghindari gagalnya desain karena 

pembebanan berlebih. Ada dua pengujian 

yaitu kekuatan dan defleksi yang terjadi.  

 

 
 

Gambar 5. Hasil simulasi (a) pembebanan dan 

(b) defleksinya  

 

Pada tiap titik beban  diasumsikan 

menderita beban 10 N. Material yang 

digunakan adalah alumunium yield point 

value = 218.1 MPa sementara Von Mises 

stress maksimum yang terdeteksi adalah 

17.41 MPa. Sedangkan defleksi maksimum 

terjadi pada bagian ujung atas mesin ECM 

dengan defleksi maksimum 0.032 mm. 

Dengan demikian maka desain di bagian ini 

dinyatakan aman. Gambar simulasi 

pembebanan dan defleksi ditunjukan oleh 

Gambar 5. Kedua gambar menunjukkan 

bahwa desain dan pemilihan material pada 

mesin ECM dinyatakan aman dari segi 

pembebanan statis.  

Pengujian MRR dilakukan untuk 

mengetahui massa benda kerja yang terbuang 

per satuan waktu. Penggunaan variasi gap 

antara tool dengan benda kerja akan 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

hasil MRR benda kerja. Dengan menggunakan 

persamaan (1) MRR pada masing-masing gap 

dihitung dan kemudian ditampilkan pada 

Gambar 6.   

 

 

 
Gambar 6  Pengaruh  gap terhadap MRR 

dan overcut, 

 

Nilai MRR sedikit sekali naik pada gap 0.5 

dan 0.75 mm kemudian turun pada gap 1 mm. 

Hal ini diduga pada gap 0.5 dan 0.7 mm 

semakin besar jarak gap akan sedikit 

meningkatkan proses elektrolisis karena 

kerapatan arus yang terjadi naik sedikit dan 

pemakanan juga terjadi pada permukaan 

belakang sedikit naik karena adanya hambatan 

aliran elektrolit. Namun pada jarak 1 mm terjadi 

pengurangan hambatan aliran elektrolit 

sehingga elektrolit langsung mengalir ke bak 

pemesinan. Tidak banyak elektrolit mengalir di 

permukaan bawah (tidak terisolasi)  sehingga 

pemakanan permukaan tidak terisolasi sedikit 

(Gambar 7 tengah). Hasil ini sejalan dengan apa 

yang disampaikan oleh Bhattacharyya dan 

Sorkhel [8]  bahwa peningkatan jarak gap akan 

membatasi kenaikan MRR dan selanjutnya 

menurunkannya.  Dari data yang disajikan pada 

penelitian ini diperoleh nilai rata-rata MRR 

yang terbesar yaitu pada benda kerja hasil 
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pemesinan dengan variasi gap 0.75 mm yaitu 

sebesar 5.07x 10 −4 gr/dt.  

Dari gambar 6 terlihat bahwa makin besar 

gap (0.50-0.75 mm) maka terjadi kenaikan 

kemudian pada gap selanjutnya terjadi 

penurunan  overcut yang dihasilkan. Arus yang 

besar akan membuat proses pemakanan benda 

kerja semakin cepat, sehingga dengan waktu 

pengujian yang sama akan didapatkan hasil 

overcut meningkat pada jarak gap 0.75 mm.  

Namun pada jarak gap lebih tinggi terjadi arus 

akan sedikit menurun sehingga overcut juga 

menurun. Pada gap lebih besar pemakanan 

lebih melebar ke samping dibanding 

pemakanan ke dalam. Kondisi itu menyebabkan 

pada gap 0,5 dan 0,75 mm terjadi pengikisan 

tebal plat  lebih besar dibanding pada gap 1.0 

mm. Gambar 7-tengah menunjukkan bahwa 

pemakanan terjadi pada  sisi tidak terisolasi 

setelah lubang terbentuk.  

Pada ECM, overcut tidak dapat 

dihilangkan sepenuhnya. Overcut tetap 

diperlukan untuk kelangsungan sirkulasi dari 

cairan elektrolit. Ditambah lagi tool sebagai 

pahat tidak boleh bersentuhan dengan benda 

kerja agar tidak terjadi hubung singkat (short 

circuit). Nilai overcut harus dijaga seminimal 

mungkin sehingga pemesinan tetap 

berlangsung. Namun bila overcut yang 

dihasilkan terlalu besar maka hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap menurunnya kualitas 

produk, terutama faktor yang berkaitan dengan 

ketelitian ukuran maupun geometri produk.  

 

 
 

 

 

Ketirusan hasil pemesinan ditunjukkan 

oleh Gambar 7 paling bawah. Perhitungan 

ketirusan hasil pemesinan dengan variasi gap 

0.5, 0.75 dan 1 mm masing masing adalah -

5.02o, -19.42o dan +13.56o.  dimana tanda 

negatif (-) menunjukkan lubang membesar dan 

tanda positif (+) menunjukan lubang mengecil. 

Semakin besar gap maka arus yang keluar 

akan menyebar kesamping permukaan 

material. Besarnya sudut ketirusan 

berhubungan erat dengan besarnya overcut 

yang terjadi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang disampaikan oleh peneliti 

sebelumnya.  
 

4. Kesimpulan 

Dari data dan hasil perhitungan yang 

didapat dari penelitian permesinan ECM untuk 

benda kerja Stainless Steel 304 menggunakan 

tool elektroda kuningan didapat kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Mesin ECM telah berhasil dibuat dan telah 

berfungsi pada proses drilling dengan 

benda kerja SS 304  tebal 0.4 mm.  

2. Pengujian pemesinan mesin ECM untuk 

pelubangan waktu 5.22 menit. 

a. Jarak gap yang semakin besar akan 

menurunkan MRR. Harga MRR 

untuk variasi gap 0.5, 0.75, 1.0 mm 

masing-masing adalah 5.06 ×
10−4gr/dt, 5.07 × 10−4gr/dt,  dan 

4.81 × 10−4gr/dt. 
b. Nilai overcut berhubungan positive 

dengan nilaiMRR dimana nilai 

overcut yang diperoleh pada 

pengujian ini masih tinggi, dengan 

nilai terbesar  11,8% pada gap 0,75 

mm.  

c. Nilai ketirusan yang didapat pada 

pengujian masing-masing adalah -

5.02⁰, -19.41⁰, dan +13.5⁰. 
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Gambar 7  Foto overcut  hasil pemesinan 

mesin ECM bagian permukaan terstiker (atas), 

permukaan tidak terisolasi (tengah) dan ketirusan 

(bawah)  pada gap (a) 0.5 mm, (b) 0,75 mm dan (c) 

1 mm.   
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Abstrak 

Salah satu proses yang sering ditemui dibidang manufaktur otomotif adalah proses penekanan 

menggunakan “hydroulic process machine”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT.FCC 

Indonesia menggunakan mesin “hydroulic main press”. Masalah pertama adalah terlalu besar 

mengkonsumsi energi dan masalah yang kedua adalah terlalu banyak kerusakan pada sistem 

hidrolik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan memodifikasi mesin ini dengan 

“installing inverter energy-efficient”, yang kedua adalah memodifikasi program PLC 

(Program logic control) untuk motor pompa hidrolik on/off oleh sistem auto off dan power 

saving.  Hasilnya setelah kedua item di modifikasi, penggunaan energi listrik dari pompa 

hidrolik berkurang mencapai 85%, dan kemudian suhu oli dan peralatan hidrolik berkurang 

kisaran sampai 60°C berdasarkan kalkulasi, alirannya berganti menjadi aliran laminar, itu 

artinya akan membuat perpindahan katup-katup solenoid, silinder dan perangkat peralatan 

hidrolik lainnya menjadi lebih halus tetapi tidak lambat, dan nantinya akan membuat mesin-

mesin itu lebih tahan lama. 

Kata kunci : turbulen, laminar, inverter, daya, suhu 

 

Nomenklatur 

  

Q Debit aliran (m3/s) 

A Luas penampang (m²) 

V Kecepatan aliran fluida (m/s) 

D Diameter penampang 

Psh Daya pompa 

He  Head keseluruhan  

ρ Berat jenil oli 

g Percepatan gravitasi bumi 

P1 Tekanan pada saluran 

P2 Tekanan pada permukaan reservoir  

V1 Kecepatan aliran fluida pada 

saluran pemasukan 1 (m/s) 

V2  Kecepatan aliran fluida pada 

reservoir 

z1 Titik yang akan diberi tekanan yang 

diukur dari atas permukaan cairan hidrolik 

pada    saluran satu (111 cm) 

z2 Titik yang akan diberi tekanan yang 

diukur dari atas permukaan cairan hidrolik 

pada saluran dua (70 cm) 

Hlt Head loss (m) 

µ Viskositas kinematic oli (kg/m)

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Perusahaan-perusahaan otomotif saat ini 

bersaing dalam hal teknologi baru, baik itu 

teknologi keselamatan maupun teknologi 

yang berkonsep ramah lingkungan, dari 

dasar itu perusahaan juga mensyaratkan 

mesin – mesin yang digunakan saat ini 

harus  dilakukan perbaikan terutama dalam 

hal peningkatan efisiensi kerja terutama 

penggunaan energi dan perawatan yang 

murah. 
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Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas penulis memilih  

mesin “hidrolik main press” karena sangat 

potensial untuk dilakukan perbaikan agar 

lebih efisien dalam sistim kerjanya. 

Berikut permasalahan–permasalahan yang  

ada di mesin hidrolik main press: 

Seringnya terjadi rembesan kebocoran oli 

di beberapa bagian sistim hidrolik, seperti 

di packing rod, o-ring sekat antara solenoid 

dan manifold, mechanical seal pompa 

walaupun part-part tersebut sering diganti. 

a. Seringnya terjadi rembesan kebocoran 

oli di beberapa bagian system hidrolik 

seperti packing, o-ring atau seal. 

b. Oli hidrolik yang sering berkurang 

karena penguapan dan kebocoran. 

c. Sering terjadinya trouble cylinder tidak 

bisa bergerak yang diakibatkan 

solenoid valve macet. 

d. Pompa hidrolik sering cepat aus 

sehingga mengakibatkan polusi suara 

yang berlebih. 

e. Konsumsi energi listrik yang tinggi, 

yang bersumber dari penggunaan 

heater dan motor pompa hidrolik. 

Berikut data konsumsi listrik mesin 

hidrolik main press. 

f. Konsumsi energi listrik yang tinggi, 

yang bersumber dari penggunaan 

heater dan motor pompa hidrolik. 

Berikut data konsumsi listrik mesin 

hidrolik main press. 

 

Table 1. Konsumsi Energi Listrik Mesin 

Main Pres 

No Item  KWH/hari Nilai uang/Hari 

1 Heater     50  Rp 82500 

2 Motor   64,1  Rp 105765 

TOTAL 114,1  Rp 188265 

 

Dari permasalahan-permasalahan diatas 

diambillah langkah-langkah untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui : 

1. Daya sebenarnya dari pompa hidrolik 

yang dibutuhkan sekarang, apakah 

kurang, sudah pas atau bahkan 

berlebih? Jika berlebih tentunya ada 

potensi untuk peningkatan efisiensi 

dengan menurunkan daya motor pompa 

hidrolik yang nantinya akan berdampak 

pada turunnya konsumsi energi listrik. 

2. Apakah suhu peralatan hidrolik bisa di 

turunkan dari nilai sekarang yang rata-

rata mencapai 80°C, dengan tujuan agar 

peralatan hidrolik menjadi lebih awet 

dari keausan, yang nantinya akan 

berdampak pada menurunnya biaya 

perawatan. 

Landasan Teori 

Debit Aliran Fluida  

Debit aliran fluida merupakan rumus yang 

digunakan untuk menghitung kecepatan 

aliran fluida, yaitu sebagai berikut :  

Kemudian dari persamaan kontinuitas akan 

didapat: 

  

Q = A·V Pers. 1 

 

A = 1/4·π Pers. 2 

 

 [1]. 

Daya Pompa Hidrolik 

Dengan ditentukannya randemen 

volumetrik dan randemen mekanis maka 

daya pompa dapat dihitung. 

       

Psh = ρ·g·Q·He Pers. 3     [2]. 

 

Daya Motor Pompa 

 Untuk mendapatkan daya motor 

pompa sebenarnya, harus diketahui 2 

parameter utama yaitu torsi dan rpm yang 
dibutuhkan, berikut ini rumus hubungan 

daya, torsi dan rpm. 

 

P = 2·π·Ns·t Pers. 4 

 

Jika sudah diketahui daya riil pompa 

hidrolik, daya motor juga dapat dihitung 

972



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-032 

 

 

dengan rumus daya pompa dibagi  

randemen mekanis, rendemen mekanis 

pompa umumnya sebesar 85% [3]. 

Fluida Hidrolik 

Fluida dalam sistim hidrolik digunakan 

untuk mengangkat energi dan 

menghasilkan gaya yang dibutuhkan pada 

aktuator, Fluida hidrolik harus memiliki 

beberapa syarat agar bisa digunakan 

dengan baik diantaranya: 

1. Pelumas yang baik yang mampu 

mereduksi gesekan kontak logam ke 

logam yang menyebabkan keausan. 

2. Tahan terhadap karat  

3. Tidak mudah terbakar 

4. Memiliki sifat sealing yang baik 

5. Memiliki viscosity index yang tinggi 

6. Low compressibility 

7. Stabil secara kimia dan tidak 

mengalami oksidasi 

8. Ramah lingkungan dll. 

Suhu fluida hidrolik cenderung naik dengan 

kerja yang dilakukan, suhu operasinya yang 

ideal adalah sekitar 500C. 

Viskositas  

Viskositas dapat dianggap sebagai 

kelengketan internal dari suatu fluida. 

viskositas memiliki satuan N.s/m2 (lb-

sec/ft2) [4]. 

Dalam jenis lain dari viskositas yang 

berhubungan dengan kecepatan aliran 

adalah viskositas kinematik, dan memiliki 

persamaan dimana viskositas dibagi dengan 

densitas. 

Aliran Laminar, transisi dan Turbulen  

     Aliran laminar adalah aliran yang 

pergerakannya halus dan tenang  di 

dalamnya tidak terjadi pencampuran 

partikel-partikel yang signifikan, 
sedangkan aliran turbulen adalah aliran 

yang didalamnya terjadi pencampuran 

partikel-partkel fluida sehingga pergerakan 

suatu partikel tertentu terjadi secara acak 

dan tidak teratur dan aliran transisi ada 

diantara aliran laminar dan turbulen. 

Terdapat suatu kuantitas, yang disebut 

Bilangan reynolds yang digunakan untuk 

menentukan laminar atau turbulen. 

Bilangan tersebut dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Re=
𝜌·𝑣·𝐷

µ
  Pers. 5 

 

Bilangan Reynolds kritis biasanya 

ditetapkan sebesar 2000. 

Aliran laminar = bilangan Reynolds < 2000 

Aliran turbulen= bilangan Reynolds > 2000 

[5]. 

Metode  

Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan 

terhitung dari tanggal 07 November sampai 

dengan  20 April 2016  di PT.FCC 

Indonesia, Teluk jambe, Karawang. 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 4 metode : 

1. Metode Observasi. 

Penulis melaksanakan penelitiaan dan 

pengamatan dilapangan untuk menemukan 

data-data riil yang diambil dari operasi 

sehari-hari mesin hidrolik main press. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pendataan Arus motor 

pompa, suhu equipment hidrolik, cycle 

time mesin, dan pengukuran konsumsi 

energi mesin main press, hal tsb dilakukan 

sebelum dan sesudah perbaikan. 

3. Metode Literatur 

Penulis melakukan pengumpulan literatur-

literatur yang berhubungan dengan 

pembuatan penelitian seperti buku-buku 

tentang hidrolik, mekanika fluida , ilmu 

kekuatan bahan dan lain-lain. 

4. Metode Konsultasi 

Penulis melakukan konsultasi pada semua 

pihak yang dapat membantu penyusunan 

penelitian. 
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Parameter Uji 

Untuk dapat menganalisa dan 

membandingkan kinerja mesin hidrolik 

main press, sebelum dan sesudah di 

lakukan perbaikan, maka peneliti 

menggunakan beberapa parameter sebagai 

bahan uji, yaitu: 

1. Suhu peralatan hidrolik seperti oli,body 

pompa,body motor dll. 

2. Waktu yang dibutuhkan  mesin untuk 

melakukan proses. 

3. Arus motor pompa hidrolik 

4. Konsumsi Energi berupa (kwh). 

5. Densitas dan viskositas kinematik (oli 

hidrolik). 

 

Desain Umum Mesin  

 

 

Gambar 1.Ilustrasi mesin hidrolik main pres 

Keterangan gambar mekanik : 

1. Reservoir (oli tank) 

2. Motor penggerak  

3. Pompa hidrolik 

4. Relief valve 

5. Pressure gauge 

6. Hose hidrolik 

7. Silinder hidrolik 

8. Control panel  

9. Dies atas dan bawah 

10. Area sensor 

11. Operation panel 

12. Manifold  

13. Solenoid valve dan pressure adjuster 

valve 

14. Pressure switch 

15. Stopper dan 3 buah limit switch 

 

Alat dan Bahan 

Untuk melakukan pembandingan data 

suhu, arus dan konsumsi energi, diperlukan 

percobaan tambahan yang menggunakan 

alat-alat sebagai berikut: 

1. Ampere meter merk kyoritsu tipe : 

KEW SNAP 2003A 

2. Infrared thermometer merk : FLUKE, 

tipe   

63 MAX 

3. KWH meter (clamp on hisester) merk : 

HIOKI tipe 3168 

4. Stopwatch  

5. Density meter merk : ALFA MIRAGE, 

tipe EW300SG 

6. Computer dengan software jw-300  

7. 1 set tool box 
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Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu : 

1. Kabel 4×4 mm² (4 core) panjang 3m 

2. Skun 4 mm 20 pcs 

3. 1 unit inverter merk : Fuji electric, tipe 

FRN 5,5 EIS-2a 

4. Box panel ukuran 27×35×18 cm 

5. Oli hidrolik AW46 S Idemitsu 

(diambil sampel dari mesin). 

Aktifitas Pengukuran Suhu Pada 

Peralatan System Hidrolik 

Didalam penelitian juga dilakukan 

pengukuran suhu di beberapa posisi untuk 

mengetahui perbandingan antara sebelum 

dan setelah dilakukan kaizen (perbaikan) 

hasil ada di pembahasan :  

 

 

 

Gambar 2.Titik pengukuran suhu peralatan hidrolik
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Hasil dan Pembahasan 

Penurunan Setting Daya Motor 

Menurut perhitungan daya sebenarnya yang 

dibutuhkan adalah sekitar 3,8 KW, sedangkan 

kapasitas motor pompa yang digunakan 

sekarang adalah 5,5 KW, kontrol yang 

digunakan sebelumnya menggunakan 

kontaktor konvensional maka daya yang 

dikeluarkan oleh motor adalah 100% dari 

kapasitas (5,5 Kw), akan tetapi   dengan 

menggunakan inverter daya bisa dirubah 

dengan merubah parameter  F5 (Frekuensi)  

menjadi 43,7 Hz dengan tujuan menurunkan 

Rpm menjadi 1310(sesuai perhitungan 

kebutuhan) karena menurut dan merubah 

parameter F9 (Torsi) turun kurang lebih 23%. 

 Berikut adalah data hasil penurunan frekuensi 

listrik pada inverter, yang berpengaruh 

terhadap putaran pompa, Debit pompa, dan 

Arus motor pompa. 

 

Table 2. Hasil penurunan daya dan pengaruhnya terhadap debit pompa dan arus motor 

Kondisi 
Daya 

(watt) 

Torsi 

(N.m) 

Frekuensi 

Listrik 

(Hz) 

Putaran 

Motor 

Pompa 

(rpm) 

Debit 

Pompa 

(Liter/menit) 

Arus 

Motor 

(Ampere) 

Sebelum 

perbaikan  
5,5 35 50 1500 47 11 

Setelah 

perbaikan  
3,8 27,7 43,7 1310 39,3 5,3 

 

 

Pembuatan Sistem Auto Off Untuk Motor 

Pompa Hidrolik

Konsep Auto off diambil karena penulis 

menilai selama ini motor pompa hidrolik 

banyak diwaktu-waktu tertentu tidak 

digunakan output tekanannya, contohnya saat 

operator mengambil barang, saat waktu tunggu 

proses “press holding” selama 45 detik, 

bahkan saat operator istirahat, dari dasar 

tersebut peluang bahwa disaat pressure pompa 

tidak digunakan seharusnya motor pompa 

dimatikan dan akan menyala lagi saat akan 

digunakan. 

Untuk membuat konsep Auto off  yang 

dijelaskan diatas cara yang dilakukan adalah 

dengan merubah sistem kerja hidrolik dengan 

memodifikasi program PLC. 

Berikut adalah chart dimana cara kerja timing 

ON/OFF motor pompa hidrolik sebelum dan 

sesudah perubahan program (autooff) 
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Gambar 3. Chart sebelum dibuat Auto off 

 

 

 
Gambar 4. Chart setelah dibuat Auto 

 

Table-tabel Hail Pengukuran  

 Tabel 3. Pengukuran waktu pergerakan silinder             

Waktu 
Waktu pergerakan turun rata-rata 

Gerakan turun/press Gerakan naik/kembali 

Sebelum perbaikan 2,8 2,6 

Setelah perbaikan 2,85 2,5 
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Table 4. Hasil pengukuran suhu sebelum perbaikan  

No. 
Posisi pengukuran 

suhu part hidrolik 

Waktu pengukuran suhu (ºC) 

saat mesin 

jalan 5 menit 

awal 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

1 jam 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

2 jam 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

3 jam 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

4 jam 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

5 jam 

1 Oli hidrolik  33 74 79 80 81 82 

2 Tangki posisi  35 72 73 78 81 83 

3 Pipa hisap posisi  36 77 80 80 84 84 

4 Body motor posisi  42 82 85 85 86 88 

5 Body pompa posisi  38 83 84 84 88 89 

6 
Oli drain menuju oil 

cooler  
39 77 79 79 81 84 

7 
Oli drain after oil 

cooler  
38 80 81 81 83 82 

8 
Pipa keluaran dari 

pompa  
36 80 80 82 82 83 

9  Pipa return ke tangki  36 70 82 83 83 84 

10 Solenoid valve  38 74 76 81 83 85 

11 
Pipa menuju lubang  

silinder bagian atas 
36 76 81 81 84 87 

12 
Pipa menuju lubang  

silinder bagian bawah 
39 78 81 82 82 84 

13 Body silinder (vessel)  38 80 80 82 83 84 

14 Rod silinder  57 93 93 93 94 95 

 

Table 5. Setelah dilakukan efisiensi penurunan daya dan pembuatan sistem auto off   

No. 
Posisi pengukuran 

suhu part hidrolik 

Waktu pengukuran suhu (ºC) 

saat mesin 

jalan 5 menit 

awal 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

1 jam 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

2 jam 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

3 jam 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

4 jam 

saat mesin 

sudah 

berjalan       

5 jam 

1 Oli hidrolik  33 59 60 61 61 61 

2 Tangki posisi  34 57 58 59 60 60 

3 Pipa hisap posisi  36 58 60 62 63 63 

4 Body motor posisi  43 57 70 70 68 68 

5 Body pompa posisi  39 52 64 66 70 70 

6 
Oli drain menuju oil 

cooler  
39 62 64 64 66 66 
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7 
Oli drain after oil 

cooler  
38 61 63 63 64 64 

8 
Pipa keluaran dari 

pompa  
36 60 61 61 63 63 

9  Pipa return ke tangki  37 58 61 63 64 64 

10 Solenoid valve  38 59 59 62 66 66 

11 
Pipa menuju lubang  

silinder bagian atas 
36 58 58 61 62 62 

12 
Pipa menuju lubang  

silinder bagian bawah 
40 62 66 66 65 65 

13 Body silinder (vessel)  38 65 65 65 66 66 

14 Rod silinder  58 79 80 82 81 63 

 

Table 6. Properti oli hidrolik AW 46 (Idemitsu) di kondisi suhu tertentu 

Suhu (ºC) Viskositas kinematik (mm²/s) Bilangan Reynolds Kategori aliran 

30 52,66 832,0357 Aliran laminar 

40 46,13 949,81574 Aliran laminar 

50 39,58 1106,9985 Aliran laminar 

60 33 1327,7273 Aliran laminar 

70 26,5 1653,3962 Aliran laminar 

80 19,96 2195,1403 Aliran turbulen 

90 13,4 3269,7761 Aliran turbulen 

100 6,885 6363,8344 Aliran turbulen 

 

Tabel 7. Pengukuran arus (ampere) 

No 
Pelaksanaan 

pengukuran 

Waktu pengukuran arus (ampere) 

Start 

awal 

(1-1,5 

detik) 

Mesin 

jalan 5 

menit 

awal 

Mesin 

sudah 

berjalan 

1 jam 

Mesin 

sudah 

berjalan 

2 jam 

Mesin 

sudah 

berjalan 

3 jam 

Mesin 

sudah 

berjalan 

4 jam 

Mesin 

sudah 

berjalan 

5 jam 

1 
Sebelum 

perbaikan 
17,1 11 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

2 
Setelah 

perbaikan 
7,8 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
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Tabel 8. Perandingan investment dengan saving cost dan emisi carbon 

 

Tabel 9. Tabel konsumsi listrik setelah perbaikan 

kondisi 
Arus 

(ampere) 
KWH/Hari 

Lama 

operasi 

Gas buang Co2 

(kg) 

Sebelum dilakukan 

perbaikan 
10,8 64,1 21,34 54,93 

Setelah dipasang 

inverter dan dilakukan 

penurunan frekuensi 

5,3 31,7 21,34 27,16 

Setelah dibuat sistim 

auto off 
5,3 9,3 5,19 7,97 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengamatan, 

perhitungan, dan analisa  berdasarkan hasil 

dari data-data yang diambil dari mesin, baik 

sebelum maupun setelah dilakukan 

perbaikan dapat disimpulkan beberapa hal 

berikut: 

1. Dengan mengganti komponen elektrik 

kontaktor menjadi inverter sebagai 

penyupply motor dan memodifikasi 

sistim elektrik motor dari standby 

menjadi sistim Auto off  dapat 

menurunkan konsumsi energi listrik 

sampai 85% lebih. Sehingga daya 

motor yang dibutuhkan adalah 3,8 KW 

jadi saat ini kapasitas motor terlalu 

besar yaitu 5,5 KW. 

2. Efek dari efisiensi penggunaan daya 

motor, temperature Oli dan peralatan 

hidrolik dapat turun secara signifikan, 

hal ini diharapkan akan menambah umur 

pakai peralatan tersebut. 

 Saran 
Dari hasil penelitian dan perbaikan yang 

dilakukan pada mesin hidrolik main press, 

terdapat beberapa saran baik untuk 

perusahaan maupun pembaca antara lain: 

1. Penggunaan oli hidrolik untuk 

penambahan maupun penggantian akan 

menjadi lebih irit secara konsumsi. 

3. Dengan turunnya temperatur oli dan  

sebagian besar peralatan hidrolik, frekuensi 

perawatan  alat-alat hidrolik bisa di review 

ulang frekuensi penggantiannya menjadi 

lebih lama seperti Pompa, Solenoid, Hose, 

packing, o ring, seal , oli hidrolik dan lain 

sebagainya. 

4. Ada sekitar 30 mesin hidrolik main press, 

jika hasil penelitian ini berdampak positif 

disarankan kepada perusahaan untuk 

No Bahan-bahan 
Investment cost 

(Rp) 
Saving cost/tahun 

Saving co2/tahun 

(kg) 

1 Inverter 8.700.000 

28.212.360 13259,15 

2 Kabel dan skun    200.000 

3 Box    130.000 

4 Sdm     200.000 

total 9.230.000 
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melakukanya perbaikan terhadap semua 

mesin. 
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Analisis kinematik Mekanisme Paralel Spherical Dengan 
Konfigurasi Rantai Kinematik Revolut-Spherical-Revolut (RSR) 
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Abstrak 
Kajian pada paper ini difokuskan pada analisis perpindahan untuk mekanisme paralel 

spherical. Mekanisme ini disusun oleh tiga buah rantai kinematik dengan konfigurasi join 

Revolut-Spherical-Revolut (RSR) yang menghubungkan platform sebagai batang output 

dengan base sebagai batang diam. Mekanisme ini dikategorikan sebagai mekanisme paralel 

tiga derajat kebebasan dimana gerak platform secara rotasi dikontrol oleh join aktif dan gerak 

translasi dibatasi oleh struktur mekanisme itu sendiri. Analisis perpindahan yang dilakukan 

pada paper ini ditujukan untuk memperoleh formulasi yang menyatakan hubungan antara 

perpindahan join aktif terhadap gerak platform. Berdasarkan riset yang telah dilakukan 

diperoleh persamaan matematis yang menyatakan hubungan perpindahan join input dan 

gerakan platform mekanisme 3-RSR yang dikembangan berdasarkan pada kondisi geometri 

mekanisme.   

Kata kunci : Analisis Kinematik, Analisisi perpindahan, mekanisme spherical  

Pendahuluan 

Mekanisme paralel spherical merupakan 

salah satu konfigurasi kinematik 

mekanisme ruang dimana platform sebagai 

batang batang output yang bergerak dengan 

modus rotasi murni ditopang oleh tiga 

rantai kinematik yang disusun secara 

paralel.  Dalam hal ini susunan rantai 

kinematik yang dikaji adalah konfigurasi 

Revolut- Spherical- Revolut (RSR). 

Konfigurasi ini mempunyai keunggulan 

berupa kesederhanaan konfigurasi untuk 

menghasilkan kostrain gerak spherical. 

Gerak rotasi platform dikontrol oleh tiga 

aktuator yang ditempatkan pada base dan 

gerak translasi dibatasi oleh gaya konstrain 

yang dihasilkan oleh rantai kinematik.    

Berbagai kajian terkait mekanisme 

paralel spherical telah banyak dilakukan 

baik dari segi pengembangan pada tahap 

sintesis dan analisis.  Pada pengembangan 

struktur atau sintesis telah diusulkan 

berbagai konfigurasi mekanisme parallel 

atau sintesis topolgi [1],[2], [3]. Secara 

umum untuk menghasilkan gerak rotasi 

tersebut terutama non-overconstrain 

mechanisms harus dipenuhi kondisi dimana 

ada dua set konfigurasi sumbu join yaitu 

kondisi berpotongan dan kondisi sejajar. 

Namun untuk mekanisme 3-RSR hanya 

diperlu suatu kondisi yaitu berpotongan. 

Hal dapat mengurangi suatu konstrain 

kinematik sehingga memudahkan dalam 

tahap sintesis mekanisme paralel spherical.  

Dilain pihak sintesis dimensi terkait dengan 

penentuan dimensi konstanta kinematik 

juga dikembangkan untuk mendapatkan 

prototip atau model mekanisme [4],[5],[6]. 

Dalam proses sintesis telah dihasilkan 

metode yang khas untuk masing-masing 

mekanisme kerena terkait dengan konstrain 

dan jumlah konstanta kinematiknya. 

Kondisi ini menyebabkan satu metode tidak 

dapat berlaku secara umum. Kajian terkait 

dengan analisis posisi pada mekanisme 

paralel spherical juga telah banyak 

dikembangkan [7]-[10]. Sama halnya 

dengan penelitian terkait dengan sintesis 

dimensi analisis posisi juga sangat 

bergantung dengan konfigurasi rantai 

kinematik.  
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Berdasarkan fakta keunikan untuk 

merealisasikan mekanisme paralel dalam 

berbagai tahapan disain, maka pada 

penelitian ini dikaji analisis perpindahan 

pada mekanisme spherical 3-RSR. 

Mekanisme ini dari segi konfigurasi 

memiliki kesedarhanaan dalam konstrain 

gerak dimana hanya diperlukan kondisi 

sumbu join yang berpotongan untuk 

mendefinisikan lokasi titik pusat putar 

platform. 

Konfigurasi Mekanisme 3-RSR 

Mekanisme paralel spherical ini disusun 

oleh tiga rantai kinematik yang 

menghubungkan platform dan base. 

Diagram kinematik mekanisme ini 

diperlihatkan pada Gambar 1. Tiap rantai 

kinematik disusun oleh  tiga join berupa dua 

join revolut yang masing-masingnya 

menghubungkan rantai kinematik pada 

base dan platform dan sebuah join 

spherical yang menghubungkan kedua join 

revolut. Join revolut yang terhubung ke 

base merupakan join aktif. 

 

Gambar 1 Diagram kinematik mekanisme 

paralel spherical 3-RSR 

 Konstanta kinematik mekanisme terdiri 

dari 1L  yang merupakan panjang batang 

yang menghubungkan join revolut pada 

base dan join spherical, 2L merupakan 

panjang batang yang menghubungkan join 

revolut pada platform dan join spherical, Br  

dan Pr yang menunjukkan jari-jari base. 

Selanjutnya terdapat dua konstanta 

kinematik lainnya yang menyatakan 

orientasi pemasangan rantai kinematik pada 

base dan platform yang disimbolkan 

dengan   dan   . Keenam konstanta 

kinematik tersebut diperlihatkan pada 

Gambar 2.  

Selanjutnya titik pusat putar platform 

ditentukan berdasarkan perpotongan sumbu 

join revolut pada base dan platform pada 

masing-masing rantai kinematik yang 

dinyatakan dengan titik O pada Gambar 2. 

Ketiga titik perpotongan tersebut juga 

berpotongan untuk menghasilkan pusat 

putar platform seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3 dalam bentuk diagram Cad. 

       

Gambar 2 Konstanta kinematik 

mekanisme paralel spherical 3-RSR  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

Join aktif 
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2L

1L





x

y

z

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O 

983



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-033 

 

 

 
Gambar 3 Model Cad mekanisme 

paralel spherical  3-RSR 

 

Formulasi Pesamaan Perpindahan  

 

Perpindahan  join 

 

Berdasarkan konstrain gerak translasi 

yang diberikan oleh tiga rantai kinematik 

telah menghasilkan platform  yang bergerak 

rotasi murni terhadap titik pusat putar, O. 

Gerak rotasi tersebut dapat diwakili oleh 

rotasi berurut terhadap sistem koordinat 

benda dengan tiga sudut rotasi, ),,( xz 

seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Sistem 

rotasi berurut ini menghasil suatu matriks 

rotasi koordinat benda yang dinyatakan 

dengan Pers. (1) 

 



















xxx

xzzzzz

xzzzzz

R







ccsss

sc-ccsss-scccs

ssccs-sc-scs-cc

xx

xx

    

 ….(1) 

dimana cos(...)(...)c   dan sin(...)(...)s   

 
Gambar 4 Parmeter orientasi platform 

 

Dengan menggunakan matriks rotasi 

pada Pers.(1), vektor posisi join revolut 

yang dipasangkan pada platform berlokasi 

pada titik A31, A32dan A33 yang dapat 

dinyatakan dengan: 
01

33 ii AA R rr   (i=1,2,3)  .(2) 

Dimana 
0

A3i
r dan 

1

A3i
r menyatakan vektor 

posisi join revolut sebelum dan setelah 

mengalami rotasi. Selanjutnya  lokasi join 

revolut pada base adalah tetap seperti 

diilustrasikan pada Gambar 5. Ketiga join 

merupakan join aktif yang dipasangkan ke 

base secara simetri. 

 
Gambar 5 Lokasi pemasangan join revolut 

pada base 

 

Lokasi join spherical yang merupakan join 

pasif dapat dinyatakan dengan vektor posisi 

A2i  yang bersesuaian dengan posisi A3i dan 

A1i  (i=1,2,3). Posisi A2i akan berubah 

tergantung kepada perpindahan atau rotasi 

O 

R 

R 

S Platfor

m 

Base 

984



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-033 

 

 

yang terjadi pada sumbu join revolut yang 

ditempatkan pada base. Vektor posisi join 

spherical ini dapat dinyatakan dengan Pers. 

(3) , 

 0

A

1

A i2i2
rr T  (i=1,2,3), 

 ….(3)  

dimana T menyatakan matriks transformasi 

dengan menggunakan sistem perpindahan 

skrew seperti diilustrasikan pada Gambar 6.  

 

 
 

Gambar 6 Sistem perpindahan berbasis 

rotasi skrew 

Berdasakan Gambar 6 diperoleh bahwa 

suatu vektor akan berubahan posisinya jika 

diputar dengan sudut sebesar  dan 

mengalami translasi sebesar t terhadap 

suatu sumbu yang dinyatakan dengan vetor 

s yang posisinya diwakili oleh sebuah 

vektor s0. Maka dengan menggunakan 

sistem transformsi skrew ini lokasi P1 dan 

berubah menjadi P2 yang diekspresikan 

sebagai berikut: 

 

12 pp T      .(4) 

Dimana T adalah matriks 4 x 4 yang elemen 

sebagai berikut: 





















44434241

34333231

24232221

14131211

aaaa

aaaa

aaaa

aaaa

T  

 

1)cos1)(1(a 2

11  xs  

 sin)cos1(a12 zyx sss   

 sin)cos1(a13 yzx sss   

 sin)cos1(a21 zxy sss   

1)cos1)(1(a 2

22  ys  

 sin)cos1(a23 xzy sss   

 sin)cos1(a31 yxz sss   

 sin)cos1(a32 xyz sss   

1)cos1)(1(a 2

33  zs  

13012011014 aa)1a(a zyxx sssts   

13022012024 a)1(aaa zyxy sssts   

)1(aaaa 33032031034  zyxz sssts  

1a34   

 

Konstrain Perpindahan 

 

Berdasarkan konstrain gerak masing join 

didapatkan bawa: (i) join revolut pada 

platform berpindahan mengikuti 

pergerakan platform, (ii) joint revolut pada 

base tetap posisinya, dan (iii) lokasi joint 

spherical dapat dinyatakan sebagai 

perpindahan yang terjadi akibat rotasi pada 

join input (revolut join pada base). Dengan 

menggunakan Pers. (2) dan (3) dan Gambar 

1 diperoleh bahwa jarak antara A3i dan A2i 

adalah konstan yang nominalnya sama 

dengan panjang batang, L2 yang dapat 

dinyatakan dengan 

 

2AA 23
Lrr 

ii
 .   .(5) 

 

Dalam hal ini posisi A3i adalah fungsi dari 

gerak ouput yang dinyatakan dengan 

),,(A3  xzi sedangkan posisi A2i adalah 

fungsi gerak input )(A2 ii  . Vektor posisi 

join revolut pada platform dan join 

spherical dapat dinyatakan dengan 

komponen-komponenya 
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z

2

y

2

x

2

2
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ii

i

a

a

a







A    .(7) 

Dengan menggunakan Pers. (5) didapatkan 

     22

2

2

2

3 Lii  AA   .(8) 

Pers. (8) merupakan persamaan gerak 

perpindahan pada mekanisme 3-RSR. 

Persamaan ini dapat diselesaikan secara 

kinematik direct dan kinematik inverse.  

 

Pada analisis perpindahan secara direct 

kinematic pergerakan join input diketahui 

dan dihitung parameter gerak output. Pada 

kondisi ini diberikan  i kemudian dihitung  

 ,, xz . Sebaliknya pada kasus inverse 

kinematik diberikan parameter output gerak 

 ,, xz dan dihitung i . 

 

Contoh Kasus Analsis Kinematik 

Inverse  

Pada bagian ini diberikan contoh kasus 

penyelesaian persamaan kinematik invers 

mekanisme paralel 3-RSR. Pada Gambar 7 

diperlihat kondisi geometri sebuah rantai 

kinemaik mekanisme paralel 3-RSR. 

Analisis posisi menggunakan kinematik 

invers, mengacu pada besaran konstanta 

kinematik yang diwakili oleh 

1, , , ,  dan P Br r L  .  

 
 

Gambar 7 Pendefinisian lokasi join pada 

rantai kinematik RSR  

Pusat putar platform pada mekanisme 

paralel ditetapkan sebagai pusat koordinat 

referensi 0( )A  sehingga memiliki posisi 

0 0 00, 0,  dan 0x y z    . Selanjutnya 

titik 1A  merupakan lokasi join revolut pada 

base, titik 3A  menunjukkan posisi join 

revolut pada platform, 2A  merupakan 

posisi join spherical, 1L  mewakili panjang 

batang 1, 2L  merupakan panjang batang 2, 

  menyatakan sudut yang dibentuk oleh 

sumbu join revolut dan base, dan   

merupakan sudut yang dibentuk oleh join 

revolut dan platform. Nilai 1A , 3A , 1L , 2L ,

,dan   diketahui, sedangkan posisi 2A

dihitung dari persamaan non linear.  

Berdasarkan Gambar 7 diperoleh tiga 

persamaan gerak 

     
2 2 22

1 2 1 2 1 2 1L x x y y z z       (9) 

     
2 2 22

2 3 2 3 2 3 2L x x y y z z      (10) 

     
2 2 22

4 2 0 2 0 2 0L x x y y z z      (11) 

Pada Pers. (9),(10) dan (11) yang menjadi 

variabel adalah 2 2 2, ,  dan x y z . Dengan 

metode substitusi terhadap ketiga 

persamaan tersebut akan diperoleh 

persamaan non linier dalam fungsi 

2 2 2, ,  dan x y z  . Penyelesaian ketiga 

persamaan non linear untuk memperoleh 

akar yaitu nilai 2 2 2, ,  dan x y z  digunakan 

metode iterasi Newton Raphson. Metode 

Newton Raphson dipilih karena metode ini 

lebih cepat dalam proses iterasi dan langkah 

yang digunakan lebih sederhana. Secara 

umum persamaan newton raphson seperti 

persamaan 

       
1

1i ix x J f


      ..(12) 

Dimana x  merupakan matriks 

 2 2 2x y z  ,  J  merupakan matriks 

jacobi ,dan  f  merupakan matriks 

evaluasi persamaan non linear. Untuk 

tebakan awal diberikan nilai  ix  dalam 

matriks  1 1 1  . Hasil solusi dari 

persamaan non linear ini menghasilkan dua 

0 0 0 0( , , )A x y z

1 1 1 1( , , )A x y z

2 2 2 2( , , )A x y z

3 3 3 3( , , )A x y z Pr

Br

2L

1L




x y

z

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

4L
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buah jawab. Jawab yang dihasilkan sangat 

terpengaruh terhadap tebakan awal. 

Dengan cara kinematik invers, ditentukan 

orientasi platform, selanjutnya diperoleh 

sudut input pada join aktif pada masing-

masing rantai kinematik. Untuk mengetahui 

posisi join revolute pada platform dan base 

yang terletak di rantai kinematik yang lain, 

dilakukan dengan menggunakan matriks 

transformasi seperti diberikan pada 

persamaan berikut : 

1 1

1 1

cos( ) sin( ) 0

1 sin( ) cos( ) 0

0 0 1

R

 

 

 
 


 
  

               (13) 

2 2

2 2

cos( ) sin( ) 0

2 sin( ) cos( ) 0

0 0 1

R

 

 

 
 


 
  

 .  (14) 

Dimana Pers. (13) diterapkan pada rantai 

kinematik 2 dengan 
o

1 120   dan Pers. 

(14) digunakan pada rantai kinematik 3 

dengan 
o

2 240  . Selanjutnya diperoleh 

nilai 1A  dan 3A  pada masing masing rantai 

kinematik seperti terlihat pada Gambar 8. 

         

 
 

Gambar 8 Posisi 1A dan 3A  pada masing 

masing rantai kinematik 

 

Posisi 1A  dan 3A  dapat dinyatakan  dengan 

persamaan (15) 

 

 

 

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

A x y z

A x y z

A x y z







       .(15) 

Selanjutnya posisi 3A  dikali dengan matriks 

rotasi , ,  dan x z   , sehingga diperoleh 

nilai 3A yang baru. Nilai posisi 3A  baru 

setelah rotasi selanjutnya dimasukkan ke 

tiga persamaan non linear, kemudian 

diperoleh posisi 2A  yang baru dengan 

menggunakan matriks rotasi pada Pers. (1). 

Selanjutnya besar sudut input dihitung 

berdasarkan perubahan orientasi batang 

vektor posisi 2iA  (i=1,2,3). i  dapat 

dinyatakan dengan Pers. (16). 

1 1

1 1 1

cos

cos

v u a b

v u

a b



 

 

 
   

 

  ..(16) 

Dimana 1u    0 1 0 dan 1 2 1v A A   

Untuk rantai kinematik ke-1. Hal yang 

sama dilakukan terhadap rantai kinematik 

yang lain sehingga sudut input diperoleh. 

Vektor 1v  adalah vektor 2A - 1A  yang berada 

di sepanjang batang 1 , sementara vektor 1u  

adalah vektor yang berada pada sumbu join 

revolute pada searah sumbu y, seperti 

terlihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 Vektor pembentuk sudut input 

Untuk memudahkan penyelesaian  
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Persamaan kinematik invers yang telah 

diperoleh diselesaikan dengan bantuan 

perangkat lunak MAPLE 16.Untuk contoh 

kasus kalkulasi secara numerik diberika 

konstanta kinematik sebagai berikut: 

Parameter  output: 
0 : 2

74

z

o

x

z

 



 





 

  

konfigurasi konstanta kinematik  1Pr   

satuan, 0.9Br   satuan, 
1 5.5L   satuan, 

o30   ,dan o45  . Dengan konstanta 

kinematik tersebut digambarkan model Cad 

mekanisme seperti diperlihatkan pada 

Gambar 10 yang terdiri dari tiga bagian 

yaitu (1) base, (2) platform dan (3) rantai 

kinematik 

 

Gambar 10 Model Cad mekanisme  

Berdasarkan model dan konstanta 

kinematik yang diberikan diperoleh solusi 

kinematik inversnya yang diperlihatkan 

pada gambar 11. Pada gambar 11 

diperlihatkan contoh hasil simulasi numerik 

besarnya perpindahan join input yang 

terdiri dari i (i=1,2,3) yang berhubungan 

dengan orientasi platform (  2:0Z ,
o

Z 74 , z  ). Dari gambar terlihat 

bahwa terjadi loncatan gerakan sudut input 

pada saat 
o

z 100  dan 
o

z 220 . Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi kondisi 

singular untuk sudut kemiringan dari 

platform  yang relatif besar yaitu 
o

Z 74 . 

Pada saat kondisi singular ini penggerak 

atau aktuator tidak dapat mengontrol 

gerakan platform. Kondisi ini merupakan 

salah satu kelemahan pada mekanisme 

paralel terjadinya kondisi singular pada 

workingspace. Femonema singular ini 

menjadi konstrain dalam proses disain 

mekanisme paralel. Namun pada paper ini 

kajian terhadap fenomena singular ini tidak 

dikaji lebih jauh. 

 

Gambar 11 Hasil kalkulasi kinematik 

invese  

Kesimpulan 

Berdasarkan studi pada mekanisme 3-RSR 

spherical telah diperoleh formulasi 

persamaan perpindahan. Selanjutnya juga 

diberikan solusi untuk contoh kasus jawab 

numerik dari persamaan perpindahan 

tersebut dalam bentuk kinematik invers.  
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Simulasi sistem kontrol posisi motor DC dengan umpan balik kecepatan 
kontroler-observer untuk meningkatkan trackabiliy terhadap position 

command. 
 

R. Lullus Lambang G. Hidayat 1,*,  Budi Santoso1  

 

1Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta,  

Jln Ir. Sutami 36a Kentingan Surakarta 57124, Indonesia 
*lulus_l@yahoo.com, lulus_l@staff.uns.ac.id 

 

Abstrak 
Paper ini menyajikan metode baru untuk menentukan gain umpan balik kontroler-observer 

yang digunakan pada sistem kontrol posisi motor DC. Metode ini dikembangkan untuk sistem kontrol 

posisi motor DC yang mempunyai loop minor kecepatan dan loop mayor umpan balik posisi. Gain 

pertama yaitu gain umpan balik kecepatan dan gain kedua adalah gain kontroler-umpan balik yang 

diletakkan sebelum plant. Simulasi sistem kontrol posisi motor DC magnet permanent dilakukan 

untuk menentukan unjuk kerja daripada metode yang diajukan ini. Hasil simulasi menunjukkan 

bahwa sistem kontrol posisi motor DC dengan gain umpan-balik kecepatan, Hi dan gain kontroler-

umpan balik, Ho mempunyai trackability yang lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan 

sistem kontrol posisi motor DC dengan gain umpan balik sama dengan 1 dan gain umpan-balik berupa 

kontroler-observer. 

 

Kata kunci : kriteria stabilitas Routh, kontroler-obsever, motor DC, motor-servo, umpan-balik   

PENDAHULUAN 

Motor DC magnet permanen adalah 

motor yang banyak digunakan dalam motor-

servo. Struktur servo terdiri dari motor DC 

magnet permanen dan sistem kontrol yang 

dilengkapi umpan balik kecepatan dan/atau 

umpan balik posisi [1,2,3]. Kontrol motor-

servo atau motor DC dengan kontrol umpan-

balik telah banyak dipelajari terutama 

bagaimana sistem kontrol diterapkan sehingga 

diperoleh tujuan-tujuan kontrol yaitu 

memperbaiki respon transien, mengurangi 

steady-state error dan mereduksi sensitivitas 

terhadap perubahan parameter beban [3, 4, 5].  

Paper ini menyajikan metode baru 

untuk menentukan suatu gain umpan balik 

kecepatan Hi dan gain kontroler umpan-balik 

Ho yang digunakan pada suatu sistem kontrol 

posisi motor DC. Metode ini dikembangkan 

berdasarkan kriteria stabilitas Routh. Dengan 

metode ini diperoleh hubungan sederhana 

antara nilai gain umpan-balik kecepatan Hi 

dengan nilai gain kontroler Ho. Blok kontroler 

dengan gain Ho ini diletakkan sebelum plant. 

Strategi kontrol ini selanjutnya dibandingkan 

dengan strategi kontrol lain, yaitu strategi 

kontrol dengan nilai gain Hi dan Ho sama 

dengan 1, dan strategi kontrol dengan Hi 

sebagai kontroler-observer dan Ho = 1. 

Simulasi sistem kontrol posisi motor 

DC magnet permanen selanjutnya dilakukan 

untuk menentukan unjuk kerja daripada 

metode yang diajukan ini. Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa sistem kontrol posisi 

motor DC dengan gain Hi dan Ho mempunyai 

trackability yang lebih baik secara signifikan 

dibandingkan dengan sistem kontrol posisi 

motor DC dengan strategi-strategi kontrol 

yang lain seperti dijelaskan dalam bab Metode 

Penelitian. 

Sistem kontrol motor-servo dengan 

menggunakan umpan-balik kecepatan dan 

umpan-balik posisi telah dikembangkan 

sebagai sistem kontrol PIV (proportional/ 

position, integral and velocity) [5]. Sistem 

kontrol ini menggunakan estimasi kecepatan 

dari umpan-balik posisi yang diumpan ke blok 

kontroler integral dan blok kontroler 

proporsional. Dalam penelitian ini, sistem 

kontrol posisi menggunakan umpan-balik 

kecepatan untuk mendapatkan selisih tegangan 

sebagai input motor DC. Perbedaannya dengan 

sistem kontrol PIV adalah bahwa sinyal 

kecepatan diperoleh langsung dari output 
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sensor kecepatan dan tidak diperoleh dengan 

cara estimasi berdasarkan pengukuran posisi.  

     Materi yang disajikan dalam paper ini 

disusun sebagai berikut. Bab 2 membahas 

Dasar Teori dan Tinjauan Pustaka. Bab 3 

menjelaskan metode penelitian yang meliputi 

metode baru untuk menentukan gain sistem 

kontrol posisi motor DC. Bab 4 menjabarkan 

hasil penelitian dan pembahasan dan Bab 5 

berisi tentang kesimpulan penelitan ini. 

 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN 

PUSTAKA 

Sistem servomotor dengan kontrol feedback 

Konsep-konsep kontrol pada sistem 

kontrol gerak motor-servo tidak banyak 

berubah selama bertahun-tahun. Sistem 

kontrol closed-loop motor-servo, terutama jika 

dibandingkan dengan kontrol open-loop, telah 

dapat memperbaiki sifat transien dan mere-

duksi sensitifitas terhadap perubahan para-

meter dan perubahan beban. Contoh fluktuasi 

parameter adalah perubahan pada input daya 

dari jala-jala listrik dan contoh perubahan 

beban adalah perubahan inersia atau massa 

beban dan adanya gangguan torsi pada poros 

pada saat motor-servo bekerja [6, 9]. 

     Struktur servo terdiri dari motor DC dengan 

pengaturan jangkar (armature controlled DC 

motor) seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

Input sistem, u adalah control law yaitu berupa 

fungsi tegangan jangkar, dan output sistem 

adalah sudut rotasi. Sistem servo yang 

ditunjukkan ini menggunakan umpan-balik 

kecepatan. Suku d/dt diumpan balik ke blok 
umpan balik dengan gain kb dan untuk 

selanjutnya dibandingkan dengan nilai dari 

control law, u.  

 

 
 

Gambar 1. Diagram blok motor-DC 

pengaturan jangkar [9]. 

 

Gambar 1 menunjukkan diagram blok motor-

DC pengaturan jangkar dengan:  

 

   u = input (control law) 

  T = torsi poros motor 

d/dt = kecepatan sudut / putaran poros motor 

   = posisi / sudut putaran poros motor. 

 

Secara umum persoalan kontrol motor-

servo dikelompokkan menjadi: command 

tracking dan disturbance rejection [1, 2, 5, 9]. 

Persoalan command tracking membahas 

bagaimana perintah gerakan (command) dari 

pengguna dapat diikuti oleh output sistem 

dengan cukup akurat tanpa ada kesalahan. 

Persoalan disturbance rejection diselesaikan 

dengan menerapkan kontroler PID atau PIV. 

Selain fungsi disturbance rejection, kedua 

kontroler tersebut mempunyai unjuk kerja 

command tracking tertentu. Kontroler PID 

bekerja berdasarkan selisih antara posisi 

sesungguhnya (output sistem) dengan posisi 

setting, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

Sehingga control law sistem ini ditentukan 

oleh pilihan parameter kontrolernya yaitu: Kp, 

Ki dan Kd. Sedangkan kontroler PIV bekerja 

dengan mengkombinasikan loop posisi dan 

loop kecepatan seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan error 

posisi dikalikan dengan Kp untuk mendapatkan 

velocity correction command dan suku integral 

Ki langsung diberikan pada velocity error 

untuk menghasilkan control law [5] Gambar 2 

dan Gambar 3 menggunakan asumsi fungsi 

transfer motor sama dengan 1. 
 

 
Gambar 2. Basic PID servo control topology 

[5] 
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Gambar 3. Basic PIV sensor control topology 

[5] 

      

Persoalan daripada struktur kontroler 

seperti Gambar 2 dan 3 adalah dalam hal 

pemilihan gain, yaitu suku-suku Kp, Ki dan Kd 

pada kontroler PID dan PIV. Kontroler PID 

menunjukkan karakteristik overshoot dan 

settling time yang berkaitan erat sehingga sulit 

untuk menentukan nilai masing-masing gain 

tersebut secara terpisah. Sebaliknya, kontroler 

PIV merupakan metode untuk melepas-

gandeng overshoot dan settling time sehingga  

memudahkan set-up dan pada akhirnya 

menghasilkan karakteristik disturbance 

rejection yang lebih baik dibandingkan 

kontroler PID [5]. 
 

Kontroler-berbasis-observer 

     Suatu observer bekerja menggunakan 

informasi (parameter) sistem kontrol dan 

sinyal umpan-balik dari output pengukuran 

sistem menggu-nakan sensor. Sensor bekerja 

mengukur state-space dari sistem yang 

kemudian digunakan untuk menghasilkan 

control law seperti pada Gambar 4. 
 

 
 

Gambar 4. Peran observer dalam suatu sistem 

kontrol [7]. 
 

     Keuntungan menggunakan observer adalah 

observer memberikan sinyal umpan balik yang 

lebih akurat dari sinyal sensor, observer dapat 

bekerja bersama-sama dengan sensor mutu 

rendah untuk menghasilkan sinyal umpan-

balik yang baik seperti jika menggunakan 

sensor dengan mutu tinggi [9], dan dalam 

kasus ekstrim observer dapat menggantikan 

atau menghilangkan pemakaian suatu sensor. 

Kerugian dari observer adalah memerlukan 

tambahan kalkulasi dan kurang tangguh 

(robust) dibandingkan dengan sensor terutama 

jika parameter plant berubah drastis selama 

plant bekerja [7]. 

     Output blok observer diumpan-balik ke 

blok kontroler untuk menghasilkan control 

law. Maka struktur kontroler seperti ini 

menjadi kontroler basis-observer dan diagram 

bloknya ditunjukkan pada Gambar 5a. 

Selanjutnya persoalan disain kontroler-

observer adalah menentukan Ke dan K seperti 

ditunjukkan pada Gambar 5b. Gain observer 

Ke ditentukan sedemikian untuk mendapatkan 

karakteristik observer yang diinginkan 

sedangkan gain kontrol K ditentukan untuk 

mendapatkan persamaan karakteristik sistem 

yang diinginkan. Dalam penelitian ini 

karakteristik sistem yang diinginkan 

mempunyai koefisien peredaman sebesar 0,6. 

Gain kontroler-observer Ke ditentukan sama 

dengan -5 (lihat Gambar 5b).  

 
(a)  

 
(b)  

 

Gambar 5. (a) Diagram blok sistem dengan 

kontroler-observer umpan-balik; (b) Gain dari 

pada blok kontroler-observer [8, 9] 
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METODE PENELITIAN 

Menentukan gain dengan kriteria stabilitas 

Routh. 

     Bab ini menjelaskan metode baru untuk 

menentukan gain umpan balik kecepatan Hi 

dan gain kontroler Ho. Metode ini 

dikembangkan menggunakan kriteria stabilitas 

Routh. Strategi kontrol ini digunakan pada 

sistem kontrol posisi motor DC dengan 

umpan-balik kecepatan dan umpan-balik sudut 

rotasi. Loop minor adalah umpan balik 

kecepatan dan loop mayor adalah umpan balik 

posisi. Gain Hi pada loop minor dan gain Ho 

pada loop mayor seperti ditunjukkan pada 

Gambar 6.  

 
 

Gambar 6. Diagram blok motor DC 

pengaturan jangkar dengan umpan balik sudut 

rotasi. 

      

Gambar diatas mirip dengan Gambar 1 

‘Diagram blok motor DC pengaturan jangkar’ 

kecuali dengan tambahan umpan-balik sudut 

rotasi  dan blok kontroler Ho. Input untuk 

blok kontroler Ho adalah beda antara sudut 

rotasi sistem aktual  dengan sudut rotasi 

referensi *. Selanjunya fungsi transfer untuk 

diagram blok diatas adalah: 

   𝑇 = 𝑇(𝑠) =
𝜃

𝜃∗ =
𝐺𝐻𝑜

(1+𝐺𝐻𝑖)𝑠+𝐺𝐻𝑜
 (1)  

dengan G = G(s) adalah fungsi transfer plant, 

   𝐺 = 𝐺(𝑠) =  
1

𝑠2+2𝜔𝑛+𝜔𝑛
2  (2), 

Ho = Ho(s) adalah fungsi transfer umpan-balik 

sudut rotasi (konstanta), dan Hi = Hi(s) adalah 

fungsi transfer umpan-balik kecepatan.  

Persamaan karakteristik fungsi transfer 

(1) diatas adalah : 

∆(𝑠) =  𝑠3 + 2𝜔𝑛𝑠2 + (𝜔𝑛
2 + 𝐻𝑖)𝑠 + 𝐻𝑜 =

0      (3) 

Kriteria stabilitas Routh diterapkan untuk 

memperoleh sistem yang stabil, maka ditentu-

kan nilai untuk Ho dan Hi masing-masing 

sebagai berikut. 

  (𝜔𝑛
2 + 𝐻𝑖) −

𝐻0

2𝜔𝑛
> 0  (4a) 

dan     𝐻0 > 0     (4b) 

Selanjutnya dengan menentukan relasi 

 𝐻𝑜 = 4𝜔𝑛𝐻𝑖 maka diperoleh:  

   𝐻𝑖 < 𝑐𝜔𝑛 dengan 𝑐 < 𝜔𝑛   (5a) 

dan  𝐻𝑜 = 4𝐻𝑖      (5b) 

Suku n dan suku  masing-masing adalah 

𝜔𝑛 = √
𝑅𝑎∙𝑓

𝐿𝑎∙𝐽
 dan  =

1

2𝜔𝑛
(

𝑓

𝐽
+

𝑅𝑎

𝐿𝑎
).  

Parameter untuk motor adalah resistor 

(Ra) dan induktor (La), sedangkan parameter 

beban adalah momen inersia atau massa, (J ) 

dan koefisien gesekan viskos (f ). 

   Untuk nilai La/Ra diabaikan (kasus umum 

motor DC) [8, 9] dan menggunakan diagram 

blok seperti Gambar 6, maka diperoleh 

persamaan karakteristik : 

   𝑠(𝜏𝑠 + 1 + 𝐻𝑖) + 𝐻𝑜 = 0    

    atau 𝜏𝑠2 + (1 + 𝐻𝑖)𝑠 + 𝐻𝑜 = 0 (6) 

Dengan menggunakan kriteria stabilitas Routh 

[8, 9] diperoleh  

   
𝐻𝑜

𝜏
> 0. dengan 𝜏 =

𝐽

𝑓
  (7a), 

dan   (1 + 𝐻𝑖)𝐻𝑜 > 0   (7b) 

 

Menentukan gain dengan tinjauan 

kontroler-observer 

Untuk menentukan unjuk kerja secara 

kualitatif dari sistem kontrol posisi motor DC 

dengan gain Ho dan Hi dari metode diatas, 

maka perlu dibandingkan dengan sistem 

kontrol posisi motor DC dengan kontroler-

observer seperti pada Gambar 5. Dalam 

penelitian ini gain minor Hi ditentukan sebagai 

kontroler-observer.  

 

Metode simulasi 

Untuk mempelajari efek dari strategi kontrol 

yang dikembangkan, maka dilakukan simulasi 

sistem kontrol motor DC magnet permanen 

dengan parameter sebagai berikut [10]:  
 

(J)  momen inersia rotor: 0,01 kg.m2 

(f)   konstanta gesekan viskos: 0,1 N.m.s 

(Ke) konstanta gaya gerak listrik: 

0,01 V/rad/sec 
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(Kt)  konstanta torsi motor: 1,0 N.m/Amp  

(data sebelumnya 0,01 N.m/Amp) 

(Ra)  resistan listrik      1 Ohm 

(La)  induktansi listrik  0,5 H 

 

Selanjutnya simulasi pertama yaitu 

simulasi dengan input fungsi tangga (step 

function). Simulasi ini untuk mengetahui 

karakteristik transien sistem. Simulasi kedua 

yaitu simulasi untuk menampilkan sudut rotasi 

poros motor-servo terhadap waktu yang 

dihasilkan dari suatu perintah trajectory 

generator. Trajectory generator menghasilkan 

fungsi posisi terhadap waktu yang berbentuk 

trapezoidal. Simulasi dikerjakan menggunakan 

software MATLAB. 

Pembahasan hasil simulasi sistem kontrol 

posisi motor DC dilakukan dengan pem-

bandingan respon tangga dan output sudut 

rotasi untuk sistem sebagai berikut: 

1. Sistem kontrol posisi motor DC dengan 

La/Ra diabaikan. Ini adalah umum untuk 

model kontrol motor DC [8, 9]. Nilai 

𝐻𝑜 = 𝑐 ∙  𝜏 dengan c > 0. 
2. Sistem kontrol posisi motor DC dengan 

parameter tertentu (given) 

Simulasi output torsi dilakukan pada 

sistem kontrol posisi motor DC dengan 

parameter tertentu. Fungsi transfer antara input 

sudut rotasi referensi * dan output torsi T(s) 

adalah sebagai berikut: 

 

𝑇(𝑠)

𝜃∗(𝑠)
=

𝐻𝑜(
(

𝐾𝑚
𝑠𝐿𝑎+𝑅𝑎

)

1+𝐻𝑖(
𝐾𝑚

𝑠𝐿𝑎+𝑅𝑎
)

1
(𝑠𝐽+𝑓 )

)

1+
1

𝑠(𝑠𝐽+𝑓)
(

(
𝐾𝑚

𝑠𝐿𝑎+𝑅𝑎
)

1+𝐻𝑖(
𝐾𝑚

𝑠𝐿𝑎+𝑅𝑎
)

1
(𝑠𝐽+𝑓 )

)

     (8) 

 

Penurunan persamaan diatas adalah 

menyusun kembali diagram blok pada Gambar 

6 untuk input sudut rotasi referensi dan output 

torsi. Persamaan (8) ini menunjukkan bahwa 

Ho adalah gain fungsi transfer yang 

menentukan overshoot dan settling time, dan 

dapat ditentukan secara bebas (independent). 

Tetapi dalam penelitian ini, gain Ho ditentukan 

berdasarkan gain Hi menurut persamaan (5a, b) 

atau (7a, b). Hasil penelitiannya menunjukkan 

perbaikan unjuk kerja trackability. Dengan 

demikian metode ini dapat menjadi kontribusi 

baru untuk pengembangan sistem kontrol 

posisi motor DC. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Simulasi sistem kontrol posisi motor DC 

dengan La/Ra diabaikan. 

Output sistem terhadap input tangga 

menunjukkan karakteristik transien sistem 

yang antara lain adalah persentase overshoot 

dan settling time. Nilai-nilai karakteristik yang 

diinginkan untuk sistem kontrol posisi motor 

DC adalah persentase overshoot dan settling 

time yang kecil [5]. Kedua nilai tersebut tidak 

dapat dipenuhi secara simultan (bersama-

sama) oleh suatu sistem kontrol pada 

umumnya. Metode yang dikembangkan dalam 

penelitian ini berhasil menunjukkan perbaikan 

respon input tangga sistem dalam hal 

persentase overshoot dan settling time, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 7a. Simulasi 

dilakukan dengan mengubah nilai Hi dan Ho. 

Selanjutnya dari Gambar 7a ini dapat dilihat 

kecenderungan bahwa karakteristik transien 

sistem (persentase overshoot dan settling time) 

dapat menjadi semakin kecil dengan memilih 

gain Ho = c, dengan nilai c yang semakin 
kecil. Dalam simulasi ini, nilai c ditentukan 

secara trial and error sampai diperoleh bentuk 

respon posisi seperti ditunjukkan pada Gambar 

7c. 
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(b) 

 
(a) (c) 

Gambar 7(a) Respon sistem terhadap input tangga satuan. (b) input trajectory generator (c) output 

berupa sudut rotasi untuk sistem dengan: Ho = 1, Hi = 1 (garis biru); Ho = 5, Hi = Ho (garis 

magenta); Ho = , Hi = Ho (garis merah). 
 

Gambar 7c menunjukkan output tracking 

untuk sistem kontrol posisi motor DC dengan 

variasi nilai gain: (a) Ho = 1, Hi = 1; (b) Ho = 

5, Hi = Ho ; dan (c) Ho = , Hi = Ho. Output 
tracking yang terbaik dalam hal ini, diperoleh 

untuk sistem dengan gain Ho =, dan Hi = Ho. 

Kutup-kutup untuk strategi kontrol dengan 

nilai gain (a), (b) dan (c) masing-masing 

adalah : p1=-109,0833, p2=-0,9167; p1=-

58,2843, p2=-1,7157, dan p1=-10, p2=-10. Hal 

ini menunjukkan efek Ho dan Hi yang dipilih 

adalah mempercepat laju penurunan (decay) 

respon sistem. 

 

Simulasi sistem kontrol posisi motor DC 

dengan parameter tertentu (given) 

Perhitungan pendahuluan untuk 

kontroler- observer yang diletakkan sebelum 

plant menunjukkan bahwa sistem dengan 

strategi ini tidak stabil. Analisis menggunakan 

kriteria stabilitas Routh seperti ditunjukkan 

pada Gambar 8.  

 
>>routh(sys_obsvr1.den{:}) 
    0.0050    1.6000   -1.6000 

    0.1850    2.3000         0 

    1.5378   -1.6000         0 

    2.4925             0         0 
   -1.6000             0         0 

>> routh(sys_obsvr2.den{:}) 
    0.0050    1.4000    0.2500 

    0.1850    0.9100         0 

    1.3754    0.2500         0 

    0.8764             0         0 
    0.2500             0         0 

(a) (b) 

 

Gambar 8. Analisis stabilitas Routh untuk 

plant dengan kontroler-observer yang 

dipasang secara (a) seri (b) umpan-balik. 

 

Perubahan tanda terjadi satu kali pada 

bilangan-bilangan di kolom pertama Gambar 

8(a) menunjukkan terdapat 1 kutup berada di 

sebelah kanan sumbu vertikal (j) bidang-s, 
dengan demikian sistem tidak stabil. Gambar 

8(b) menunjukkan semua bilangan pada kolom 

pertama mempunyai tanda sama, sehingga 

semua kutup berada di sebelah kiri sumbu 

vertical (j) bidang-s, maka sistem ini adalah 

stabil. 

     Respon tangga dari sistem kontrol posisi 

motor DC dengan parameter tertentu untuk 

nilai gain (a): Hi = 1, Ho = 1; (b): Hi = gain 

kontroler-observer, Ho = 1; dan (c) Hi = n , 

Ho = 4  Hi, ditunjukkan pada Gambar 9(a). 

Strategi kontrol dengan nilai gain (c) 

menunjukkan respon transien yaitu settling 

time yang paling kecil dibandingkan strategi 

kontrol dengan nilai gain lainnya. Selain itu, 

persentase overshootnya lebih kecil daripada 

kriteria overshoot 20%. 

   Analisis root locus untuk sistem dengan gain 

(a) tidak menunjukkan suku peredaman, 

sedangkan sistem dengan gain (b) 

menunjukkan koefisien peredaman 0,775, 

overshoot 2,13% dan frekuensi 0,443 

rad/detik, dan sistem kontrol dengan gain (c) 

menunjukkan koefisien peredaman 0.56, 

overshoot 12% dan frekuensi 2,25 rad/detik. 

Sehingga settling time masing-masing adalah 

sebesar 11,6508 detik dan 3,1746 detik. Untuk 

sistem kontrol posisi motor DC lebih 

diinginkan settling time yang cepat [5]. 
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(b) 

 
(a) (c) 

 

Gambar 9(a) Respon sistem terhadap input tangga satuan. (b) input trajectory generator (c) 

output sudut rotasi untuk sistem dengan: Hi = 1, Ho = 1 (garis biru); Hi = gain kontroler-

observer,  Ho = 1 (garis magenta); Hi = n, Ho = 4  Hi (garis merah). 
 

Gambar 9c menunjukkan output 

sudut rotasi   dari sistem kontrol untuk 

masing-masing nilai gain. Input berasal dari 

trajectory generator berupa position 

command yang ditunjukkan pada Gambar 

9b. Trackability untuk sistem dengan gain 

Hi = n, dan Ho = 4  Hi adalah terbaik 
dibandingkan dengan sistem kontrol yang 

menggunakan nilai gain lainnya.  

  

Torsi 

Fungsi transfer sistem output torsi 

terhadap input sudut rotasi referensi pada 

persamaan (8) untuk strategi kontrol 

dengan masing-masing nilai gain kontrol 

(a), (b) dan (c) adalah: 
 

 

(a) 

0.02 s (s+10)^2 

-------------------------------------- 

(s+10) (s+9.769) (s+2.135) (s+0.09588) 

(b) 
0.02 s (s+25) (s+10)^2 

-------------------------------------------------- 

(s+26.8) (s+10) (s+9.509) (s^2 + 0.6861s + 0.1962) 

(c) 
0.48 s (s+10)^2 

--------------------------------------- 

(s+10) (s+9.481) (s^2 + 2.519s + 5.063) 

 

Tiap fungsi transfer menunjukkan 

pembatalan pole-zero (pole-zero 

cancellation) sedemikian sehingga zero 

yang tinggal adalah zero sama dengan nol. 

Hal ini berarti bahwa output sistem adalah 

turunan respon tangga dari sistem order 

kedua dan besarnya ditentukan oleh gain 

Ho. Gambar 9 menunjukkan output torsi 

terhadap waktu untuk sistem kontrol 

dengan nilai gain kontrol (a), (b) dan (c). 

Sistem kontrol dengan gain (c) memberikan 

gain terbesar, yaitu 0,48 sehingga output 

torsi lebih besar dari output torsi sistem 

kontrol lainnya dan lebih cepat memberi 

respon pada perubahan input. 
 

 
Gambar 10. Output torsi berdasarkan 

persamaan (8) untuk sistem kontrol dengan 

gain: (a) Hi = 1, Ho = 1 (garis biru); (b) Hi 

= gain kontroler observer,  Ho = 1 (garis 

magenta); dan (c) Hi = n, Ho = 4  Hi 

(garis merah). 
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KESIMPULAN 

     Penelitian ini telah berhasil 

mengembangkan metode untuk 

memperoleh gain umpan-balik kecepatan 

dan gain kontroler untuk strategi kontrol 

posisi motor DC. Sistem terdiri dari umpan 

balik kecepatan dan umpan-balik sudut 

rotasi. 

Dengan pemilihan nilai gain Ho dan 

Hi yang tepat maka diperoleh motor-servo 

dengan track-ability yang baik. Nilai gain 

diperoleh dengan cara trial and error 

namun demikian proses kalkulasinya lebih 

sederhana dibandingkan dengan 

menentukan gain atau gain fungsi transfer 

dari kontroler-observer umpan-balik. 

Simulasi untuk model motor-servo 

dengan La/Ra yang diabaikan dan model 

dengan parameter tertentu menyiratkan 

bahwa perhitungan menentukan Ho dan Hi 

akan semakin rumit dengan semakin 

besarnya type kontroler, yaitu order dari 

persamaan karakteristik. Penelitian 

selanjutnya adalah mengembangkan 

metode menentukan Ho dan Hi untuk 

persamaan karakteristik order tinggi 

dengan/tanpa melibatkan perhitungan 

kontroler-observer. 
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Abstrak 
 

Pin on disc adalah salah satu jenis tribometer yang digunakan untuk menentukan kuantitas 

tribology, berupa gesekan, pelumasan dan volume keausan. Prinsip kerja pin on disc yaitu 

adanya gerak relatif antara material berupa pin dalam keadaan diam dan disc berputar dengan 

kecepatan tertentu sehingga menimbulkan gesekan. Givonda Ferigoni, tahun 2015, telah 

melakukan penelitian pengukuran koefisien gesek secara manual, namun metoda ini dianggap 

kurang efisien, karena pengujian hanya dapat dilakukan dalam keadaan statik, sehingga 

koefisien gesek yang dapat diukur hanya koefisien gesek statik.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian lanjutan yaitu pembuatan 

alat akuisisi data untuk dapat mengukur besarnya koefisien gesek dinamik pada alat uji pin on 

disc secara in-line, menggunakan load cell yang dapat mengukur besarnya gaya gesek dan 

koefisien gesek dalam kondisi dinamik pada dua permukaan yang berkontak. Tegangan sinyal 

analog dari load cell diperkuat dengan menggunakan amplifier dan selanjutnya diproses oleh 

mikrokontroller Arduino Uno yang berfungsi sebagai DAQH (Data Acquisition Hardware). 

Pemprosesan data Arduino tersebut diolah kembali oleh MATLAB (MATtrix LABoratory) 

sebagai DAQS (Data Acquisition Software) untuk mempresentasikan data yang didapat dari 

pengujian dinamik.  

Untuk pengujian alat data akuisisi ini dilakukan pengukuran besarnya koefisien gesek dari 

berbagai variasi bio-lubricant yaitu minyak makan, minyak kopra, minyak kopra komersil, 

VCO (Virgin Coconut Oil) dan minyak sawit sebagai zat aditif pada minyak SAE 40. Sebelum 

dilakukan pengujian koefisien gesek, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi sensor load cell 

dengan memberikan beban secara kontinu mulai dari 5N sampai dengan 50 N. Alat uji ini telah 

berhasil mengukur koefisien gesek kinetik dari beberapa variasi bio-lubricant dengan beban 

yang diberikan.  

 

Kata Kunci: Pin on disc, tribometer, akuisisi data, mikrokontroller, load cell, koefisien gesek, 

dan bio-lubricant. 

 

Pendahuluan 

   Tribometer adalah sebuah alat yang 

digunakan untuk mengukur kuantitas 

tribology yang terdiri dari koefisien gesek, 

gaya gesek, dan volume dari keausan antara 

dua material yang saling kontak [1,2,3,4,5]. 

Besarnya koefisien gesek yang terjadi 

tergantung  pada beberapa variabel seperti 

kekasaran permukaan, jenis material antara 

dua permukaan kontak, kecepatan,  

pelumasan, dan lain-lain [1,6,7]. Ada 

beberapa bentuk alat tribometer yang 

digunakan untuk mengukur sifat tribology 

dari dua meterial yang saling kontak 

diantaranya pin on disc, pin on pin, pin on 
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plat dan lain-lain [8]. Pin on disc 

merupakan suatu jenis alat uji tribology, 

dimana gesekan yang terjadi antara disc 

dengan pin. Pin dalam keadaan diam dan 

disc berputar dengan kecepatan tertentu 

sehingga menimbulkan gesekan. 

  Pengukuran besarnya koefisien gesek 

antara dua permukaan yang berkontak 

dengan menggunakan alat uji pin on disc 

telah dilakukan oleh Givonda Ferigonisa 

[1]. Pengukuran besarnya koefisien gesek 

masih dilakukan secara manual, dimana 

sensor load cell [9,10,11] mengalami 

defleksi pada lengan fleksibel pin on disc. 

Defleksi yang terjadi pada load cell 

menghasilkan perubahan tegangan yang 

keluar dari output rangkaian jembatan 

Wheatstone dalam miliVolt (mV). 

Tegangan output dari sensor akan 

distabilkan dan diperbesar menjadi Volt (V) 

oleh amplifier agar tegangan tersebut dapat 

terbaca pada multimeter. Cara ini 

mempunyai kelemahan, karena pengujian 

hanya dapat dilakukan dalam keadaan 

statik, sehingga koefisien gesek yang dapat 

diukur hanya koefisien gesek statik. 

  Untuk dapat mengukur besarnya koefisien 

gesek dinamik pada alat uji pin on disc, 

maka ditambahkanlah alat data akuisisi 

[12,13], sehingga alat uji gesek yang 

menggunakan load cell ini  dapat mengukur 

besarnya gaya gesek dan koefisien gesek 

dalam kondisi dinamik pada dua 

permukaan yang berkontak.  

   

Metododologi 

  Pin dan disc yang digunakan pada alat uji 

pin on disc ini adalah pin tipe ball bearing 

SKF AISI C440 berdiameter 5 mm dengan 

komposisi kimia 95.05%Fe, 3.07%C, 

0.24%Si, dan 1.63%Cr serta memiliki 

kekerasan 660.5 BHN. Sedangkan disc 

terbuat dari material Alloy (AISI 1015) 

dengan diameter luar 100 mm, diameter 

dalam 11 mm dan ketebalan 3.9 mm, 

komposisi kimia 99.18%Fe, 0.129%C, 

0.323%Si, 0.959%Mn, 0.195%Cr, 

kekerasan 449.5 BHN dan kekasaran 

permukaan 0.367 Ra [1].  Bentuk pin dan 

disc dapat dilihat pada Gambar 1 dan 

Gambar 2. 
 

 

Gambar 1. Pin ball bearing KF[1] 

 

Gambar 2. Disc AISI 1015[1] 

  Alat ukur tribology jenis pin on disc ini 

diintegrasikan dengan sistem otomasi yaitu 

dengan mengintegrasikan sistem mekanik 

dan sistem elektronika (hardware dan 

software) pada alat tersebut.   

  Sinyal analog yang dihasilkan alat uji pin 

on disc dan telah diperkuat dengan 

menggunakan amplifier selanjutnya 

diproses oleh mikrokontroller Arduino Uno 

yang berfungsi sebagai DAQH (Data 

Acquisition Hardware) [14]. Pemprosesan 

data Arduino tersebut diolah kembali oleh 

MATLAB (MATtrix LABoratory) sebagai 

DAQS (Data Acquisition Software) untuk 

menginterpretasikan data yang didapat dari 

pengujian dinamik.  

 

  Sebelum alat uji pin on disc digunakan 

untuk pengujian koefisien gesek, terlebih 

dahulu dilakukan kalibrasi load cell pada 

lengan fleksibel sehingga  terbaca dilayar 

multimeter dalam nilai Voltase (V).  

  Untuk pengujian alat akuisisi data ini 
dilakukan pengukuran besarnya koefisien 

gesek dari berbagai variasi bio-lubricant 

[15] yaitu minyak makan, minyak kopra, 

minyak kopra komersil, VCO (Virgin 

Coconut Oil) dan minyak sawit sebagai zat 

aditif pada minyak SAE 40 selama 10 menit 

pada putaran 1200 rpm dan pembebanan 30 

N di alat uji gesek pin on disc. 
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Hasil dan Pembahasan 
  Skematik akuisisi data alat uji gesek load 

cell jenis pin on disc dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skematik alat data akuisisi 

 

Input atau rangsangan yang diterima load 

cell akan diteruskan ke amplifier untuk 

diperbesar tegangannya. Sedangkan 

Rangkaian catudaya berfungsi sebagai 

sumber tegangan untuk mengaktifkan 

amplifier dan menyearahkan tegangan dari 

load cell sehingga dapat memperbesar 

tegangan output dari load cell. Load cell ini 

merupakan alat untuk mendeteksi adanya 

regangan pada lengan fleksibel sewaktu 

terjadi gaya gesek. Sensor load cell ini 

ditempatkan pada jarak 125 mm dari ujung 

poros spindel yang ada pada lengan 

fleksibel  seperti pada Gambar 4.  Sensor ini 

menggunakan dua buah strain gauge 

dengan masing-masing mempunyai 

keluaran sinyal seperti Gambar 5 dan 

memerlukan tegangan masukan sebesar 5 

Volt serta sinyal tegangan keluaran 

maksimal 5 Volt.  

 

Untuk pembacaan tegangan keluaran dari 

load cell dibutuhkan sebuah amplifikasi 

karena tegangan keluaran dari sensor 

sangat kecil (µV) sehingga hasil keluaran 

tegangan dapat terbaca pada multimeter 

digital. Kelebihan dari load cell  adalah 

sensor yang sangat sensitif apabila diberi 

beban dan rangkaian  yang lebih sederhana 

sehingga dapat dibongkar pasang 

dibandingkan dengan menggunakan strain 

gauge. Pada Gambar 4  menunjukkan 

hubungan pengkabelan antara load cell di 

lengan fleksibel dengan amplifier LC-620. 

Kabel merah merupakan input daya positif 

(+), kabel hijau merupakan output positif 

(+), kabel hitam merupakan input daya 

negative (-) dan kabel putih merupakan 

output negative (-). Kabel - kabel tersebut 

dihubungkan ke amplifier agar tegangan 

output dari loadcell diperbesar tegangannya 

sehingga dapat diproses oleh Arduino uno 

untuk disimulasikan di MATLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengkabelan antara loadcell  

                  dengan amplifier LC-620  

  

  Spesifikasi load cell yang digunakan dapat 

dilihat pada Gambar 5. Beberapa 

komponen alat uji gesek yang telah dibuat 

terdiri dari load cell, amplifier, catudaya, 

Arduino dan personal computer untuk 

mensimulasikan software MATLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. (a) Bentuk diagram load cell 

strain gauge dan (b) Skematik diagram dari 

amplifier LC-620  

 

Output amplifier seperti terlihat dalam 

skematik diagram pada Gambar 5 

dihubungkan ke port A0 Arduino untuk 

pemprosesan data dari sensor yang telah 

diperbesar tegangannya dan diolah oleh 

Software Arduino IDE pada Gambar 6.  

Untuk melihat sinyal keluaran dari sensor 

secara in-line dapat dilihat pada Gambar 7. 

Sensor 

loadcell 

Amplifier 

Perubahan 

sinyal dan 

penguatan 

Display 

Sebagai 

software  

Input 

Dan 

Catudaya 

Output ke 
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Gambar 6.  List Program DAQS Aduino 

1.6.6 IDE 
 

Pemprosesan data dilakukan juga dengan 

menggunakan software MATLAB sebagai 

data akuisisi software seperti  Gambar 7.

  

 

Gambar 7.  Listing Program DAQS 

MATLAB Gaya Gesek (Fs) berbanding 

waktu 

 

  Kalibrasi sensor sangat penting dilakukan 

pada alat uji pin on disc untuk mendapatkan 

korelasi antara besarnya gaya pembebanan 

dengan perubahan tegangan (Volt) yang 

akan terbaca dan penyetaraan nilai terukur 

dengan nilai terstandar. Proses kalibrasi 

dilakukan dengan cara memberikan beban 

secara kontinu mulai dari 5N sampai 

dengan 50N kemudian secara bertahap  

beban dikurangi dari 50N ke 5N sehingga 

didapatkan kurva histerisis pada Gambar 8. 

Kurva ini bertujuan untuk menentukan 

kestabilan sensor. Dari kurva tersebut 

terlihat tegangan output dari sensor diantara 

dua grafik hampir bersinggungan antara 

satu titik dengan yang lainnya. Hal ini 

menginformasikan bahwa sensor load cell 

memberikan respon kestabilan yang baik 

saat beban ditambah maupun dikurangi. 

 
 

Gambar 8.  Kurva Histerisis loadcell 

 

Selanjutnya, dilakukan kurva fitting untuk 

mendapatkan persamaan hubungan antara 

tegangan (voltase) dengan gaya (beban) 

dengan menggunakan software excel. Hasil 

kurva fitting ditunjukkan pada Gambar 9. 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa output 

tegangan sensor mendekati berbanding 

lurus dengan pertambahan beban, artinya 

semakin besar pembebanan maka output 

tegangan yang dihasilkan semakin besar. 

Persamaan yang diperoleh dari trendline 

yaitu persamaan regresi linear yang 

bernilai y = 37.406x, dimana y merupakan 

variasi pembebanan dan x adalah output 

tegangan. Persamaan fungsi ini digunakan 

untuk menentukan besarnya nilai gaya 

gesek pada saat melakukan pengujian di 

alat uji gesek pin on disc. Selanjutnya, pada 

grafik juga ditemukan persamaan standar 

deviasi atau tingkat korelasi dengan nilai 

R2=0.9934 yang hampir mendekati nilai 1. 

Hal ini menunjukkan kedua variabel antara 

beban dan output tegangan yang terbaca 

sensor load cell terkorelasi dengan baik. 

Nilai korelasi (nilai tingkat kepercayaan) 

mendekati angka 1 merupakan nilai 

sebenarnya. Hasil ini menandakan data 

yang didapatkan dari pengujian percobaan 
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kalibrasi pada sensor load cell antara 

pembebanan dengan output tegangan 

termasuk valid. 

 
Gambar 9.  Grafik Korelasi antara 

Tegangan dengan Gaya 

Setelah ditinjau dari grafik histerisis dan 

kurva korelasi maka dilakukan kalibrasi 

nilai massa dengan tujuan untuk 

menyetarakan nilai yang telah terukur dari 

alat akuisisi data di pin on disc dengan nilai 

yang telah terstandar ASTM G99 yang 

ditunjukkan pada Tabel 1. Hasil nilai 

terukur yang didapatkan dibawah nilai 

koefisien gesek μk ASTM G99 dengan 

error 0.06 sehingga memenuhi standar 

karena pada keadaan aktual nilai koefisien 

gesek dapat dipengaruhi oleh jenis material 

kontak, pembebanan, tekanan, kekasaran 

permukaan pada kontak geometri, 

pelumasan, geram akibat kontak dan 

persentase korosi pada lingkungan. 

 

Tabel 1. Kalibrasi nilai terukur dengan 

nilai standar ASTM G99 

CAMPURAN 

NILAI RATA-RATA μk BIOLUBRICANT 

SAE 

40 

ASTM 

VCO KOPRAH SAWIT TANAK 
KOPRAH 

KOMERSIL 
G99 

0% 0.3628326 0.4432774 0.2792705 0.31816001 0.404352547 

0.4596 
0.6 ± 

0.11 

5% 0.4067455 0.3834542 0.3018868 0.27251218 0.419974751 

10% 0.4643784 0.5120168 0.3128415 0.27088388 0.444020967 

15% 0.4487865 0.4701679 0.2928435 0.26697127 0.538174305 

20% 0.4790254 0.4716183 0.3088152 0.2770469 0.583432365 

 

Kesimpulan 

Dari penelitian ini didapat kesimpulan 

bahwa alat akuisisi data telah terkalibrasi 

dengan standar ASTM G99, lalu didapat 

persamaan dari kurva fitting y = 37.406x 

dimana y mewakili variasi beban dan x 

adalah output tegangan sehingga memiliki 

tingkat korelasi R2 = 0.9934 yang hampir 

mendekati nilai 1 yang merupakan nilai 

sebenarnya. Alat akuisisi data untuk 

menentukan koefisien gesek pada alat uji 

gesek jenis pin on disc yang dibuat telah 

dapat digunakan untuk mengukur besarnya 

gaya gesek dan koefisien gesek dengan 

waktu pencuplikan 100 data per detik.  
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Abstrak 
Crashworthiness merupakan kemampuan komponen struktural yang berfungsi untuk 

mengurangi dampak cidera pada penumpang saat terjadi tabrakan pada kendaraan. Komponen 

struktural yang dipakai pada umumya mempunyai ketebalan dinding yang tipis yang berfungsi 

untuk menyerap energi saat tabrakan. Salah satu cara untuk mengurangi dampak cidera  adalah 

penggunaan konsep crush intiator yang dipakai pada komponen struktural. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan tabung persegi berdinding tipis sebagai salah satu komponen 

struktural yang menggunakan crush initiator berbentuk lubang lingkaran saat diberikan beban 

aksial dinamik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kriteria crashworthiness 

dengan variasi sudut crush intiator antara titik tengah garis penghubung  2 lubang initiator 

dengan garis tegak lurus terhadap arah beban aksial serta rekomendasi disain terbaik. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simulasi numerik dengan bantuan program 

ESI PAM-Crash dengan permodelan impaktor, spesimen dan fix support.  Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh variasi sudut  crush initiator terhadap kriteria 

crashworthiness. Dari hasil pengaruh tersebut, diketahui pula disain terbaik terdapat pada 0-

300 yang dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi disain. 

Kata kunci : Crashworthiness, sudut crush initiator, PAM-Crash, tabung berdinding tipis 

Pendahuluan 

Penggunaan komponen struktur 

berdinding tipis sangat banyak digunakan 

dalam dunia industri antara lain otomotif, 

penerbangan, pelayaran dan konstruksi. 

Beberapa keunggulan komponen tersebut 

diantaranya sangat banyak tersedia di 

pasaran, ekonomis dan mampu menyerap 

energi khususnya sistem keselamatan 

penumpang saat tabrakan yang dikenal 

dengan crashworthiness. 

Salah satu cara untuk mengurangi 

dampak pada penumpang saat terjadi 

kecelakaan serta meningkatkan kriteria 

crashworthinhess dengan penggunaan 

crush initiator pada kompoenn struktural. 

Abramowicz dan Jones [1] menggunakan 

crush initiator untuk mengetahui proses 

transisi yang mengakibatkan fenomena 

general buckling ke progressive buckling 

pada tabung dengan aplikasi general 

imperfections. Browne et al [2] melakukan 

analisa pengaruh crush initiator pada 

tabung roll wrapped komposit pada saat 

diberikan beban aksial dengan proses drop 

test. Cho et al [3] juga melakukan optimasi 

desain frame depan kendaraan dengan 

menggunakan hole-type dan dent-type 

crush initiator saat diberikan beban aksial. 

Eren et al [4] melakukan analisa komputasi 

eksplisit non-linear pada disain baru crush 

initiator dengan tipe rib pada tabung bujur 

sangkar berdinding tipis dengan bantuan 

program ANSYS/LS-DYNA. Zhang et al 

[5] menambah buckling initiator pada 

circular tube untuk mendapatkan hasil 

beban tumbukan puncak saat diberikan 

beban aksial. Bagian atas tube diberikan 

intiator dengan menghubungkan 3 titik 

dengan sudut yang sama pada bagian atas 
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tube. Kemudian Zhang et al [6] juga 

mempelajari pengaruh buckling initiator 

pada bagian atas square tube untuk 

mendapakan beban tumbukan puncak dan 

penyerapan energi selama diberikan beban 

aksial. Yuen et al [7] [8] mempelajari 

karakteristik crashworthiness dari square 

tube secara eksperimen dan simulasi 

numerik dengan menggunakan blast-

induced impections saat diberikan beban 

aksial. Gumruk et al [9] menggunakan 

disain trigger pada semi-circular untuk 

mendapatakan beban tumbukan puncak dan 

penyerapan energi. Pengaruh ini dibahas 

dengan menggunakan metode simulasi LS-

DYNA. Rezvani et al [10] juga 

mempelajari tentang pengaruh kriteria 

crashworthiness dengan variasi crush 

initiator  dan massa pada tabung silinder. 

Multi-criteria decision analysis digunakan 

untuk mencari disain optimal pada tabung 

silinder. Konsep crush initiator diteliti juga 

oleh Suci Hakiman [11] dimana dengan 

penggunaan crush initiator dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap gaya tumbukan puncak saat 

mengalami beban aksial secara kuasi statik 

dan kuasi dinamik. Perwira [12] juga sudah 

meneliti pengaruh crush initiator 

menggunakan bentuk lingkaran pada 

tabung bujur sangkar dengan variasi 

diameter dan posisi dengan metode elemen 

hingga ANSYS/LS-DYNA. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh crush initiator jika 

dilakukan variasi sudut crush intiator 

antara titik tengah dari garis penghubung  2 

lubang initiator dengan garis tegak lurus 

pada setiap panel spesimen dengan garis 

tegak lurus terhadap beban aksial. Dua 

intiator ini akan diterapkan pada setiap 

panel dari spesimen. Dengan mengetahui 

pengaruh tersebut, dapat juga diketahui 

nilai terbaik setiap kriteria crashworthiness 

yang dapat dijadikan rekomendasi disain. 

 

 

Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian diperlukan 

beberapa tahapan untuk.mendapatkan data 

atau hasil yang optimal yang berhubungan 

dengan kriteria crashworthiness.  

 

Gambar  12. Model Uji Impak 

Penelitian ini menggunakan beberapa 

parameter untuk mengetahui adanya 

pengaruh kriteria crashworthiness seperti 

geometri spesimen, sifat material, kondisi 

awal saat tabrakan. Variasi hanya dilakukan 

pada sudut crush initiator berbentuk  2 

lubang lingkaran. Sudut tersebut 

merupakan nilai antara titik tengah dari 

garis penghubung 2 initiator terhadap garis 

tegak lurus dari arah beban dinamik. 

Konsep ini dapat ditunjukkan melalui 

Gambar 13a. 

  

(a) (b) 

Gambar 13. Variasi sudut spesimen 

berdasarkan: a) sudut ; b) tipe  

Sudut ini juga menghasilkan variasi  tipe 

antara sisi panel spesimen. Tipe 1 

= sudut 

V = 5,2 mm/ms 

Fix 

Support 
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mempunyai pola sudut yang sama tiap sisi 

panel spesimen sedangkan tipe 2 mempuyai 

bentuk pola berbeda antara 2 sisi panel 

dengan 2 sisi panel lain seperti Gambar 

13b. 

Spesimen. Spesimen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tabung persegi 

36,5 x 36,5 x 200 (mm) dan diberikan crush 

initiator berbentuk lubang lingkaran 

berdiameter 6,5 mm dan ketebalan dinding 

0,8 mm dengan jarak 20 mm dari ujung 

spesimen dengan variasi sudut 0, 30, 45, 60, 

90 seperti pada Gambar 2. 

Metode Elemen Hingga. Penelitian ini 

menggunakan simulasi numerik dengan 

bantuan program PAM-Crash yang 

menggunakan metode elemen hingga 

eksplisit. Permodelan geometri dilakukan 

dengan bantuan program Solidworks 

dengan model surface. Permodelan elemen 

menggunakan Visual Mesh dengan tipe 

shell element Belytschko-Tsay dengan 

ukuran mesh 2 mm pada spesimen (Gambar  

12). PAM-Crash digunakan untuk 

melakukan set-up konsep pengujian. 

Ketebalan impaktor dan fix-end 10 dan 1 

mm dan dimodelkan sebagai rigid body. 

Kecepatan awal impaktor 5,2 mm/ms saat 

awal tabrakan dengan massa 80 kg 

(Gambar  12). Kontak antara tabung itu 

sendiri menggunakan tipe 36 dengan jarak 

kontak sesuai dengan ketebalan spesimen 

sedangkan antara tabung dengan impaktor 

dan fix end menggunakan tipe 33 segment 

to segment dengan jarak kontak 1 mm 

dengan koefisien gesekan 0,74 [13]. 

Material yang digunakan adalah material 

lokal dengan properties yang ada pada 

Gambar 14. 

 
Gambar 14. Properties material 

 

Crashworthiness. Untuk mengevaluasi 

crashworthiness dari tabung berdinding 

tipis yang akan diteliti, seperti kriteria 

kuantitaif anatara lain penyerapan energi 

(EA), penyerapan energi spesifik (SEA), 

gaya tumbukan maksimum (Pmax) dan 

efisiensi gaya tumbukan (CFE). Pada 
kriteria crashworthiness, Pmax yang paling 

kecil dan energi spesifik yang paling besar 

[11] merupakan kriteria yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. Untuk mencari nilai 

dari kriteria crashworthiness terdapat 

dalam Pers. 1-4. 

 

 EA (∆)= ∫ P(∆)
∆

0

 (1) 

 SEA (∆)= 
EA (∆)

mass
 (2) 

 Pmean(∆)=
EA(∆)

d
 (3) 

 CFE=
Pmean(∆)

Pmax

x 100% (4) 

Dimana Δ adalah total crash displacement 

dan P(Δ) adalah gaya tumbukan, mass 

adalah massa dari suatu spesimen. Indikator 

CFE merupakan indikator yang 

menunjukkan  keseragaman konsistensi 

dari suatu beban [14] dimana nilai tertinggi 

atau maksimal yang diharapkan adalah 

100%. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 15. Gaya tumbukan dengan 

variasi sudut : a) tipe I; b) tipe II 

Hasil dan Diskusi 

Dalam penelitian crashworthiness, 

komponen struktural dengan penampang 

tertutup akan menghasilkan model buckling 

dimana mengalami proses transisi dari 

general buckling ke progressive buckling 

[1]. Gambar 5 menunjukkan fenomena 

progressive buckling dimana dari sudut 00-

300 mengalami lipatan yang teratur 

sedangkan sudut 300 tipe 2 mengalami 

lipatan yang tidak teratur. Proses terjadinya 

fenomena ini, dapat menghasilkan  gaya 

non-linear terhadap displacement yang 

terjadi selama tabrakan dan dianalisa 

dengan metode simulasi mumerik. Dengan 

menggunakan persamaan 1-4, didapat 

beberapa kriteria crashworthiness yang 

ditampilkan pada Error! Not a valid 

bookmark self-reference.. 

Dari hasil yang ada pada Tabel 2, jika 

dianalisa berdasarkan persentasi kenaikan 

dan penurunan dengan sudut acuan 00 yang 

sudah dianalisa oleh Hakiman [11], didapat 

disain terbaik ada pada sudut 00-300 baik 

dengan sudut tipe I maupun II. Disain 

tersebut didapat dengan 

mempertimbangkan kriteria 

crashworthiness dimana kriteria yang 

hanya mengalami perubahan signifikan 

hanya pada CFE dan Pmax. Ini diakibatkan 

oleh luas penampang saat tekukan pertama 

berada di initiator yang ditunjukkan pada 

Gambar 7. Suatu spesimen dengan luas 

penampang yang kecil dan tegangan normal 

yang konstan, akan menghasilkan 

penurunan  beban tumbukan. Sedangkan 

untuk SEA tidak mengalami perubahan 

signifikan jika dilihat dari Gambar 6. 

Tabel 2. .  Hasil Kriteria Crashworthiness 

Tipe 
Sudut 

(0) 

Pmax 

(kN) 

CFE 

(%) 

SEA 

(J/kg) 

I 

0 35.870 30.527 5937.344 

30 35.416 32.754 5934.748 

45 37.095 28.467 5946.624 

60 37.479 30.444 5945.499 

90 37.735 28.382 5938.455 

II 

30 35.738 32.962 5954.121 

45 36.408 28.647 5964.784 

60 37.329 29.093 5940.458 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Gambar 16. Lipatan tabung berdinding 

tipis dengan sudut: a) 00 ; b) 300 tipe I ; c) 

300 tipe II 
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Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dengan metode 

simulasi numerik dapat disimpulkan 

dengan awal bahwa: 

1. Adanya pengaruh pada kriteria 

crashworthiness jika crush initiator 

diberikan variasi sudut 

2. Disain terbaik yang dapat menjadi 

rekomendasi dengan 

mempertimbangkan setiap kriteria 

crashworthiness ada pada sudut crush 

intiator dengan sudut 00-300 baik 

dengan sudut tipe I maupun II.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 17.  Persentasi 

Kenaikan/Penurunan Kriteria 

Crashworthiness : a) Tipe I ; b) Tipe II 

  
(a) (b) 

Gambar 7. Tekukan awal pada sudut : a) 00 

; b) 300 
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Abstrak 

Sistem penggerak hidrolik digunakan untuk melakukan pekerjaan dengan beban berat. 

Penggunaan sistem hidrolik memberikan kekuatan yang besar terutama dalam pekerjaan 

seperti mengangkat, menekan, memutar, dan membawa material. Permasalahan utama sistem 

hidrolik adalah faktor kepresisian. Didalam industri manufaktur, penggunaan sistem hidrolik 

dengan kepresisian tinggi dapat ditemukan pada peralatan produksi seperti mesin metal 

flowforming, mesin press, dan  hidrolik robot arm.  

Rancangan sistem pengaturan posisi pada gerakan berputar motor hidrolik dilakukan 

dengan sistem tertutup yang terdiri dari pengendali posisi, pengaturan kecepatan fluida, dan 

pengendali tekanan. Sistem powerpack dikondisikan oleh rangkaian kontrol elemen yang 

kompak. Servo valve dikendalikan oleh servo controller melalui servo amplifier. Reduction 

gear digunakan untuk pembebanan dan mengurangi kecepatan sudut. Rotary Encoder 

digunakan untuk melakukan validasi posisi angular sebagai data umpan balik ke servo 

controller. 

Analisa kesalahan posisi dari sistem penggerak diperoleh melalui kinerja pengaturan 

posisi menggunakan servo valve analog dengan melihat faktor kesalahan yang disebabkan oleh 

kecepatan respon. Kesalahan posisi pada kondisi transient dan kondisi tunak terjadi dari akibat 

keterlambatan pada saat pencapaian kecepatan respon. Pengaturan posisi angular mampu 

mencapai ketelitian resolusi sensor sebesar ±1,08 arc.sec. (±0,003 deg). Sedangkan nilai 

ketelitian akurasi yang dapat dilakukan sebesar ±337,464 arc.sec. (±0,09375 deg). Nilai akurasi 

dapat dicapai dengan menerapkan pengaturan parameter gain secara optimal. Dengan 

melakukan sistem pengendali hidrolik yang akurat akan bermanfaat untuk melakukan kinerja 

proses produksi berkapasitas besar dan memperoleh hasil proses produksi yang presisi.  

Kata kunci : Servo valve hidrolik, kepresisian posisi angular, parameter gain 

Pendahuluan 

Pada industri manufaktur terdapat 

banyak inovasi teknologi terkait kegiatan 

rancang bangun mesin produksi bertenaga 

hidrolik. Penggunaan sistem hidrolik 

memberikan kekuatan yang besar pada 

pekerjaan seperti mengangkat, menekan, 

memutar, dan membawa material. 

Permasalahan utama di dalam 

penggunaan tenaga hidrolik adalah faktor 

kepresisian gerak. Pada aplikasi industri 

manufaktur dengan menggunakan sistem 

bertenaga hidrolik presisi tinggi dapat 

ditemukan pada mesin metal flowforming, 

mesin press, dan  hydraulic robot arm. 

Untuk melakukan gerakan berputar 

pada sistem  hidrolik diperlukan aktuator 

berupa motor hidrolik. Motor hidrolik 

digerakan oleh aliran fluida yang 

dihasilkan oleh pompa hidrolik 

powerpack. Nilai torsi dan kecepatan 

yang dihasilkan motor hidrolik 
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dipengaruhi oleh jenis dan tipe kapasitas 

pompa sebagai fungsi dari tekanan kerja 

dan debit. Sistem kendali aliran debit 

menggunakan sistem servo valve untuk 

melakukan kerja pemosisian putar. Faktor 

head loss akan terjadi saat sistem bergerak 

dinamis dan mempengaruhi nilai 

keakurasian gerak putar. 

Dalam menentukan sistem kontrol 

hidrolik pada servo valve perlu dilakukan 

perhitungan parameter spesifikasi statik 

seperti kapasitas, tekanan, jenis fluida dan 

paramater spesifikasi dinamik seperti 

parameter gain, headloss, kapasitas aliran 

dinamik, kecepatan katup, resolusi 

pemosisian katup, dan sensitifitas beban 

[1]. 

 

1.1 Parameter Gain dan Offset pada 

Amplifier 

 

Parameter Gain adalah karasteristik 

fungsi turunan (slope) dari grafik sinyal 

masukan terhadap kapasitas fluida yang 

dihasilkan. Parameter gain tersebut 

mengalami perbedaan antara nilai 

spesifikasi pada hasil test uji laboratorium 

dengan kondisi real yang terjadi pada 

sistem yang akan dijalankan. Penyebab 

utama adalah pressure drop yang tidak 

konsisten saat melewati valve. Perbedaan 

jenis pompa powerpack dengan motor 

hidrolik yang digunakan juga sangat 

menentukan adanya pressure drop [1]. 

Proses tuning gain digunakan untuk 

melakukan proses linearisasi antara nilai 

input dan nilai output. Pada umumnya, cara 

melakukan proses tuning adalah dengan 

membandingkan kondisi saat diam atau  

koordinat titik (0,0) dengan setpoint yang 

ditentukan (x,y)setpoint. Untuk menentukan 

nilai offset digunakan proses tuning pada 

kondisi diam, sedangkan untuk melakukan 

tuning gain dibutuhkan kondisi dimana 

sinyal input dan kapasitas aliran output 

linearitas. Metode tersebut sulit dilakukan 

mengingat kapaitas aliran fluida yang tidak 

stabil karena adanya beberapa faktor 

turbulensi, sensitifitas beban, headloss 

pada sistem pipa dan kecepatan katup. 

Penggunaan pada kondisi bipolar atau 

kondisi dimana servo mampu membalikan 

arah putaran dapat dilakukan proses tuning 

dengan membandingkan kecepatan putaran 

aliran maju (CW) dan mundur (CCW) agar 

bernilai sama [2]. 

 

1.2 Kepresisian Gerak Angular 

 

Nilai dari kepresisian gerak angular 

dapat ditentukan dengan menentukan 

margin error yang mana besaran 

simpangan yang terjadi dibandingkan 

dengan nilai setpoint. Besaran margin error 

posisi dihasilkan oleh kondisi dimana 

sistem servo terlambat dalam melakukan 

respon pada mekanisme gerak motor 

hidrolik. Kesalahan posisi pada kondisi 

transient dan kondisi tunak dari gerakan 

poros motor merupakan akibat dari 

keterlambatan pencapaian kecepatan [2]. 

 

1.3 Parameter Gain (Kpos, Ki, dan Kp) 

pada Servo Controller  

  

Parameter Gain (Kpos, Ki, dan Kp ) 

adalah serangkaian parameter pengendali 

dari sistem servo controller. Kpos adalah 

parameter pengaturan posisi umpan balik  

dari sistem pergerakan angular. Ki adalah 

parameter setting integral untuk mengatur 

kecepatan dari gain posisi. Kp adalah 

paramater dari setting proportional gain 

[3]. Perubahan nilai parameter gain sangat 

mempengaruhi nilai akurasi, kecepatan 

respon dari gerakan pemosisian. Nilai dari 

paramater tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi yang akan diatur 

dalam pembebanan kerja. 

Dengan melakukan optimasi parameter 

gain, akan didapat gerakan pengendali 

hidrolik yang akurat. Gerakan akurat ini 

sangat bermanfaat untuk melakukan kinerja 

proses produksi berkapasitas besar dengan 

hasil proses produksi yang presisi. 
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Metodologi Penelitian 

Pada eksperimen dilakukan pemodelan 

matematik sebagai fungsi alih dari sistem 

servo hidrolik, motor hidrolik serta sensor 

rotary encoder. Peralatan yang digunakan 

didalam pengambilan data dapat dilihat 

pada gambar 1 dengan menggunakan 

spesifikasi peralatan sebagai berikut : 

 

1. Komputer (PC) 

2. Servo Controller 

Aerotech A3200 Nservo dengan 

differential bipolar ± 10 volt ( error 

< 1%) 

3. Amplifier 

Vicker Power Amplifier EHA – 

PAM 291-A-20 w/ ± 200 mA ( error 

linearity < 0,5 %) 

4. Servo  Valve 

Menggunakan pararel coil  

5. Powerpack Hidrolik 

Menggunakan pompa piston, Qmaks: 

22 Liter/min, Pmaks: 250 Bar.  

6. Motor Hidrolik 

Menggunakan pengerak piston, 

Poperasional = 20 - 210 bar, Torsi = 30 

N.m (210 bar), Qoperasional = 0 – 40 

liter/min, Qmaks =  57 liter/min, 

ωoperational = 0 s/d 3600 rpm, dengan 

kondisi ω =1500 rpm ( 17 bar) 

7. Reduction Gear Box 

Jenis transmisi roda gigi, ratio (i) 

roda gigi = 15,48 

8. Rotary Encoder  

Menggunakan jenis Incremental 

Encoder dengan 3600 

pulse/putaran. 

 

Rangkaian skema penyusunan peralatan 

eksperimen sistem hidrolik dapat dilihat 

pada Gambar 1. Sedangkan pada Gambar 2 

dapat dilihat rangkaian eksperimen dengan 

peralatan utama untuk pengambilan data. 

 

COMPUTER1
SERVO 

CONTROLLER
2 AMPLIFIER3 SERVO VALVE4

POWER PACK 
HIDROLIK

5

MOTOR 
HIDROLIK

6

REDUCTION 
GEAR BOX

7

ROTARY 
ENCODER

8

 

 

Gambar 1.  Diagram Skema Penyusunan 

Eksperimen  

 

 
(a) 

 

       
           (b)                   (c)                  (d) 

a.  Sistem rangkaian secara keseluruhan 

b.  Rangkaian Servo Controller 

c.  Servo Valve 

d.  Motor hidrolik disambungkan ke 

Reduction gear box kemudian 

disambungkan pada rotary encoder 

 

Gambar 2.  Foto Penyusunan Rangkaian 

Peralatan Eksperimen 

 

Skema numerik yang digunakan adalah 

sistem kalang tertutup (closed loop) dengan 
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rotary encoder untuk melakukan umpan 

balik.  

 

Aerotech A3200

Kpos Gain KP

Gain Ki

Gain Ka

Vcmd vdc
Ycmd

Motor 
Hidrolik

Bar, 
liter/min

Rotary
Encoder

Feed back Rotary Encoder

PS

Servo 
Valve

Gear Box

Power 
Pack 

Hidrolik

Deg, ω 

 

 

 

Gambar 3.  Sistem pada Servo Valve 

 

e = r – f (1)       

e = nilai kesalahan (error ) 

r = setpoint 

f = umpan balik 

         

i = KPID.  e  (2) 

 

i  = arus output amplifier (amp) 

KPID = Gain PID 

e = error  

   

T. (dz/dt) + z = Ks.i (3) 

 

T  = konstanta waktu (det) 

z  = posisi valve (%) 

Ks  =  

i = arus output amplifier (amp) 

 = arus input servo (ma) 

 

q = Qo. z (4) 

 

q  = debit motor hidrolik (liter/det) 

Qo = debit pada pompa (liter/det) 

z = posisi valve ( % ) 

 

q = A. v / (1.000) (5) 

 

q = debit motor hidrolik (liter/det) 

A = luas penampang pompa silinder 

(m2) 

v = kecepatan silinder ( m/det) 

 

ω = d /dt (6) 

 

  = posisi sudut (deg) 

t = waktu (det)  

 

Gambar 4.  Diagram Blok pada Amplifier  

 

Kontrol amplifier menggunakan sistem 

analog untuk mengatur arus (i) =  ± 200 mA 

yang digunakan untuk memberikan sinyal  

membuka atau menutup servo valve (z). 

Proses kalibrasi dilakukan dengan konsep 

kalibrasi bipolar. Untuk melakukan 

kompensasi Gain dilakukan pengaturan 

kecepatan sudut yang sama antara arah 

putaran CW dengan CCW motor hidrolik. 

 

 

 
(a) 

 
   (b) 

(a) Blok diagram sistem keseluruhan 

(b) Blok diagram pengendali 

 

Gambar 5.  Diagram Blok pada Aerotech 

A3200 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan parameter servo : Kpos = 41, 

Kp = 2.500 000, Ki= 8000. Kecepatan putar 

dilakukan pada 9000 deg/min (25 rpm). 

Kecepatan pengambilan data sebesar 1 

sinyal/ms. Hasil gain faktor ini merupakan 

data yang diperoleh setelah proses auto 

tuning dilakukan pada servo controller. 

Dari nilai parameter gain yang didapat saat 

proses auto tuning dilakukan proses 

optimasi dengan menurunkan nilai gain  Ki 

menjadi 3500. Nilai ini dilakukan untuk 

memperbaiki margin error yang masih 

terlalu besar . Hasil perbandingan sebelum 

dan sesudah proses optimasi dapat dilihat 

pada Gambar 6,7,8 dengan pemaparan nilai 

setpoint pada saat 15 deg. Sedangkan hasil 

untuk pengambilan setpoint lainnya dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 

 
( a) 

 

 
(b) 

 

Gambar 6.  Grafik Uji Pemosisian pada 15 

deg (0 ms – 500 ms) sebelum 

(a) dan setelah (b) dilakukan 

penyesuaian 

 

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa 

dengan memberikan nilai Ki =  3500 

memberikan time respon yang rendah atau 

menurunkan frekuensi  gelombang menjadi 

± 112 ms.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 7.  Grafik Kesalahan Positioning 

pada 15 deg ( 0 ms – 500ms ) 

sebelum (a) dan setelah (b) 

dilakukan penyesuaian 

 

Setelah disesuaikan nilai Ki nya, maka 

pada Gambar 7 dapat dilihat nilai kesalahan 

terbesar terjadi pada saat 105 ms dengan 

nilai kesalahan (+) 2,075 deg, dan pada saat 

167 ms dengan nilai kesalahan (–) 1,825 

deg. Nilai kesalahan tersebut menjadi 

terlihat sangat beraturan jika dibandingkan 

pada saat Ki = 8000. Kesalahan posisi 

tersebut terjadi karena keterlambatan 

respon yang disebabkan oleh faktor gain 
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(Kpos, Kp, Ki) pada saat servo controller 

melakukan proses umpan balik dari posisi 

setpoint yang telah ditentukan. Dari 

Gambar 7 dapat dilihat bahwa kesalahan 

terbesar terjadi pada saat kondisi laju 

perubahan percepatan yang tinggi. Untuk 

respon pada saat posisi sudah mendekati 

setpoint, nilai kesalahan menjadi relatif 

lebih kecil. Seperti terlihat pada grafik 

kesalahan positioning pada Gambar 8. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 8.  Uji Positioning pada 15 deg 

(500 ms – 8000 ms) sebelum (a) 

dan setelah (b) dilakukan 

penyesuaian 

 

Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa pada 

saat respon telah mendekati setpoint 15 deg 

maka pergerakannya menjadi lebih stabil. 

Hal ini terlihat sangat berbeda pada saat 

sebelum kondisi Ki disesuaikan. Pada 

Gambar 8 dapat dilihat bahwa 

responsibility sistem pengaturan sebelum 

dikondisikan cenderung menjadi tidak 

stabil dan divergen. Osilasi positioning 

terjadi karena servo melakukan kinerja 

umpan balik. Nilai margin error terbesar 

mencapai 0,175 deg yang diambil antara 

rentang waktu respon antara 980 - 1147 ms. 

Nilai margin error ini merupakan selisih 

antara simpangan error atas dengan 

simpangan error bawah.  

 

 
 

Gambar 9.  Margin erorr pada setiap 

setpoint (15 deg – 1800 deg) 

sebelum (garis atas) dan setelah 

(garis bawah) dilakukan 

penyesuaian 

 

Pada Gambar 9 dapat dilihat nilai 

margin error untuk  28 kondisi setpoint.  

Metode pengambilan data ini dilakukan 

sama dengan pengambilan data setpoint 15 

deg. Dari Gambar 9.b dapat dilihat bahwa 

margin error terbesar bernilai 0,275 deg 

yang terjadi pada setpoint 75 deg dan 165 

deg. Margin error terkecil bernilai 0,1 deg 

yang terjadi setpoint 240 deg. Dari Gambar 

9.b dapat dilihat bahwa nilai margin error 

ini jauh lebih baik jika dibandingkan 

dengan nilai margin error sebelum faktor 

gain disesuaikan seperti pada Gambar 9.a. 

Dari 18 setpoint setelah faktor gain 

disesuaikan diperoleh nilai rata-rata (mean) 

margin error sebesar 0,1875 deg atau 675 

arc.sec. 

 

Tabel 1.  Repeatibility untuk Margin 

Error pada setpoint 15 deg dan 

360 deg. 
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No 
Setpoint 

Margin 
Error 

Setpoint 
Margin 

Error 

deg deg deg deg 

1 15 0,2 360 0,325 

2 15 0,2 360 0,275 

3 15 0,2 360 0,3 

4 15 0,2 360 0,15 

5 15 0,2 360 0,3 

6 15 0,225 360 0,3 

7 15 0,2 360 0,325 

Mean 0,2036 0,2821 

 

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa untuk 

mampu ulang (repeatibility) pemosisian 

pada setpoint 15 deg menghasilkan nilai 

rata-rata margin error sebesar 0,2036 deg. 

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata 

margin error pada setpoint 360 deg sebesar 

0,2821 deg terdapat selisih 0,0785 deg. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Dengan nilai gain (Kpos, Kp, Ki) yang 

sesuai dapat memberikan nilai margin error 

yang lebih baik,  namun demikian kondisi 

tersebut membuat sistem pengendali 

menjadi kurang responsif.  

Pengaturan posisi angular pada sistem 

servo hidrolik yang dilakukan dapat 

mencapai ketelitian pemosisian hingga ± 

337,464 arc.sec. atau ± 0,09375 deg dengan 

mampu ulang ± 0,2036 deg.  

Kebutuhan akan sistem pengendalian  

baik yang responsif maupun tidak, 

ditentukan berdasarkan kebutuhan aplikasi. 

Untuk aplikasi dengan pemosisian gerak 

presisi tinggi lebih sesuai menggunakan 

sistem yang kurang responsif, hal ini dapat 

mengurangi getaran dari gerakan respon 

pada aktuator. Pengaturan faktor gain ini 

cocok digunakan pada sistem hidrolik 

untuk menggerakan beban torsi dan gaya 

inersia yang besar. 
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Abstrak 
Bucket wheel dredger merupakan kapal keruk yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

eksplorasi timah. Gearbox yang dirancang merupakan salah satu peralatan yang terdapat pada 

submersible dredge pump unit yang berfungsi untuk mengisap tanah, pasir ataupun timah yang 

berada didasar laut hasil gerusan bucket wheel. Beberapa kali mengalami kerusakan akibat 

gearbox eksisting memberikan alasan untuk melakukan modifikasi dari gearbox eksisting. 

Modifikasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil rancangan gearbox yang lebih 

baik kinerjanya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Komponen yang dirancang 

diantaranya roda gigi berdasarkan Standar AGMA 2001-D04:2005, poros berdasarkan kriteria 

kegagalan lelah Modified Goodman, bearing berdasarkan standar SKF, gearbox housing 

berdasarkan geometri motor listrik dan pompa sentrifugal, serta sistem pendinginan gearbox 

berdasarkan kemampuannya untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh roda gigi dan 

bearing. Dari perancangan yang dilakukan, didapatkan faktor keamanan roda gigi sebesar 1,23 

dan 1,44 dengan penggunaan material AISI 4320, faktor keamanan poros sebesar 1,48 dan 3,86 

dengan penggunaan material AISI 4340, penggunaan spherical roller bearing pada titik A, B, 

dan C, serta penggunaan spherical roller thrust bearing pada titik D untuk menahan beban 

dinamik aksial maksimum sebesar 242,8 kN dan beban radial sebesar 38,8 kN. Lalu, 

penggunaan material AISI 1010 Galvanized Steel pada gearbox housing untuk mencegah 

korosi akibat air laut dan menggunakan air laut sebagai media pendinginan utama dengan 

kemampuan pendinginan sebesar 10,82 kW untuk pendinginan natural dan 70,25 kW untuk 

pendinginan paksa. 

Kata kunci : Gearbox, roda gigi, poros, bearing, housing, pendinginan. 

 

Pendahuluan 

Sampai dengan saat ini, bucket wheel 

dredger yang digunakan oleh PT. Timah 

(Persero) Tbk belum dapat beroperasi secara 

maksimal dikarenakan sering terjadinya 

kerusakan, baik yang diakibatkan oleh 

faktor lingkungan maupun kesalahan 

manusia. Berdasarkan data statistik 

mengenai kerusakan yang mengakibatkan 

bucket wheel dredger tidak dapat beroperasi, 

dapat disimpulkan bahwa komponen 

gearbox merupakan komponen yang paling 

berkontribusi besar pada jam stop produksi 

bucket wheel dredger.  

Kerusakan yang terjadi pada gearbox 

diakibatkan oleh pembebanan dan 

temperatur yang terjadi melebihi kapasitas 

yang dapat ditahan oleh komponen pada 

gearbox. Selama ini, kerusakan yang terjadi 

pada gearbox disolusikan dengan mengganti 

komponen-komponen yang rusak. Proses 

penggantian komponen yang rusak 

membutuhkan waktu yang sangat lama dan 

melalui tahapan yang tidak sedikit. Selain 

menyita waktu yang lama untuk 

membongkar dan kemudian memasang 

kembali, membutuhkan sumber daya 

manusia yang tidak sedikit, juga 

ketersediaan cadangan komponen yang 
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rendah sehingga harus menunggu cukup 

lama dalam proses pemesana komponen 

yang rusak karena dibeli secara import. 

Terlebih lagi proses produksi harus 

dihentikan selama proses penggantian 

komponen yang mengakibatkan keuntungan 

perusahaan berkurang atau bahkan menjadi 

kerugian bagi perusahaan.  

Solusi ini dinilai sangat tidak efektif dan 

efisien karena kerugian yang dihasilkan jauh 

lebih besar dibandingkan dengan 

keuntungan yang didapatkan. Oleh karena 

itu, PT. Timah (Persero) Tbk berencana 

melakukan solusi jangka panjang yaitu 

dengan membuat satu set gearbox yang 

dapat diproduksi di dalam negeri sehingga 

ketika terjadi kerusakan pada komponen 

gearbox,  satu set  gearbox cadangan sudah 

siap untuk menggantikan gearbox yang 

rusak. Sehingga, hal ini akan mengurangi 

kerugian yang terjadi karena jam stop 

produksi bucket wheel dredger akan 

berkurang. 

Tujuan 

Merancang ulang/modifikasi submersible 

dredge pump gearbox yang meliputi: 

a. Menganalisis dan memverifikasi fungsi 

dan kekuatan roda gigi. 

b. Memverifikasi dan merancang ulang 

poros. 

c. Menentukan tipe bearing yang tepat. 

d. Memodifikasi gearbox housing untuk 

menyesuaikan rancangan poros dan 

bearing. 

e. Merancang sistem pendinginan. 

Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari perancangan ulang 

submersible dredge pump gearbox yang 

dilakukan meliputi aspek mekanikal dan 

termal. Sedangkan batasan masalah pada 

perancangan ulang yang dilakukan yaitu 

perhitungan kekuatan mekanik hanya 

dilakukan pada komponen roda gigi, 

bearing, dan poros, tidak termasuk 

komponen gearbox housing. 

Bucket Wheel Dredger 

Bucket wheel dredger merupakan salah 

satu kapal yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan eksplorasi timah di lepas pantai. 

Sistem yang digunakan bucket wheel 

dredger adalah sistem bucket wheel yang 

akan digerakkan oleh motor hidrolik untuk 

menghasilkan gerak berputar yang 

digunakan untuk menggerus tanah ataupun 

pasir yang terdapat di dasar laut. Tanah 

atupun pasir yang telah tergerus kemudian 

akan dihisap oleh pompa sentrifugal yang 

digerakkan oleh motor listrik yang 

selanjutnya akan diproses hingga 

menghasilkan timah. 

 
Gambar 1 Bucket Wheel Dredger Kundur 1 [1] 

Submersible Dredge Pump Unit 

Submersible dredge pump unit 

merupakan sistem yang digunakan untuk 

mengisap tanah ataupun pasir yang telah 

digerus oleh bucket wheel. Keseluruhan unit 

ini diletakkan pada ladder bucket wheel 

dredger.  

 
Gambar 1  Submersible Dredge Pump [2] 
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Gearbox yang dimodifikasi merupakan 

gearbox yang terdapat pada submersible 

dredge pump unit. 

Acuan Perancangan 

Perancangan ulang yang dilakukan 

mengacu pada standard, recommended 

practice, ataupun guidelines untuk 

menjamin kualitas dan keamanan hasil 

rancangan. Acuan rancangan ulang yang 

digunakan diantaranya: 

• Standar AGMA 2001-D04:2005 untuk 

komponen roda gigi 

• Kriteria kegagalan lelah Modified 

Goodman untuk komponen poros 

• Standar SKF untuk komponen bearing 

Permasalahan pada Gearbox 

Sampai dengan saat ini, bucket wheel 

dredger yang dioperasikan di PT. Timah 

(Persero) Tbk tidak dapat beroperasi secara 

maksimal. Kerusakan terjadi secara 

berulang-ulang dan mengakibatkan 

kerugian yang tidak sedikit khususnya 

kerugian waktu dan finansial. Tabel 1 

merupakan data historis kerusakan total 

yang terjadi pada komponen-komponen 

bucket wheel dredger dari tahun 2012 

sampai dengan 2015. 
 

Tabel 1 Data Historis Kerusakan Peralatan BWD [3] 

No. 
Peralatan 

Total 

(jam) 
% 

1. Gearbox Pompa 

Tanah 
6137 43% 

2. Gearbox Bucket 

Wheel 
1696 12% 

3. Gland Pump 1304 9% 

4. Pompa Tanah 604 4% 

5. Hydraulic System 703 5% 

6. Bucket Wheel System 568 4% 

7. Moorin Winch 321 2% 

8. Washing Plant 148 1% 

9. Reparasi Mingguan 748 5% 

10. Lain-Lain (Cuaca 

Buruk dsb) 
694 5% 

11. Pipeline 488 3% 

12. Motor Pompa Tanah 477 3% 

13. Listrik 241 2% 

 Jumlah 14128 100% 
 

Berdasarkan data statistik mengenai 

kerusakan yang mengakibatkan bucket 

wheel dredger tidak dapat beroperasi, dapat 

disimpulkan bahwa komponen gearbox 

merupakan komponen yang paling 

berkontribusi besar pada jam stop produksi 

bucket wheel dredger. Lalu berdasarkan data 

kerusakan gearbox dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang terjadi selama ini 

yaitu: 

1. Kerusakan bearing, dengan kata lain 

bearing yang digunakan saat ini tidak 

dapat menahan beban yang terjadi. 

2. Temperatur minyak pelumas terlalu 

tinggi, dengan kata lain panas yang 

dihasilkan tidak dapat didinginkan 

sepenuhnya oleh media pendingin. 

Gambar 3 merupakan dokumentasi 

kerusakan bearing yang diakibatkan oleh 

beban dan temperatur yang terlalu tinggi. 

 

 

Gambar 2 Dokumentasi Kerusakan Bearing [3] 
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Solusi Permasalahan 

Selama ini, kerusakan yang terjadi pada 

gearbox disolusikan dengan mengganti 

komponen-komponen yang rusak. Solusi 

yang dilakukan dinilai sangat tidak efektif 

dan efisien. Solusi yang dilakukan juga 

merupakan solusi jangka pendek, karena 

perbaikan dilakukan hanya dengan 

mengganti komponen yang rusak dengan 

komponen baru tanpa adanya analisis secara 

mendalam dan perubahan yang signifikan. 

Solusi jangka panjang yang akan 

dilakukan yaitu dengan membuat satu set 

gearbox dengan maksud ketika terjadi 

kerusakan pada komponen gearbox,  satu set  

gearbox cadangan sudah siap untuk 

menggantikan gearbox yang rusak. Hal ini 

akan mengurangi kerugian yang terjadi 

karena jam stop produksi bucket wheel 

dredger akan berkurang.  

Gearbox yang akan dirancang ulang 

harus dapat menjadi solusi permasalahan 

yang ada yaitu dengan: 

1. Memodifikasi desain gearbox 

sedemikian rupa sehingga beban-beban 

yang diterima komponen-komponen 

gearbox seperti bearing,  dapat ditahan. 

2. Menambahkan sistem pendinginan yang 

memanfaatkan air laut untuk mencegah 

temperatur minyak pelumas terlalu 

tinggi. 

Kriteria Rancangan 

Setelah menganalisis permasalahan yang 

ada serta menentukan solusi yang akan 

dilakukan. Kriteria rancangan diperoleh dari 

tujuan dan syarat rancangan (Design, 

Requirement, and Objective, DR&O). 

Berikut adalah DR&O yang menjadi 

panduan dalam melakukan perancangan 

gearbox yaitu: 

1. Mampu meneruskan daya sebesar 1,255 

MW. 

2. Mampu menghasilkan kecepatan 

keluaran sebesar 440 rpm dengan 

kecepatan masukan sebesar 1000 rpm. 

3. Memiliki dimensi housing yang sama 

seperti gearbox yang digunakan saat ini. 

4. Dapat dioperasikan dalam keadaan 

terendam air laut. 

5. Mampu bekerja dalam segala sudut kerja 

ladder bucket wheel dredger dengan 

maksimum kemiringan 55 derajat. 

6. Mampu menahan segala beban yang 

terjadi. 

7. Dilengkapi dengan sistem pendinginan 

yang memanfaatkan air laut. 

Perancangan Ulang Gearbox 

Berikut ini merupakan tahapan yang 

dilakukan dalam melakukan modifikasi 

gearbox, dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Diagram Alir Perancangan Ulang 

Sebelum dilakukan modifikasi, terlebih 

dahulu dilakukan evaluasi untuk setiap 

komponen gearbox, yang hasilnya 

dicantumkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Hasil Evaluasi Rancangan Eksisting 

Komponen Eksisting Keterangan 

Roda Gigi Faktor 

keamanan 

memenuhi 

kriteria 

Tidak 

dilakukan 

perancangan 

ulang 

Poros Faktor 

keamanan 

memenuhi 

kriteria 

 

Dilakukan 

modifikasi 

yang 

menyesuaikan 

ukuran bearing 

Bearing Tidak 

mampu 

menahan 

beban 

yang 

terjadi 

Dilakukan 

pemilihan tipe 

bearing yang 

tepat 

 

Gearbox 

Housing 

Terjadi 

korosi 

 

Dilakukan 

modifikasi dan 

diberikan 

rekomendasi 

material 

Sistem 

Pendinginan 

Dalam 

kondisi 

terburuk 

panas 

tidak dapat 

didinginka

n 

Dilakukan 

perancangan 

sistem 

pendinginan 

 

Analisis dan Verifikasi Roda Gigi 

Analisis roda gigi yang dilakukan 

mengacu pada standar AGMA. Sedangkan 

material roda gigi yang dipilih adalah AISI 

4320 dengan mempertimbangkan kekuatan, 

keterbuatan, dan ketersediaannya. Terlebih 

dahulu dilakukan analisis gaya pada roda 

gigi yang dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 4 Gaya yang Bekerja pada Gigi di Roda 

Gigi Miring [6] 

Berdasarkan Gambar 5, maka besar gaya 

yang ditransmisikan oleh roda gigi sebesar 
60000

99,87
p i

P
Wt kN

d n


 

 
 

Selanjutnya dilakukan analisis tegangan 

pada roda gigi yang mengacu pada standar 

AGMA 2001-D04:2005. Tegangan bending 

pada roda gigi dihitung dengan persamaan 

berikut:  

d m B
t o v s

P K K
W K K K

F J
   

(1) 

 
Maka, besar tegangan bending untuk roda 

gigi pinion dan driven sebesar 

246131,8884p

lbf
in

    

246513,14367g

lbf
in

   

Tegangan kontak pada roda gigi dihitung 

dengan persamaan berikut:  

fm
c p t o v s

P

CK
C W K K K

d F I
   

(2) 

 
Maka, besar tegangan kontak untuk roda 

gigi pinion dan driven sebesar 

2, 166129,38c p

lbf
in

     

2,g` 110801,92c

lbf
in

   

Setelah dilakukan perhitungan tegangan, 

selanjutnya faktor keamanan bending dan 

kontak dapat dihitung dengan persamaan 

berikut:  

t N
F

all T R

S Y
S

K K
  

 (3) 
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Maka, besar faktor keamanan bending untuk 

roda gigi pinion dan driven sebesar 

, 1,43F pS   

,g 1,44FS   

Lalu, besar faktor keamanan kontak untuk 

roda gigi pinion dan driven sebesar  

, 1,23H pS   

,g 1,88HS   

Besar faktor keamanan hasil perhitungan 

lebih besar dibandingkan dengan faktor 

keamanan yang telah ditetapkan oleh 

AGMA, maka roda gigi telah memenuhi 

kriteria. Tabel 3 merupakan tabel hasil 

analisis roda gigi yang dilakukan. 

Tabel 3 Data Hasil Analisis Roda Gigi  

Roda Gigi Pinion Driven 

Material AISI 4320 

Gaya (kN) 

Total 107,92 

Tangensial 99,87 

Radial 36,91 

Aksial 17,61 

Tegangan 

(MPa) 

Bending 406,17 403,59 

Kontak 1374,5 899,65 

Faktor 

Keamanan 

Bending 1,43 1,44 

Kontak 1,23 1,88 

Perancangan Ulang Poros 

Perancangan ulang poros yang dilakukan 

diawali dengan menentuan layout geometri 

poros. Lalu dilanjutkan dengan memilih 

material, menganalisis gaya, dan tegangan 

pada poros. Jika hasil analisis tidak 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan, 

maka akan dilakukan modifikasi rancangan 

poros. Gambar 6 dan 7 merupakan diagram 

benda bebas poros yang digunakan untuk 

melakukan analisis gaya. 

 
Gambar 5 Diagram Benda Bebas Poros Masukan 

Berdasarkan diagram benda bebas di atas, 

didapatkan besar gaya-gaya yang terjadi 

pada tumpuan A dan B yang dapat dilihat 

pada tabel 4. 
Tabel 4 Gaya Tumpuan pada Poros Masukan 

Beban CW CCW  

Radial 
AzR  

61,97 61,95 kN 

AyR  
28,157 29,2 kN 

BzR  
37,92 37,92 kN 

ByR  
10,55 9,5 kN 

Aksial 
AxR  

17,61 - kN 

BxR  
- 17,61 kN 

 

Selanjutnya, analisis gaya dilakukan pada 

poros keluaran dengan diagram benda bebas 

ditunjukkan pada Gambar 7. 

 
Gambar 6 Diagram Benda Bebas Poros Keluaran 

Berdasarkan diagram benda bebas di atas, 

didapatkan besar gaya-gaya yang terjadi 

pada tumpuan C dan D yang dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Keterangan: 

Titik A: Bearing 

masukan depan 

Titik B: Bearing 

masukan belakang 

Satuan: mm 

Keterangan: 

Titik C: Bearing 

keluaran depan 

Titik D: Bearing 

keluaran belakang 

Satuan: mm 
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Tabel 5 Gaya Tumpuan pada Poros Keluaran 

Beban CW CCW  

Radial 
CzR  

62,28 62,28 kN 

CyR  
20,51 37,27 kN 

DzR  
37,59 37,59 kN 

DyR  
10,1 6,66 kN 

Aksial 
CxR  

- 17,61 kN 

DxR  
17,61 - kN 

 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai 

alternating dan midrange stress untuk beban 

bending, aksial, dan torsional dengan 

persamaan berikut: 

( ) ( )bending f bending

Mc
K

I
   

 (4) 

 

 

( ) ( )axial f axial

N
K

A
   

(5) 

 

 

( )torsion fs

Tc
K

J
   

(6) 

 

 

Lalu, dilakukan perhitungan nilai 

alternating dan midrange stress dalam 

formulasi Von Mises dengan persamaan 

berikut: 

' 2 2 0,5( )
{[( ) ] 3[( ) ] }

0,85

a axial
a a bending a torsion


      

(7) 

' 2 2 0,5{[( ) ( ) ] 3[( ) ] }m m bending m axial m torsion       

(8) 

Maka, didapat nilai alternating dan 

midrange stress untuk poros masukan 

sebesar 
' 84,7MPaa     

' 60,3MPam   

dan untuk poros keluaran sebesar 

' 25,7a MPa   

' 40,3MPam   

Selanjutnya dilakukan perhitungan faktor 

keamanan berdasarkan kriteria Modified 

Goodman dengan persamaan berikut: 

' '

1
f

a m

e ut

n

S S

 




 (9) 

 

Maka, didapat nilai faktor keamanan untuk 

poros masukan sebesar 

1,48fn   

dan untuk poros keluaran sebesar 

3,86fn   

Tabel 6 merupakan tabel hasil analisis 

poros yang dilakukan. 

 

 

Tabel 6 Data Poros Hasil Perancangan Ulang  

Poros Masukan Keluaran 

Material AISI 4340 

Gaya 

(kN) 

Resultan 

Titik A 
70,31 

Resultan 

Titik B 
39,36 

Resultan 

Titik C 
65,57 

Resultan 

Titik D 
42,72 

Tegangan 

(MPa) 

Alternate 84,7 25,7 

Midrange 60,3 40,3 

Faktor Keamanan 1,48 3,86 

Pemilihan Bearing 

Berikut ini adalah penyebab-penyebab 

kegagalan bearing yang pernah terjadi 

secara rinci, yaitu: 

1. Arah putar motor terbalik, gaya aksial 

dari pompa sentrifugal mengakibatkan 

bearing C pecah. 

2. Arah putar motor terbalik yang 

mengakibatkan bearing B pecah. 

3. Besi ikut masuk dalam aliran dan 

menumbuk pompa sentrifugal yang 

mengakibatkan bearing C pecah. 
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4. Aliran pelumas tersumbat yang 

mengakibatkan bearing C meleleh. 

Bearing yang akan dipilih pada 

perancangan gearbox kali ini akan mengacu 

pada standar SKF. Berdasarkan standar 

SKF, rolling bearing yang mampu menahan 

beban kombinasi yang baik adalah spherical 

roller bearing. Sedangkan untuk menahan 

beban aksial yang tinggi adalah spherical 

roller thrust bearing. 

Sebelum memilih bearing berdasarkan 

katalog SKF, terlebih dahulu dilakukan 

perhitungan gaya ekivalen yang terjadi dan 

design life. Setelah itu, besar catalogue 

rating life dapat dihitung dengan persamaan 

berikut ini. 
1

10 1

0 0

P[ ]
( )(1 )

D a
f

b
D

x
C a

x x R


  
 (10) 

 

Maka, berdasarkan data masukan dan 

parameter yang telah dihitung sebelumnya 

didapat besar catalogue rating life statik dan 

dinamik untuk bearing A sebesar 

10, 1626,19dynC kN   

10,stat 1626,19C kN  

untuk bearing B sebesar 

10, 1107,39dynC kN  

10,stat 1080,53C kN  

untuk bearing C sebesar 

10,dyn 782,24C kN  

10, 782,24statC kN  

dan untuk bearing D sebesar 

10, 3078,53dynC kN  

10,stat 10773,02C kN  

Tabel 7 merupakan tabel tipe bearing 

yang dipilih. 

Tabel 7 Data Pemilihan Bearing  

Bearing 
Titik 

A 

Titik 

B 

Titik 

C 
Titik D 

Jenis 
Spherical Roller 

Bearing 

Spherical 

Roller 

Thrust 

Bearing 

Tipe 
22 

334 

22 

326 

24 

034 

29 

35 

2E 

29

45

2E 

Modifikasi Gearbox Housing 

Geometri gearbox housing dirancang 

berdasarkan geometri motor listrik dan 

pompa sentrifugal. Selain digunakan 

sebagai housing, gearbox housing 

digunakan juga sebagai peralatan 

pendinginan karena dioperasikan di dalam 

laut sehingga berkontak secara langsung 

dengan air laut. Oleh karena itu, material 

yang digunakan harus dapat meneruskan 

panas yang dihasilkan gearbox ke air laut 

dengan baik, dapat menahan  laju korosi 

yang tinggi akibat air laut, dan menahan 

beban yang diakibatkan oleh arus air laut. 

Material yang digunakan untuk gearbox 

housing adalah AISI 1010 yang memiliki 

kemampuan perpindahan panas yang baik 

dan umum digunakan pada housing 

gearbox. Lalu, material ini tentunya 

diberikan perlakuan khusus agar tahan 

terhadap korosi. Perlakuan khusus yang 

akan diberikan pada material AISI 1010 

adalah dengan melakukan galvanisasi, yaitu 

memberikan lapisan seng pelindung 

sehingga baja terlindung dari karat. Material 

ini dipilih dengan mempertimbangkan 

kekuatan, ketersediaan, dan keterbuatannya. 

Perancangan Sistem Pendinginan 

Sebelum dilakukan perancangan sistem 

pendinginan, terlebih dahulu dilakukan 

analisis dan verifikasi terkait kemampuan 

pendinginan gearbox saat ini. Pertama-

tama, perhitungan panas yang dihasilkan 

oleh gearbox dihitung. Berikut ini 

merupakan persamaan perhitungan panas 

yang dihasilkan oleh bearing berdasarkan 

standar SKF. 
41,05.10 .0,5 .bearingq Pd n   (11) 

 

Maka berdasarkan data masukan dan 

parameter yang telah dihitung sebelumnya, 
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didapat panas yang dihasilkan bearing A, B, 

C, dan D sebesar 

5,81bearingq kW  

Berdasarkan hasil pengujian dan operasi 

di lapangan, pada umumnya roda gigi 

miring memiliki rentang efisiensi sebesar 

94% - 98%. Diasumsikan bahwa rugi-rugi 

daya yang terjadi semuanya dilepaskan 

sebagai panas, maka dipilih efisiensi sebesar 

94% yang memiliki rugi-rugi terbesar yaitu 

6%. Maka, besar panas yang dihasilkan oleh 

roda gigi sebesar 

6% 1255 75,3kWgearq kW    

Jadi, panas total yang dilepaskan oleh 

gearbox sebesar 

81,11loss gear bearingq q q kW    

Saat ini Gearbox menggunakan aliran air 

laut secara natural sebagai media 

pendinginan utama. Berdasarkan data di 

lapangan, kecepatan arus air laut minimum 

di sekitar Sumatera Selatan sebesar 0,066 

m/s. Namun, setelah dilakukan analisis 

perpindahan panas dengan menggunakan 

hukum pendinginan Newton, panas yang 

dihasilkan gearbox tidak dapat didinginkan 

sepenuhnya oleh air laut. 

Besar kecepatan arus air laut minimum 

agar dapat mendinginkan panas yang 

dihasilkan gearbox dapat dihitung dengan 

menentukan Reynold, Nuselt, dan koefisien 

konveksi berdasarkan persamaan berikut: 

. .Ls s
eL

s

v
R




   (12) 

 
 

4 1
5 30,0296. .PuL e rN R  

(13) 

 

 

. s
uL

k
h N

L
     (14) 

 

 

Dengan menggunakan persamaan 12, 13, 

dan 14, maka didapat besar kecepatan arus 

air laut minimum sebesar 

0,9s
mv

s
  

Untuk memperoleh kecepatan arus air 

laut sebesar 0,9 m/s, maka ditambahkan 

pompa yang berfungsi untuk meningkatkan 

kecepatan air laut, yang posisinya 

ditempatkan di sekitar  gearbox seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi 

aliran pendinginan melalui air laut. Adapun 

metode pendinginan yang diaplikasikan 

pada gearbox yaitu 

 Sirkulasi minyak pelumas 

 Pendinginan air laut yang meliputi: 

- Konveksi air laut 

- Konveksi paksa pompa air laut 

 

Gambar 7 Ilustrasi Aliran Air Laut di Dalam Ladder 

Dengan melakukan analisis perpindahan 

panas, analisis laju aliran, dan kemudian 

melakukan perhitungan pemilihan pompa 

didapat hasil rancangan sistem pendinginan 

yang dirangkum pada Tabel 8 di bawah ini. 

Tabel 8 Sistem Pendinginan Hasil Rancangan  

Sistem Pendinginan 

Metode Pendinginan 

Sirkulasi minyak 

pelumas 

Pendinginan air 

laut 

Jenis Pelumas MASRI RG 150 

Pompa 

Minyak 

Pelumas 

Kracht Gear 

Pump 

Air Laut 

Grundfos 

Submersible 

Pump 

Konveksi 

air laut 
10,82 
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Kemampuan 

Pendinginan 

(kW) 

secara 

natural 

Konveksi 

paksa 

pompa 

air laut 

70,25 

 

 

 

Lalu, Gambar 9 merupakan hasil 

rancangan sistem pendinginan yang 

dilakukan. 

 
Gambar 8 Hasil Rancangan Sistem Pendinginan 

Perbandingan Hasil Rancangan dengan 

Eksisting 

Setelah komponen-komponen utama 

gearbox seperti roda gigi, poros, dan 

bearing telah dirancang dan dibuat solid 

model-nya, selanjutnya komponen-

komponen dirakit. Gambar 10 merupakan 

perbandingan antara gearbox hasil 

perancangan ulang dengan gearbox yang 

saat ini digunakan oleh PT. Timah (Persero) 

Tbk. 

 
Gambar 9 Gambar Potongan Gearbox. Gearbox 

Hasil Perancangan Ulang (kiri); Existing Gearbox 

(kanan) 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

perancangan ulang yang telah dilakukan, 

didapatkan hasil rancangan ulang 

submersible dredge pump gearbox dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Hasil analisis dan verifikasi roda gigi 

pinion dan driven adalah sebagai 

berikut: 

 Roda gigi eksisting masih memenuhi 

kriteria 

 Tidak dilakukan perancangan ulang roda 

gigi 

b. Hasil analisis dan verifikasi poros 

masukan dan keluaran yang telah 

memenuhi kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan adalah sebagai berikut: 

 Poros eksisting masih memenuhi kriteria 

yang telah ditentukan 

 Terdapat modifikasi yang mengikuti 

ukuran bearing 

c. Hasil perhitungan dan penentuan tipe 

bearing pada titik A, B, C, dan D yang 

telah memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan adalah sebagai berikut: 

 Bearing eksisting tidak mampu menahan 

beban yang terjadi 

 Tipe bearing yang digunakan berbeda 

dengan eksisting 

 Bearing hasil pilihan dapat menahan 

beban yang terjadi 

d. Berikut ini merupakan keterangan hasil 

modifikasi gearbox housing diantaranya: 

 Tidak ada perubahan pada dimensi luar 

housing 

 Terdapat modifikasi pada bagian dalam 

housing 

 Direkomendasikan penggunaan material 

AISI 1010 Galvanized Steel 

e. Hasil perancangan sistem pendinginan 

yang telah memenuhi kriteria-kriteria 

yang telah ditentukan adalah  sebagai 

berikut: 

 Kemampuan pendinginan eksisting tidak 

memenuhi kebutuhan 

 Media pendinginan yang digunakan 

masih sama 

Gearbox 

Pompa pendinginan 

Pipa penyalur Air 

laut 
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 Sistem pendinginan hasil rancangan 

memanfaatkan konveksi paksa yang 

dihasilkan pompa 
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Abstrak 
Getaran torsional merupakan salah satu jenis getaran yang dapat terjadi pada mesin-mesin rotasi. 

Getaran ini menyebabkan fluktuasi tegangan geser yang dapat menyebabkan gagal lelah pada 

komponen mesin rotasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini diusulkan suatu 

metode pengujian FRF (Fungsi Respon Frekuensi) untuk memperoleh frekuensi pribadi torsional 

dengan menggunakan dua buah akselerometer linier dan satu buah palu impak. Metode ini diuji pada 

dua perangkat uji, yaitu perangkat uji poros-rotor dan roda gigi miring. Selain pengujian FRF dari 

kedua perangkat uji tersebut, dilakukan juga pengukuran peta spektrum untuk memeriksa 

kemunculan frekuensi pribadi torsional pada pengukuran getaran lateral. Dari pengujian FRF yang 

dilakukan, metode pengujian yang diusulkan dapat digunakan dengan cukup baik untuk memisahkan 

frekuensi pribadi translasional dan torsional. Sementara itu, dari pengukuran getaran lateral diperoleh 

bahwa frekuensi pribadi torsional muncul pada peta spektrum lateral. 

Kata kunci : getaran torsional, frekuensi pribadi torsional, perangkat uji poros-rotor, perangkat uji 

roda gigi miring, FRF, peta spektrum. 

 

Pendahuluan 

Keandalan mesin merupakan salah satu 

aspek penting yang menentukan keberjalanan 

suatu industri. Aspek ini dapat dicapai apabila 

dilakukan perawatan yang tepat sehingga 

mesin tetap beroperasi pada kinerja yang 

efektif dan efisien. Perawatan yang tepat dapat 

mencegah timbulnya berbagai permasalahan 

yang dapat mengganggu produktivitas industri 

tersebut. Salah satu permasalahan yang tidak 

dapat dihindari pada mesin-mesin industri 

adalah timbulnya getaran baik pada arah 

lateral, aksial, maupun torsional. Pada tingkat 

tertentu, getaran yang terjadi dapat 

menimbulkan tegangan mekanik yang tinggi 

sehingga menyebabkan kerusakan mesin. Hal 

ini menuntut industri untuk senantiasa 

melakukan usaha minimalisasi tingkat getaran 

pada mesin hingga mencapai level yang 

diizinkan. 

Secara umum, mesin dapat dikategorikan 

menjadi dua jenis, yaitu mesin translasi dan 

rotasi. Berdasarkan getaran yang terjadi, mesin 

translasi mengalami getaran dominan pada 

arah lateral maupun aksial sedangkan mesin 

rotasi dapat mengalami getaran dominan 

dalam arah lateral, aksial, maupun torsional. 

Getaran torsional pada mesin rotasi sering kali 

diabaikan karena sulit diukur. Padahal getaran 

torsional dapat menyebabkan terjadinya 

fluktuasi tegangan geser yang kemudian dapat 

mengakibatkan gagal lelah pada komponen 

mesin rotasi. 

Penelitian mengenai getaran torsional telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya 

adalah Schmitz [1] yang telah mengusulkan 

metode pengujian FRF untuk memperoleh 

FRF torsional pada poros dengan 

menggunakan satu buah akselerometer linier 

dan satu buah palu impak. Selain Schmitz, Yun 

Yang, dkk [2] telah mengusulkan suatu metode 

pengujian FRF untuk memperoleh FRF 

torsional dari sistem pahat bor. Selain Schmitz 

dan Yun Yang, dkk, penelitian mengenai 

getaran torsional juga pernah dilakukan di 

Laboratorium Dinamika PPAU-IR ITB. 

Penelitian mengenai getaran torsional di 

Laboratorium Dinamika PPAU-IR ITB telah 

dilakukan oleh Haleyna [3] pada perangkat uji 

poros-rotor dan Hendrawan [4] pada perangkat 

uji roda gigi miring. 
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Dalam makalah ini, dipaparkan usulan 

tentang metode pengukuran getaran torsional 

melalui pengujian FRF beserta metode 

pengolahan data yang dilakukan untuk 

memperkirakan frekuensi pribadi torsional. 

Selain pengujian FRF, dilakukan pula 

pengukuran peta spektrum untuk memeriksa 

kemunculan frekuensi pribadi torsional pada 

pengukuran getaran lateral. 

Perangkat Uji 

Pada penelitian ini digunakan dua buah 

perangkat uji, yaitu perangkat uji poros-rotor 

dan roda gigi miring. Perangkat uji poros-rotor 

yang ditampilkan pada Gambar 10 terdiri dari 

poros, dua buah rotor, kopling, bantalan, dan 

motor AC induksi 3 fasa dengan daya 15 kW 

dan kecepatan putar nominal sebesar 1460 

RPM. Sementara itu, perangkat uji roda gigi 

miring yang ditampilkan pada Gambar 11 

terdiri dari sepasang roda gigi miring, dua buah 

poros, empat buah bantalan, dua buah sabuk, 

tiga buah puli, dan sebuah motor AC induksi 3 

fasa dengan daya 15 kW dan kecepatan putar 

nominal sebesar 1420 RPM. 

Motor AC
3 Fasa

Rotor
Poros

Kopling

 
Gambar 10. Perangkat uji poros-rotor 

Motor AC

Sabuk 
dan Puli Roda Gigi

(Keluaran)

Roda Gigi
(Masukan)

Pompa 
Pelumas

 

Gambar 11. Perangkat uji roda gigi miring 

Metode Penelitian 

Pengolahan Sinyal. Pada penelitian ini 

diusulkan suatu metode pengujian FRF dan 

pengolahan sinyal untuk memperoleh grafik 

FRF translasi dan FRF rotasi (FRF torsional). 

Grafik FRF translasi digunakan untuk 

memperkirakan frekuensi pribadi translasional 

sedangkan grafik FRF rotasi digunakan untuk 

memperkirakan frekuensi pribadi torsional. 

Kedua grafik tersebut diperoleh dari 

pengolahan sinyal respon percepatan dari 

akselerometer yang ditempatkan pada suatu 

komponen rotasi dan sinyal eksitasi dari impak 

yang diberikan pada komponen tersebut. 

Pada Gambar 12 terdapat sebuah komponen 

rotasi dengan jari-jari 𝑟. Pada komponen 

tersebut, dua buah akselerometer ditempatkan 

pada sisi atas dan sisi bawah untuk mengukur 

percepatan tangensial dalam arah yang sama. 

Akselerometer pada sisi atas dan bawah 

masing-masing diberi nama Akselerometer A 

dan Akselerometer B. Komponen rotasi di 

mana kedua akselerometer ditempatkan 

kemudian dieksitasi sehingga bergetar pada 

arah translasi dan rotasi. Getaran tersebut 

menyebabkan kedua akselerometer mengukur 

percepatan translasi yang tidak hanya 

dipengaruhi oleh percepatan translasi rotor �̈� 

melainkan juga dipengaruhi oleh percepatan 

sudut rotor �̈�. Berdasarkan hal tersebut, jika 

diasumsikan rotor berotasi searah jarum jam 

maka Akselerometer A mengukur percepatan 

translasi sebesar �̈� + 𝑟�̈� sedangkan 

Akselerometer B mengukur percepatan 

translasi sebesar �̈� − 𝑟�̈�. 

Akselerometer A

Akselerometer B

Rotor

 
Gambar 12. Gerak translasi dan rotasi dari komponen 

rotasi 
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Dari respon Akselerometer A dan 

Akselerometer B dapat diperoleh percepatan 

translasi dan rotasi dari rotor. Percepatan 

translasi rotor diperoleh melalui persamaan 

 𝑎 =
𝑎𝐴 + 𝑎𝐵

2
= �̈� (1) 

di mana 𝑎 adalah percepatan translasi rotor, 𝑎𝐴 

adalah respon percepatan Akselerometer A 

sebesar �̈� + 𝑟�̈�, dan 𝑎𝐵 adalah respon 

percepatan Akselerometer B sebesar �̈� − 𝑟�̈�. 

Dari Persamaan (1) dapat dibuktikan bahwa 

dengan merata-ratakan kedua sinyal 

akselerometer maka komponen percepatan 

rotasi 𝑟�̈� dapat dieliminasi sehingga hanya 

diperoleh percepatan translasi rotor sebesar �̈�. 

Percepatan translasi rotor digunakan sebagai 

salah satu data untuk menghasilkan grafik FRF 

translasi. Sementara itu, percepatan rotasi rotor 

diperoleh dari persamaan 

 �̇� =
𝑎𝐴 − 𝑎𝐵

2𝑟
= �̈� (2) 

di mana �̇� adalah percepatan rotasi (sudut) 

rotor dan 𝑟 adalah jarak Akselerometer A dan 

B ke pusat rotor. Pada Persamaan (2) dapat 

dibuktikan bahwa dengan menyelisihkan 

kedua sinyal akselerometer kemudian dibagi 

dengan jarak antara kedua akselerometer maka 

komponen percepatan translasi �̈� dapat 

dieliminasi sehingga hanya diperoleh 

percepatan rotasi rotor sebesar �̈�. Percepatan 

rotasi rotor ini digunakan sebagai salah satu 

data untuk menghasilkan grafik FRF rotasi. 

Selain pengolahan sinyal percepatan dari 

akselerometer, pengolahan juga dilakukan 

pada sinyal eksitasi untuk memperoleh data 

torsi. Data torsi ini digunakan sebagai salah 

satu data untuk menghasilkan grafik FRF 

rotasi. Data torsi diperoleh dari pengolahan 

sinyal eksitasi ketika impak diberikan pada 

arah tangensial rotor sebagaimana ditunjukkan 

oleh Gambar 13. 

Akselerometer A

Akselerometer B

Rotor

 
Gambar 13. Impak tangensial pada rotor 

Pada Gambar 13 dapat dilihat bahwa 𝐹 adalah 

gaya impak yang diberikan pada arah 

tangensial rotor dan 𝑅 adalah jarak impak ke 

pusat rotor. Sementara itu, torsi 𝑇 yang 

diberikan pada rotor diperoleh dari persamaan 

 𝑇 = 𝑅 𝑥 𝐹 (3) 

Grafik FRF. Berdasarkan pengolahan 

sinyal percepatan akselerometer dan sinyal 

gaya impak maka dapat diperoleh grafik FRF 

translasi dan FRF rotasi melalui dua tahap. 

Tahap pertama adalah pengolahan sinyal 

percepatan dan sinyal eksitasi dalam domain 

waktu menjadi spektrum percepatan dan 

eksitasi dalam domain frekuensi melalui 

proses FFT (Fast Fourier Transform). Proses 

ini dilakukan dengan cepat pada perangkat 

lunak MATLAB. Tahap kedua adalah 

pengolahan data untuk memperoleh grafik 

FRF translasi atau FRF rotasi. Grafik FRF 

translasi diperoleh dari rasio antara spektrum 

percepatan translasi dengan spektrum gaya 

sedangkan grafik FRF rotasi diperoleh dari 

rasio antara spektrum percepatan sudut dengan 

spektrum torsi. Tahap-tahap pengolahan data 

ditampilkan pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Diagram alir grafik FRF 

Peta spektrum. Pengukuran peta spektrum 

dilakukan untuk memeriksa kemunculan 

frekuensi pribadi torsional pada pengukuran 

getaran lateral. Pengukuran peta spektrum 

pada perangkat uji poros-rotor dilakukan 

dalam rentang kecepatan 100 - 1000 RPM. 

Sementara itu, pengukuran peta spektrum pada 

perangkat uji roda gigi miring dilakukan dalam 

rentang 150 - 1350 RPM. 

Pengujian FRF 

Skema Instrumen Pengujian FRF. 
Pengujian FRF pada perangkat uji poros-rotor 

maupun perangkat uji roda gigi miring 

dilakukan dengan metode eksitasi kejut. 

Pengujian FRF pada kedua perangkat uji 

tersebut dilakukan dengan menggunakan 

beberapa instrumen pengujian meliputi 

 Sebuah palu impak dengan sensitivitas 

sebesar 5,43 mV/lbf yang telah dilengkapi 

load cell untuk mengeksitasi perangkat uji.  

 Dua buah akselerometer linier untuk 

mengukur respon percepatan komponen 

perangkat uji masing-masing memiliki 

sensitivitas sebesar 100 mV/G. 

 Sebuah alat akuisisi data yang digunakan 

untuk mengakuisisi data getaran. Alat 

akuisisi data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah IO-tech 650u.  

 Sebuah personal computer (PC) yang telah 

dilengkapi perangkat lunak EZAnalyst 

untuk menampilkan hasil pengujian. 

Skema instrumen pengujian FRF pada 

perangkat uji poros-rotor ditampilkan pada 

Gambar 15 dan Gambar 7. Sementara itu 

skema instrumen pengujian FRF pada 

perangkat uji roda gigi miring ditampilkan 

pada Gambar 17 dan Gambar 18. 

PC

Alat
Akuisisi 

Data
Palu

Impak

Perangkat
Poros-Rotor

Akselerometer

Arah ukur
akselerometer  

Gambar 15. Skema instrumen pengujian FRF pada 

perangkat uji poros-rotor 

 

Gambar 16. Foto pengujian FRF pada perangkat uji 

poros-rotor 

 

 

 

 Akselerometer 

Laptop IO-tech 

Palu Impak 
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PC

Alat 
Akuisisi

DataPalu
Impak

Perangkat
Roda Gigi

Akselerometer

Arah ukur 
akselerometer

 
Gambar 17. Skema instrumen pengujian FRF pada 

perangkat uji roda gigi 

 

Gambar 18. Foto pengujian FRF pada perangkat uji 

roda gigi miring 

Pengujian FRF pada Perangkat Uji 

Poros-Rotor. Pengujian FRF pada perangkat 

uji poros-rotor dilakukan dengan memasang 

dua buah akselerometer pada sisi atas dan 

bawah rotor. Akselerometer pada sisi atas dan 

bawah masing-masing diberi nama 

Akselerometer A dan Akselerometer B. 

Sementara itu, impak diberikan berurutan pada 

rotor dalam arah radial secara horizontal dan 

arah tangensial secara vertikal. Impak dalam 

arah radial secara horizontal disebut Impak I 

sedangkan impak dalam arah tangensial secara 

vertikal disebut Impak II. Ilustrasi pengujian 

FRF pada perangkat uji poros-rotor 

ditunjukkan pada Gambar 19 sedangkan foto 

pemasangan akselerometer ditunjukkan pada 

Gambar 20. 

Impak I

Akselerometer A

Akselerometer B

Rotor Akselerometer A

Akselerometer B
Rotor

Impak II

 

Gambar 19. Ilustrasi pengujian FRF 

 
Gambar 20. Foto pemasangan akselerometer 

Hasil pengujian FRF pada perangkat uji 

poros-rotor saat rotor dieksitasi oleh Impak I 

dan Impak II masing-masing ditunjukkan pada 

Gambar 21 dan Gambar 22. Sementara itu, 

hasil pengolahan dari kedua data pengujian 

berupa grafik FRF translasi dan FRF rotasi  

ditampilkan pada Gambar 23. 

 
Gambar 21. FRF saat rotor diberi Impak I 
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Gambar 22. FRF saat rotor diberi Impak II 

 
Gambar 23. FRF translasi dan FRF rotasi 

Pada Grafik FRF: Impak I (Gambar 21) dapat 

dilihat bahwa terdapat enam frekuensi puncak 

yang ditampilkan pada Tabel 9. Pada tabel 

tersebut terdapat frekuensi 99,22 Hz yang juga 

muncul pada Grafik FRF: Impak II (Gambar 

22). Sementara itu, hasil pengolahan (Gambar 

23) menunjukkan bahwa frekuensi 99,22 Hz 

tidak muncul kembali pada grafik FRF 

translasi namun hanya muncul pada grafik 

FRF rotasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

frekuensi 99,22 Hz merupakan salah satu 

frekuensi pribadi torsional dari perangkat uji 

poros-rotor. 

Tabel 9.  Frekuensi puncak pada grafik FRF saat sistem 

diberi gaya Impak I 

No. Frekuensi Puncak [Hz] 

1 29,69 

2 67,97 

3 99,22 

4 155,5 

5 210,9 

6 220,3 

 

Informasi lain yang patut dicermati dari 

hasil pengujian FRF saat rotor diberi gaya 

Impak I (Gambar 21) adalah kemunculan 

frekuensi 99,22 Hz yang merupakan frekuensi 

pribadi torsional. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian gaya Impak I tidak benar-benar 

tepat pada arah radial sehingga menyebabkan 

rotor tidak hanya bergetar translasi melainkan 

juga bergetar rotasi.  

Pengujian FRF pada Perangkat Uji Roda 

Gigi Miring. Pengujian FRF pada perangkat 

uji roda gigi miring dilakukan dengan 

memasang dua buah akselerometer pada sisi 

atas dan bawah roda gigi masukan. 

Akselerometer pada sisi atas dan bawah 

masing-masing diberi nama Akselerometer 

GI1x dan Akselerometer GI2x. Sementara itu, 

impak diberikan berurutan pada lima lokasi, 

yaitu arah horizontal roda gigi masukan 

(FGI5x), arah vertikal puli motor (FPM4y), arah 

vertikal puli masukan (FPI4y), arah vertikal roda 

gigi masukan (FGI4y), dan arah vertikal roda 

gigi keluaran (FGO3y). Pengujian FRF saat 

sistem diberi Impak FGI5x digunakan sebagai 

data untuk memperoleh FRF translasi. 

Sementara itu, empat impak lain digunakan 

untuk memperoleh grafik FRF rotasi. Kelima 

lokasi impak dan dua lokasi akselerometer 

ditampilkan pada Gambar 24. 

Akselerometer

Impak

GI1x

GI2x

xz

y

FGI5x

xz

y

FPM4y

FPI4y
FGI4y FGO3y

 
Gambar 24. Lokasi akselerometer dan impak pada 

perangkat uji roda gigi miring 

Hasil pengujian FRF saat impak diberikan 

pada poros masukan dalam arah horizontal 

(FGI5x) dan hasil pengolahan berupa grafik FRF 

translasi dari perangkat uji roda gigi miring 

ditampilkan pada Gambar 25. Pada Gambar 25 

dapat dilihat bahwa seluruh frekuensi puncak 

yang muncul pada grafik FRF Pra-Olah: FGI5x 

juga muncul pada grafik hasil pengolahan, 

yaitu grafik FRF Translasi: FGI5x. Seluruh 
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frekuensi puncak tersebut diduga sebagai 

frekuensi pribadi translasi 𝑓𝑛 dari perangkat uji 

roda gigi miring. Frekuensi-frekuensi tersebut 

ditampilkan pada Tabel 10. 

 
Gambar 25. FRF: Impak FGI5x, koherensi, dan FRF 

translasi 

Tabel 10. Frekuensi pribadi translasi dari perangkat uji 

roda gigi miring 

No. 𝑓𝑛 [Hz] 

1 37,5 

2 100,0 

3 146,1 

4 181,2 

5 226,6 

6 289,1 

 

Hasil pengujian FRF saat perangkat uji roda 

gigi miring dieksitasi oleh Impak FPM4y, Impak 

FPI4y, Impak FGI4y, dan Impak FGO3y masing-

masing ditampilkan pada Gambar 26, Gambar 

27, Gambar 28 dan Gambar 29. Keempat hasil 

pengujian FRF tersebut akan digunakan untuk 

menghasilkan grafik-grafik FRF rotasi. 

Grafik-grafik tersebut kemudian dapat 

digunakan untuk menentukan frekuensi 

pribadi torsional dari perangkat uji roda gigi 

miring. 

 
Gambar 26. FRF: Impak FPM4y dan koherensi 
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Gambar 27. FRF: Impak FPI4y dan koherensi 

 
Gambar 28. FRF: Impak FPM4y dan koherensi 

 
Gambar 29. FRF: Impak FGO3y dan koherensi 

Dari Gambar 26 hingga Gambar 29 dapat 

dilihat bahwa keempat grafik FRF memiliki 

frekuensi puncak yang berbeda-beda. Selain 

itu, pada Gambar 27 dan Gambar 28 dapat 

dilihat bahwa hasil pengujian FRF 

menunjukkan karakteristik redaman tinggi 

akibat adanya sabuk pada perangkat uji roda 

gigi miring. Berdasarkan hasil pengujian FRF 

dari keempat grafik FRF tersebut maka 

dilakukan pengolahan sehingga diperoleh 

grafik-grafik FRF rotasi normalisasi yang 

ditampilkan pada Gambar 30. 

 
Gambar 30. FRF rotasi dari berbagai impak 
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getaran torsional adalah frekuensi 247,7 Hz. 

Berdasarkan hal tersebut maka frekuensi ini 

diduga sebagai salah satu frekuensi pribadi 

torsional dari perangkat uji roda gigi miring. 

Pengukuran Peta Spektrum 

Skema Instrumen Pengukuran Peta 

Spektrum. Pengukuran peta spektrum pada 

perangkat uji poros-rotor dan perangkat uji 

roda gigi miring dilakukan untuk memeriksa 

kemunculan frekuensi pribadi torsional pada 

pengukuran getaran lateral. Pengukuran peta 

spektrum pada kedua perangkat uji tersebut 

dilakukan dengan menggunakan beberapa 

instrumen pengukuran meliputi 

 Empat buah akselerometer untuk mengukur 

respon percepatan komponen perangkat uji 

masing-masing memiliki sensitivitas 

sebesar 100 mV/G. Keempat akselerometer 

diberi kode berdasarkan letak dan arah 

pengukuran. Kode yang digunakan adalah 

LH, LV, RV, dan RH di mana L (Left) dan 

R (Right) digunakan sebagai kode letak  

akselerometer pada rumah bantalan 

perangkat uji bagian kiri atau bagian kanan. 

Sementara itu, H (Horizontal) dan V 

(Vertical) digunakan sebagai kode arah 

pengukuran akselerometer pada rumah 

bantalan. 

 Sebuah keyphasor yang digunakan untuk 

mengukur kecepatan putar aktual poros. 

 Motor AC induksi 3 fasa digunakan sebagai 

penggerak perangkat uji. 

 Sebuah inverter untukmengatur kecepatan 

putar motor AC induksi 3 fasa. 

 Sebuah alat akuisisi data NI USB-4432 

untuk mengakuisisi data getaran. 

 Sebuah PC yang dilengkapi perangkat 

lunak LabVIEW untuk mengatur paramater 

dan menampilkan hasil pengukuran. 

Skema instrumen pengukuran dari kedua 

perangkat uji ditampilkan pada Gambar 31 dan 

Gambar 32. Pada kedua gambar tersebut dapat 

dilihat letak dan kode akselerometer. 

PC

NI
USB-4432

Motor AC
3 Fasa

Catu Daya
(ACC-PS1)

Catu Daya
(P703B)

Keyphasor
Catu Daya

Akselerometer

Inverter

LH

LV

RV

RH

 
Gambar 31. Skema instrumen pengukuran peta 

spektrum pada perangkat uji poros-rotor 

PC

Motor AC
3 Fasa

Keyphasor

Akselerometer

NI
USB-4432

Inverter

LVLH

RV

RH

 
Gambar 32. Skema instrumen pengukuran peta 

spektrum pada perangkat uji roda gigi 

miring 

Hasil Pengukuran Peta Spektrum pada 

Perangkat Uji Poros-Rotor. Pengukuran peta 

spektrum pada perangkat uji poros-rotor 

dilakukan pada rentang kecepatan putar 100 - 

1000 RPM. Berdasarkan pengukuran ini, 

diperoleh peta spektrum yang ditampilkan 

pada Gambar 33. Peta spektrum yang 

ditampilkan pada gambar tersebut merupakan 

hasil yang diperoleh dari respon 

Akselerometer LH dan dapat mewakili hasil 

pengukuran dari tiga buah akselerometer lain. 

Hasil Pengukuran Peta Spektrum pada 

Perangkat Uji Roda Gigi Miring. 
Pengukuran peta spektrum pada perangkat uji 

roda gigi miring dilakukan pada rentang 

kecepatan putar 150 - 1350 RPM. Berdasarkan 

pengukuran ini, diperoleh peta spektrum yang 

ditampilkan pada Gambar 34. Peta spektrum 

yang ditampilkan pada Gambar 34 merupakan 

hasil yang diperoleh dari respon 

Akselerometer RV dan dapat mewakili hasil 

pengukuran peta spektrum dari tiga buah 

akselerometer yang lain. 
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Gambar 33. Peta spektrum perangkat uji poros-rotor: Akselerometer LH 

 
Gambar 34. Peta spektrum perangkat uji roda gigi miring: Akselerometer RV 

Analisis Hasil Pengukuran Peta 

Spektrum. Berdasarkan hasil pengukuran 

peta spektrum dari perangkat uji poros-

rotor (Gambar 33) dan roda gigi miring 

(Gambar 34) dapat dilihat bahwa frekuensi 

pribadi torsional muncul pada pengukuran 

getaran lateral. Frekuensi pribadi torsional 

dari perangkat uji poros-rotor sebesar 99,22 

Hz muncul pada peta spektrum dari 

Gambar 33. Sementara itu, frekuensi 

pribadi torsional dari perangkat uji roda 

gigi miring sebesar 247,7 Hz pun muncul 

pada peta spektrum dari Gambar 34. Hal ini 

menunjukkan bahwa frekuensi pribadi 

torsional dapat diperoleh dari pengukuran 

getaran lateral. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 

yang telah dilakukan, metode pengujian 

FRF yang dipaparkan dalam makalah ini 

telah cukup berhasil diterapkan pada dua 

perangkat uji, yaitu perangkat uji poros-

rotor dan roda gigi miring. Metode ini dapat 

digunakan dengan cukup baik untuk 

membedakan frekuensi pribadi 

translasional dan torsional. Metode ini 

diterapkan dengan menggunakan dua buah 

1XRPM 
𝒇𝒏𝒕 = 99,22 Hz 

𝒇𝒏𝒕 = 247,7 Hz 
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akselerometer linier dan satu buah palu 

impak yang disertai dengan teknik 

pengolahan data untuk mengubah sinyal 

percepatan linier menjadi sinyal percepatan 

sudut dan sinyal gaya menjadi sinyal torsi. 

Selain pengujian FRF, dari pengukuran 

peta spektrum lateral pada dua perangkat 

uji diperoleh bahwa terdapat frekuensi pasif 

yang sesuai dengan frekuensi pribadi 

translasional maupun frekuensi pribadi 

torsional. Hal ini menunjukkan bahwa 

frekuensi pribadi torsional dapat diperoleh 

dari pengukuran getaran lateral. Namun 

demikian, perlu dipelajari lebih lanjut 

mengenai penyebab kemunculan frekuensi 

pribadi torsional pada pengukuran getaran 

lateral. 
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SIMULASI PERILAKU ARAH SEPEDA MOTOR PADA KONDISI 
JALAN BELOK DENGAN MENAMBAHKAN SISTEM KONTROL SKID  
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1,2Jurusan Teknik Mesin,Universitas Udayana , kampus Bukit Jimbaran, Bali-Indonesia 
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Abstrak 
Sepeda motor dalam operasinya membutuhkan kualitas kesetabilan yang sangat tinggi. Dalam 

upaya untuk meningkatkan kestabilan sepeda motor khususnya dalam bergerak belok 

dilakukan dengan berbagai cara. Pengendalian yang dilakukan salah satunya adalah dengan 

menambahkan sensor sudut kemiringan belok yang bekerja dengan konsep giroskop. Sensor 

sudut kemiringan belok ini berfungsi untuk menangkap besarnya  gaya Sentrifugal (Fc) yang 

terjadi saat belok, kemudian dilengkapi dengan Elektronic Control Unit dan mekanisme 

pengendali skid. Dalam penelitian yang dilakukan untuk mewujudkannya dilakukan dengan 

metode simulasi. Untuk proses simulasi dibuat model kendaraan secara lengkap dengan input 

kondisi dan parameter operasi dimana sistem itu bekerja. Analisa stabilitas difokuskan pada 

perilaku gerakan belok sepeda motor. Simulasi dilakukkan terhadap parameter perancangan 

dan dinamik dengan variabel kecepatan dari 50 km/jam sampa dengan 100 km/jam.  Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah sistem  mampu mengendalikan skid dan sudut kemiringan 

belok pada sepeda motor sebesar 11 %. 

Kata kunci : Pengendalian, Gerak Belok, Gaya Sentrifugal, Giroskop, Skid. 

Pendahuluan 

Kendaraan bermotor khususnya sepeda 

motor adalah jenis kendaraan yang 

digerakkan dengan sistem dua roda. Sepeda 

motor dalam operasinya membutuhkan 

kualitas kestabilan yang sangat tinggi 

mengingat sepeda motor membutuhkan 

keseimbangan pada setiap manuvernya. 

Gerak belok adalah fenomena yang 

paling kritis dari setiap kendaraan, terlebih 

pada sepeda motor. Gerak belok pada 

sepeda motor sangat mungkin terjadinya 

kehilangan keseimbangan tergantung pada 

besarnya sudut kemiringan  belok, radius 

belok, efek gaya sentrifugal yang bekerja 

pada pusat massa kendaraan dan juga faktor 

kecepatan. Fenomena saat sepeda motor  

belok dimana jika tidak ada pengendalian 

sudut kemiringan yang baik dapat 

mengakibatkan kendaraan tersebut loss 

control. 

Untuk dapat mengendalikan sudut 

kemiringan belok sepeda motor agar tidak 

loss control dimungkinkan menggunakan 

konsep giroskop. Pengendalian dengan 

konsep giroskop adalah suatu sistem yang 

berfungsi untuk melawan gaya sentrifugal 

yang terjadi, dimana dengan Gyroscopic ini 

akan didapatkan sudut kemiringan yang 

ideal sehingga kendaraan tidak loss control. 

Pada akhirnya dengan bantuan 

simulasi pada program Matlab 7.0.1  

diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas tentang pengendalian stabilitas 

gerak belok sepeda motor melalui 

pengontrolan sudut kemiringan belok. 

Adi Atmika [1] menjelaskan tentang 

kontrol torsi dengan CVT untuk 

memperbaiki stabilitas arah kendaraan. 

Paper ini menjelaskan analisa stabilitas dari 

kontrol torsi roda penggerak dengan 

mengatur ratio transmisi menggunakan 

sistem CVT. Model kendaraan dibuat 

secara lengkap dengan input kondisi dan 

parameter operasi dimana sistem itu 

bekerja, kemudian disimulasikan dengan 

mengambil setting point ratio slip pada 

koefisien gesek yang optimum. Analisa 
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stabilitas difokuskan pada perilaku gerakan 

belok kendaraan. Yawrate respon 

dibandingkan dengan yawrate 

ackermannya, untuk mendapatkan 

gambaran kinerja perilaku arah kendaraan. 

Kinerja perilaku kendaraan cukup baik 

dimana yawrate respons sangat cepat 

mencapai kondisi steady untuk mendekati 

yawrate ackermannya. 

Ary Subagia, dkk [2] menjelaskan 

tentang analisa karateristik traksi pada 

sepeda motor (110 cc, 4 tak) dengan 

kontinyu variabel transmision. 

Karakteristik traksi yang dihasilkan oleh 

roda penggerak ditinjau dari ratio transmisi 

dan tingkat transmisi. Analisa karateristik 

traksi roda penggerak dilakukan dengan 

menggunakan metode quasi dinamik 

dengan kendaraan model adalah motor Mio 

110 cc, 4 tak. Perhitungan didasarkan pada 

input parameter kendaraan meliputi 

kecepatan, daya motor, dan perilaku 

dinamik kendaraan model. Kemudian 

karateristik traksi CVT terhadap traksi yang 

dihasilkan dianalisa mempergunakan 

kontrol traksi melalui simulasi mode, 

dengan kondisi jalan lurus. 

Penelitian tentang konsep terbaru 

sistem kontrol traksi, yaitu dengan HTCS 

(Hybrid Traction Control System) yang 

menawarkan kinerja dalam hal 

memperbaiki TCS dengan Engine Inertia 

Brake [3,4] 

Nyoman Sutantra, dkk [5] dalam 

papernya “Improvement of ABS 

Performance Trough Application of Yaw 

Control Index”, bahwa gerakan yawing 

adalah salah satu parameter kunci dalam 

menentukan stabilitas arah kendaraan. 

Studi tentang perilaku dinamik gerak 

belok sepeda motor dengan pengendalian 

Gyroscopic. Bagaimana perilaku sepeda 

motor dengan Gyroscopic terhadap 

pengaruh kecepatan saat bergerak belok. 

Untuk menjawab pengaruh tersebut diatas, 

dilakukan dengan mempergunakan metode 

simulasi. 

Pemodelan dan Matematis Model  

Pemodelan 

 
Gambar 1. Model Kendaraan 

 

Keterangan : 

m= Masa kendaraan dan pengendara 

W= Berat kendaraan dan pengendara , 

Newtons = mg 

h= titik pusat grafitasi dari kendaran dan 

pengendara 

rW= jari – jari roda 

R= jari – jari lintasan belok 

Iw= masa momen inertia kedua roda  

IE= masa memen inertia dari bagian yang 

berputar dari mesin 

W = percepatan sudut dari roda 

E = percepatan sudut dari mesin 

G= rasio roda gigi pada transmisi = 

WE   

v= kecepatan linear dari kendaraan 

 = sudut kemiringan belok 

 

Matematis Model 
Berkaitan dengan tahapan dalam 

pembuatan simulasi, perhitungan dan 

analisa data berdasarkan persamaan 

matematik sebagai berikut : 

Gaya Sentrifugal yang terjadi pada 

kendaraan dirumuskan sebagai   berikut : 

Fc = 
R

V

g

W 2

    (1) 

Radius Belok dirumuskan dengan 

persamaan   
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29,57
f

i

ba
R




    (2) 

Gaya Normal 

Dengan mengabaikan beban angin 

gaya normal yang terjadi pada roda depan 

dan belakang dirumuskan sebagai berikut : 

 
ba

Fh
FW

ba

b
F c

czf











sin
sincoscos    

(3) 
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ba

a
F c
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sin
sincoscos    

(4) 

 

Analisa Skid Menggunakan persamaan  

zfcf FF    dan 
zrcr FF    (5) 

Kecepatan maksimum sebelum skid pada 

roda depan dan belakang menggunakan 

persamaan : 

 

w

Rg
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ba
F

V
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fs













 







coscos

sin
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coscos

sin

    (7) 

Theta Maksimum sebelum skid 

dirumuskan dengan 

2

2

tan
vgR

gRv









    (8) 

Kopel Gyroscopic yang bekerja untuk 

mengendalikan sudut kemiringan belok 

dirumuskan dengan persamaan  

  cos2
2

EW

W

GII
rR

v
C 


   (9) 

Kesetabilan gaya yang pada akhirnya akan 

membentuk sudut kemiringan yang 

terkendali dirumuskan dengan 

Gaya Sentrifugal + Gyroscopic couple = 

sin hgm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Alir Simulasi 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Simulasi 

 

Secara umum tahapan dan proses 

penyusunan model simulasi dilaksanakan 

dengan pemilihan parameter simulasi yang 

terdiri atas variable konstan maupun 

variable terhitung dalam rumusan yang 

berpengaruh pada gerak belok. 

Variabel konstan yang digunakan : 

 Sudut steer ( ) 

 Radius belok (R) 

 Berat kendaraan (W) 

 Gaya – gaya dinamik kendaraan 

 Koefisien gesek ban dan jalan (  ) 

Variable yang dipergunakan adalah factor 

kecepatan kendaraan saat bergerak belok 

yang divariasikan dari 50, 60, 70, 80, 90, 

100 km/jam 

 Menghasilkan Gaya Sentrifugal 

yang terhitung dari rumusan 

 Terjadi  dinamika kendaran 

 Dari dinamika kendaraan kemudian 

dilakukan analisa skid, melalui 

analisa skid diperoleh sudut 

kemiringan belok skid (theta skid). 

 Suatu kendaraan dikatakan 

memiliki kualitas kesetabilan yang 

lebih baik jika sudut kemiringan 

belok nyata (theta nyata) dapat 

diberikan melebihi sudut 
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kemiringan belok skid tetapi 

kendaraan tetap dalam keadaan 

stabil. 

 Jika theta skid lebih besar dari theta 

nyata kontrol Gyroscopic mulai 

bekerja, jika theta skid lebih kecil 

dari theta nyata proses selesai. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dari simulasi yang telah dibuat 

didapatkan grafik sudut kemiringan belok 

(theta) terhadap waktu dengan variasi 

kecepatan dari 50, 60, 70, 80, 90, 100 

km/jam, seperti ditunjukkan pada gambar 3 

sampai dengan gambar 8. 

 
Gambar 3. Hubungan theta terhadap waktu 

pada kecepatan 50 km/jam 

 

 
Gambar 4. Hubungan theta terhadap waktu 

pada kecepatan 60 km/jam 

 
Gambar 5. Hubungan theta terhadap waktu 

pada kecepatan 70 km/jam 

 

 
Gambar 6. Hubungan theta terhadap waktu 

pada kecepatan 80 km/jam 

 

 
Gambar 7. Hubungan theta terhadap waktu 

pada kecepatan 90 km/jam 

 

Dari grafik pada gambar 3 dapat dilihat 

bahwa pada kecepatan 50 km/jam pada 

kisaran waktu 0-30 milisecond terjadi 

fluktuasi dari sudut kemiringan belok, 

dalam artian terjadi perubahan keadaan 
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baik peningkatan maupun penurunan untuk 

menjadi konstan, pada  kisaran waktu 50 

milisecond keadaan kostan mulai tercipta 

dan didapatkan theta skid sebesar 19,38o 

dan theta terkendali sebesar 20,68o. 

Kemudian hubungan kondisi skid dengan 

kecepatan ditunjukkan pada gambar 9. 

 

 
Gambar 8. Hubungan theta terhadap waktu 

pada kecepatan 100 km/jam 

 

 
Gambar 9. Hubungan theta skid dan 

terkendali dengan kecepatan 

 

Gambaran peningkatan sudut 

kemiringan belok  kendaraan saat bergerak 

belok dengan penambahan komponen 

sistem kontrol skid menunjkkan adanya 

peningkatan kinerja kestabilan kendaraan 

[6,7]. Besarnya peningkatan sudut 

kemiringan belok ditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Peningkatan sudut kemiringan 

belok dengan penambahan sistem kontrol 

 
 

 Secara rata-rata peningkatan sudut 

kemiringan belok dengan penambahan 

komponen sistem kontrol sebesar 11 %. 

Kesimpulan 

Dari hasil simulasi dan analisa yang 

dilakukan dengan ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagi berikut : 

 Dengan penambahan komponen 

sistem kontrol dengan sensor sudut 

kemiringan belok, theta skid dapat 

dikendalikan sehingga kondisi loss 

control dapat dihindari 

 Dalam keadaan standar sepeda 

motor pada kecepatan 50 – 100 

km/jam akan mengalami skid pada 

sudut kemiringan 19,38o – 23,71o. 

 Dengan penambahan komponen 

kontrol skid  pada kecepatan 50 - 

100 km/jam theta terkendali 

didapatkan sebesar 20,68o - 28,08o. 

 Penambahan komponen kontro 

skid dapat meningkatkan sudut 

kemiringan belok sebesar 11 %. 
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Abstrak 

Pada penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap kinerja sistem rem berdasarkan temperatur 

pengereman pada rotor disc yang ada pada tiap roda, sehingga dapat dilihat fungsi rem apakah 

berkerja dengan baik atau tidak.  Di mana sistem pengereman yang tidak berfungsi dengan baik 

seperti kaliper kurang mencekam akan terlihat dari panas rotor disc yang terjadi. Jika satu unit 

rem tidak berfungsi maka beban pengereman unit lainnya akan bertambah dan dapat 

menimbulkan panas yang berlebih. Panas berlebih dapat menyebabkan kinerja rem tidak  

berfungsi dengan optimal karena kegagalan material  untuk menahan panas tersebut.  

Berat muatan kendaraan adalah divariasikan dan pengereman dilakukan di jalan lurus dan 

berbelok dengan asumsi permukaan jalan datar, hal ini dilakukan untuk mengetahui kapan 

temperatur maksimum terjadi di tiap rem. Berdasarkan hasil penelusuran bahwa besar 

temperatur maksimum rem di roda depan (salah satu) adalah 222 oC , rem belakang 239 oC, 

selisih maksimum  temperatur antar rem belakang dengan depan (R4-R2) adalah 92 oC, antara 

rem depan kiri dengan depan kanan adalah 71 oC, dan antar rem belakang kanan dengan kiri 

adalah 77 oC.  Hasil penelusuran temperatur maksimum dan selisih temperatur antar rem 

tersebut adalah sebagai acuan kinerja rem apakah masih berfungsi dengan normal atau tidak 

pada spesifikasi kendaraan tersebut, di mana alat deteksi temperatur akan dikembangkan 

sebagai alert tambahan kondisi rem yang pada akhirnya untuk mengurangi resiko kecelakaan 

kendaraan.  

 

Kata kunci : Performa rem; midsize passengers car; temperatur pengereman 

1. Pendahuluan 
 

Sistem pengereman pada kendaraan 

merupakan salah satu hal yang terpenting 

agar pengemudi dan penumpang dapat 

berkendara secara aman. Secara umum 

sistem pengereman akan bekerja semakin 

berat pada kondisi kecepatan dan beban 

kendaraan yang bertambah. Selanjutnya, 

distribusi beban pengereman pada tiap roda 

kendaraan dapat berubah-ubah tergantung 

pada monuver yang sedang terjadi seperti 

saat berada di jalan menanjak, menurun, 

ataupun berbelok. Dengan mengetahui 

beban yang dialami rem dari berbagai 

kondisi maka akan dapat dilakukan 

pengkajian terhadap kinerja rem untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan akibat 

kegagalan sistem pengereman.  

Tujuan utama penelitian ini adalah 

menghitung besar temperatur rotor disc 

brake yang ada pada tiap roda (Gambar 1) 

dengan memvariasikan jumlah muatan 

kendaraan, kecepatan, radius belok, untuk 

melihat temperatur maksimum yang terjadi. 

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan 

temperatur tersebut maka dapat ditentukan 

batas aman (kondisi warning) temperatur 

pengereman.   
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Gambar 1. Skematik brake 

Perhitungan temperatur dapat dilakukan 

dengan simulasi berbasis metode elemen 

hingga.   

 

2. Metodelogi 

Gaya normal pada setiap roda akan  berbeda 

ketika  kendaraan sedang direm, hal ini 

dipengaruhi oleh timbulnya momen gaya 

pada pusat massa kendaraan. Selain itu 

besar gaya normal di setiap roda akan  

berbeda ketika kendaraan bergerak di jalan 

belok hal ini disebabkan oleh momen 

rolling, di mana beban pada roda  outside 

akan jauh lebih besar dari pada beban pada 

roda inside. Gaya normal pada roda tersebut 

merupakan presentasi besar beban rem. 

Dalam beberapa kondisi gerak kendaraan 

dilakukan pendekatan perhitungan 

temperatur pada masing-masing  rem yang 

ada di tiap roda. 

 

2.1. Pengereman di jalan lurus 

 

Pada Gambar 2 ditampilkan gaya –gaya 

luar yang bekerja pada kendaraan ketika 

sedang pengereman di jalan lurus. 

Persentasi kemiringan jalan dibuat dalam 

bentuk sudut Ө. Batasan penelitian yang 

dilakukan adalah dengan asumsi  

kelandaian jalan sama dengan nol.  

 
Gambar 2. Gaya pada kendaraan saat 

pengereman jalan lurus 

Ketika pengereman terjadi maka akan 

timbul gaya momen pada titik pusat massa 

kendaraan  sehingga beban di sumbu roda 

depan akan bertambah. Formula beban 

pada roda depan dan belakang dapat 

ditampilkan pada Pers.  1 dan 2 [1].  

1 W
cos sindW W r h a W h

L g
 

 
       

 
         

(1) 

1 W
cos sinbW W p h a W h

L g
 

 
       

 
         

(2) 

 

2.2. Pengereman di jalan belok 

 

Gaya yang bekerja pada kendaraan ketika 

sedang pengereman di jalan belok  dapat 

ditampilkan pada Gambar 3.  

 
Gambar 3. Gaya pada kendaraan saat 

pengereman jalan belok 

Gaya normal roda depan (Wd) dan gaya 

normal roda belakang (Wb) ketika 

pengereman di jalan belok tersebut  dapat 

dilihat pada Pers. 3, dan 4 [1]. 
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  1 W
cos sin sindW W r h a W Fc

L g
  

  
        

   

   

(3) 

 1 W
cos sin sinbW W p h a W Fc

L g
  

  
        

   

     

(4) 

Gaya sentrifugal akan terjadi apabila 

ada benda yang bergerak melingkar, hal ini 

dapat dilihat pada kendaraan berbelok 

dalam kondisi ideal (kondisi ackerman) [2]  

pada Gambar 4.  

 

Gambar 4.  Gaya yang bekerja pada 

kendaraan berbelok dengan kondisi ideal 

2.3 Perhitungan kecepatan maksimum 

pengaruh rolling 

Kecepatan maksimum kendaraan 

dijalan belok berbeda dengan jalan lurus. 

Pada jalan lurus kecepatan maksimum 

kendaraan adalah berdasarkan torsi dan 

daya mesin, sedangkan pada jalan belok 

sudah dipengaruhi oleh momen rolling ke 

arah out side belok kendaraan.  

Analisa guling/rolling dilakukan untuk 

memperoleh gaya normal pada masing-

masing roda. Roda akan terangkat apabila 

gaya normal  pada salah satu roda inside 

sama dengan nol [1]. Adapun gaya yang 

mempengaruhi rolling adalah berat 

kendaraan, momen guling, dan momen 

pitching seperti pada Pers. 5 [1] . 

zi i mgi mpiF W F F               (5) 

di mana :  

Fzi  adalah gaya normal pada masing-

masing roda (i = 1,2,3,4)  

Wi adalah gaya berat pada masing-

masing roda 

Fmgi adalah gaya normal pada masing-

masing roda akibat momen guling 

Fmpi adalah gaya normal pada masing-

masing roda akibat momen pitching 

Persamaan gaya normal pada masing-

masing roda dapat ditampilkan pada Pers. 6 

, 7 , 8 ,dan 9 dengan asumsi pengaruh akibat 

angin sangat kecil sehingga tidak 

diperhitungkan begitu juga dengan 

pengaruh suspensi.  

1

cos
sin

- -
2( ) 2( )

c
c

Z

p
F h

p r F hW p
F

p r tr p r




 
  

   
 

          (6) 

2

cos
sin

-
2( ) 2( )

c
c

Z
f

r
F h

p r F hW r
F

p r t p r




 
  

    
        

(7) 

3

cos
sin

2( ) 2( )

c
c

Z
f

r
F h

p r F hW r
F

p r t p r




 
  

     
 

         (8) 

4

cos
sin

-
2( ) 2( )

c
c

Z

p
F h

p r F hW p
F

p r tr p r




 
  

    
 

          (9) 

Keadaan kritis kendaraan akan terguling 

adalah ketika  salah satu gaya pada roda 

inside sama dengan nol. 

2.4 Perhitungan kecepatan maksimum 

pengaruh skid 

Skid akan terjadi apabila gaya 

kesamping  seperti gaya sentrifugal dan 

tekanan angin lebih besar dari pada gaya 

lateral roda yang menahannya. Gaya 

sentrifugal roda depan dan belakang dapat 

ditampilkan pada Pers. 12, 13 [1]. 

( cos )cd c

r
F F

p r
 


          (12) 

( cos )cb c

p
F F

p r
 


         (13) 

Kondisi kritis di mana roda akan skid 

adalah ketika gaya Fcd atau Fcb sama dengan 

koefisien gesek jalan dikali dengan gaya 

normal roda , seperti  pada Pers.  14, 15. 

 

cdF Wd              (14) 

 

cbF Wb             (15) 

 

Dengan mengasumsikan sudut side wall β = 

0, gaya dan momen angin diabaikan, maka 

1 2 

3 
4 
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kecepatan maksimum kendaraan belok agar 

roda depan dan belakang tidak skid dapat 

dirumuskan pada Pers. 16. 

 

V R g                        (16) 

 

2.5 Konversi energi kendaraan  

Ditinjau dari segi energi bahwa 

pengereman adalah mengubah energi 

mekanik dari kendaraan bergerak ke dalam 

beberapa bentuk lain, yang menghasilkan 

penurunan kecepatan kendaraan. Artinya 

energi kinetik diubah menjadi energi panas 

akibat efek gesekan antara pad dan rotor , 

kemudian panas tersebut akan terlepas ke 

lingkungan [3]. Untuk lebih jelasnya 

komponen rem tipe disk brake dapat 

diperlihatkan  pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Elemen rem tipe disk brake 

 

Tulisan ini akan menyajikan simulasi 

temperature pada rotor disk solid. Simulasi 

temperature dapat dilakukan dengan 

mencari heat flux terlebih dahulu. Yang 

dimaksud dengan heat flux adalah laju 

aliran panas pada permukaan rotor disk 

sebagai fungsi waktu. Kendaraan yang 

memiliki massa dan bergerak dengan 

kecepatan tertentu maka dapat 

dikonversikan sebagai energi kinetik. 

Penambahan penumpang diurutkan dari 

urutan tempat duduk dari depan sampai 

dengan belakang seperti pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Urutan penambahan beban 

 

Data kendaraan yang dibutuhkan dapat 

dilihat pada Tabel 1 

 

Tabel 1.  Data parameter  kendaraan  

No Item Nilai Sat 

A Geometri kendaraan 

1 Curb weight kendaraan 1.130 kg 

2 Wheel base (p+r) 2.655 m 

3 Wheel track front tf 1.425 m 

4 Wheel track rear tr 1.435 m 

5 Diameter rotor 0,62 m 

6 
Persentasi EK yang diabsorbsi 

brake 
80% - 

7 
Koefisien gesek kontak kering jalan 

dengan roda µ  
0,7 - 

B Berat kendaraan  

1 
Penambahan beban  pertama (+84 
kg) 19% 

1218 kg 

2 
Penambahan beban  kedua (+ 83 

kg)  38% 

  

1301 kg 

3 
Penambahan beban  ketiga (+ 82 
kg) 56% 

1383 kg 

4 
Penambahan beban  keempat (+74 
kg) 73% 

1457 kg 

5 
Penambahan beban   kelima (+56 

kg)  86% 
1513 kg 

6 
Penambahan beban  keenam (+64 

kg) 100% 
1577 kg 

 

Daya pengereman dapat dihitung dengan 

menggunakan Pers. 17 [4].  

b

EK
P

t
                        (17) 

Di mana t adalah lama pengereman. Dan 

untuk menghitung heat flux dapat 

digunakan Pers. 18 [4]. 

bP
Q

A
                       (18) 

di mana A adalah luas permukaan sentuh 

pad dengan permukaan rotor.  
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2.6 Transient termal pada rotor disk 

brake 

Transient termal pada umumnya 

dilakukan untuk mengetahui besar 

temperatur sesuai dengan perubahan waktu. 

Parameter yang dimasukkan ke dalam 

transient termal adalah besar heat flux yang 

dapat dihitung dengan menggunakan Pers. 

18. Berikut tampilan pemodelan 

pembebanan transient termal pada  salah 

satu  rotor disk brake (Gambar 7).  

 

Gambar 7. Pemodelan  pembebanan pada 

permukaan rotor disk 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Variasi berat kendaraan adalah dengan 

adanya penambahan penumpang sampai 

dengan  enam orang. Penambahan beban 

diurutkan dari tempat duduk paling depan 

sampai  belakang. Kecepatan maksimum 

kendaraan yang diizinkan terlebih dahulu 

dihitung  dengan memperhatikan pengaruh  

rolling dan skid. Pada Gambar 8 

ditampilkan grafik kecepatan maksimum 

yang dizinkan supaya tidak terjadi guling 

atau skid sesuai dengan radius belok 

tersebut.  

 

Gambar 8. Kecepatan izin pengaruh skid 

dan rolling  

Jika dibandingkan dengan kecepatan izin 

akibat rolling pada jalan belok adalah lebih 

kecil, oleh karena itu kecepatan izin yang 

dipilih sebagai acuan input data adalah 

kecepatan izin maksimum paling kecil yaitu 

kecepatan izin pengaruh skid.  

3.1 Temperatur tiap rem pada gerak 

lurus 

Beban pengereman di rem depan dan 

belakang adalah berbeda di mana roda 

depan mengalami beban yang lebih besar 

dari pada belakang. Temperature pada disc 

brake berbanding lurus dengan besar beban 

pengereman. Pada Gambar 9 ditampilkan 

distribusi temperature pada disc brake 

dengan variasi jumlah penumpang. Beban  

rem ke dua roda di sumbu depan (2,3) 

adalah sama, begitu juga ke dua roda  

belakang (1,4). 

 
(a). Temperatur maks roda depan 199oC 
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(b). Temperatur maks roda belakang 186 

oC 

Gambar 9 (a)(b). Temperatur rem pada 

gerak lurus 

Dapat disimpulkan bahwa temperature 

akan meningkat seiring bertambahnya 

beban pada kendaraan. Adapun temperature 

tertinggi adalah 199 oC dialami oleh rem 

depan ketika jumlah penumpang enam 

orang. Sedangkan temperature tertinggi 

yang dialami oleh rem belakang adalah 186 
oC. 

 

3.2 Beban rem pada gerak belok  

Temperatur rem pada pengereman ketika 

dijalan belok dapat ditampilkan pada 

Gambar 10.  

 
(a). Temperatur roda 1 (inside belakang) 

maks (162 oC) 

 

(b). Temperatur roda 2 (inside depan) 

maks (151 oC) 

 

(c). Temperatur roda 3 (outside depan) 

maks (222 oC) 

 

(d). Temperatur roda  (outside belakang) 

maks (239 oC) 

Gambar 10 (a,b,c,d). Temperatur disc 

brake pengereman di jalan belok 

Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat 

bahwa temperature maksimum pada roda 1 

(inside belakang) adalah 162 oC, roda 2 

(inside depan) 151 oC, roda 3 (outside 

depan) 222 oC, dan roda 4 (outside 

belakang 239 oC.  

3.3. Selisih temperatur pada tiap roda 

Selisih temperatur pada tiap roda  

dimanfaatkan sebagai acuan keseimbangan 

kinerja rem. Selisih temperatur tersebut 

akan berada dibawah atau sama dengan 

selisih temperatur berdasarkan hasil 

perhitungan yang dilakukan pada 

spesifikasi kendaraan tersebut apabila rem 

bekerja dengan normal. Pada pengereman 

di jalan lurus maka selisih temperature 

antara salah satu rem diroda belakang 

dengan salah satu rem di roda depan dapat 

ditampilkan pada Tabel 2 dengan variasi 

jumlah penumpang dan kecepatan 

kendaraan. Sedangkan selisih temperatur 

antar roda depan adalah nol, dan selisih 

temperatur antar roda belakang juga nol.   

Tabel 2. Selisih temperatur rem pada roda 

belakang dengan roda depan saat 

pengereman lurus 

Temperatur (oC) 
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V 

(km/h) 
1P 2P 3P 4P 5P 6P 

20 7 8 7 6 4 2 

40 15 16 14 12 8 4 

60 22 24 22 19 12 6 

80 30 32 28 24 17 8 

100 37 40 35 30 21 9 

120 45 48 42 37 26 11 

140 52 56 50 43 29 14 

Selisih temperatur maksimum yang terjadi 

adalah 56 oC yaitu ketika jumlah 

penumpang dua orang yang berada pada 

posisi depan (driver dan samping driver).  

Selanjutnya jika ditinjau besar selisih 

temperatur pada masing-masing rem ketika 

pengereman dijalan belok dapat 

ditampilkan pada tabel-tabel berikut. 

Selisih temperatur roda belakang outside 

dengan roda depan inside dapat ditampilkan 

pada Tabel 3 dimana selisih maksimum 

adalah 92 oC.  

Tabel 3.  Selisih temperatur rem pada  roda 

belakang outside dengan depan inside  (R4-

R2)  

V 

(km/h) 

Temperature (oC) 

R 

(m) 
1P 2P 3P 4P 5P 6P 

25 10 7 7 9 11 15 18 

44 30 11 10 14 17 25 30 

67 70 16 15 21 26 37 44 

100 150 22 22 30 36 53 65 

140 310 31 30 42 51 75 92 

Kemudian selisih temperatur roda belakang 

inside dengan roda depan outside dapat 

ditampilkan pada Tabel 4 dengan selisih 

maksimum adalah 91 oC ketika jumlah 

penumpang adalah dua orang yang berada 

pada jok depan. Tabel 4.  Selisih 

temperatur rem pada  roda belakang inside 

dengan depan outside  (R1-R3)  

V 

km/h 

Temperature (oC) 

R (m) 1P 2P 3P 4P 5P 6P 

25 10 16 18 17 17 13 11 

44 30 27 29 28 27 21 19 

67 70 41 45 43 41 33 27 

100 150 59 64 61 59 46 39 

140 310 84 91 88 84 67 55 

Sedangkan besar selisih temperature 

maksimum antar roda depan (R2 dengan 

R3) adalah 71 oC seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Selisih temperatur antar rem 

depan 

V 

km/h 

Temperature (oC) 

R (m) 1P 2P 3P 4P 5P 6P 

25 10 13 14 14 15 14 13 

44 30 21 22 23 23 23 23 

67 70 31 33 35 35 35 34 

100 150 45 48 49 50 49 49 

140 310 63 67 70 71 70 70 

Dan besar selisih temperature maksimum 

antar roda belakang (R1 dengan R4)  adalah 

77 oC seperti yang ditampilkan pada Tabel 

6. 

Tabel 6.  Selisih temperatur antar rem 

belakang 

V 

km/h 

Temperature (oC) 

R (m) 1P 2P 3P 4P 5P 6P 

25 10 10 11 12 13 14 16 

44 30 17 18 19 21 23 26 

67 70 25 27 29 32 35 37 

100 150 36 38 42 45 50 55 

140 310 52 54 60 64 72 77 

 

4. Kesimpulan  

Dari analisis temperatur yang telah 

dilakukan diperoleh perkiraan temperature 

yang terjadi pada rotor disc ketika 

kendaraan mengalami pengereman ketika 

dijalan lurus maupun berbelok.  

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa besar 

temperatur maksimum rem di roda depan 

(salah satu) adalah 222 oC terjadi ketika 

pengereman dijalan belok dengan jumlah 

penumpang 4 orang, sedangkan rem 

belakang adalah  239 oC dengan 

pengereman dijalan belok pada jumlah 

penumpang 6 orang, selisih maksimum  

temperatur antar rem belakang dengan 
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depan (R4-R2) adalah 92 oC terjadi pada 

pengereman jalan belok, antara rem depan 

kiri dengan depan kanan adalah 71 oC, dan 

antar rem belakang kanan dengan kiri 

adalah 77 oC.  

Maka nilai-nilai tersebut akan menjadi 

acuan batas normal kinerja fungsi rem pada 

spesifikasi kendaraan tersebut, atau apabila 

hasil deteksi sensor  temperatur 

pengereman  bisa melebihi nilai  tersebut 

maka sistem pengereman bisa 

dikategorikan dalam kondisi warning atau 

perlu pengecekan kondisi sistem rem. Alat 

deteksi temperatur diharapkan dapat 

dikembangkan sebagai alert tambahan 

kinerja rem, yang bertujuan untuk 

mengurangi terjadinya kecelakaan akibat 

fungsi rem.  

 

Referensi  
 

[1]  I. N. Sutantra and B. Sampurno, 

Teknologi otomotif, Surabaya: Guna 

Widya, 2010.  

[2]  R. N. Jazar, Vehicle dynamic theory 

and application, New York: Springer, 

2008.  

[3]  A. Belhocine and M. Boechetara, 

"Termomomechanical Analysis of 

Braking System," U.P.B. Sci. Bull, 

vol. 6, no. 1, 2014.  

[4]  R. Limpert, Brake Design and Safety, 

Warrendale: SAE International, 2011.  

[5]  A. Day, Braking of Road Vehicle, 

Waltham: Elseiver, 2014.  

[6]  A. J. Rodriguez, "Experimental 

Analysis of Disc Thickness Variation 

Development in Motor Vehicle 

Brakes," RMIT University, 

Melbourne, 2006. 

[7]  P. S. Gritt, "Brake system - Energy 

conversion Management," SAE. 

[8]  B. Breuer and U. Dausend, Advance 

Brake Technology, Warendalle: SAE 

International, 2003.  

[9]  Y. Pengfei, F. Rui and W. Chang, 

"Design of temperature monitoring 

system for drum brake Based on 

nRF2401," Chang'an University, 

Xi'an, 2010. 

 

 

 

1078



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-046 

 

Analisa Sistem Kontrol Kestabilan Distribusi Suhu Pada Inkubator 
Bayi Berbasis Arduino Uno  

I Wayan Widhiada1,*, Putu Agus Suryawan2 dan Bayu Nurcahaya3 
1,2,3Teknik Mesin Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran Bali, Indonesia 

*widhiwyn@yahoo.com 

 

Abstrak 
Kemajuan teknologi  dibidang kesehatan menjadi sangat penting, terutama pada keselamatan 

bayi. Dalam hal ini banyak terjadi kematian bayi prematur yang disebabkan oleh tidak 

tertangani dengan baik fasilitas dan sarana kesehatan. Bayi yang lahir prematur mempunyai 

tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan disekitarnya dan sangat rentan terhadap 

penyakit yang sebagian besar disebabkan oleh bakteri karena suhu sekitar bayi tidak normal. 

Terkait hal tersebut, kebutuhan alat inkubator menjadi hal penting terutama di ruang perawatan 

bayi. Kontrol On/Off digunakan untuk mengatur pengontrolan distribusi suhu dalam inkubator 

agar suhu yang dikehendaki yaitu 36 0C tetap terjaga dan stabil. Pengamatan dan analisis data 

untuk mengetahui distribusi suhu pada inkubator dengan menggunakan program 

Matlab/Simulink. Dari hasil penelitian diperoleh kestabilan suhu 36 0C pada Inkubator bayi 

dapat terjaga dengan menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno yang dilengkapi dengan 

beberapa sensor temperatur DHT11. Inkubator ini mampu menjaga temperatur sekitar dan 

mempertahankan suhu tubuh bayi dalam batas normal serta menjaga kelembaban udara sesuai 

dengan batasan nilai yang dibutuhkan dalam inkubator bayi.  

Kata Kunci : Inkubator bayi, Arduino Uno, Sistem Kontrol suhu, sensor DHT11 

1. Pendahuluan 

Kematian bayi prematur yang 

disebabkan oleh tidak tertangani dengan 

baik fasilitas dan sarana kesehatan. Bayi 

yang lahir prematur mempunyai tingkat 

sensitivitas yang tinggi terhadap 

lingkungan disekitarnya dan sangat rentan 

terhadap penyakit yang sebagian besar 

disebabkan oleh bakteri karena suhu sekitar 

bayi tidak normal. Terkait hal tersebut, 

kebutuhan alat inkubator menjadi hal 

penting terutama di ruang perawatan bayi. 

Alat inkubator adalah alat yang membantu 

menormalkan suhu dan kelembaban di 

sekitar tubuh bayi. Bayi yang mengalami 

lahir prematur membutuhkan perawatan 

intensif dan tingkat kehangatan yang cukup 

stabil mengingat bayi tersebut belum 

terbiasa beradaptasi dengan suhu diluar 

kandungan sang ibu. 

Beberapa inkubator lokal yang 

terdapat di Indonesia bersifat manual 

sehingga terdapat kerugiannya, salah 

satunya kelalaian didalam menjaga 

kestabilan temperatur sehingga bayi dalam 

inkubator tidak merasa nyaman dan 

kesehatan bayi akan terganggu. Untuk 

mengatasi hal tersebut dibuatkan inkubator 

otomatis yang dapat mengatur kestabilan 

temperatur dalam ruang inkubator. 

Beberapa penelitian tentang 

teknologi inkubator telah dilakukan 

diantaranya adalahYosua Maha Kurnia S. 

dan Himsar A (2012) melakukan penelitian 

tentang pemanas ruang inkubator bayi 

dengan menggunakan Phase Change 

Material [1]. Dalam penelitiannya tersebut 

menggunakan lilin (paraffin wax) sebagai 

fungsi heater yang merupakan bahan dari 

PCM yang dipakai untuk menyimpan panas 

karena paraffin wax memiliki titik leleh 

sebesar 53 0Cyang dimanfaatkan untuk 

memanaskan ruang inkubator bayi diantara 

suhu 350C sampai 370C . Kemudian 

penelitian Inkubator bayi berbasis 

Computational Fluid Dynamics (CFD) oleh 
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Ruri A. Wahyuono (2014). Pada penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

tipe dinding dan penambahan Overhead 

screen terhadap distribusi temperatur dan 

kehilangan panas pada bayi [2]. 

berdasarkan data pengukuran fisis 

inkubator  Amecare di Balai Pengamanan 

Fasilitas Kesehatan Surabaya.Penelitian 

selanjutnya oleh Rayzah Nur Ilmiyati 

(2012),telah melakukan pemantauan suhu 

dan kelembaban inkubator menggunakan 

sensor DHT11 (Digital Humidity 

Temperatur Sensor) yang dirangkai dengan 

Arduino untuk memantau suhu dan 

kelembaban inkubator. Dalam hal ini, data 

output dari arduino diolah oleh visual basic 

kemudian outputnya akan muncul di 

komputer yang digunakan perawat.  

 Dalam penelitian ini dilakukan 

pemodelan alat inkubator dengan 

mikrokontroler Arduino Uno. Tujuan 

secara umum adalah memperbaiki 

kekurangan yang terdapat pada inkubator 

sebelumnya. Penelitian akan dilakukan 

dengan menggunakan Simulasi dan 

eksperimen,Simulink yang merupakan 

salah satu bagian dari Matlab ( Matriks 

Laboratory) untuk perhitungan teknis, 

desain kontrol, dsb. Simulink menyediakan 

interface grafis ke beberapa fungsi Matlab, 

sehingga memungkinkan mendesain model 

dan mengkontrol sistem dinamik secara real 

time [4]. Setelah dilakukan dengan 

pemodelan kemudian dilakukan dengan 

merancang suatu prototipe inkubator bayi 

dengan mikrokontroler Arduino Uno yang 

mengatur agar suhu didalam inkubator 

tersebut menjadi stabil pada range 35 0C s/d 

360C.Penelitian diuji dengan menggunakan 

formula perpindahan panas serta laju aliran 

dalam bentuk persamaan aljabar linier yang 

diselesaikan dengan perhitungan,untuk 

menunjukkan nilai konvergen. 

 Simulasi sangat membantu proses 

perhitungan dan analisis tanggapan sistem 

terhadap aksi pengontrolan pada inkubator 

bayi. Penggunakan aplikasi Metode 

Simulink dengan mikrokontroler Arduino 

Uno dapat mengatur kestabilan sistem 

pengontrolan temperatur pada inkubator 

bayi yaitu pada temperatur 35 0C s/d 36 0C.  

2. Metode Penelitian 

2.1. Rancangan Penelitian 

Pada perancangan inkubator ini terdiri 

dari dua bagian utama yaitu bagian atas box 

dan bagian bawah box inkubator. Pada unit 

bagian bawah box terdiri dari board 

Arduino Uno, heater, dan fan sedangkan 

bagian atas terdiri dari sensor suhu. Ukuran 

Geometri Inkubator adalah  Panjang = 85 

cm, lebar = 40 cm dan tinggi = 55 cm. 

Berikut bentuk dan dimensi rancangan 

inkubator bayi yang ditunjukkan pada 

gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Rancangan penelitian 

inkubator 

2.2. Sistem Kontrol Temperatur 

Pada gambar 2.2, pengaturan temperatur 

dilakukan dengan cara mengatur besarnya 

panas yang dihasilkan pemanas pada plant 

melalui pemberian tegangan AC, yang 

dikontrol oleh rangkaian pengontrol 

tegangan AC. Besaran temperatur sebagai 

hasil keluaran yang dihasilkan selama 

proses kemudian diukur oleh sensor 

temperatur dan digunakan sebagai masukan 

umpan balik bagi kontroler. Masukan dari 

sensor, kemudian dibandingkan oleh 

kontroler terhadap masukan setpoint 

(temperatur yang dikehendaki). 

Selanjutnya  kedua variabel tersebut diolah 

oleh mikrokontroler. Hasil dari proses 
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tersebut kemudian digunakan sebagai 

masukan pada blok pengontrol tegangan 

untuk menentukan waktu penyalaan 

pemanas (heater). Secara garis besar sistem 

yang terbentuk adalah system umpan balik 

negatif yaitu system yang mengurangi 

ketidakstabilan yang terjadi, dalam hal ini 

kontroler akan menaikkan temperatur 

ketika temperatur berada di bawah setpoint 

dan sebaliknya akan menurunkan 

temperature bila melebihi set pointnya. 

Secara umum, diagram blok perancangan 

sistem pengaturan temperatur ditunjukkan 

seperti pada gambar 2.3 

 
Gambar 2.2 Diagram blok kontrol sistem 

inkubator 

Berikut akan ditampilkan diagram alir 

sistem kontrol temperatur dalam ruang 

inkubator: 

 
Gambar 2.3 Diagram kontrol sistem 

mikrokontroler Arduino 

 

3. Analisa dan Pembahasan 

3.1. Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menempatkan sensor DHT11 didalam 

ruang inkubator untuk mengukur suhu plant 

inkubator. Untuk memastikan nilai suhu 

yang keluar dari sensor akurat, maka sensor 

perlu dikalibrasi dengan membandingkan 

nilai keluaran suhu dengan menggunakan 

thermometer. Penelitian dilakukan dengan 

inkubator tanpa bayi, berat bayi 2,0 kg dan 

berat bayi 2,5 kg. Pengambilan data 

dilakukan selama 3000 detik. 

 
Gambar 3.1 Pengujian Inkubator dengan 

berat bayi 2 kg 

 

Tabel 3.1 Data Hasil Pengujian Inkubator 

dengan berat bayi 2,0 kg 

 

 
3.2. Analisa Kestabilan Temperatur 

menggunakan Matlab pada Arduino 

Uno 
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Gambar 3.2  Grafik karakteristik perubahan 

temperatur pada  inkubator tanpa bayi 

 

Gambar 3.3  Grafik karakteristik 

perubahan temperatur pada inkubator 

dengan berat bayi 2 kg 

Dari gambar 3.2 tampak bahwa 

inkubator dapat mencapai  temperatur 360C 

setelah waktu 500 detik. Panas yang terus 

menyebar hingga kestabilan temperatur 

akan terjaga seterusnya sampai pengujian 

pada batas 3000 detik. Dari perbandingan 

grafik diatas terdapat hubungan yaitu 

kestabilan temperatur akan terlihat stabil 

pada saat waktu yang diperlukan semakin 

lama hal ini dipengaruhi oleh kecepatan 

aliran fluida yang sama dari fan kipas untuk 

distribusi temperatur. Udara mengalir 

menyusuri atas box dan mulai mengalami  

peningkatan densitas  akibat pendinginan 

dinding atas. Setelah sampai dinding atas, 

karena densitasnya meningkat maka fluida 

semakin cepat mengalir ke bawah, 

sehingga distribusi yang terjadi pada ruang 

Inkubator sudah sesuai dengan temperatur 

yang dibutuhkan oleh bayi. 

Dari gambar 3.3 dapat dilihat bahwa 

temperatur berubah-ubah atau berosilasi 

terus untuk mencapai kestabilan dan  mulai 

stabil pada detik ke 400 sampai pada detik 

ke 3000.  

Dengan demikian sistem secara umum 

telah menghasilkan aksi pengontrolan yang 

cukup baik.  

 

4. Kesimpulan 

Dengan mengatur pemanas ruangan 

inkubator dengan menggunakan program 

Matlab/Simulink dapat dihasilkan 

pengontrolan suhu pada ruangan inkubator 

pada temperatur 36 0C dan terjadi 

kesetabilan temperatur sehingga inkubator 

mampu menjaga temperatur sekitar, 

mempertahankan suhu tubuh bayi dalam 

batas normal serta menjaga kelembaban 

udara sesuai dengan batasan nilai yang 

dibutuhkan dalam inkubator bayi. 

Perancangan sistem kontrol on/off dengan 

bantuan program Matlab sangat 

memudahkan untuk mendapatkan hasil 

sesuai dengan yang diinginkan.  
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Abstrak 
KERS Prototype III Universitas Jember dalam menghasilkan energi bangkitan sangat dipengaruhi 

oleh kinerja dari sistem CVT konvensional. Peforma CVT konvensional ditentukan dari 3 komponen 

yaitu berat roller, kekakuan pegas spiral penggeser pulley dan kekakuan pegas rem sepatu. Salah satu 

upaya dalam meningkatkan performa KERS ialah dengan melakukan analisa respon performa CVT 

konvensional dengan memakai roller seberat 12, 13 dan 14 gram. Masing-masing roller dipasang 

dan diuji menggunakan penggerak mula motor listrik sebesar 1HP yang mempunyai tujuan untuk 

menentukan respon tercepat dalam memperoleh luaran ratio putaran. Roller 12, 13 dan 14 gram untuk 

mencapai putaran maksimum dihasilkan dalam waktu 20 detik, luaran dari putaran maksimum 

sebesar 115, 137 dan 145rps. Energi Kinetik bangkitan setelah putaran dihilangkan mempunyai durasi 

selama 125, 129 dan138detik. Energi kinetik yang dihasilkan oleh flywheel dengan inersia 0.18472 

kg.m2 berturut sebesar 18.228, 36.627 dan 42.987kJ. Penggunaan roller seberat 14 gram mampu 

menghasilkan energi kinetik terbesar dengan waktu akselerasi 20 detik dan durasi bangkitan selama 

138 detik. 

Kata kunci : CVT, Roller, Flywheel, FESS, KERS, Energi Kinetik 

Pendahuluan 

Kinetik Energi Recoveri Sistem (KERS) 

merupakan sebuah sistem yang digunakan 

untuk membangkitkan energi kinetik. 

Pembangkitan energi kinetik dihasilkan dari 

memutar flywheel pada kecepatan tertentu, 

kemudian kecepatan putar dihilangkan 

sehingga flywheel dapat berputar dalam waktu 

durasi tertentu. Lama durasi pembangkitan 

energi kinetik tergantung dari besarnya inersia 

dari flywheel, gaya gesekan bantalan dan gaya 

hambatan udara. 

Teknologi Beacon telah mampu membuat 

flywheel yang terbuat dari bahan komposit 

dengan durasi penyimpanan energi selama 15 

menit. Geometri belahan flywheel dapat dilihat 

di gambar 1.d yang menampilkan sebuah 

FESS yang terpisah. Beacon Power 

memfokuskan terhadap regulasi frekuensi, dan 

tidak memperhatikan dari kekuatan dari 

flywheel sehingga membutuhkan harga yang 

cukup mahal dalam proses merancang bangun. 

Sanders dari perusahaan Amber Kinetic 

mampu membuat flywheel dengan durasi 15 

menit terbuat dari bahan baja. Bentuk geometri 

flywheel bisa dilihat di gambar 1.f dengan 

poros di kedua ujung berdiameter 8mm 

mampu berputar pada kecepatan yang 

tinggi[2]. Selain itu, Joe dari CEC Universitas 

Texas dalam presentasinya menyebutkan jenis 

flywheel terbagi menjadi tiga yaitu non 

integrated, partially integrated dan fully 

integrated. Joe juga telah melakukan simulasi 

distribusi tegangan flywheel dengan temuan 

daerah kritis berupa warna merah pada gambar 

1.1.e pada bagian hub dalam yang terhubung 

dengan poros[1]. 

Frekuensi putaran flywheel sangat 

mempengaruhi hasil dari energi kinetik, 

berikut ini adalah syarat pengaturan frekuensi 

menurut Qianzi dkk [3]: 

1. Putaran motor yang halus. 

2. Mampu mengubah energi mekanik 

dengan bantuan generator menjadi energi 

listrik. 

3. Dapat menjaga tenaga dengan frekuensi 

dan tegangan yang konstan. 

4. Mampu menghasilkan power antara AC 

dan DC yang bisa dikendalikan. 

Kinetik Energi Recoveri Sistem Prototype III 

Universitas jember jenis fully integrated telah 

memenuhi syarat frekuensi putaran dan 

meperoleh durasi waktu yang lama. 
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Gambar 1.a,b,c Flywheel Joe, d.Flywheel Beacon 

Tech., e. Simulasi Joe, f.Flywhell Sanders dkk. 

 

Sebuah sistem transmisi kontinue (CVT) 

konvensional sederhana yang dipakai 

mampu memberikan durasi pembangkitan 

energi kinetik. Performa dari CVT 

dipengaruhi oleh berat roller, kekakuan 

pegas spiral penggeser pulley dan kekakuan 

pegas rem sepatu. Optimalisasi performa 

dilakukan dengan memakai roller seberat 

12, 13 dan 14 gram, sehingga memberikan 

karakteristik dari energi kinetik yang 

berbeda-beda sesuai dengan respon putaran 

terhadap flywheel dengan inersia sebesar 

0.18472 kg.m2. 

 

 
 

Metode Pegujian dan Perhitungan 

 

Pengujian performa CVT dilakukan di 

Laboratorium Rekayasa Mekanika Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Jember. 

Flywheel menggunakan bahan yang terbuat 

dari bahan baja St 40 dengan inersia 

0.18472 kg.m2. Spesifikasi CVT 

konvensional menggunakan transmisi roda 

belakang sepeda motor dengan spesifikasi 

standar fabrikasi. Penggerak mula berupa 

motor listrik dengan daya 1HP. Transmisi 

dari penggerak mula ke CVT menggunakan 

v-belt. Semua alat dapat dilihat di gambar 

1.2 yang merupakan test rig penggerak 

mula yang dipasangkan sebuah KERS 

prototype III. 

(d

) 

(e) 

(f) 
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 Pengukuran kecepatan putar dengan 

menggunakan sensor magnet yang ditanam 

di badan flywheel dan dianggap tidak 

menambah besaran dari inersia. Penggerak 

mula dijalankan dan kemudian dimatikan 

sehingga flywheel dapat berputar dengan 

waktu tertentu sampai kemudian diam. 

 
Gambar 2. Test Rig KERS 

 

Pemvariasian berat roller CVT 

memberikan karakteristik yang berbeda-

beda dalam menghasilkan putaran flywheel 

sehingga energi kinetik yang dihasilkan 

juga berbeda-beda. Perhitungan energi 

kinetik menggunakan rumus: 

  

Ek = 0.5 x I x ω² 
.........................................(1) 
 
Ek = energi kinetik (joule), 
I    = Inersia flywheel(kg.m2), 
ω  = putaran flywheel dalam detik(rps), 
 

Hasil dan Pembahasan 

 

Pengambilan data pengujian kecepatan 

putar flywheel yang dipengaruhi berat 

roller 12, 13 dan 14 gram dilakukan 

sebanyak tiga kali. Pengambilan data 

menghasilkan berupa grafik yang tampak 

pada gambar 3.1 yang menyatakan bahwa 

rentang waktu pengujian antara waktu 0-

150 detik. Putaran maksimum dari 

penggerak mula dengan daya 1 HP dicapai 

dalam waktu 20 detik, luaran dari putaran 

maksimum masing-masing roller sebesar 

115, 137 dan 145rps. 

Durasi waktu pembangkitan energi 

kinetik diperoleh antara detik ke 20 sampai 

ke 150. Rentang waktu durasi 

pembangkitan energi kinetik dari masing-

masing roller ditampilkan di gambar 3.2 

dengan hasil durasi selama 125, 129 dan 

138 detik. Energi kinetik dihitung dengan 

menggunakan persamaan (1), kemudian 

dijumlahkan dengan hasil yang dapat 

dilihat di tabel 1.1. 
Tabel 1.1 Energi Kinetik Bangkitan 

Energi 
Kinetik 

(kJ) 
P1 P2 P3 

Rata-
rata 

Roller 
12gr 

20.220 16.972 17.491 18.228 

Roller 
13gr 

36.738 30.889 42.255 36.672 

Roller 
14gr 

48.971 41.781 38.262 42.987 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Hasil Pengambilan data 
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Gambar 3.2 Hasil Ploting waktu bangkitan energi 

kinetik terhadap putaran flywheel 

 

Besarnya energi kinetik berupa luasan di 

bawah kurva yang terbentuk dari grafik 

antara durasi dengan energi kinetik yang 

ditampilkan pada tabel 1.1. Perbedaan 

penggunaan roller sangat berpengaruh 

dalam pembangkitan energi kinetik yang 

dihasilkan oleh flywheel. Besarnya area 

luasan dengan bertambahnya massa dari 

roller akan semakin luas yang terlihat jelas 

dalam penampilan gambar 3.3.  

Besarnya daya yang dibangkitkan oleh 

flywheel dilakukan perhitungan dengan 

membagi besarnya energi kinetik yang 

dihasilkan oleh setiap roller terhadap durasi 

pembangkitan energi kinetik yang 

ditampilkan di tabel 1.2 besarnya daya 

bangkitan dengan bertambahnya berat 

roller akan meningkatkan besarnya daya 

bangkitan yang dihasilkan oleh flywheel. 

Perbedaan yang jelas terlihat di gambar 

antara daya yang dihasilkan oleh roller 

dengan massa 14gram dengan kenaikan 

sebesar 2 kali besar daya roller dengan 

massa 12gram.  

Berdasarkan analisa respon CVT dengan 

penggunaan roller seberat 12,13 dan 14 

gram terhadap besaran energi kinetik yang 

dihasilkan flywheel prototype KERS III 

yang terbaik dengan menggunakan roller 

seberat 14 gram yaitu dengan hasil energi 

kinetik bangkitan sebesar 42.987kJ dan 

daya bangkitan sebesar 0.311kW. 

 

Kesimpulan 

Penggunaan berat roller dalam CVT 

memberikan pengaruh terhadap cepat atau 

lambatnya respon bergesernya pegas coil 

untuk menghasilkan perbandingan putaran 

tertinggi. Pemakaian penggerak mula 

berupamotor listrik dengan daya sebesar 1 

Hp tidak memberikan respon yang relatif 

cepat.  

 

 

 
Gambar 3.3 Energi Kinetik KERS Prototype III 
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(k.J) 

Durasi 
(detik) 

Daya 
Bangkitan 

(kW) 

Roller 
12gr 

18.228 125 0.145 

Roller 
13gr 

36.672 129 0.284 

Roller 
14gr 

42.987 138 0.311 
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Gambar 3.4 Daya Bangkitan Flywheel 

 

Hal ini dibuktikan dengan waktu 

akselerasi flywheel mencapai puncak 

putaran dalam waktu 20detik. Penggunaan 

variasi roller memberikan pengaruh 

terhadap putaran bangkitan setelah putaran 

penggerak mula dihilangkan. Variasi Berat 

memberikan hasil bahwa roller 14 gram 

menghasilkan durasi putaran yang lebih 

lama, sehingga energi kinetik yang 

dihasilkan akan semakin besar. 

Penelitian selanjutnya akan lebih 

memperhatikan pengaruh dari gaya gesek 

yang terjadi di bantalan poros dan gaya 

gesek udara terhadap rim flywheel yang 

menghasilkan hembusan udara ketika 

berputar. Selain itu juga perlu 

memperhatikan besarnya koefisien 

kekakuan pegas penggeser pulley untuk 

menghasilkan respon putaran yang lebih 

cepat untuk mencapai putaran tertinggi. 
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Perancangan Alat Bantu Terapi Berjalan Untuk Penderita Lumpuh 
Kaki 

Nuha Desi Anggraeni1*, Iwan Agustiawan1, dan Aldi Renaldi Nurzaman1 
1Institut Teknologi Nasional, Jl. PKH. Mustapa No 23 Bandung Indonesia 

*nuhadesi@gmail.com 

 

Abstrak 
Kelumpuhan adalah suatu kondisi seseorang yang tidak bisa menggerakan seluruh atau 

sebagian tubuhnya. Hal ini terjadi akibat pesan yang dikirimkan otak melalui syaraf tidak dapat 

tersampaikan sehingga bagian tubuh tidak dapat merespon pesan tersebut. Untuk membantu 

penderita kelumpuhan, dikembangkan alat yang dapat membantu menggerakan bagian tubuh  

yang tidak dapat bergerak (lumpuh) tersebut yang disebut exoskeleton. Exoskeleton adalah 

suatu tulang tambahan/tulang terluar yang biasanya ada di hewan seperti kepiting, lobster, 

belalang, dan lain-lain. Untuk membantu bergeraknya exoskeleton, digunakan aktuator dengan 

daya tertentu. Aspek biomekanika dan ilmu mekanika diterapkan dalam mengembangkan 

exoskeleton, selain mempelajari tentang kelumpuhan. Penelitian ini dilakukan untuk 

merancang exoskeleton sebagai alat bantu terapi berjalan untuk penderita kelumpuhan. Proses 

perancangan dibantu dengan beberapa perangkat lunak, diantaranya Matlab dan SolidWorks. 

Perangkat lunak digunakan untuk memudahkan perancangan sistem mekanik dan simulasi 

gerakan model exoskeleton. Penelitian ini dirancang khusus untuk pasien dengan tinggi pasien 

tersebut 155 cm, panjang kaki 91 cm, dan berat pasien 540 N dan dari data tersebut di dapatkan 

spesifikasi perancangan dengan berat 10,9 N, tinggi 154 cm dan berbahan Aluminium 2024. 

Selain spesifikasi rancangan hasil akhir yang di dapatkan juga adalah daya aktuator yang di 

butuhkan untuk menggerakan rangka pada bagian paha dan betis, dimana gaya aktuator pada 

bagian rangka adalah sebesar 34,31 dan gaya aktuator pada bagian betis sebesar 31,16 N.  

 

Kata kunci : Kelumpuhan, Exoskeleton, aktuator 

 

Pendahuluan 

Lumpuh merupakan suatu kondisi 

seseorang tidak dapat menggerakan seluruh 

atau sebagian tubuhnya. Seseorang yang 

mengalami lumpuh, segala akitivitasnya 

sangatlah terbatas dan sehingga perlu 

dibantu oleh orang lain, atau menggunakan 

alat bantu untuk beraktivitas. 

Exoskeleton adalah suatu alat yang 

berupa tulang tambahan yang bertujuan 

meningkatkan kemampuan penggunanya 

dalam menggerakan anggota tubuhnya. 

Selain itu juga Exoskeleton juga bisa 

berfungsi sebagai alat bantu untuk orang-

orang yang memiliki keterbatasan pada 

anggota tubuhnya, seperti lumpuh pada 

kaki. Exoskeleton dapat menggerakan sendi-

sendi pada bagian tubuh yang lumpuh atau 

tidak berfungsi, dengan bantuan beberapa 

sensor sehingga bagian sendi tersebut dapat 

bergerak sesuai fungsinya. Untuk 

memaksimalkan exoskeleton, bagian-bagian 

sendi digerakka oleh beberapa motor. 

Komponen penting lainnya, seperti sensor, 

controller, baterai, serta bantuan dari sistem 

pneumatik maupun hidrolik digunakan 

dalam perancangan.  

Dalam penelitian ini dirancang 

exoskeleton pada bagian kaki (dari paha 

hingga mata kaki), karena proses 

perancangan difokuskan untuk pengguna 

lumpuh kaki. Rancangan ini dibuat untuk 
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membantu proses terapi berjalan bagi yang 

mengidap lumpuh kaki. 

Data Kebutuhan Subjek 

Sebelum memulai proses perancangan 

dilakukan proses wawancara pada dokter 

serta subjek penelitian yang mengidap 

kelumpuhan. Subjek penelitian adalah 

wanita (53 tahun) yang telah mengidap 

kelumpuhan akibat stroke dari tahun 2012 

hingga tahun 2015. Subjek telah melakukan 

terapi untuk menunjang kesembuhannya, 

beberapa proses terapi yang telah di 

jalaninya antara lain terapi wicara, fisio 

terapi, dan beberapa terapi tradisional 

seperti terapi tusuk jarum. Hasil wawancara 

tersebut didapatkan beberapa kebutuhan 

(keinginan) subjek, dirangkum dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 11 Daftar Kebutuhan Subjek 

No Kebutuhan Butuh Biasa Tidak  

1 Fleksibel O X X 

2 Murah O X X 

3 Mudah 

digunakan 

O X X 

4 Ringan O X X 

5 Mudah 

perawatan 

X O X 

 

Dari tabel 1, dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan pasien di antaranya fleksibel, 

mudah di operasikan, ringan, kuat, dan 

efisien, yaitu:  

 Fleksibel berarti mudah dalam 

pemakaian, subjek yang berbeda dapat 

menggunakan alat yang sama 

 Mudah dioperasikan berarti mudah di-

gunakan baik oleh subjek ataupun 

oleh tim dokter. 

 Ringan berarti ketika digunakan oleh 

subjek, subjek mudah beraktivitas. 

 Kuat berarti kokoh sehingga dapat 

menyangga subjek dengan bobot 

berbeda. 

 Efisien berarti dengan menggunakan 

alat ini proses terapi menjadi lebih 

bermanfaat. 

Data Subjek 

Selain data kebutuhan subjek, 

diperlukan data antopometri untuk 

mendukung perancangan. Dalam 

perancangan ini data tubuh bagian bawah 

yang digunakan adalah panjang kaki, 

panjang paha, dan panjang betis. 

 

Sistem Mekanik Tubuh Bagian Bawah 

 Sistem mekanik yang ada dibagian lower 

body (bagian bawah tubuh) tersusun dari 3 

bagian yaitu: paha, betis dan telapak kaki. 

Bagian tersebut dihubungkan dengan 3 

sendi (joint) yaitu pangkal paha, lutut, dan 

mata kaki. Sendi tersebut adalah sebagai 

penggerak sekaligus penyambung, ketika 

otot berkontraksi akibat merespon perintah 

dari otak untuk menggerakan tubuh. 

Respon ini kemudian diteruskan ke sendi 

sehingga akhirnya tubuh bergerak sesuai 

dengan perintah otak [1]. Pola berjalan 

manusia normal diuraikan seperti gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus pola berjalan gait pada gambar 1. 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Initial Contact bisa disebut heelstrike 

adalah terjadi saat tumit pada kaki 

acuan pertama kali menyentuh tanah. 

2. Opposite Toe Off adalah saat dimana 

ibu jari pada kaki yang berlawan 

Gambar 35 Siklus Gerak Berjalan 
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dengan kaki acuan akan mengangkat 

untuk tidak menyentuh tanah. 

3. Heel Rise adalah saat tumit pada kaki 

acuan akan melayang atau tidak 

menyentuh tanah. 

4. Opposite Initial Contact adalah saat 

tumit pada kaki yang berlawanan dari 

kaki acuan, pertama kali menyentuh 

tanah. 

5. Toe Off adalah saat ibu jari kaki acuan 

tepat akan melayang. 

6. Feet Adjacent adalah saat kaki acuan 

mengayun melewati kaki yang lain dan 

kedua kaki saling berdampingan. 

7. Tibia Vertical adalah saat tulang betis 

kaki acuan sejajar dengan garis vertikal. 

Dari siklus diatas proses berjalan dibagi 

menjadi 7 proses, empat proses pada saat 

kaki acuan menjejak (fasa menjejak) dan 

tiga lainnya pada saat kaki acuan mengayun 

(fasa mengayun). Fasa menjejak dapat 

dikenal juga sebagai fasa menyangga yang 

di awali dengan tumit pada kaki acuan 

menyentuh tanah dan berakhir pada saat ibu 

jari pada kaki acuan tepat akan melayang. 

Maka fasa ini di bagi menjadi 4: 

1. Loading Response (0-10%). 

2. Mid-stance (10-30%). 

3. Terminal Stance (30-50%). 

4. Pre-Swing (50-60%). 

Fasa mengayun diawali dari ibu jari kaki 

acuan tepat akan berada di atas tanah 

(melayang) dan berakhir saat tumit pada 

kaki acuan menyentuh dasar untuk kedua 

kalinya. Fasa ini dibagi menjadi tiga: 

1. Initial Swing (60-70%). 

2. Mid-Swing (70-85%). 

3. Terminal Swing (85-100%). 

Setelah mengetahui dasar dari bagian-

bagian lower body dan proses berjalan 

manusia normal, dilanjutkan dengan 

melihat parameter-parameter dari gait yang 

paling umum digunakan pada setiap 

analisis gait. Parameter itu sendiri terdiri 

dari: 

1. Periode berjalan (Cycle Time) adalah 

waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan satu siklus gait. 

2. Irama berjalan (Cadence) adalah jumlah 

langkah terhitung dalam satu menit 

(langkah/menit). 

3. Panjang langkah (Stride Length) adalah 

jarak antara penempatan dua kaki yang 

sama atau merupakan jarak yang di 

tempuh selama satu siklus. 

4. Laju berjalan (Walking Speed) adalah 

jarak yang di tempuh tiap satu satuan 

waktu selama berjalan (m/s). 

Tabel 2 menunjukan nilai rata-rata normal 

dari pola berjalan  orang normal. 

 

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Orang Berjalan [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasi Rancangan 

Setelah mendapatkan data (data anatomi 

tubuh bagian bawah), dilanjutkan dengan 

memilih jenis material yang cocok untuk 

exoskeleton. Terdapat 4 jenis material yang 

di rekomendasikan yaitu: 1) Serat Karbon 

(Carbon Fiber), 2) Aluminium, 3) Baja 

(Steel), dan 4) Titanium.  

Tabel 3.Tabel Material  

 

 

 

 

 

 

1-3= Sangat Buruk/Sangat Mahal/Sangat 

Berat 

4-6= Cukup Baik/Cukup Murah/Cukup 

Ringan 

7-8= Baik/Murah/Ringan 

9-10= 

SangatBaik/SangatMurah/SangatRingan 

 

Dari tabel 3, dapat disimpulkan bahwa jenis 

material aluminium cocok digunakan, dari 

harga yang murah, kekuatan yang cukup 

baik, mudah bentuk yang baik, ketahanan 

Serat Karbon Aluminium Baja Titanium

Kekuatan 9 6 9 9

Harga 3 9 7 3

Mudah bentuk 8 8 6 8

Tahan Karat 9 9 3 9

Berat 9 8 3 8

total nilai 38 40 28 37

Jenis Material
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Gambar 36 Bagian Dari Frame Exoskeleton 

karat yang sangat baik, dan memiliki berat 

yang ringan [4]. Selain itu, spesifikasi 

rancangan pun disesuaikan dengan 

kebutuhan dari pengguna atau dokter sesuai 

dengan tabel 1. Spesifikasi exoskeleton 

adalah sebagai berikut: 

Berat : 10.9 kg 

Tinggi :154 cm (Optional) 

Lebar   : Optional 

Bahan  : Aluminium 2024 

 

Mekanisme Pergerakan Rancangan 

Exoskeleton 

Exoskeleton dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu bagian atas (upper body) dan bagian 

bawah (lower body) seperti pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian atas dibuat menyerupai tulang 

belakang agar bagian atas tubuh pasien bisa 

bergerak bebas karena ketika manusia 

sedang berjalan seluruh tubuh ikut bergerak 

untuk menyeimbangkan gerakan [5].  

Pada bagian pinggang dibuat seperti belt 

yang berfungsi untuk mengikat tubuh 

subjek. Belt tersebut juga dirancang agar 

dapat digunakan berbagai ukuran. Pada 

bagian spine (tulang belakang) dapat 

dipasang tali/belt  yang menyerupai 

backpack, agar tubuh bagian atas subjek 

menyatu dengan exoskeleton. 

Pada bagian belakang rangka bagian 

bawah terpasang aktuator pneumatik. 

Bagian pinggul dan rangka kaki terpasang 

belt untuk mengikat kaki dari subjek.  

Ketika paha bergerak naik maka 

aktuator mendorong batang ke atas, 

menghasilkan perpanjangan batang dan 

mendorong rangka ke atas, dibatasi batang 

engkol dan pembatas yang ada di rangka 

sehingga batang engkol akan tertahan dan 

membuat rangka terangkat karena adanya 

gaya dorong yang di hasilkan oleh tekanan 

pada aktuator, sebaliknya ketika batang 

turun maka rangka ikut turun ke bawah 

karena gaya dorong dari aktuator di 

hilangkan. 

Mekanisme bagian betis menyerupai 

mekanisme bagian paha. Ketika aktuator 

diberi tekanan maka batang akan 

mendorong engkol yang menghasilkan 

gaya ke dorong ke atas yang berguna untuk 

mendorong rangka betis naik ke atas. Lalu 

ketika aktuator dihilangkan tekanannya 

maka engkol akan tertarik ke atas dan 

membuat rangka kaki turun ke bawah 

kembali seperti semula. 

 

Perhitungan Gaya Aktuator 

 Perhitungan gaya aktuator pada sudut 

gerak maksimum yaitu 20▫ untuk 

rangka paha. Untuk melakukan 

perhitungan gaya tersebut, perlu 

diuraikan diagram benda bebas pada 

paha seperti terlihat pada gambar 3. 

 
Gambar 37 DBB Rangka Paha 

Fac = gaya aktuator 
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nRP  = jarak pusat massa rangka paha = 8,2 

cm = 0,082 m 

WRP= berat rangka paha = 10,5 N 

Tk  = torsi kaki = 0.99 Nm (Nilai Maksimum 

Torsi Paha) 

nac = jarak aktuator = 8,25 cm = 0,0825 m 

WRB= berat rangka betis = 7 N 

nRB = Lengan Momen nRB=14,023 cm 

=0,14 m 

L    = 41,02 cm = 0,41 m 

LRP = 24,097 cm = 0,24 m 
sehingga: 

∑MB = 0 

(Fac . nac) – Tp-WRP  . nRP -(WRB  . nRB ) = 0 

 Fac . nac = Tp+(WRP  . nRP) + (WRB . nRB ) 

 

                     Fac = 
𝑇𝑝+(𝑊𝑅𝑃  .n𝑅𝑃) + (W𝑅𝐵  .𝑛𝑅𝐵)

nac
 

                     

Fac= 
0,99 Nm+(10,5 

𝑘𝑔.𝑚

𝑠2
 .0,082 m+ (7 

𝑘𝑔.𝑚

𝑠2
 ).0,14m)

0,0825 𝑚
 

                            

                         = 34,31N 

Gaya dari aktuator adalah sebesar 34,31 N, 

gaya ini digunakan untuk mencari daya 

aktuator yang dibutuhkan dalam 

perancangan. 
 

 Gaya Aktuator pada Rangka Paha 

dengan diameter 20mm: 

Fac = gaya aktuator = 34,31 N 

D  = diameter piston 

=20mm=2,0cm=0,020m 

A  = 
1

4
 π D2 

     = 
1

4
 π.(0,020)2 

     = 3,141 x10-4 m2 

Sehingga:  

P = 
𝐹𝐴𝑐

𝐴
 

P = 
34,31 N 

 (3,141 x10−4m2)
 

   = 109232 Pa =1,1 Bar 

 

 Gaya Aktuator pada Rangka Paha 

dengan diameter 10mm: 

D  = diameter piston 

=10mm=1,0cm=0,010m 

A  = 
1

4
 π D2 

     = 
1

4
 π.(0,010)2 

     = 7,85 x10-5 m2 

 

Sehingga:  

P = 
𝐹𝐴𝑐

𝐴
 

P = 
34,31 N 

 (7,85 x10−5m2)
 

   =437070 Pa = 4,3 Bar 

 

Hasil tekanan yang didapat dengan 

menggunakan diameter piston 2,0 mm 

sebesar 1,1 Bar sedangkan bila 

menggunakan diameter piston 10 mm 

sebesar 4,3 Bar. 

Persamaan yang sama digunakan untuk 

mencari gaya aktuator pada rangka paha. 

 

Visualisasi Hasil Perancangan 

 Mekanisme rangka paha dan betis 

hasil perancangan diperlihatkan pada gambar 

4.  

 
Gambar 38 Mekanisme Rangka Paha 

Ketika paha akan bergerak naik maka 

aktuator mendorong rod ke atas yang 

menghasilkan perpanjangan pada rod dan 

mendorong rangka ke atas dan di batasi 

oleh batang engkol dan pembatas yang ada 

di rangka sehingga batang engkol akan 

tertahan dan membuat rangka terangkat 

karena adanya gaya dorong yang di 

hasilkan oleh tekanan yang di berikan 

kepada aktuator [6], sebaliknya ketika rod 

turun maka rangka pun akan ikut turun ke 

bawah karena gaya dorong dari aktuator di 

hilangkan. 
 

Hasil akhir perancangan diperlihatkan pada 

gambar 5. Pada gambar ini memperlihatkan 

posisi rangka paha pada sudut 28° dimana 

posisi ini adalah posisi flexion, sedangkan 
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pada betis posisi ketika flexionnya adalah 

39,04°. 

 

 
Gambar 39 Visualisasi rangka 

Gambar 6 adalah sudut yang di capai 

rangka paha dan betis ketika melakukan 

proses flexion, sudut ini adalah sudut yang 

di harapkan walaupun tidak sempurna, 

dimana  rangka paha mencapai sudut 

20,75°, sedangkan rangka betis 53,08°. 

 
Gambar 40 Visualisasi saat flexion 

Kesimpulan 

1. Nilai momen inersia pada betis yang di 

dapatkan menggunakan program matlab 

berbeda dengan nilai yang di dapatkan 

pada perhitungan secara teoritik sebesar 

0,03 Nm2 sedangkan hasil dari program 

matlab sebesar 0,11 Nm2 hal ini di 

sebabkan ketika proses pemasukan 

persamaan pada program matlab ada 

kesalahan atau terjadi error yang 

menyebabkan nilai yang di dapatkan 

berbeda. 

2. Harga dari gaya aktuator pada rangka paha 

dan betis berbeda, nilai gaya aktuator paha 

34,31 N dan betis nilainya 31,16 N hal ini 

disebabkan pada rangka paha, rangka 

harus menahan berat dari rangka paha itu 

sendiri, rangka betis dan juga torsi kaki.  

3. Tegangan yang terjadi pada rangka bagian 

paha dan betis lebih kecil di bandingkan 

dengan tegangan yield material, nilai dari 

tegangan paha 501557,9 Pa dan betis 

813895,08 Pa sedangkan nilai tegangan 

yield materialnya 96 MPa, perbedaan nilai 

yang cukup jauh ini menghasilkan nilai 

safety factor sangat besar yaitu 192 pada 

paha dan 118 pada betis. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rangka pada dimensi 

perancangan ini aman, kuat dan ringan. 
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Perancangan Poros dan Mata Pisau Mesin Pencacah Plastik 
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1Institut Teknologi Nasional, Jl. PKH. Mustapa No 23 Bandung Indonesia 

*nuhadesi@gmail.com 
 

Abstrak 
Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru 

dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, 

mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi 

polusi. Cara untuk mengurangi limbah plastik diantaranya yaitu melakukan pengolahan 

sampah plastik dengan cara mencacah sampah plastik menjadi serpihan-serpihan plastik kecil. 

Hasil dari cacahan tersebut dapat digunakan untuk didaur ulang dijadikan plastik baru, proses 

pencacahan sampah plastik dilakukan dengan mesin pencacah tipe Crusher. Dalam makalah 

ini dilakukan perancangan poros dan mata pisau untuk konsep  mesin pencacah plastik tipe 

Crusher untuk mendapatkan mekanisme rancangan yang ergonomi. Perancangan ini bertujuan 

untuk mendapatkan spesifikasi teknis beserta dokumentasi gambar teknik 2 dimensi dan 3 

dimensi, target spesifikasi mekanisme yang dibutuhkan ialah sebuah mesin pencacah plastik 

yang dapat dioperasikan dengan mudah,aman dan praktis serta hasil cacahan yaitu ukuran lebar 

1 cm dengan kapasitas mesin 50 kg/jam. Material mata pisau yang digunakan adalah baja 

perkakas JIS SSKD 11 dengan τy = 589,38 MPa, dengan jumlah mata pisau 5 buah, 3 dinamik 

dan 2 statik. Dimensi mata pisau 180 mm x 50 mm x 10 mm. Sebagai dudukan, digunakan 

poros dengan diameter 30 mm, panjang poros 450 mm, dan material poros S30C ( τu = 48 

kg/mm2).  

Kata kunci: poros, mata pisau, mesin pencacah, plastik 

 

Pendahuluan 

Setiap orang membutuhkan plastik seperti 

kantong plastik, maka perlu diadakan 

pemanfaatan plastik secara berulang 

dengan melakukan suatu pengolahan 

sampah plastik tersebut untuk menjadikan 

plastik baru. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah konsep mesin pencacah plastik 

untuk mengurangi permasalahan yang ada 

sehingga hasil serpihan – serpihan plastik 

bisa untuk didaur ulang dan menjadikan 

sampah plastik tersebut mendapatkan nilai 

jual yang cukup tinggi [1].  

Penelitian ini membahas perancangan 

poros dan mata pisau untuk konsep mesin 

pencacah plastik. Perancangan dibuatuntuk 

memudahkan proses pengolahan sampah 

plastik bagi manusia. Pada proses ini 

manusia hanya memasukan plastik yang 

telah disortir. oleh karena itu mekanisme 

Crusher dengan memiliki 3 pisau dinamis 

yang berputar pada poros dan 2 pisau statis 

yang terdapat pada rangka yang digunakan 

pada mesin pencacah plastik sehingga 

plastik akan terpotong oleh pisau. 

 
Gambar 41 Plastik Polyethylene 

Metode Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan 

Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, 

Institut Teknologi Nasional Bandung, pada 

5 Februari 2016 s/d 6 Juni 2016 dan 

difokuskan pada perancangan poros dan 

mata pisau mesin pencacah plastik 

Polyethylene kapasitas 50 kg/jam . 

 
 

 

Prinsip Kerja 

Mesin pencacah plastik pada umumnya 

digerakan oleh sebuah motor listrik ataupun 

motor diesel yang dihubungkan pada 

sebuah transmisi sabuk dan pulley 

kemudian memutarkan poros penggerak 

dan pisau pencacah sehingga dapat berputar 

dan mencacah plastik menjadi serpihan 

kecil. Skema aliran daya untuk prinsip kerja 

mesin seperti gambar 3 di bawah ini: 

 
Gambar 43 Skema aliran daya 

Perancangan 

Dalam perancangan ini terdapat beberapa 

fase seperti perancangan konsep mata pisau 

dan mewujudkan konsep dengan 

melakukan perhitungan perancangan [2]. 

 

Perancangan Konsep Mata Pisau 

Dalam perancangan konsep ini memiliki 

tujuan untuk mendapatkan konsep terbaik 

dengan pemilihan sudut mata pisau. 

 

Tabel 12 Perancangan Konsep 

Concept Feasibility 

Judgement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Semakin kecil 

sudut mata pisau, 

maka semakin 

tajam. 
 

 gaya pemakanan 

yang diberikan 

pada plastik saat 

pencacahan sangat 

kecil. 

 

 Waktu produksi 

mata pisau sekitar 

± 2 minggu karena 

memiliki tingkat 

kesulitan yang 

tidak terlalu sulit 

pada saat produksi 

[3]. 

 

 Mata pisau bisa di 

Setting maju atau 

mundur sesuai 

kebutuhan dari 

tebal plastik yang 

akan dicacah. 
 

Mewujudkan Konsep (Embodiment) 

Dalam mewujudkan konsep, maka akan 

dilakukan perhitungan mekanikal dari 

elemen-elemen mesin berdasarkan 

tegangan ijin. 

 

Rumus perhitungan perancangan 

1. Beban akibat gaya potong plastik 

Tegangan tarik plastik jenis polyethilene  

σu max = 40 MPa (dari tabel sifat plastik) 

τmax = 0,57 σu max  

  

Dalam perhitungan desain beban plastik 

yang digunakan adalah τmax karena 

plastik cenderung akan terpotong karena 

beban geser [4]. 

 

Gambar 42 Poros dan mata pisau mesin 

pencacah 
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2. Mata pisau (blade) 

 
Gambar 44 Mata Pisau 

 Luas penampang mata potong ( 

Ac ) 

Asumsi panjang mata potong yang bekerja 

½ dari panjang mata pisau total. 

Ac =  p x l 

p = panjang mata potong (mm) 

l = lebar mata potong (mm) 

 
Gambar 45 Gaya yang bekerja pada mata 

pisau 

Gaya yang bekerja pada mata potong ( 

Ft ) 

Ft = τmax . Ac 

 

3. Torsi yang dihasilkan blade (TB) 

TB = Ft . RB 

Ft = Gaya yang bekerja pada mata potong 

(N/mm2) 

RB = Jari-jari mata potong terhadap pusat 

poros (mm) 

 

4. Torsi yang dihasilkan dari poros 

penggerak 

Faktor koreksi (Fc) = 1,5 (menurut 

ASME jika menerima beban tumbukan 

dan kejutan). Maka torsi pada poros 

penggerak yaitu : 

T =  Fc . Tb
 

 

5. Tegangan ijin Blade 

τmax = Sf . τterjadi 

Sf = 2 (dikhawatirkan terjadi 

pembebanan lebih pada sepanjang 

blade) 

 

6. Tegangan geser pada baut 

τ = 
F/n

A
 

F= Gaya yang terjadi pada baut (N) 

n = Jumlah baut = 2 

A= Luas penampang lubang baut (mm) 

A = 
𝜋.𝑑2

4
  

 

7. Menentukan masa piringan (Plate) 

ρ = m/V 

m = ρ. V 

 
Gambar 46 Piringan 

m = massa piringan (kg) 

V = Volume (mm3) 

ρ = massa jenis baja = 8030 (kg/m3) 

 

Sambungan Baut dan Las 

1. Tegangan geser baut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ft 

F=401,28 N 

Gambar 47 Sambungan baut dan las 
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2. Sambungan las pada piringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ip = Ipu . 0,707 . h  

T = Torsi poros (N.mm) 

C = jarak titik pusat poros ke sisi luar 

Lasan 

Ip = Inersia Polar (mm4) 

Tipe beban  = Puntir 

Tipe Las   = Butt Joint 

 

3. Sambungan las pada dudukan pisau 

 
Gambar 49 Sambungan piringan dan 

dudukan pisau 

POROS 

 

1. Torsi pada poros 

Torsi pada poros disebabkan oleh gaya 

potong yang bekerja pada ujung mata 

potong, dimana gaya tersebut bekerja 

sebesar jari-jari blade dari piringan 

serta masukan faktor koreksi 

 

TDr = Ft . r . fc 

 

Ft = gaya potong yang bekerja pada 

ujung mata potong (N) 

r = jari-jari blade (mm) 

fc = Faktor koreksi 

 

 

2. Beban Pada Poros 

a. Beban akibat massa komponen 

(W) 
W = ((m_piringan + m_matapisau

+ m_komponen ). g)
/Lc 

b. Beban Akibat Gaya potong (Fz) 

 
 

c. Beban akibat gaya normal pulli 

 

Tp = FN . r 

FN = 
Tp

r
 

F  : gaya normal (N) 

Tp  : Torsi pulli (N.mm) 

R : jari-jari pulli (mm) 

 

3. Gaya reaksi tumpuan 

ƩFx = 0 

ƩFy = 0 

ƩM = 0 

 

4. Kekakuan poros 

Kekakuan poros dihitung berdasarkan 

torsi yang bekerja  (TDr), Momen lentur 

yang bekerja (MDn). 

 

 
Panjang poros = ( l )   

Torsi yang terjadi  = (TDr)  

Modulus geser =  (G) 

Diameter poros = (DS)   

 

5. Perhitungan bahan poros  

Perhitungan bahan poros didapatkan 

berdasarkan diameter poros rencana 

(Ds), Momen lentur maksimum (MDr) 

dan Torsi (TDr) serta diambil nilai 

konstanta koreksi untuk momen lentur 

(Km) dan konstanta koreksi untuk torsi 

(KT) [4]. 

Diameter poros rencana (Ds)  

Momen lentur maksimum = MDr ( 

Nmm) 

Torsi = TDr (Nmm) 

Fz =
(Ft . NB)

Lc
 

𝜃 = 584
𝑇𝑙

𝐺𝐷𝑠
4 

Gambar 48 Sambungan poros dan piringan 
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Konstanta koreksi momen lentur (Km) = 

2 

Konstanta koreksi torsi (KT) = 1,5 

 

 
 

Pembahasan 

Pemilihan konsep sudut ideal mata 

pisau yaitu 35° - 45° dengan sudut mata 

potong 10°, dipilih sudut 35° untuk 

mencacah plastik jenis Polyethilene karena 

semakin kecil sudut mata pisau maka pisau 

tersebut akan tajam, sehingga gaya yang 

digunakan untuk memotong plastik akan 

semakin kecil.  

Berdasarkan analysis blade pada 

gambar 10, tegangan yang terjadi menurut 

teori tegangan geser maksimum adalah 

47,23 N/mm2. Tegangan tersebut terjadi 

pada posisi sambungan baut, karena mata 

pisau disambung oleh baut sehingga lubang 

untuk baut tersebut menerima gaya reaksi 

yang paling besar yang diakibatkan oleh 

gaya dari plastik.  

Tegangan maksimum yang digunakan 

berdasarkan tegangan yang terjadi dikali 

dengan nilai faktor koreksi sebesar 2 karena 

terjadi beban dinamis saat pemotongan. 

 

 
Gambar 50. Analisis mata pisau (blade) 

Tegangan geser yang terjadi  pada tiap 

baut yaitu 2,55 N/mm2 sehingga pemilihan 

jenis baut baja karbon rendah jenis ASTM 

A307 dengan memiliki kekuatan tarik 60 

Mpa. 

Tegangan sambungan las dengan 

beban puntir dan tipe las Butt Joint  dengan 

seperti pada gambar 11 yaitu 24 Mpa 

karena perancangan lebar dimensi pada 

lasan h=5 mm. 

 
Gambar 51. Sambungan las 

Nilai maksimum momen lentur 

sebesar 54606,4 N.mm. Hal tersebut terjadi 

karena poros mengalami beban lentur 

akibat beban yang terjadi pada komponen 

mata pisau, serta dipengaruhi juga oleh 

gaya-gaya pemotongan pada mata pisau 

[5]. 

Diameter poros rencana = 30 mm, 

momen lentur maksimum = 54606,4 Nmm, 

torsi = 60192 Nmm, maka tegangan yang 

terjadi pada poros = 28,19 kg/mm2. 

Sehingga dengan pemilihan bahan poros 

S30C (baja karbon untuk kontruksi mesin) 

dengan σy=48 kg/mm2 aman saat digunakan 

(σterjadi < σy bahan) [6]. 

 

Kesimpulan 

Data spesifikasi teknis perancangan 

Hasil perancangan mata pisau dan pesin 

pencacah sesuai dengan tabel 2: 

Tabel 13. Data spesifikasi teknis poros dan 

mata pisau 

POROS 

Diameter  30 mm 

Panjang  450 mm 

Material  S30C ( τu = 48 kg/mm2) 

MATA PISAU 

Dimensi  180 mm x 50 mm x 10 mm 

Jumlah  Total 5 pcs 

Static 2 pcs 

Dinamic 3 pcs 

𝜏𝑢 =
5,1

𝐷𝑠
3
√(𝐾𝑚𝑀𝐷𝑟)

2 + (𝐾𝑇𝑇𝐷𝑟)
2 
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Material  Baja perkakas JIS SSKD 11 

dengan τy = 589,38 MPa 

DUDUKAN MATA PISAU 

Dimensi  180mm x 50mm x 8mm 

Jumlah  3 pcs 

Material  Baja perkakas JIS SSKD 11 

dengan τy = 589,38 MPa 

 

Tabel 14 Data spesifikasi piringan dan 

pasak 

PIRINGAN (Plate) 

Diameter luar  200 mm 

Diameter dalam 30 mm 

Tebal 10 mm 

Jumlah piringan 2 Pcs 

Material piringan Baja perkakas JIS 

SSKD 11 dengan τ
y
 

= 589,38 MPa 

PASAK  

Jenis pasak Pin  

Panjang 90 mm 

Diameter Pin 10 mm 

Material Pin Baut A307 ( S
y
 = 60 

MPa ) 
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Abstrak 

wilayah laut Aceh memiliki banyak potensi sumber daya yang perlu dieksplorasi, dipelajari, 

dan dilestarikan. Kegiatan ini memerlukan berarti cocok yang memiliki kemampuan untuk 

membawa pengumpulan data dan alat observasi ke dasar laut. Salah satu cara yang dapat 

melaksanakan pekerjaan ini adalah AUV (Autonomous Underwater Vehicle). AUV memiliki 

kemampuan untuk menyelam tanpa kabel pendukung dari permukaan. Hal ini dapat diprogram 

untuk melakukan tugas yang diperlukan dalam dasar laut. Salah satu bagian yang paling 

penting dari AUV adalah sistem thruster, komponen yang menyediakan gaya dorong. Thruster 

adalah perangkat mekatronika terdiri dari sumber daya (baterai), motor controller, motor listrik, 

dan baling-baling sebagai komponen kekuatan utama. Kesalahan dalam desain thruster akan 

mengakibatkan kegagalan AUV, dengan demikian desain thruster sangat penting dalam sebuah 

unit AUV. Dalam makalah ini, ditunjukkan setup pengujian dua jenis thruster AUV, yaitu 

thruster dengan open propeller dan ducted propeller. Pengukuran meliputi gaya dorong, momen 

puntir pada konsumsi daya listrik tertentu. Dari pengujian diketahui bahwa momen puntir pada 

thruster ducted propeller lebih kecil 12%, sedangkan untuk gaya dorong thruster dengan open 

propeller menunjukkan kemampuan yang lebih besar sehingga 14%. Penggunaan AUV untuk 

jarak yang jauh dan dengan kecepatan yang lebih tinggi lebih disarankan untuk mengunakan 

thruster dengan sistem open propeller, sedangkan untuk desain AUV yang lebih mementingkan 

stabilitas body lebih disarankan untuk menggunakan jenis thruster  dengan ducted propeller. 

 

Kata kunci: AUV, Thruster, Open propeller, Duckted propeller, Gaya dorong, Momen Puntir 

Pendahuluan 

 Kawasan perairan laut Aceh 

sangatlah indah,daya akan biota laut dan 

potensial untuk pariwisata. Dengan 

demikian kekayaan laut Aceh menjadi 

begitu menarik untuk diteliti dan 

dieksplorasi. Dengan berkembang 

teknologi maka kegiatan ekplorasi, 

monitoring dan survey bawah laut dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

Autonomous Underwater Vehicle (AUV) 

yaitu kendaraan bawah laut tanpa awak 

yang dapat membawa instrument survey 

dan bekerja secara otomatis [2,3]. 

Belakangan ini pengembangan teknologi 

AUV begitu pesat dilakukan baik dari 

kalangan industri ataupun universitas 

dengan dana penelitian yang besar. Di 

dalam AUV sendiri terdapat beberapa 

komponen utama yang teknologinya terus 

dikembangkan, misalnya instrumentasi, 

data aquisisi, material hingga sistim 

mekatronik. Makalah ini difokuskan pada 

salah satu bagian utamanya yaitu pada 

sistem pendorong (thruster). Pengujian 

yang dilakukan adalah pada dua jenis 

thruster, yaitu theruster dengan propeller 

terbuka dan thruster dengan menggunakan 

selubung (duct) dapat dilihat pada gambar 

1. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui berapa besar perbedaan 

komponen thrust force (gaya dorong) dan 

komponen momen pada badan sebagai 

reaksi terhadap putaran baling baling.  

 

 

Sistem Referensi Pada AUV 
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 Sistem referensi adalah dari perspektif 

mana sebuah AUV di observasi. Sebagai 

kendaraan yang melayang dalam air, 

 

 

    
(a)             (b)  

 

Gambar 1. Thruster (a), Open propeller, 

(b) Ducted Propeller 

 

 

AUV memiliki enam derajat kebebasan 

(degree of freedoms/DOF), tiga axis 

koordinat X,Y, dan Z dan satu kordinat 

putar kada ketiga aksis yaitu yaw, pitch dan 

Roll. Seperti pada gambar 2. berikut.  

  

 

Z
Y

l

y

f

Tf X

 
 

Gambar 2. Sistem Koordinat AUV dengan 

6 DOF 

 

X dan Y adalah axis dua dimensi pada 

bidang horizontal. Arah rolling pada sumbu 

X berhubungan langsung dengan momen 

puntir yang di sebabkan oleh putaran baling 

baling. Pada sebagian disain thruster juga 

ada yang dilengkapi dengan rudder 

(pengarah) supaya AUV dapat melakukan 

maneuver [5] 

 AUV yang didesain dan dibuat akan 

memiliki karakteristik hydrodynamic 

tersendiri. Karakteristik ini dapat diketahui 

dengan simulasi CFD (Computational Fluid 

Dynamic) [6], dan juga dengan experiment. 

Adapun pengujian AUV dilaksanakan 

dengan menggunakan towing tank  yaitu 

kolam ataupun tangki berisi air yang dibuat 

dibuat khusus untuk pengujian 

hydrodynamik [1]. Dimana towing tank 

memiliki sensor-sensor sesuai dengan 

rencana teknis pengujian. Sensor dapat 

berupa sensor gaya (force sensor) atau 

tekanan (pressure sensor) dan lain lain.  
 

Gaya dorong (thrust force) 

 Gaya dorong dari thruster AUV 

digunakan untuk menghitung kecepatan 

jelajah. Serta daya yang diperlukan. Dapat 

diketahui melalui pers. 1-3 berikut 

 

     𝐹𝑑 =
1

2
𝜌 𝐴 𝑐𝑑𝑣

2   (1) 

 

 

Dimana Fd  adalah gaya dorong merupakan 

perkaian dari densitas fluida 𝜌, luas 

penampang A, coefisien drag cd dan 

kecepatan v. 

 

Sehingga daya P yang diperlukan AUV 

untuk mencapai suatu kecepatan tertentu 

adalah: 

 

     𝑃 = 𝐹𝑑𝑣    (2) 

 

 

Torsi Propeller  

Torsi pada propeller akan terjadi saat 

propeller berputar. Apabila bropeller 

berputar ke suatu arah maka badan AUV 

akan berputar kearah yang berlawanan. Hal 

ini akan mengakibatkan AUV harus 

mempertahankan posisinya untuk 

kestabilan. Karena torsi yang membuat 

bodi AUV terpuntir.  

Power sendiri berhubungan dengan  torsi 

yang terjadi sebagaimana persamaan 

berikut.  

     𝑃 = 2𝜋𝑄𝑛    (3) 

Dimana Q adalah torsi yang terjadi dan n 

adalah kecepatan putaran. 

 

Setup Pengujian 

 Pengujian lab yang telah laksanakan 

menggunakan dua jenis thruster, yang 
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pertama menggunakan thruster dengan 

propeller terbuka (Gambar 1.a) dan 

theruster dengan propeller berselubung 

(Gambar 1.b). Pada Ganbar 3  ditunjukkan 

setup pengujian thruster denga propeller 

terbuka. Thruster yang berbentuk silinder 

diletakkan pada tempat yang dibuat khusus 

sehingga dapat bebas bergerak kebalakang 

dan dapat berputar pada dudukan yang 

terbuat dari ball bearing. Pada bagian 

belakang terdapat load cell dua axis. Load 

cell digunakan untuk mengukur gaya 

dorong arah sumbu x dan gaya puntir atau 

torsi.  

 

 

 

 

 
 

Gambar. 3 Thruster yang untuk pengujian 

 

Apabila motor pada thruster dihidupkan 

maka thruster akan terdorong kebelakang 

dan menekan sensor.  

 Motor pada thruster adalah motor DC 

12V dengan daya maksimum 160watt. 

Pengukuran daya pada sistem ini juga 

dilakukan secara simultan. Daya ini 

merupakan daya listrik yang dikonsumsi 

oleh thruster. Pengukuran daya 

menggunakan watt meter DC.   

 

 

Hasil pengukuran 

 Data yang dikumpulkan pada experimen 

yaitu, daya listrik input, torsi, dan gaya 

dorong. Adapun data hasil pengukuran 

dapat dilihat pada gambar 4 dan 5. Gambar 

4. adalah grafik yang menunjukkan 

perbandingan besarnya torsi yang terjadi 

pada open propeller dan pada ducted 

propeller. Terlihat bahwa torsi open 

thruster adalah lebih besar. 

 

 
Gambar 4. Torsi pada thruster AUV 

 

Pada gambar 5. ditunjukkan hasil 

pengukuran besarnya gaya dorong pada 

thruster. Gaya dorong yang hasilkan oleh 

thruster pada suatu input daya listrik 

tertentu. Perbandingan juga diambil untuk 

thruster dengan open propeller dan ducted 

propeller. Dapat dilihat bahwa terjadi 

perbedaan besar gaya dorong dimana open 

propeller memiliki daya dorong yang lebih 

besar. 

 

 
 

Gambar 5. Gaya dorong pada open 

propeller dan ducted propeller. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Pengujian thruster telah dilaksanakan 

dan hasinya antara lain dapat disimpulkan 

bahwa Gaya dorong pada open propeller 

terlihat leih besar 12% dibandingkan 

dengan ducted propeller. Torsi open 

propeller lebih besar rata rata 14%. Pada 

open propeller. Untuk menghindari dan 

mempermudah pengaturan stabilitas 

kendali AUV maka disarankan 

bearing 

Load cell 

motor 
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menggunakan ducted propeller karena 

memiliki torsi yang lebih kecil, sehingga 

hull AUV akan menerima momen puntir 

yang lebih kecil. Sedangkan apabila suatu 

desain AUV lebih mengutamakan 

kecepatan untuk mencapai tujuan tertentu 

maka disarankan menggunakan open 

thruster dimana akan memiliki efisiensi 

daya listrik terhadap gaya dorong yang 

lebih baik.  

 

Ucapan Terimakasih 
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Abstrak 

Mengemudi merupakan salah satu jenis pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi terhadap kesehatan 

dan keselamatan kerja. Seperti para pengemudi bus lintas Banda Aceh -Medan yang setiap harinya 

bekerja di atas 8 jam dan berada dalam lingkungan yang menurut peneliti tidak nyaman untuk 

melakukan aktivitas kerja. Lingkungan kerja yang dimaksud yang menyebabkan munculnya getaran 

kursi pengemudi, pedal, dan kemudi. Hipotesa awal dari paparan getaran yang terjadi pada saat bus 

melaju dengan kecepatan 45-90 km/jam adalah antara 1,5 – 2,5 m/det2 pada saat simulasi dilakukan. 

Hal ini dapat terjadi karena bus-bus yang digunakan telah berusia selama 10 tahun. Untuk mengetahui 

apakah kondisi itu menyebabkan ketidaknyamanan kerja bagi para pengemudi bus, maka akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh paparan getaran pada kursi pengemudi bus, pedal, 

dan kemudi terhadap kenyamanan kerjanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengambilan data 

secara objektif dan subjektif. Penelitian dilakukan di perusahaan Otobis CV. A Group, yang 

menggunakan para pengemudi bus sebagai sampel. Sampel yang diambil adalah sebanyak 5 orang. 

Kenyamanan kerja diukur dengan menggunakan lembar wawancara yang mengacu pada Standardized 

Nordic Questionnaireuntuk menentukan risiko dari keluhan dari pengemudi tersebut. Paparan getaran 

diukur dengan menggunakan akselerometer, juga sejumlah data pendukung seperti umur, berat badan, 

dan tinggi badan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata paparan getaran, pada kursi 

pengemudi sebesar 0,46 m/det2 pada saat tidak bergerak dan 0,81 m/det2 pada saat bergerak. Kemudian 

pada pedal, paparan getaran terjadi sebesar 2,48 m/det2 pada saat bus tidak bergerak dan 3,22 m/det2 

pada saat bergerak. Serta pada kemudi, paparan getaran terjadi sebesar 0,94 m/det2 pada saat bus tidak 

bergerak dan 0,70 m/det2 pada saat bus bergerak. Getaran yang besar pada pedal tidak mengakibatkan 

keluhan pada organ yang berhubungan langsung dengan pedal, akan tetapi getaran pada kursi yang 

menyebabkan keluhan pada bagian punggung bawah yaitu kursi. Karena waktu kerja yang lama dan 

posisi duduk yang sering pada kondisi yang tidak nyaman mengakibatkan keluhan pada punggung 

bawah.   

 

Kata Kunci: Ergonomi, Getaran, Kenyamanan Kerja 
 
 

I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengemudi merupakan salah satu 

jenis pekerjaan yang mempunyai resiko 

tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan 

kerja. Seperti halnya para pengemudi bus 

lintas Banda Aceh – Medan yang setiap 

harinya bekerja melampaui batas jam kerja 

yang ditetapkan pada ILO's Tour of work and 

rest periode (road transport) convention 

tahun 1979. Walaupun lingkungan kerjanya 

berada dalam kategori nyaman menurut 

pekerja, akan tetapi dengan pertimbangan 

kondisi bus dan ketidakrataan permukaan 

jalan menyebabkan ketidaknyamanan dalam 

mengemudi bus. 

kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti halnya 

para pengemudi bus lintas Banda Aceh – Medan 

yang setiap harinya bekerja melampaui batas jam 

kerja yang ditetapkan pada ILO's Tour of work 

and rest periode (road transport) convention 

tahun 1979. Walaupun lingkungan kerjanya 

berada dalam kategori nyaman menurut pekerja, 

akan tetapi dengan pertimbangan kondisi bus dan 

ketidakrataan permukaan jalan menyebabkan 

ketidaknyamanan dalam mengemudi bus. 

Seperti halnya para pengemudi bus lintas Banda 

Aceh – Medan yang setiap harinya bekerja 

melampaui batas jam kerja yang ditetapkan pada 

ILO's Tour of work and rest periode (road 

transport) convention tahun 1979. Walaupun 

lingkungan kerjanya berada dalam kategori 

nyaman menurut pekerja, akan tetapi dengan 

pertimbangan kondisi bus dan ketidakrataan 

permukaan jalan menyebabkan ketidaknyamanan 

dalam mengemudi bus. 
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and rest periode (road transport) convention 

tahun 1979. Walaupun lingkungan kerjanya 

berada dalam kategori nyaman menurut pekerja, 

akan tetapi dengan pertimbangan kondisi bus dan 

ketidakrataan permukaan jalan menyebabkan 

ketidaknyamanan dalam mengemudi bus. 

 Seorang karyawan tentu sangat membutuhkan 

kenyamanan dalam lingkungan kerjanya. Sebagai 

tempat yang dihuni paling sedikit delapan jam 

sehari dalam bekerja, maka kondisi lingkungan 

kerja yang nyaman pasti akan sedikit banyak 

mempengaruhi baik psikis maupun fisik dari para 

pekerjanya. Begitu juga dengan seorang 

pengemudi dalam menjalankan sebuah bus lintas 

Banda Aceh – Medan. Dia membutuhkan 

kenyamanan dalam melakukan aktifitas 

mengemudi yang sesuai dengan jam kerjanya 

sebagai seorang pengemudi salah satunya adalah 

regulasi atau aturan tentang lama mengemudi bus 

di lintas Banda Aceh – Medan. 

 Salah satu yang mempengaruhi pengemudi 

dalam bekerja adalah tingkat getaran yang 

diakibatkan oleh ketidakrataan permukaan jalan 

yang berpengaruh pada kursi, pedal, dan kemudi 

yang digunakan selama pengemudi mengemudi 

bus di lintas Banda Aceh – Medan, sehingga perlu 

penetapan waktu kerja berdasarkan teknik 

penetapan ambang batas getaran pada saat 

pengemudi mengemudikan bus. 

 Bus yang dikemudikan oleh pengemudi 

tersebut melewati berbagai jenis kontur jalan yang 

memiliki kategori jalan arteri. Berdasarkan fungsi 

jalan tersebut menurut Dirjen Bina Marga yang 

diperuntukkan untuk penggunaan jarak jauh 

dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan 

masuk dibatasi secara efisien. Serta medan jalan 

yang dihadapi oleh pengemudi bus adalah dengan 

kontur jalan datar dan perbukitan. Sehingga 

getaran yang dihasilkan oleh kendaraan memiliki 

tingkat yang tinggi. 

 Dalam siklus waktu yang lama, getaran dapat 

berbahaya bagi sistem syaraf manusia. Efek yang 

membahayakan tersebut tidak hanya tergantung 

pada waktu tubuh mengalami getaran, tetapi juga 

kepada frekuensi dan intensitas serta juga kepada 

bagian-bagian tubuh yang dipengaruhinya. 

Sehingga perlu dilakukan pengukuran intensitas 

getaran untuk mengetahui sampai sejauh mana 

mengganggu kenyamanan atau kesehatan tenaga  

 

kerja. 

 Ergonomi merupakan salah satu segi yang 

memuat aspek-aspek perlindungan tenaga kerja. 

Satu diantaranya adalah adanya norma-norma 

yang mengatur kesesuaian ukuran alat kerja 

dengan manusia.  

 Terdapat beberapa peneliti yang telah 

mengkaji topik penelitian ini diantaranya yaitu 

oleh Naser Nawayseh (2014) dari Mechanical 

Engineering Program, University of Sharjah, 

UEA yang meneliti tentang pengaruh kondisi 

duduk terhadap penjalaran getaran melalui alas 

duduk dan sandaran duduk kemudian oleh Cho-

Chung Liang dan Chi-Feng Chiang (2006) dari 

Department of Mechanical and Automation 

Engineering, Da-Yeh University, Taiwan yang 

meneliti tentang sebuah studi pada model 

biodinamik dari subyek manusia duduk yang 

terkena getaran vertikal. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Retno Rusdjijati dan Eko Muh Widodo (2008) 

dari Program Studi Teknik Industri Universitas 

Diponogoro yang meneliti tentang paparan 

getaran tempat duduk pengemudi bis terhadap 

kenyamanan kerja pada pengemudi bus trayek 

Semarang –Yogjakarta. Youani Nusa, W.B.S. 

Joseph, dan B.S. Lampus (2013) dari Bidang 

Minat Kesehatan Kerja FKM, Universitas Sam 

Ratulagi telah meneliti tentang hubungan antara 

umur, lama kerja dan getaran dengan keluhan 

sistem muskuloskeletal pada sopir bus trayek 

Manado – Langowan di Terminal Karombasan. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Karuniasih (2009) dari FKM, Universitas 

Indonesia yang meneliti tentang tinjauan faktor 

resiko dan keluhan subjektif terhadap timbulnya 

muskuloskeletal disorders pada pengemudi travel 

X-Trans tujuan Jakarta – Bandung. 

 Dengan latar belakang dan studi literatur, 

peneliti mengusulkan berupa salah satu 

pertimbangan dalam membuat regulasi atau SOP 

(Standart Operational Procedure) dengan 

penetapan waktu kerja untuk pengemudi bus 

dengan jenis mesin Mercedes-Benz tipe 1626 

keluaran tahun 2005 dengan pertimbangan akibat 

ketidakrataan permukaan jalan lintas Banda Aceh 

– Medan. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah:  
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dibahas dalam penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana tingkat getaran yang terjadi 

pada kursi, pedal dan kemudi bus akibat 

ketidakrataan permukaan jalan? 

b. Apa saja efek samping dari getaran yang 

diakibatkan oleh ketidakrataan 

permukaan jalan terhadap tubuh 

manusia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

a. Untuk mengetahui tingkat getaran yang 

terjadi pada kursi, pedal dan kemudi bus 

akibat ketidakrataan permukaan jalan. 

b. Untuk mengetahui secara rinci efek 

samping dari getaran yang diakibat oleh 

ketidakrataan permukaan jalan terhadap 

tubuh manusia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Bagi penulis : 

- Sebagai syarat untuk memenuhi 

penyusunan Tugas Akhir guna   

mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di 

program studi Teknik Industri Fakultas 

Teknik Universitas Syiah Kuala. 

- Menambah pengalaman dan 

keterampilan sehingga membangkitkan 

bakat dan kreatifitas. 

- Dapat membuktikan sejauh mana 

kemampuan penulis di bangku kuliah 

dengan cara praktek secara nyata. 

b. Bagi Universitas Syiah Kuala: 

- Menciptakan kerjasama Program Studi 

Teknik Industri Universitas Syiah Kuala 

dengan lembaga lainya dalam 

pelaksanaan pembangunan bangsa. 

c. Bagi Instansi: 

- Dapat menjadi salah satu pertimbangan 

dalam membuat aturan baru kepada 

pengemudi bus dalam menjalankan 

aktifitas pekerjaannya berdasarkan 

ambang batas getaran yang telah diteliti. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkupdari penelitian ini adalah 

pengemudi bus rute Banda Aceh – Medan dengan 

jenis mesin bus Mercedes-Benz tipe 1626 

keluaran tahun 2005 di CV. Kurnia Group yang 

diakibatkan oleh ketidakrataan permukaan jalan.  

Ruang lingkup penelitian ini didukung olek 

beberapa mata kuliah diantaranya Perancangan 

Sistem Kerja & Ergonomi dan Mata Kuliah 

Kesehatan Lingkungan Kerja. 

mesin bus Mercedes-Benz tipe 1626 keluaran 

tahun 2005 di CV. Kurnia Group yang 

diakibatkan oleh ketidakrataan permukaan jalan.  

Ruang lingkup penelitian ini didukung olek 

beberapa mata kuliah diantaranya Perancangan 

Sistem Kerja & Ergonomi dan Mata Kuliah 

Kesehatan Lingkungan Kerja. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Pengkajian hubungan manusia dengan 

lingkungan kerja sebenarnya sudah lama 

dilakukan oleh manusia, tetapi pengembangan 

yang lebih mendalam baru dilakukan setelah 

perang dunia kedua. Kemudian istilah ergonomi 

berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua 

kata yaitu “ergon” berarti kerja dan “nomos" 

berarti aturan atau hukum. Selanjutnya Ergonomi 

merupakan perpaduan antara beberapa bidang 

ilmu, antara lain ilmu faal, anatomi dan 

kedokteran, psikologi faal, ilmu fisika dan teknik. 

Serta cedera otot akibat bekerja merupakan suatu 

istilah yang ditujukan pada gangguan terhadap 

jaringan tubuh atau kondisi yang diakibatkan oleh 

aktivitas atau paparan terkait pekerjaan. Lalu 

mengemudi merupakan sebagai kegiatan 

mengontrol operasi dari sebuah kendaraan seperti 

mobil, truk atau bus. Lalu Getaran atau Vibrasi 

adalah faktor fisik yang ditimbulkan oleh subjek 

dengan gerakan isolasi misalnya mesin, peralatan 

atau perkakas kerja yang bergetar dan memajani 

pekerja melalui transmisi. Getaran yang akan 

diteliti adalah getaran seluruh badan dengan 

melihat standar batasan kelelahan atau penurunan 

kinerja pengemudi akibat getaran vertikal pada 

ISO 2631 dengan melakukan perhitungan resultan 

dan pemodelan algoritma FFT. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 1 Juni 2015 yang dimulai pada jam 09.45 

– 14.00 WIB dengan rincian waktu 12 menit 

persiapan alat akselerometer, pemanasan bus 

hingga keberangkatan 18 menit, perjalanan 

selama 3 jam 34 menit atau 214 menit, dan sisa 

waktu 19 menit lagi untuk perlepasan 

akselerometer dan penyimpanan data dari 

akselerometer. 

 Tempat penelitian ini dilakukan pada lintas 

Banda Aceh – Medan dimulai dari Terminal 

Batoh, Kota Banda Aceh hingga Terminal 

Terpadu Kota Sigli dengan jarak tempuh ± 120 

KM. 
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Banda Aceh – Medan dimulai dari Terminal Batoh, 

Kota Banda Aceh hingga Terminal Terpadu Kota 

Sigli dengan jarak tempuh ± 120 KM. 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah kursi, pedal, 

dan kemudi bus. Bus yang diteliti adalah adalah 

bus dari CV. Kurnia Group dengan jenis Mercedes-

Benz tipe 1626 keluaran tahun 2005. Sampel yang 

diambil adalah pengemudi CV. Kurnia Group yang 

mengemudikan bus dengan mesin yang sama. 

 Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan 

untuk mendapatkan data akselerasi dari getaran 

yaitu sebagai berikut. 

a. Bus dari CV. Kurnia Group dengan jenis 

mesin Mercedes-Benz tipe 1626 keluaran 

tahun 2005.  

b. 3-Axis Accelorometer; adalah alat ukur 

getaran dengan spesifikasi sebagai berikut. 

- Range   : ±49 m/s2 (±5g) 

- Accuracy  : ±0,5 m/s2 (±0,05g) 

- Frequency Respone : 0-100 Hz 

 

 
Gambar 1 3-Axis Accelerometer 

Sumber : Laboratorium Perancangan Sistem  
Kerja & Ergonomi Prodi TI Unsyiah (2015) 

 

c. Vernier LabPro; Adalah konektor 

penghubung ke komputer dengan spesifikasi 

sebagai berikut. 

- TI Graphing calculator cradle (off-white 

color) for the TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver 

Edition, TI-89 Titanium. 

- TI graphing Calculator cradle (translucent 

blue green) for the TI-73, TI-73 Explorer, 

TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver 

Edition, TI-86, TI-89. 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Vernier LabPro 

Sumber : Laboratorium Perancangan Sistem  
Kerja & Ergonomi Prodi TI Unsyiah (2015) 

 

d. Laptop HP 1000. 

e. Longger Pro 3 Software Version 3.8.7. 

f. Isolatip. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan 

sebuah bagan alir metodologi penelitian agar 

masukan atau input, proses, serta keluaran atau 

output dari penelitian tersebut dapat terlihat secara 

terstruktur. Berikut ini diagram alir dari penelitian 

ini. 
start

Studi Literatur Studi Lapangan

Mengambil Data 

Getaran Pada Bus 

Dengan 

Akselerometer

Membuat 

Pertanyaan 

Wawancara

Data Aktual 

Dari 

Akselerometer

Lembar 

Wawancara

Perhitungan 

Resultan Data

Wawancara Dengan 

Pengemudi Bus

Perhitungan Data 

Dengan  Pemodelan 

Metode FFT

Hasil 

Perhitungan 

Resultan Data 

Hasil 

Wawancara 

Dengan 

Pengemudi Bus

Hasil Perhitungan 

Data Dengan 

Pemodelan 

Metode FFT

Analisa Ergonomi Lingkungan 

Fisik Kerja Terhadap Pengaruh 

Paparan Getaran Tempat Duduk 

Pengemudi Bus

Kesimpulan Dan 

Saran

Finish
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 Jenis penelitian yang digunakan adalah 

pengambilan data secara objektif 

dansubjektif.Penelitian dilakukan pada 

perusahaan Otobis CV. Kurnia Group, yang 

menggunakan para pengemudi bus sebagai 

sampel. 

 Pengambilan data secara objektif dilakukan 

dengan cara menempel akselorometer pada kursi 

pengemudi bus, kemudi, dan pedal bus pada saat 

pengemudi mengendarai bus. Data yang diambil 

yaitu pada saat bus melakukan pemanasan mesin 

di terminal, dan pada saat bus melakukan 

perjalanan dari Terminal Batoh, Banda Aceh ke 

Terminal Terpadu Sigli.  

 Sampel ditentukan berdasarkan kriteria inklusi 

sebagai berikut dalam 12 bulan. Waktu kerja 

minimal bekerja selama 3 minggu atau 21 hari 

sebelum penelitian dan tidak mengalami cedera 

atau luka pada muskuloskeletal yang diakibatkan 

faktor pekerjaan sebelum bekerja di CV Kurnia 

Gruop. Instrumen penelitian yang digunakan 

untuk mengukur kenyamanan kerja adalah lembar 

wawancara Standardized Nordic Questionnaire. 

lembar wawancara ini salah satu metode yang 

digunakan untuk mendeteksi gangguan 

musculoskeletal yang diakibatkan oleh faktor-

faktor yang berasal dari luar tubuh manusia yang 

dalam penelitian ini diakibatkan oleh paparan 

whole body vibration. 

 Standardized Nordic Questionnaire terdiri 

dari sejumlah pertanyaan umum dan pertanyaan 

tentang bagian-bagian tubuh secara spesifik. 

Pertanyaan-pertanyaan umum berisi tentang 

masalah-masalah fisik seperti rasa sakit, luka, 

ketidaknyaman, dan sebagainya yang dialami 

oleh bagian-bagian tubuh selama 12 bulan, yang 

ditunjukkan dalam diagram peta tubuh yang 

dikelompokkan menjadi 9 area anatomis. Lembar 

wawancara tersebut juga berisi sejumlah 

pertanyaan yang menunjukkan tingkat keparahan 

dari masalah-masalah fisik yang dialami oleh 

bagian-bagian tubuh. 

 Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari 

tiga bagian yang terdiri dari 4 halaman. Halaman 

pertama merupakan pernyataan persetujuan dari 

responden untuk dilakukan wawancara. Pada 

halaman kedua berisi tentang identitas responden 

dan data pekerjaan responden. Kemudian pada 

halaman ketiga dimunculkan gambar organ tubuh 

untuk memudahkan menjawab keluhan pada 

organ tubuh. Kemudian pada halaman terakhir 

merupakan data fisik untuk bekerja untuk melihat 

bagian organ tubuh mana saja yabg memiliki 

keluhan. 

bagian organ tubuh mana saja yabg memiliki 

keluhan. 

 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Data getar yang didapat meliputi sumbu X, Y dan 

Z dari tiga sumber getaran yang diteliti selanjutnya 

dilakukan perhitungan resultan dan pemodelan FFT 

maka didapatlah nilairata-rata titik batas kelelahan 

pengemudi saat mengemudi bus dari Terminal Batoh 

Banda Aceh ke Terminal Terpadu Sigli. 

 

 
Gambar 4.16 Rata-rata titik batas kelelahan operator 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015) 
 

Dari gambar diatas dapat dikatakan bahwa untuk 

getaran yang terjadi pada pada saat bus tidak 

berjalan pada ketiga sumber getaran yang diteliti 

masih dalam ambang batas getaran aman. 

Sedangkan pada saat bus berjalan sumber getaran 

pada pedal membuat pengemudi sangat tidak 

nyaman ekstrim karena sudah di atas ambang 

batas aman, akan tetapi pada kursi dan kemudi 

dalam kategori agak tidak nyaman untuk 

mengemudi. 

 Kemudian dilakukan wawancara, berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan terhadap 5 

responden, dapat dikatakan bahwa semua 

responden mengalami gangguan pada punggung 

bawah selama 12 bulan terakhir. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

analisa terhadap hasil penelitian dapat dikatakan 

bahwa pada paparan getaran pada tiga peletakan 

akselerometer yaitu pada kursi, pedal, dan kemudi 

pada dua kondisi dimana kondisi yang pertama 

pada kondisi bus yang tidak berjalan dan bus pada 

kondisi berjalan getaran yang dihasilkan tertinggi 

adalah pada pedal saat bus saat berjalan. 

 Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap 5 

responden untuk mengetahui keluhan yang 

diderita oleh pengemudi dinyatakan bahwa 

kelima responden mengeluh sakit pada bagian 

punggung bawah.  

 Dari hasil penelitian secara objektif dan 

subjektif yang telah dilakukan, terlihat bahwa 

keluhan yang dikeluhkan oleh pengemudi bukan 

pada kaki, akan tetapi pada punggung bawah, 

sehingga keluhan dengan getaran bukan pada 

pedal, akan tetapi pada kursi. Maka pada organ 

tubuh yang berhubungan langsung dengan pedal 

tidak ada keluhan dikarenakan pengemudi 

menggunakan sepatu pada saat mengemudi, 

sehingga kaki pengemudi tidak memiliki keluhan 

pada satu tahun terakhir. 

Sedangkan keluhan yang dikeluhkan responden 

pada punggung bawah terjadi karena paparan 

yang terjadi pada kursi terjadi sebesar 0,8 m/s2 

dengan kondisi mesin yang sudah tua dan waktu 

mengemudi yang lama yang mengakibatkan 
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yang telah dilakukan, terlihat bahwa keluhan yang 

dikeluhkan oleh pengemudi bukan pada kaki, akan 

tetapi pada punggung bawah, sehingga keluhan 

dengan getaran bukan pada pedal, akan tetapi pada 

kursi. Maka pada organ tubuh yang berhubungan 

langsung dengan pedal tidak ada keluhan 

dikarenakan pengemudi menggunakan sepatu pada 

saat mengemudi, sehingga kaki pengemudi tidak 

memiliki keluhan pada satu tahun terakhir. 

 Sedangkan keluhan yang dikeluhkan responden 

pada punggung bawah terjadi karena paparan yang 

terjadi pada kursi terjadi sebesar 0,8 m/s2 dengan 

kondisi mesin yang sudah tua dan waktu 

mengemudi yang lama yang mengakibatkan 

keluhan selama mengemudi. Dengan faktor lain 

yaitu lama waktu kerja dan dominannya responden 

yang sudah berumur lebih dari 50 tahun dengan 

waktu kerja yang sudah lama. Serta pola hidup 

merokok yang dominan dari responden serta tidak 

satupun dari responden yang melakukan olahraga 

pada waktu luangnya. Dan nilai frekuensi yang 

besar pada tempat duduk sebesar 3,4 Hz hampir 

mendekati frekuensi resonansi pada tubuh yaitu 4 

Hz sehingga pada organ punggung bawah dapat 

menyebabkan sakit pada punggung bawah. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 

a. ada pengaruh antara paparan getaran kursi 

pengemudi, pedal gas, dan kemudi terhadap 

kenyamanan kerja yang ditandai dengan 

adanya keluhan pada organ punggung bawah 

selama 12 bulan terakhir; 

b. getaran yang terbesar terjadi pada pedal akan 

tetapi tidak menimbulkan keluhan karena 

pengemudi menggunakan sepatu; 

c. keluhan yang dikeluhkan responden terdapat 

pada organ tubuh bawah dikarenakan getaran 

yang terjadi pada posisi ini sebesar 0,8 m/s2 

dengan waktu kerja yang lama, padahal 

dengan getaran sebesar itu maksimal kerja 

hanya 4 jam maksimal.  

 

4.2 Saran 

 Berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk 

mengurangi efek dari getaran mekanis seluruh 

tubuh salah satunya untuk pekerjaan mengemudi 

yaitu:  

a. Kurangi getaran mekanis pada sumber 

getaran dengan meminimasi getaran 

menggunakan bahan baku yang dapat 

meredam getaran;  

b. Kurangi transmisi getaran pada operator 

(dalam hal ini adalah pengemudi 

kendaraan) dengan meningkatkan 

performa dari suspensi kendaraan dan 

merubah posisi duduk pada saat 

mengendarai kendaraan; 

c. Kurangi getaran mekanis dengan cara 

mengurangi kecepatan dan lamanya waktu 

getaran serta menambah waktu recovery; 

d. Memodifikasi kursi dan pengatur posisi 

untuk mengurangi perubahan postur ke 

samping dan ke depan, merawat alat-alat 

dengan baik dan menghilangkan postur 

yang kaku ketika melihat display atau 

menjangkau kontrol. 
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Abstrak 
Kebisingan merupakan salah satu jenis pencemaran udara yang mempengaruhi kenyamanan 

dan kesehatan manusia. Pengendalian kebisingan merupakan faktor penting terutama dalam 

industri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kemampuan serap bunyi material dengan 

variasi ketebalan bahan peredam yumen board. Dimensi specimen peredam bunyi berdiameter 

70 mm dan tebal 10 mm, 20mm, 30 mm dan 40 mm. Pengujian dilakukan dengan tabung Kundt 

menggunakan bahan acrylic diameter luar 80 mm dan diameter dalam 70 mm. Frekuensi yang 

digunakan dari 20 Hz sampai 2000 Hz. Serbuk styrofoam digunakan untuk melihat adanya 

gelombang suara yang dihantarkan melalui signal frequency generator. Komponen yang 

digunakan adalah amplifier, speaker, microphone 1 dipasang pada ruang tabung specimen yang 

belum teredam dan microphone 2  diletakan pada belakang specimen peredam. Kedua 

microphone dihubungkan ke internal soundcard PC dan menggunakan perangkat lunak visual 

analyser untuk nilai koefisien serap bunyi (NAC). Nilai koefisien serap bunyi dari specimen 

yumen board ketebalan 10 mm dari -1 sampai 1.69,  ketebalan 20 mm dari -0.88 sampai 1.29, 

ketebalan 30 mm dari -0.83 sampai 1, ketebalan 40 mm dari -0.73 sampai 0.99. 

Kata kunci : Tabung Kundt, frekuensi, signal frequency generator, yumen board, visual 

analyser 

Pendahuluan 

Penerapan teknologi tinggi merupakan 

dampak perkembangan industri. 

Kebisingan merupakan sumber bahaya dari 

faktor fisika di tempat kerja. Masalah 

kebisingan tidak hanya merupakan masalah 

di tempat kerja saja tetapi juga di 

lingkungan sekitar seperti suara pesawat 

terbang, suara senapan, dan lain-lain. 

Kebisingan adalah bunyi atau suara yang 

timbul, tidak dikehendaki, sifatnya 

mengganggu dan menurunkan daya dengar 

seseorang. Kebisingan berdampak pada 

aspek kesehatan. Kebisingan yang 

melampaui batas dan berlangsung dalam 

waktu yang sama, harus dilakukan 

pengendalian dan pencegahan agar tidak 

menggangu kesehatan. Pengendalian bising 

dapat dilakukan dengan beberapa cara 

seperti dengan penerapan peraturan. 

Pengendalian secara teknis, administrasi, 

medis dan penggunaan alat pelindung diri. 

Pengendalian kebisingan di Indonesia 

melalui undang-undang dilakukan dengan 

penerbitan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor: Kep 51/Men 1999 dimana 

disyaratkan intensitas kebisingan tidak 

boleh melebihi 85 dBA untuk 8 jam kerja 

setiap hari. Sedangkan kebisingan yang 

terkait dengan kesehatan diatur diantaranya 

melalui Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 71 

8/Menkes/Per/XI/1987. Batas frekuensi 

bunyi yang dapat didengar oleh telinga 

manusia kira-kira dari 20 Hz sampai 20.000 

Hz pada amplitudo umum dengan berbagai 
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variasi dalam kurva responsnya. Bahan 

peredam atau penyerapan bunyi dapat 

digunakan untuk menyesuaikan tingkat 

kebisingan terhadap kerja mesin di industri, 

ruangan tempat kerja yang aman dan 

nyaman terhadap lingkungan industri atau 

umum. 

Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis kemampuan serap bunyi 

material dengan variasi ketebalan bahan 

peredam yumen board., mengukur 

intensitas suara dari bahan peredam 

tersebut dengan ketebalan 10 mm, 20 mm, 

30 mm dan 40 m m, menganalisis nilai 

koefisien serap bunyi atau NAC (Noise 

Absorbtion Coefficient). 

 

Teori 

 

Eksperimen dengan tabung Kundt dapat 

menentukan ketebalan bahan peredam yang 

sesuai untuk mengendalikan kebisingan 

dengan mengukur nilai koefisien serap 

bunyi pada bahan peredam yumen board. 

Pengujian yang digunakan pada penelitian 

ini dilakukan pada frekuensi 20 Hz sampai 

dengan 2000 Hz. 

Pengurangan kebisingan yang tidak 

diinginkan disebut dengan pengendalian 

kebisingan. Prinsip pengendalian 

kebisingan diimplementasikan menjadi 

teknologi dan desain dalam banyak cara, 

termasuk pengendalian dengan mendesain 

sumber suara, mendesain pelindung 

kebisingan, penyerap suara, peredam, 

hingga penggunaan pelindung telinga. 

Ketika gelombang merambat, media 

perambatnya tidak ikut merambat. 

Gelombang membawa energi dari satu 

tempat ke tempat lain. Bunyi atau suara 

adalah pemampatan mekanis atau 

gelombang longitudinal yang merambat 

melalui medium. Medium atau zat 

perantara ini dapat berupa zat cair, padat, 

gas. Suara adalah gabungan berbagai sinyal 

getar terdiri dari gelombang harmonis, 

tetapi suara murni secara teoritis dapat 

dijelaskan dengan kecepatan getar osilasi 

atau frekuensi yang diukur dalam satuan 

getaran Hertz (Hz) dan amplitudo atau 

kenyaringan bunyi dengan pengukuran 

dalam satuan tekanan suara desibel (dB). 

Terdapat empat besaran dasar yang perlu 

diketahui, panjang gelombang (λ) 

didefinisikan sebagai jarak antara dua 

pucuk gelombang, atau dua lembah 

gelombang atau sembarang dua titik 

berdekatan. yang memiliki fase yang sama. 

Frekuensi gelombang (f) didefinisikan 

sebagai banyaknya gelombang setiap 

sekon. Periode gelombang (T) didefinisikan 

sebagai waktu yang diperlukan untuk 

melakukan satu gelombang penuh. Cepat 

rambat gelombang (v) didefinisikan 

sebagai cepat rambat dimana puncak 

gelombang (atau bagian lain dari 

gelombang) bergerak. berbeda dengan 

kecepatan partikel-partikel dalam medium. 

Kecepatan gelombang bergantung pada 

sifat medium tempat gelombang merambat. 

Keempat besaran gelombang ini memenuhi 

persamaan: 

𝑣 =  
𝜆

𝑇
               (1) 

 

Frekuensi adalah banyaknya gelombang 

sinus (satu set sinus terdiri dari satu gunung 

dan satu lembah) setiap detik. Bunyi dapat 

digolongkan berdasarkan frekuensinya 

yaitu infrasonik adalah bunyi yang 

frekuensinya di bawah 20 Hz, audiosonik 

pada 20 – 20.000 Hz dan ultrasonik di atas 

20.000 Hz. Telinga manusia mempunyai 

batas pendengaran. Bunyi yang dapat 

didengar manusia adalah bunyi dengan 
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frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. yaitu 

audiosonik. Infrasonik dan ultrasonik tidak 

dapat didengar oleh manusia. Periode 

adalah waktu untuk melakukan satu 

gelombang penuh. dinotasikan dengan (T). 

Hubungan frekuensi dan periode adalah 

sebagai berikut : 

 

ƒ =
1

𝑇
            (2) 

 

Amplitudo (A) adalah ketinggian 

maksimum puncak gelombang atau 

kedalaman maksimum lembah gelombang 

adalah relative terhadap posisi 

kesetimbangan. Amplitudo tidak 

bergantung  pada panjang gelombang. 

Gelombang pendek atau panjang dapat 

menghasilkan simpangan besar dan kecil. 

Semakin besar simpangannya maka 

semakin keras bunyi yang muncul dari 

getaran dan begitu sebaliknya. 

Desibel (dB) adalah satuan untuk 

mengukur intensitas suara. Satu desibel 

ekuivalen dengan sepersepuluh Bell. 

Sebuah unit logaritmis untuk 

mendeskripsikan suatu rasio. Rasio tersebut 

dapat berupa daya (power), tekanan suara 

(sound pressure), tegangan atau voltasi 

(voltage), intensitas (intencity), atau hal-hal 

lainnya. Untuk mengukur rasio dengan 

menggunakan dB dapat digunakan 

logaritma. Tekanan suara dan frekuensi 

memerlukan nilai koefisien serap bunyi 

atau NAC (Noise Absorption Coefficient)  

untuk menentukan nilai intensitas suara 

yang diserap bahan peredam. 

 

𝑎 =
Ia

Ii
             (3) 

 

Ia = Intensitas suara yang diserap bahan 

Ii = Intensitas suara yang datang pada bahan 

 

𝑎 =
4𝐴1 𝐴2

(𝐴1+𝐴2)²
            (4) 

 

A1 = Desibel mikrofon 1 (M1) 

A2 = Desibel mikrofon 2 (M2) 

 

Metode Penelitian  

 

Tabung Kundt digunakan untuk 

eksperimen dengan menentukan cepat 

rambat gelombang berdasarkan prinsip 

resonansi. Tabung Kundt dibuat dengan  

menggunakan acrylic yang tertutup di salah 

satu ujung dengan sumber suara di ujung 

lain. Tabung diletakan horisontal diatas 

meja dan serbuk styrofoam dimasukkan ke 

dalam tabung. Ketika suara sumber 

diaktifkan. gelombang stasioner dapat 

diamati dengan melihat serbuk styrofoam 

yang bergerak. Panjang gelombang sesuai 

dengan perubahan frekuensi suara. 

 

 
 

Gambar 1. Set-Up alat uji dengan  

Tabung Kundt 

 

Komponen yang digunakan untuk 

instalasi tabung Kundt adalah acrylic, 

bahan peredam yumen board, PVC, wood, 

aluminium, amplifier, speaker, microphone 

1 dipasang pada ruang tabung specimen 

sebelum teredam dan microphone 2 

diletakan di belakang specimen peredam, 

perangkat lunak audio frequency generator 

dan visual analyser. Tabung acrylic 

mempunyai panjang 1000 mm, diameter 
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luar 80 mm, diameter dalam 74 mm dan 

tebal 3 mm. Tabung diletakan horisontal 

dan serbuk styrofoam dimasukkan ke dalam 

tabung. Panjang gelombang berubah sesuai 

dengan frekuensi suara. Bahan peredam 

bunyi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yumen board dengan ketebalan 10 

mm, 20 mm, 30 mm dan 40 mm. 

 
Gambar 2. Bahan peredam bunyi yumen 

board 

 

Audio Frequency Generator berfungsi 

untuk menghasilkan sinyal audio input 

dengan range frekuensi 1 Hz sampai 20000 

Hz dan kekuatan volume 0 dB sampai 

42.0074109023513 Hertz. Pada penelitian 

ini menggunakan sinyal frekuensi 20 Hz 

sampai 2000 Hz karena power amplifier 

dan loudspeaker dalam mengubah suara 

digital yang tidak dapat mencapai puncak 

frekuensi audiosonik 20000 Hz. Perangkat 

lunak ini merupakan two channel frequency 

generator yang dapat menghasilkan dua 

gelombang frekuensi yang berbeda.  

Visual Analyser adalah perangkat lunak 

yang digunakan untuk menditeksi 

gelombang dengan sensitivitas yang sangat 

tinggi yang direkam oleh microphone dari 

gelombang frekuensi dari audio frequency 

generator sehingga dibutuhkan ruangan 

yang jauh dari sumber bunyi sehingga tidak 

ada gangguan dari luar ketika melakukan 

pengukuran. Sinyal suara diubah menjadi 

digital dan dapat dilakukan pengambilan 

data dari intensitas bunyi yang telah 

dikalibrasi secara otomatis menjadi decibel 

(dB). Adapun hasil yang diperoleh dari 

pengolahan sinyal bunyi dapat dianalisis 

untuk mengetahui nilai koefisien serap 

bunyi. Perangkat lunak ini dapat 

mengetahui besar intensitas dalam dB 

(Desible) yang ditampilkan dalam bentuk 

spectrum. 

 

Hasil dan Pembahasan  

 

Pengambilan data dimulai dengan 

memberikan nilai frekuensi menggunakan 

perangkat lunak audio frequency generator, 

perbedaan taraf intensitas dari nilai 

koefisien serap bunyi dari material peredam 

yumen board dengan variasi ketebalan 10 

mm, 20 mm, 30 mm dan 40 mm 

menggunakan tabung Kundt. Frekuensi 

yang digunakan audiosonik yaitu 20 Hz 

sampai 2000 Hz karena daya dari amplifier 

dan loudspeaker dalam mengubah suara 

digital yang tidak dapat mencapai puncak 

frekuensi audiosonik 20000 Hz. Batas 

frekuensi pendengaran manusia 20 Hz 

sampai dengan 20.000 Hz. Dua microphone 

diletakan diantara specimen untuk 

mengukur taraf intensitas sebelum dan 

sesudah teredam oleh specimen pada 

frekuensi yang telah ditentukan untuk 

mendapatkan nilai taraf intensitas bunyi 

(dB) yang terekam oleh masing – masing 

microphone. 

Pada gambar 3 menunjukkan input yang 

diberikan melalui perangkat lunak Audio 

Frequency Generator pada 20 Hz untuk 

bahan peredam yumen board dengan 

ketebalan 10 mm. 
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Gambar 3. Input di Audio Frequency 

Generator pada 20 Hz untuk bahan yumen 

board ketebalan 10 mm. 

 

Pada frekuensi 20 Hz dihasilkan nilai 

intensitas bunyi yang terlihat pada 

perangkat lunak  Visual Analyser di 

microphone 1 (M1) sebesar 3.59 dB. 

Gambar 4.a dan 4.b menunjukkan 

frequency spectrum dan phase spectrum 

pada 20 Hz di microphone 1 (M1) sebelum 

melalui bahan peredam styrofoam. 

 

 
(4.a) 

 
(4.b) 

Gambar 4. Hasil pengujian dengan Visual 

Analyser pada 20 Hz di microphone 1 (M1) 

sebelum melalui bahan peredam yumen 

board ketebalan 10 mm (a) frequency 

spectrum (b) phase spectrum. 

Pada frekuensi 20 Hz dihasilkan nilai 

intensitas bunyi yang terlihat pada 

perangkat lunak  Visual Analyser di 

microphone 2 (M2) sebesar 1.86 dB. 

Gambar 5.a dan 5.b menunjukkan 

frequency spectrum dan phase spectrum 

pada 20 Hz di microphone 2 (M2) setelah 

melalui bahan peredam styrofoam.  

 

 

 

 

 

 

(5.a) 

 

 

 

 

 

(5.b) 

 

Gambar 5. Hasil pengujian dengan Visual 

Analyser pada 20 Hz di microphone 2 (M2) 

setelah melalui bahan peredam yumen 

board ketebalan 10 mm (a) frequency 

spectrum (b) phase spectrum  

 

Pada gambar 6 menunjukkan input yang 

diberikan melalui perangkat lunak Audio 

Frequency Generator pada 2000 Hz untuk 

bahan peredam yumen board dengan 

ketebalan 10 mm. 

 

 
Gambar 6.  Input di Audio Frequency 

Generator pada 2000 Hz untuk bahan 

peredam yumen board ketebalan 10 mm. 

 

Pada frekuensi 2000 Hz dihasilkan nilai 

intensitas bunyi yang terlihat pada 

perangkat lunak  Visual Analyser di 

microphone 1 (M1) sebesar 31.83 dB. 

Gambar 7.a dan 7.b menunjukkan 

frequency spectrum dan phase spectrum 

pada 2000 Hz di microphone 1 (M1) 

sebelum melalui bahan peredam yumen 

board. 
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(7.a) 

 

(7.b) 

Gambar 7. Hasil dengan Visual Analyser 

pada 2000 Hz di microphone 1 (M1) 

sebelum melalui bahan peredam yumen 

board ketebalan 10 mm  (a) frequency 

spectrum (b) phase spectrum  

 

Pada frekuensi 2000 Hz dihasilkan nilai 

intensitas bunyi yang terlihat pada 

perangkat lunak  Visual Analyser di 

microphone 2 (M2) sebesar -4.43 dB. 

Gambar 8.a dan 8.b menunjukkan 

frequency spectrum dan  phase spectrum 

pada 2000 Hz di microphone 2 (M2) setelah 

melalui bahan peredam yumen board 

ketebalan 10 mm.  

 

 

 

 

 

(8.a) 

 

 

 

 

 

(8.b) 

Gambar 8. Hasil dengan Visual Analyser 

pada 2000 Hz di microphone 2 (M2) setelah 

melalui bahan peredam yumen board 

ketebalan 10 mm  (a) frequency spectrum    

(b) phase spectrum 

Dari pengambilan data percobaan maka 

dihasilkan nilai intensitas dalam satuan dB 

yang terekam oleh microphone 1 dan 

microphone 2. Nilai ini digunakan untuk 

menghitung nilai koefisien serap bunyi dari 

masing – masing bahan peredam. Gambar 9 

menunjukkan hasil nilai koefisien serap 

bunyi atau NAC (Noise Absorbtion 

Coefficient) pada dari 20 Hz sampai dengan 

2000 Hz untuk bahan peredam yumen 

board ketebalan 10 mm, 20 mm, 30 mm 

dan 40 mm. Ketebalan bahan peredam pada 

yumen board sangat mempengaruhi nilai 

koefisien serap bunyi. Pada ketebalan 40 

mm hasil menunjukkan lebih stabil 

meredam bunyi. Tabung Kundt harus 

terhindar adanya gangguan suara yang 

masuk dari luar tabung, sehingga akan 

sangat mempengaruhi intensitas yang 

diterima oleh microphone. 

 
 

Gambar 9.  Hasil nilai koefisien serap bunyi 

atau NAC (Noise Absorbtion Coefficient) 

pada dari 20 Hz sampai dengan 2000 Hz 

untuk bahan peredam yumen board pada 

variasi ketebalan 10 mm, 20 mm, 30 mm 

dan 40 mm. 

 

Kesimpulan   

 

1. Frekuensi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 20 Hz sampai 

dengan 2000 Hz. yang masih termasuk 

dalam frekuensi audiosonik yaitu 
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frekuensi yang masih bisa didengar 

telinga manusia. 

2. Periode (T) adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk membentuk satu 

gelombang, besar nilai periode pada 

frekuensi yang di gunakan pada 

penelitian ini berkisar 0,05 sampai 

dengan 0,0005 (s). 

3. Nilai koefisien serap bunyi dari 

specimen yumen board ketebalan 10 

mm dari -1 sampai 1.69,  ketebalan 20 

mm dari -0.88 sampai 1.29, ketebalan 

30 mm dari -0.83 sampai 1, ketebalan 

40 mm dari -0.73 sampai 0.99. 
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Pemodelan Matematika Menggunakan Microsoft Excel 
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Abstrak 
Terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi operasi pesawat udara untuk menjadi efisien 

dan selamat, di antaranya adalah menjaga berat dan keseimbangan dengan baik. Perhitungan 

berat dan keseimbangan yang akurat merupakan hal yang penting terutama karena letak pusat 

gravitasi mempengaruhi kinerja pesawat udara. Sekalipun terdapat buku panduan dari pabrikan 

pesawat udara dan bahkan perangkat lunak atau sistem informasi berbayar tertentu untuk 

menentukan letak pusat gravitasi, kadang-kadang diperlukan upaya menggunakan sumber daya 

yang mudah didapat berupa aplikasi komputer yang umum dengan terlebih dahulu mengekstrak 

informasi dari buku panduan dan membuat pemodelan matematika dari informasi tersebut 

kemudian diterapkan pada aplikasi komputer tersebut. Dalam makalah ini dikemukakan suatu 

upaya sederhana penentuan pusat gravitasi pesawat udara dengan pemodelan matematika 

menggunakan Microsoft Excel. Model matematika yang dikembangkan dapat digunakan untuk 

bahan belajar perhitungan berat dan keseimbangan pesawat udara dan membangun perangkat 

lunak atau sistem informasi yang dapat diterapkan untuk maskapai penerbangan. 

Kata kunci : berat dan keseimbangan, pusat gravitasi, model matematika, aplikasi komputer 

Pendahuluan 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis 

pada saat masih aktif sebagai Aircraft 

Performance Engineer di sebuah 

perusahaan swasta bernama Flight Focus 

(FF) Pte Ltd (selanjutnya disebut 

perusahaan) sekira tahun 2012. Penelitian 

ini dilatarbelakangi keinginan perusahaan 

untuk menawarkan solusi yang lebih mudah 

dan murah bagi para calon pelanggan yaitu 

maskapai penerbangan dalam melakukan 

perhitungan berat dan keseimbangan 

(Weight and Balance, disingkat WB, 

selanjutnya disebut WB) dari pesawat udara 

yang dimilikinya sebelum terbang.  

Perhitungan WB sangat diperlukan 

karena merupakan salah satu faktor vital 

yang menentukan operasi pesawat udara 

yang efisien dan selamat[1], salah satunya 

berdasarkan karakteristik pesawat udara itu 

sendiri sebagaimana yang didefinisikan 

dalam dokumen Weight and Balance 

Manual (WBM)[2]. 

Pada awalnya, perhitungan WB 

dilakukan secara manual oleh seorang Load 

Master menggunakan lembar khusus yang 

disebut Load and Trim Sheet (disingkat 

LTS, selanjutnya disebut LTS), 

sebagaimana ditunjukkan Gambar 1 dari 

pesawat udara Airbus A320-232 berikut:  
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Gambar 1. Load and Trim Sheet[2] 

 

Perhitungan WB oleh Load Master 

dilakukan pada lembar tersebut dan angka-

angka hasil perhitungan pun ditampilkan 

pada lembar tersebut.  

Namun dengan berkembangnya sistem 

komputer dan informasi, pelaku 

perhitungan WB cenderung berubah dari 

manusia ke sistem komputer yang canggih. 

Sistemnya dapat berupa modul aplikasi 

yang terpasang di kokpit bagi pilot[3], 

sampai sistem lebih besar dan rumit, 

misalnya karena sistem ini bisa saja 

dipadukan dengan sistem pemesanan tiket. 

Dengan sistem komputer ini, 

penggunaan LTS sudah tidak diperlukan 

lagi karena sistem tersebut dapat langsung 

menampilkan atau mencetak angka-angka 

hasil perhitungan WB. 

Pada dasarnya sistem ini sangat 

mendukung operasi penerbangan. Namun 

karena besar dan rumitnya sistem, biaya 

pengembangan, operasional, dan 

perawatannya cukup mahal. Belum lagi jika 

penggunaannya berbayar untuk jangka 

waktu tertentu. Tentunya ini memberatkan 

maskapai penerbangan yang hanya 

mempunyai kemampuan keuangan yang 

terbatas. Bahkan maskapai penerbangan 

yang mempunyai kemampuan keuangan 

yang memadai belum tentu juga akan 

menggunakan sistem ini jika ada pilihan 

lain yang lebih mudah dan murah. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk dapat menjadi dasar pengembangan 

sistem komputer WB yang canggih tetapi 

dengan perhitungan yang cukup sederhana 

sehingga lebih mudah dan murah. Dengan 

demikian sistem yang dikembangkan ini 

diharapkan dapat menjadi pilihan yang 

kompetitif di pasaran bagi banyak maskapai 

penerbangan. 

Metodologi 

Penelitian ini didahului dengan pelatihan 

bagi penulis oleh praktisi WB yaitu Load 

Master dari maskapai penerbangan AirAsia 

Malaysia yang juga merupakan calon 

pelanggan. Tema pelatihan ini terutama 

berkaitan dengan penggunaan LTS, 

termasuk perhitungan WB menggunakan 

lembar tersebut supaya penulis mempunyai 

gambaran dan pengalaman bagaimana 

melakukan perhitungan WB secara manual. 

Tugas penulis dalam penelitian ini 

sesuai dengan posisi sebagai Aircraft 

Performance Engineer adalah mengekstrak 

informasi dari literatur berupa WBM yang 

dipergunakan maskapai penerbangan baik 

untuk training atau operasi penerbangan 

kemudian menilai apakah informasi dari 

dokumen tersebut dapat diterapkan menjadi 

aplikasi komputer untuk perhitungan WB. 

Penulis dalam prakteknya langsung 

menggunakan informasi dari dokumen 

dengan menerapkannya menjadi model 

matematika menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel (disingkat MS Excel, 

selanjutnya disebut Excel) 2007. 

Pembuatan model matematika dirasa 

penulis sesuai dengan kebutuhan karena 

berangkat dari masalah nyata yang dapat 
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dinyatakan dengan model matematika. 

Dengan model matematika, dapat diperoleh 

solusi matematika. Dengan adanya solusi 

matematika ini, dapat diperoleh interpretasi 

atau dilakukan prediksi yang bermanfaat 

bagi penyelesaian atau perbaikan masalah 

nyata tersebut[4][5][6]. 

Penggunaan Excel dilakukan karena 

dianggap penulis merupakan aplikasi 

komputer yang fiturnya cukup sederhana 

dan penggunaannya juga cukup mudah, di 

samping Excel merupakan aplikasi yang 

sudah terpasang pada komputer yang 

disediakan perusahaan. Namun di dunia ini 

ternyata Excel cukup memadai untuk 

pemodelan matematika untuk banyak 

keperluan para profesional[7][8].  

Penulis melakukan penelitian dengan 

studi kasus keluarga pesawat udara Airbus 

A320 karena calon pelanggan awal 

mempunyai armada pesawat udara dengan 

jenis tersebut. Namun karena ada kesamaan 

kelas dengan B737, pada perkembangan 

selanjutnya penelitian juga dilakukan 

terhadap jenis pesawat udara lain, yaitu 

B737-400 dengan dasar dokumen WBM 

dari jenis pesawat udara ini[9].  

Penelitian yang dilakukan juga 

mempunyai tujuan lanjutan untuk membuat 

model matematika yang dapat diserahkan 

kepada Software Developer untuk ditulis 

dengan kode pemrograman guna 

mengembangkan sistem perhitungan WB 

pesawat udara yang canggih. 

Model matematika yang dibangun 

sendiri menggunakan fungsi-fungsi dalam 

bagian formula Excel yang umum, 

misalnya: 

 Penjumlahan angka atau sel dengan + 

 Pengurangan angka atau sel dengan - 

 Perkalian angka atau sel dengan * 

 Pembagian angka atau sel dengan / 

 Penjumlahan sederet sel dengan SUM 

 Fungsi IF 

 Fungsi MAX 

 Fungsi LOOKUP 

 

Penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa tahap. Pelatihan WB di atas 

merupakan pra-penelitian. Selanjutnya 

penelitian dilakukan dengan pentahapan 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2. Pentahapan Penelitian 

 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah 

pembuatan model matematika untuk 

menentukan pusat gravitasi (Center of 

Gravity, disingkat CG, selanjutnya disebut 

CG) pesawat udara yang berisi muatan. 

Muatan ini sendiri terdiri dari berat awal 

pesawat udara sebagai Dry Operating 

Weight (disingkat DOW, selanjutnya 

disebut DOW) yang juga berkaitan dengan 

Dry Operating Index (disingkat DOI, 

selanjutnya disebut DOI) dan Dry 

Operating Centre of Gravity (disingkat 

DOCG, selanjutnya disebut DOCG), dan 

beban dari item-item kargo, bahan bakar, 

dan penumpang. 

Model matematika ini sendiri 

berdasarkan ukuran fisik pesawat udara dan 

sistem koordinat rujukan yang ditetapkan 

untuk acuan perhitungan momen serta 

besaran lain yang terkait, seperti panjang 

kord rujukan (Reference Chord, disingkat 

RC, selanjutnya disebut RC) sebagaimana 

ditunjukkan gambar berikut: 

 

 

Studi Literatur

Pembuatan model matematika berdasarkan 
dokumen WBM

Perhitungan WB dengan input data dari contoh 
pada dokumen WBM 

Perbandingan output perhitungan WB dengan 
nilai yang sudah diberikan pada dokumen WBM
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Gambar 3. Sistem Koordinat Rujukan[2] 

 

Pada gambar di atas, letak datum adalah 

2.540 m di depan ujung hidung pesawat 

udara, panjang RC = 4.1935 m dengan jarak 

tepi depan RC dari datum adalah 17.8015 

m, dan posisi 25%RC adalah 18.850 m dari 

datum. 

Dengan prinsip momen M, tiap item 

dengan berat (Weight, disingkat W, 

selanjutnya disebut W) mempunyai lengan 

momen yang besarnya didapat dengan 

dihitung posisinya dari datum sebagai H-

arm dan diacukan pada posisi 25%RC 

sebagai H25. Jarak antara posisi item dan 

H25 disebut sebagai d sebagaimana 

ditunjukkan gambar berikut: 

 

 
Gambar 4. Prinsip Momen[2] 

 

Penentuan letak CG pada saat tanpa 

bahan bakar (zero fuel) ZFCG dan saat 

lepas landas (take off) TOCG dapat dicari 

dari persamaan-persamaan berikut[2]: 

 

zerofuel

oloadedcsengeronboardpasaftemptyaircr

W

MMM
ZFCG

arg


takeoffl

dfuelonboaroloadedcsengeronboardpasaftemptyaircr

W

MMMM
TOCG




arg  

 

Penggunaan indeks juga bisa dilakukan 

untuk penyederhanaan yang 

merepresentasikan berat dan lokasi tiap 

bagian sebagaimana ditunjukkan 

persamaan berikut[2]: 

 
 

K
C

HarmHW
K

C

M
IIndex item

itemitem 


  

 

Dengan demikian, indeks pada saat 

tanpa bahan bakar ZFIndex dan saat lepas 

landas TOIndex dapat juga digunakan dari 

persamaan-persamaan berikut[2]: 

 

oloadedcsengeronboardpasaftemptyaircr IIIZFI arg  

dfuelonboaroloadedcsengeronboardpasaftemptyaircr IIIITOI  arg  

 

Penelitian dibatasi untuk konfigurasi 

tempat duduk campuran yang terdiri dari: 

 1 klas bisnis (kabin OA) 

 2 klas ekonomi (kabin OB dan OC) 

dengan lengan momen kabin rata-rata 

sebagaimana ditunjukkan gambar berikut: 

 

 
Gambar 5. Lengan Momen Kabin[2] 

 

Sesuai jenis dan konfigurasi pesawat 

udara, terdapat data berat maksimum kargo 

dalam kompartemen-kompartemen yang 

ada (1, 3, 4, dan 5) sebagaimana 

ditunjukkan tabel berikut: 

 

Tabel 1. Lengan Momen Kompartemen 

Kargo[2] 

 

 
 

Data di atas didapat dari perhitungan tiap 

kompartemen kargo sebagaimana 

ditunjukkan gambar-gambar berikut: 
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Gambar 6. Kompartemen Kargo 1[2] 

 

 
Gambar 7. Kompartemen Kargo 3[2] 

 

 
Gambar 8. Kompartemen Kargo 4[2] 

 

 
Gambar 9. Kompartemen Kargo 5[2] 

 

Selain data di atas, ditambahkan juga 

data lengan momen untuk posisi pilot yaitu 

5.085 m, galley depan yaitu G1 dan G2A 

berturut-turut sebesar 6.645 m dan 8.357 m, 

serta galley belakang yaitu G5 sebesar 

33.162 m. 

Perhitungan letak CG dilakukan dengan 

menggunakan data-data di atas sebagai data 

awal yang memang dimiliki pesawat udara 

secara bawaan, antara lain H-arm dari 

semua kabin penumpang, semua 

kompartemen kargo, kokpit, dan galley 

depan serta belakang. Sebagai masukan 

(input) yang dapat bervariasi dalam 

penerbangan adalah jumlah penumpang 

tiap kabin, berat kargo tiap kompartemen, 

dan berat serta kerapatan bahan bakar. 

Alur perhitungan letak CG ditunjukkan 

oleh diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Alir Perhitungan 

Lokasi CG 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini diasumsikan berat 

penumpang adalah 84 kg untuk 

penerbangan regular (termasuk 6 kg berat 

bagasi yang dibawa ke dalam kabin) sesuai 

rekomendasi dokumen JAR-OPS 1 Subpart 

J[2]. Adapun berat awak kabin adalah 75 kg 

(termasuk 3 kg berat bagasi yang dibawa) 

dan berat awak kokpit adalah 85 kg 

(termasuk 3 kg berat bagasi yang dibawa). 

Sebagai acuan nilai, diambil contoh yang 

diberikan dalam dokumen WBM[2], di 

mana diasumsikan bahwa DOW sebesar 

43,500 kg sedangkan DOCG adalah 8.90 m.  

Data muatan yang diberikan adalah: 

 Kompartemen kargo 1 = 1,000 kg 

 Kompartemen kargo 3 = 2,000 kg 

 Kompartemen kargo 4 = 500 kg 

 Kompartemen kargo 5 = 200 kg 

 Kabin OA = 10 penumpang 

 Kabin OB = 50 penumpang 

Data awal: 

 H-arm: kabin penumpang, 
kompartemen kargo, 

kokpit, galley 

 Batas maksimum jumlah 

penumpang, berat kargo 

 Jumlah penumpang tiap 

kabin 

 Berat kargo tiap 

kompartemen 

 Berat dan kerapatan 

bahan bakar 

Persamaan 

momen/indeks 

Lokasi 

CG 
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 Kabin OC = 60 penumpang 

 Berat bahan bakar = 14,000 kg 

 Kerapatan bahan bakar = 0.80 kg/l 

Dalam perhitungan, diperlukan juga data 

indeks bahan bakar sebagaimana 

ditunjukkan potongan data pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 2. Indeks Bahan Bakar[2] 

 
 

Dalam WBM, diberikan juga koreksi-

koreksi akibat simpangan-simpangan yang 

mungkin terjadi dari beberapa sumber, 

terutama dari item-item muatan yang 

terlibat. 

Dalam dokumen WBM, diberikan hasil 

dalam LTS sebagai berikut: 

 

 
Gambar 11. LTS pada Contoh dalam 

WBM[2] 

 

Model matematika yang dikembangkan 

pada dasarnya memberikan hasil yang 

sejalan, tetapi terdapat selisih-selisih. Salah 

satu sebab yang memungkinkan terjadinya 

hal ini adalah karena model matematika 

yang dikembangkan tidak menyertakan 

koreksi-koreksi sebagaimana yang terdapat 

dalam WBM. 

Selain itu, pembulatan-pembulatan yang 

dilakukan secara otomatis oleh Excel juga 

ikut berkontribusi memungkinkan 

terjadinya selisih-selisih tersebut. 

Kesimpulan 

Pada dasarnya model matematika yang 

dikembangkan untuk perhitungan berat dan 

keseimbangan pesawat udara 

menggunakan Excel ini dapat diterapkan. 

Namun karena masih terdapatnya selisih-

selisih dari hasil perbandingan dengan 

contoh yang ada dalam WBM, perlu 

ditambahkan koreksi-koreksi yang 

diperlukan. 
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Abstrak 
Dewasa ini, sangat banyak struktur bangunan berbentuk shell yang dibangun untuk berbagai 

tujuan. Alasan utamanya adalah karena keindahan tampilan dari struktur tersebut. Dalam 

perancangan, biasanya struktur ini dimodelkan dengan menggunakan elemen shell untuk 

mendapatkan hasil dengan akurasi yang lebih baik. Hanya saja pemodelan dengan 

menggunakan elemen shell membutuhkan konsep dan analisis matematika yang cukup rumit 

bagi para praktisi kebanyakan. Sebagai solusi, makalah ini memperkenalkan suatu teknik 

pendekatan tentang bagaimana suatu struktur shell kontinum dimodelkan dengan elemen 

batang. Elemen batang sendiri adalah suatu elemen yang paling sederhana dalam konsep 

komputasi struktur yang lebih mudah dimengerti dan juga lebih mudah dijadikan program 

komputasi. Hasil akhir menunjukkan tingkat akurasi rata-rata teknik pendekatan ini dalam 

menghitung lendutan suatu struktur shell kontinum adalah sekitar 75% ketika dibandingkan 

dengan program komputasi berbasiskan metode elemen hingga yang menggunakan elemen 

solid.   

Kata kunci : Shell Kontinum, Elemen Batang, Lendutan, Metode Elemen Hingga 

 

1. Pendahuluan 

 Kemampuan elemen shell dalam 

memodelkan bentuk-bentuk struktur 

dengan bentuk geometri yang memiliki 

banyak kelengkungan menjadi elemen shell 

sangat popular untuk digunakan 

dibandingkan dengan jenis elemen lainnya. 

Berbagai teori tentang elemen ini terus 

berkembang sampai sekarang. Model-

model elemen shell juga telah 

diperkenalkan dari bentuk yang paling 

sederhana sampai bentuk yang rumit, dari 

bentuk dua dimensi ke bentuk tiga dimensi, 

penggunaan elemen satu layer sampai multi 

layer, dari elemen yang menggunakan orde 

rendah sampai tinggi dan seterusnya.  

 Meskipun elemen shell ini terbukti 

mampu memodelkan bentuk-bentuk 

geometri yang sulit dan juga mampu 

diaplikasikan ke dalam program komputasi 

berbasiskan elemen hingga, akan tetapi 

konsep matematika yang menyertai elemen 

ini seringkali menjadi kendala utama bagi 

para praktisi. Persamaan matematika yang 

dibutuhkan cukup rumit sehingga 

pengembangan model ini hanya dilakukan 

oleh kalangan terbatas.    

Di sisi lain, keberadaan elemen batang 

yang merupakan elemen yang paling 

sederhana untuk dipahami dan sangat 

mudah diterapkan ke dalam program 

komputasi sangatlah popular Jika 

penggunaan elemen batang ini dapat 

diterapkan ke bentuk-bentuk geometri 

struktur kontinum yang sulit seperti shell, 

hal ini akan sangat membantu para praktisi 

dalam memahami karakteristik umum dari 

struktur shell kontinum yang diamati. 

Sayangnya sejauh ini, belum ada referensi 

yang memperlihatkan pengembangan yang 

dilakukan untuk memodelkan bentuk 
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struktur shell kontinum dengan 

memanfaatkan elemen batang.  

Tujuan dari makalah ini adalah 

memperkenalkan suatu metode pendekatan 

dalam memodelkan suatu struktur shell 

kontinum dengan memanfaatkan elemen 

batang yang sederhana. 

2. Konsep Dasar Metode Pendekatan1,2 

 Struktur shell kontinum pada awalnya 

dimodelkan dengan elemen pelat segi 

empat yang memiliki ketebalan ct . 

Kemudian, elemen pelat segi empat ini 

dibagi menjadi 4 buah elemen pelat segitiga 

yang memiliki ketebalan yang sama sebesar 

2/ct  (Gambar 1a). Di sisi lain, elemen pelat 

segi empat ini juga didekati dengan 6 buah 

elemen batang yang disusun seperti 

ditunjukkan Gambar 1b. Matrik kekakuan 

dari elemen-elemen batang ini dapat 

disusun dengan mudah, hanya saja dengan 

harga luas penampang yang belum 

diketahui. Dengan menggunakan asumsi 

pendekatan bahwa matriks kekakuan total 4 

buah elemen pelat segitiga sama dengan 

matrik kekakuan total 6 buah elemen 

batang, maka luas 6 buah penampang untuk 

elemen batang dapat didekati.  
 

2.1. Elemen Pelat 

 Sebagaimana yang diperlihatkan 

Gambar 1a, satu buah elemen pelat segi 

empat dengan ketebalan tc (nomor nodal 1-

2-3-4) didekati dengan empat buah pelat 

segi tiga dengan ketebalan tc/2 dan luas area 

Sc (lihat elemen-elemen dengan nomor 

nodal 1-3-4, 1-2-3, 1-2-4, and 2-3-4).  

 

 
 

Gambar.1 Satu buah elemen pelat segi 

empat didekati dengan (a).4 buah elemen 

pelat segi tiga (atas), dan (b).6 buah 

elemen batang (bawah) 

 

 Matrik kekakuan untuk elemen pelat 

segi empat ini merupakan jumlah total dari 

4 buah matrik kekakuan elemen segi tiga 

seperti yang diberikan oleh Pers.(1). 

 

1 14
, 1

T
K F B FTOTAL plate j j jj

 
  

            
 

   ...  (1) 

dimana 

1 0 0 01 1

0 0 0 1 1 1

1 0 0 02 2

0 0 0 1 2 2

1 0 0 03 3

0 0 0 1 3 3

x y

x y

x y
Fj

x y

x y

x y
j

  
 

 
 
 
 
 
 
  

 dan 

  

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 02

0 0 0 0

0 0 0 0

E Ec c
t G Gc c cB Scj

G Gc c

E Ec c





  

 
 
  
  

   
 
 

. 

Sementara notasi j melambangkan jumlah 

elemen pelat segi tiga yang mewakili satu 

elemen pelat segi empat. 

 

2.2. Elemen Batang 

 Sebagaimana yang diperlihatkan oleh 

Gambar.1b, elemen pelat segi empat 

didekati dengan enam buah elemen batang 

yang menghubungkan nomor-nomor nodal 

berikut ini: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, 1-3 and 2-4. 

Matrik kekakuan dari setiap batang dapat 

thickness, tc 1 
2 

3 
4 

1 

4-sides plate element 

thickness, tc/2 

1 

thickness, tc/2 

2 3 

4 

4-triangular elements 

1 2 

3 4 

1 
2 

3 4 

thickness, tc 

1 2 

3 4 

1 

4-sides plate element 

1 
2 

3 
4 

1 

2 5 
6 

6-bars element 

3 

4 
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dihitung dengan menggunakan Pers.(2) 

berikut ini. 

  

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

 

 


 

 

 
 
 
 
 

c c c s c c c s

AE c s s s c s s s
Kt c c c s c c c sL

c c s s c s c c

 ... (2) 

dimana  A b tc dan cos sin  c dan s .   

Matrik kekakuan total dari enam elemen 

batang ini dihitung dengan menggunakan 

Pers.(3) berikut: 

       1 1 2 2 6 6,         K t B K B K B Kt t tTOT BAR c   ...

 (3) 

dimana Bi  dan  Kti  adalah lebar dari 

penampang dan matrik kekakuan dari 

elemen batang ke-i dalam Pers.(2). 

 

2.3. Penghitungan Luas Penampang 

Ekivalen 

 Luas penampang ekivalen (A1 sampai 

A6) dapat didekati dengan menggunakan 

persamaan pendekatan  

 [KTOTAL,plate]= [KTOT,BAR] ... (4) 

 

 Kesalahan penghitungan dihitung dari 

selisih diantara kedua matriks kekakuan 

total tersebut. Kesalahan diminimalkan 

dengan menggunakan kriteria minimax [3] 

sebagaimana dijelaskan oleh Pers.(5) 

berikut: 

 
2

min TOTAL ,plate TOT ,BARV K K          ... 

(5) 

kemudian dengan menggunakan 

diferensiasi harga min

k

V
0

A





 akan diperoleh 

harga penampang ke enam batang. 

 

2.4. Sistem Koordinat 

 Satu hal yang harus diperhatikan adalah 

seluruh luas penampang pendekatan 

dihitung ketika elemen berada dalam sistem 

koordinat lokal. Oleh karena itu, suatu 

sistem transformasi dibutuhkan untuk 

mengubah sistem elemen pelat segi tiga 

dari koordinat global menuju koordinat 

lokal. 

 

3. Kasus dan Pembahasan 
 

3.1. Struktur Pelat Datar 

 Bab ini ditujukan untuk memverifikasi 

keefektifan metode pendekatan yang telah 

diperkenalkan pada bab sebelumnya. 

Seperti diberikan oleh Gambar 2, suatu 

model sederhana berbentuk struktur pelat 

datar digunakan sebagai contoh. Dimensi 

pelat yang digunakan 10000mm10000mm 

dengan jumlah meshing sebanyak nm. 

Beberapa jenis tumpuan sebagaimana 

terlihat pada Tabel.1 digunakan dalam 

perhitungan. Material pelat diasumsikan 

terbuat dari beton dengan elastisitas E=20 

kN/mm2 dan rasio poison 0.5. Proses 

verifikasi dibatasi hanya untuk 

mendapatkan besarnya deformasi dari 

nodal-nodal pelat yang nantinya akan 

diperbandingkan dengan perhitungan 

melalui penerapan metode elemen hingga. 

 Tabel 2 memperlihatkan perbandingan 

antara luas penampang batang hasil 

penghitungan dengan metode pendekatan 

yang dikembangkan dalam variasi ukuran 

meshing. Tabel 3 memperlihatkan 

perbandingan lendutan nodal maksimum 

dari struktur batang dengan luas 

penampang batang diperoleh melalui 

metode pendekatan dengan lendutan nodal 

maksimum secara teoritis.  

 Beberapa hal penting yang bisa 

disimpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk model-1 dan model-2 yang 

menggambarkan kasus out-of-plane 

bending (OPB), keakuratan hasil 

lendutan diberikan oleh ukuran meshing 

a/b=2 (rata-rata 0.93), kemudian diikuti 

oleh ukuran meshing a/b=1 (rata-rata 

0.76), dan terakhir a/b=1/2 (rata-rata 

0.45). Untuk model-4 yang 

menggambarkan kasus in-plane bending 

(IPB), keakuratan hasil lendutan 

diberikan oleh, berturut-turut dari yang 

terbaik, a/b=1 (rata-rata 1.), a/b=1/2 

(0.9) dan a/b=2 (1.3). Untuk kasus 

beban aksial, diberikan oleh model-3, 

pola keakuratan hasil hampir mirip 
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dengan kasus OPB, dimana keakuratan 

yang paling baik diberikan oleh ukuran 

meshing a/b=2 (0.94), diikuti a/b=1 

(0.77) dan a/b=1/2 (0.44). Untuk model 

dengan tumpuan diberikan di seluruh 

sisi, seperti diperlihatkan oleh Model-5, 

akurasi hasil terbaik diberikan oleh 

ukuran meshing a/b=1 (0.89), diikuti 

oleh a/b=2 dan a/b=1/2. 

2. Dari poin-1 diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pemilihan tipe meshing sangat 

erat kaitannya dengan tipe kondisi batas 

dari model. Ketika model hanya ditumpu 

pada bagian sisi kiri dan kanan (bukan 

tipe tertutup) seperti yang diberikan oleh 

model-1 sampai dengan model-4, bentuk 

meshing terbaik diberikan dengan 

memperkecil ukuran panjang meshing 

pada sisi yang bebas dari tumpuan (lihat 

ukuran meshing a/b=2). Ketika model 

ditumpu pada seluruh sisi model (tipe 

tertutup), bentuk meshing terbaik 

diberikan oleh ukuran mesh a/b=1. 

3. Dari hubungan lendutan yang dihasilkan 

dengan luas penampang tiap batang, 

beberapa hal penting dinyatakan sebagai 

berikut: (i) Luas penampang terbesar 

untuk batang bracing, ABR, diberikan 

hanya ketika ukuran mesh a/b=1, (ii) 

Peningkatan ukuran sisi meshing, 

sebagai contoh pada ketinggian mesh, 

“a” atau lebar mesh, “b”, berdampak 

dengan menurunnya luas penampang 

batang AB atau AC. (iii) Disamping harga 

luas penampang, lendutan yang 

diperoleh juga erat kaitannya dengan 

jenis tumpuan yang diberikan kepada 

model. Untuk model-1 dan -2, kekakuan 

model akan lebih besar dalam arah 

sumbu-x akibat pengaruh pemberian 

tumpuan disisi kiri dan kanan model dan 

akan lebih kecil dalam arah sumbu-y 

karena tidak ada tumpuan diberikan 

dalam arah tersebut. Jika ukuran mesh 

yang digunakan a/b=2, berarti harga 

b<a, oleh karena itu luas penampang AB 

akan bertambah dan sebaliknya AC akan 

berkurang. Akibatnya defleksi dalam 

arah sumbu-z akan menjadi lebih besar 

(1.12 mm pada Tabel 3) karena kekakuan 

struktur dalam arah-y tetap kecil. 

Sebaliknya jika ukuran mesh yang 

digunakan a/b=1/2, berarti harga a<b, 

akan menyebabkan luas penampang AC 

meningkat, sehingga kekakuan dalam 

arah sumbu-y juga meningkat. Hal ini 

akan memperkecil defleksi yang terjadi 

(0.43 mm pada Tabel 3). (iv) Untuk 

kasus aksial, diperlihatkan oleh Model-

3, dengan alasan yang sama dengan 

OPB, ukuran mesh a/b=2 akan 

memberikan harga defleksi dalam arah 

sumbu-x lebih besar daripada ukuran 

mesh a/b=1/2. (v) Untuk kasus IPB, 

diberikan oleh model-4, defleksi 

terbesar dalam arah sumbu-y akan 

diberikan oleh ukuran mesh a/b=1/2, 

karena harga AB akan lebih kecil 

sedangkan harga AC akan besar. 

Sebaliknya defleksi akan kecil pada 

ukuran mesh a/b=2, karena harga AB 

akan besar sedangkan AC akan kecil. (vi) 

Untuk model-5 dimana kekakuan 

struktur sama dalam arah sumbu-x dan –

y, ukuran mesh a/b=1, akan 

memberikan hasil defleksi terbaik 

dibandingkan ukuran mesh lainnya. 

 

 

Gambar.2 Struktur pelat datar dan bentuk meshing 

Left Side (LS) Right Side (RS) 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

G 
H 

Central Side (CS) 

Lb=n× La=m×a b 

a 

Meshing 

Size 

x 
y 

z AB 

AC 

ABR 
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Table 1. Variasi Model yang Digunakan 
Cases Left Side Right Side Load Condition Type of Load 

Model 1 Simply 
Supported 

Simply 
Supported 

1. Z-Line Load on Central Side 
2. Z-Uniform Load 

Out-of-Plane Bending (OPB) 

Model 2 Clamped Free 1. Z-Line Load on Right Side 
2. Z-Uniform Load  

Out-of-Plane Bending (OPB) 
 

Model 3 Clamped Free 1. X-Line Load on Right Side Axial Loading 

Model 4 Clamped Free 1. Y-Line Load on Right Side In-Plane Bending (IPB) 

Model 5 All Sides are Restrained 1. Z-Uniform Load Out-of-Plane Bending (OPB) 

Tabel 2. Hasil Penghitungan Luas Penampang Batang 

Area Replacement Method (RM) 

m×n = 10×10 
(a/b=1) 

m×n = 20×10 
 (a/b=2) 

m×n = 10×20 
(a/b=1/2) 

ABR 116577. (mm2) 99842. (mm2) 99842. (mm2) 

AB 190849. (mm2) 179649. (mm2) 124694. (mm2) 

AC 190849. (mm2) 124694. (mm2) 179649. (mm2) 

Table 3. Perbandingan lendutan yang diberikan oleh metode pendekatan dengan 3D-FEM  

Cases 
Theory 
(mm) 

 
3D-FEM 

(FEM/Theo) 
(mm) 

Replacement Method (RM/Theo) 

m×n = 10×10 
(a/b)=1 

m×n = 20×10 
(a/b)=2 

m×n = 10×20 
(a/b)=1/2 

Load: LINE case 

Model-1 
Pz=41.20 

kN 
-1.20 

H -1.17 (0.97) -0.915 (0.76) -1.13 (0.94) -0.511 (0.43) 

G -1.16 (0.97) -0.910 (0.76) -1.12 (0.93) -0.510 (0.43) 

F -1.17 (0.97) -0.915 (0.76) -1.13 (0.94) -0.511 (0.43) 

Model-2 
Pz=41.20 

kN 
-19.21 

C -18.57 (0.97) -14.66 (0.76) -17.87 (0.93) -8.62 (0.45) 

E -18.58 (0.97) -14.65 (0.76) -17.93 (0.93) -8.62 (0.45) 

D -18.57 (0.97) -14.66 (0.76) -17.87 (0.93) -8.62 (0.45) 

Model-3 
Px=48.18 

kN 
0.069 

C 0.070 (1.02) 0.054 (0.77) 0.065 (0.94) 0.031 (0.44) 

E 0.067 (0.98) 0.053 (0.77) 0.065 (0.94) 0.031 (0.44) 

D 0.070 (1.02) 0.054(0.77) 0.065 (0.94) 0.031 (0.44) 

Model-4 
Py=824.0 

kN 
-0.809 

C -0.823 (1.02) -0.969 (1.19) -1.13 (1.39) -0.732 (0.90) 

E -0.764 (0.95) -0.913 (1.13) -1.08 (1.33) -0.717 (0.89) 

D -0.823 (1.02) -0.969 (1.19) -1.13 (1.39) -0.732 (0.90) 

Load: UNIFORM case 

Model-1 
wz=0.0824 

kN/mm 

-144.1 
 

H -139.3 (0.97) -110.1 (0.76) -134.7 (0.93) -64.82 (0.45) 

G -139.3 (0.97) -110.1 (0.76) -134.7 (0.93) -64.82 (0.45) 

F -139.3 (0.97) -110.1 (0.76) -134.7 (0.93) -64.82 (0.45) 

Model-2 
wz=0.0824 

kN/mm 
-15.01 

C -14.55 (0.97) -11.35 (0.76) -14.04 (0.94) -7.05 (0.47) 

E -14.37 (0.96) -11.28 (0.75) -13.94 (0.93) -7.04 (0.47) 

D -14.55 (0.97) -11.35 (0.76) -14.04 (0.94) -7.05 (0.47) 

Load: CONCENTRATED case 

Model-5 
Pz=100 kN 

-0.752 G -0.754 (1.00) -0.670 (0.89) -0.570 (0.76) -0.569 (0.76) 

 
Gambar 3. Struktur Panel Silinder 
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     Gambar 4. Struktur Piramida 

3.2. Struktur Panel Silinder 

 Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 

2, panjang bentangan panel silinder 

diasumsikan sama dalam arah sumbu-x dan 

sumbu-y yaitu sebesar 10000 mm. Akan 

tetapi dalam arah sumbu-x, bentangan 

didesain dalam bentuk arch dengan 

menggunakan sudut bukaan x=20o. Untuk 

menggantikan struktur pelat ini dengan 

elemen batang, setiap bentangan dibagi 

dalam n=10 meshing dengan ukuran 

hampir bujur sangkar, a×b=1020×1000 

mm (Gambar 2). Ketebalan pelat 

diasumsikan sama dengan ketebalan 

elemen batang yaitu 350 mm, Material pelat 

diasumsikan terbuat dari beton dengan 

elastisitas 20 kN/mm2 dan rasio poison () 

sebesar 0.2 

 Dengan menerapkan metode pendekatan 

yang diajukan, luas penampang elemen 

batang dapat dihitung seperti yang 

diperlihatkan pada Tabel 4. Untuk 

memverifikasi harga lendutan, model 

diasumsikan ditumpu sederhana pada sisi 

kiri dan kanan, dan permukaan panel 

dibebani dengan beban seragam sebesar 

p=1 kN. Lendutan pada titik A, B, C dan D 

dihitung dengan analisa linear statik. 

Kemudian, lendutan pada titik-titik tersebut 

diperbandingkan dengan hasil lendutan 

metode elemen hingga solid. Hasil 

perbandingan lendutan pada titik-titik ini 

diberikan oleh Tabel.5. 

 

3.3. Struktur Piramida 

 Pada Gambar 4 sebuah struktur piramida 

yang memiliki bentangan yang sama dalam 

arah sumbu-x dan sumbu-y, yaitu sebesar 

20000 mm. Struktur tersebut akan 

digantikan dengan struktur ruang dengan 

mengadopsi penggunaan elemen batang. 

Untuk tujuan ini, panjang bentangan 

struktur dibagi dalam n=20 meshing yang 

berbentuk hampir bujur sangkar. Ketebalan 

Tabel 4 Luas Penampang Pengganti 
Thickness: 

t=350 mm 

Replacement Areas (See Fig.7) 

ABR (mm2) AB (mm2) AC (mm2) 

x=20o 117,776 191,505 194,104 

 
Tabel 5 Perbandingan lendutan antara RM and 3D-FEM 

Type of 

Method 

Deflection (×10-1 mm) 

x=20o 

A B C D 

Type of Load: Uniform Load, p=1 kN 

RM -0.378 -0.219 -0.159 -0.259 

3D-FEM -0.496 -0.297 -0.223 -0.355 

RM/FEM 0.76 0.74 0.72 0.73 

 

Tabel 6 Luas penampang pengganti 

 t=35cm 
Replacement Areas (mm2) (See Fig.7) 

ABR1  ABR2 AB AC  

 100089  139902  196539 196539  

Tabel 7 Perbandingan lendutan antara RM and 3D-FEM 
Type of 

Method 

Deflection (mm) in negative z-direction 

I J1=J3=J5=J7 J2=J4=J6=J8 

Type of Load: Uniform Load, p=1 kN 

RM 0.0339 0.305 0.0596 

3D-FEM 0.0441 0.364 0.0718 

RM/FEM 0.77 0.84 0.83 
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pelat diasumsikan sama dengan ketebalan 

batang sebesar 350 mm. 

 Dengan menerapkan metode 

pendekatan, luas penampang elemen batang 

dapat dihitung seperti yang diperlihatkan 

pada Tabel 6. Untuk verifikasi lendutan, 

model diasumsikan ditumpu sederhana 

pada seluruh sisi terluar piramida dan 

permukaan piramida dibebani dengan 

beban seragam sebesar p=1 kN. Lendutan 

pada titik J1 sampai dengan J8 (Gambar 4) 

dihitung dengan analisa statik linear. 

Kemudian nantinya lendutan-lendutan 

tersebut diperbandingkan dengan model 

piramida yang dibentuk melalui pemodelan 

metode elemen hingga solid. Hasil 

perbandingan lendutan pada titik-titik ini 

diberikan oleh Tabel.7. 

3.4. Pembahasan 

 Dari tiga contoh kasus yang telah 

dikemukan di atas, terlihat bahwa 

penggunaan elemen meshing berbentuk 

bujur sangkar memberikan tingkat akurasi 

lendutan rata-rata sekitar 75% jika 

diperbandingkan dengan model elemen 

hingga solid. Hasil ini dipandang cukup 

baik karena hasil yang diperoleh ini berlaku 

untuk berbagai kasus yang bervariasi. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat 

suatu faktor pengali sebesar 

C=1/(0.75)=1.33 bisa diperkenalkan untuk 

mendapatkan harga lendutan yang lebih 

tepat. 

Kesimpulan 

 Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan 

bahwa struktur batang yang digunakan 

untuk mendekati struktur shell continuum 

cukup mampu mendekati karakteristik 

struktur shell continuum, walaupun hasil 

lendutan yang diberikan, secara rata-rata, 

memiliki perbedaan sekitar 25% 

dibandingkan dengan lendutan yang 

diberikan oleh struktur kontinum. Elemen 

pendekatan yang diajukan hanyalah salah 

satu dari berbagai kemungkinan yang bisa 

digunakan. Oleh karena itu kemungkinan 

perbaikan dalam penggunaan elemen 

pendekatan ini masih sangat 

memungkinkan untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik. 

Referensi 

[1] Satria, E; Kato, S; Nakazawa, S; Form 

Finding of RC Shells Considering Multiple 

Design Loads, The 9th Asian Pacific 

Conference on Shell and Spatial Structure, 

Nagoya, Japan, May, 2009. 

[2]  Fagan, M.J., Finite Element Analysis: 

Theory and Practice, Pearson Education 

Limited, Edinburgh Gate, Harlow - 

England 1999. 

[3] Chapra, S; Numerical Methods for 

Engineering, McGraw-Hill, Singapore, 

1998.  

1132



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-055 

 

91 
 

PENGUKURAN DEBIT POMPA SENTRIFUGAL SUSUNAN SERI 
DAN PARALEL(FLOW RATE MEASUREMENT ON CENTRIFUGAL 

PUMP WITH SERIAL AND PARALEL CONFIGURATION) 

Bambang Herlambang1,*, Djuwana2, Fifit Astuti3 dan Yuhan4 
Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Pamulang Banten 
*bambangherlambang@yahoo.com 

 

Abstrak 
Debit aliran merupakan salah satu parameter yang penting dalam menggunakan pompa 

sentrifugal. Untuk menghasilkan pompa dengan debit air yang tinggi maka selain 

menggunakan pompa dengan daya yang tinggi, maka dapat pula digunakan dua pompa atau 

lebih. Konfigurasi yang dapat digunakan adalah seri dan parallel. Untuk mengetahui 

karakteristik pompa dengan susunan seri dan parallel, maka diperlukan proses pengujian. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik debit aliran pompa sentrifugal dengan 

susunan seri dan parallel. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan putaran mesin 1500 – 

2500 rpm dan bukaan katup 25-100%. Pengukuran debit air dilakukan dengan mengamati 

tinggi air dan sudut wiermeter. Dengan menggunakan persamaan debit aliran untuk wiermeter 

maka debit aliran air dapat dihitung. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pompa dengan 

susunan seri menghasilkan debit aliran lebih tinggi dibandingkan dengan susunan parallel. Hal 

ini disebabkan oleh perbedaan tekanan seksi isap dan tekan pada pompa susunan seri lebih 

tinggi dibandingkan dengan susunan parallel. Selisih maksimum debit aliran pompa susunan 

seri dan paralel adalah sebesar 51.95%. Nilai ini lebih besar dari nilai toleransi sebesar 25% 

untuk pompa susunan seri dan paralel. 

 

Kata kunci : Pompa sentrifugal, susunan seri dan paralel, dan debit aliran. 

Pendahuluan 

Salah satu parameter yang perlu 

diperhatikan dalam menggunakan pompa 

sentrifugal adalah debit aliran. Debit aliran 

menyatakan banyaknya aliran volume 

fluida per satuan waktu. Pompa dengan 

kekuatan tinggi dapat menghasilkan debit 

aliran yang besar. Besar debit aliran perlu 

diperhitungkan dalam suatu aplikasi untuk 

memperoleh hasil yang optimum. 

Untuk menghasilkan daya yang besar 

maka biasanya digunakan dua pompa atau 

lebih. Saat ini penggunaan pompa dengan 

jumlah banyak akan menghasilkan 

konfigurasi seri dan parallel. Untuk 

mengetahui karakteristik pompa dengan 

susunan seri dan parallel maka perlu 

dilakukan pengujian. 

Tulisan ini menjelaskan pengujian yang 

dilakukan untuk mengukur debit aliran 

pompa sentrifugal dengan susunan seri dan 

parallel. Pengujian debit pompa dilakukan 

pada berbagai putaran mesin dan bukaan 

katup. Pengukuran debit aliran air 

dilakukan dengan mengukur ketinggian air 

dan sudut pada wiermeter. Debit aliran 

dihitung dengan menggunakan persamaan 

debit aliran untuk wiermeter. 

Metodologi 

Debit aliran menyatakan banyaknya 

volume aliran fluida per satuan waktu. 

Pengukuran debit aliran air dengan 

wiermeter dapat dilakukan dengan 

membaca ketinggian aliran air pada skala 

wiermeter seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2. Debit aliran fluida dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut : 

5
2

8 θ
Q = k 2g h tg

15 2

 
 
   

(1) 
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dengan : 

Q = debit air (m3/det) 

g = percepatan gravitasi (m/det2) 

k = konstanta (=0.5765) 

h = tinggi air dalam skala wiermeter (m) 

 = sudut wiermeter (60) 

 

h

 
Gambar 1. Alat wiermeter untuk mengukur 

debit aliran fluida 

Instalasi pengujian seperti terlihat pada 

Gambar 2. Secara skematis pompa 

digerakkan oleh motor listrik. Air dari bak 

penampungan diisap oleh pompa kemudian 

dialirkan ke wiermeter lalui air dialirkan 

kembali ke bak penampungan. 

Putaran pompa dapat diatur dengan 

menggunakan variable speed (inverter). 

Tekanan isap dan tekan pompa diukur 

dengan manometer. Debit air yang keluar 

dari pompa diukur dengan menggunakan 

wiermeter. 

 

RPM A V

RPM A V

Panel kontrol

Panel kontrol

Pompa

sentrifugal

Manometer

Katup

Sistem saluran

 
Gambar 2. Sistem pengujian pompa 

sentrifugal seri dan paralel 

 

Prosedur pengujian 

a. Periksalah seluruh peralatan, apakah 

semua peralatan dalam keadaan baik. 

b. Periksa air dalam bak penampung. 

c. Periksa manometer pada seksi isap dan 

tekan pompa. 

d. Periksa voltmeter dan ampermeter. 

e. Periksa skala wiermeter. 

f. Periksa katup isap dan tekan pompa 

dan set keadaan terbuka. 

Menjalankan Pompa 

a. Hubungkan kabel listrik masukan dari 

system dengan sumber listrik satu fasa. 

b. Tekan tombol ON pada inverter 

c. Tekan tombol RUN pada inverter 

d. Atur putaran pompa dengan 

menggunakan inverter. 

Pengukuran dan Pengamatan 

a. Untuk setiap kondisi pengujian 

pengukuran dan pengamatan yang 

dilakukan : 

b. Putaran poros pompa dengan 

menggunakan takometer 

c. Tinggi air pada skala wiermeter 

 

Hasil 

Pengukuran debit aliran air dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengubah 

putaran mesin 1500 – 2500 rpm dan bukaan 

katup 25 – 100%. Konfigurasi pompa yang 

digunakan adalah seri dan parallel. Hasil 

pengujian debit aliran air pada berbagai 

putaran pompa dan bukaan valve 

ditunjukkan pada Gambar 3-4. Sedangkan 

selisih perbedaan debit aliran antara 

susunan seri dan parallel ditunjukkan pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 3. Debit pompa pada putaran 1500 

rpm 
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Gambar 4.Debit pompa pada putaran 2000 

rpm 

 
Gambar 5. Selisih debit aliran konfigurasi 

seri dan paralel 

Dari Gambar 3–5 terlihat bahwa pompa 

dengan susunan seri menghasilkan debit 

lebih tinggi dibandingkan dengan susunan 

paralel. Hal ini disebabkan pompa pada 

susunan seri menghasilkan perbedaan 

tekanan pada seksi isap dan tekan lebih 

tinggi dibandingkan dengan susunan 

paralel.  

Selisih maksimum debit pompa susunan 

seri dan parallel adalah sebesar 51.95%. 

Nilai ini melebihi nilai toleransi dalam 

penggunaan pompa jenis ini sebesar 25%. 

Dengan demikian untuk menghasilkan 

debit aliran yang lebih tinggi maka pompa 

harus disusun secara seri. 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini telah dilakukan 

pengukuran nilai debit air pompa 

sentrifugal yang disusun secara seri dan 

parallel. Pengujian dilakukan dengan 

memvariasikan putaran mesin dan bukaan 

katup. Pengukuran debit air dilakukan 

dengan mengukur ketinggian air pada 

wiermeter. Debit air dihitung dengan 

menggunakan persamaan debit air untuk 

wiermeter. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

pompa dengan susunan seri menghasilkan 

debit air lebih tinggi dibandingkan dengan 

susunan parallel. Hal ini disebabkan oleh 

pompa dengan susunan seri menghasilkan 

perbedaan tekanan pada seksi isap dan 

tekan lebih tinggi dibandingkan dengan 

susunan parallel. Sedangkan selisih 

maksimum debit aliran air pompa susunan 

seri dan parallel cukup signifikan yaitu 

51.95%. Nilai ini lebih besar dari nilai 

toleransi sebesar 25% sehingga harus 

dipilih pompa dengan susunan seri untuk 

menghasilkan debit aliran yang lebih besar. 
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Optimasi Kinerja Pengaturan Posisi Sistem Servo Hidrolik pada 
Mesin Press 40 Ton 
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1,2Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi (BT MEPPO) 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

Gedung Teknologi 2 No 250-251, PUSPIPTEK Serpong, Tangerang Selatan, Banten – 
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*arif.krisbudiman@bppt.go.id 

 

Abstrak 
Sistem hidrolik banyak digunakan untuk memindahkan beban yang berat, sebagai alat 

pengangkat, mesin press, mesin perkakas, mesin uji tarik, dan industrial robot. Pada industri 

manufaktur banyak menggunakan aktuator hidolik sebagai sistem penggerak, contoh pada 

proses penekanan benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan. Aktuator hidrolik memiliki 

kemampuan untuk memberikan kekuatan yang besar pada kecepatan yang tinggi. Aplikasi 

sistem hidrolik dibutuhkan kinerja dinamis yang baik sehingga diperlukan suatu sistem kontrol 

yang memiliki umpan balik dan kontrol elektronik yang secara umum berbasis analog. Sistem 

pengaturan posisi dari servo hidrolik dibentuk oleh satu sistem kontrol tertutup yang terdiri dari 

sistem pengaturan posisi, pengaturan kecepatan, pengaturan flow, piston hidrolik, sensor 

tekanan dan sensor linier scale pada tekanan hidrolik yang diinginkan. Komputer memberikan 

perintah ke sistem servo amplifier untuk membuka servo valve hidrolik sehingga dapat 

menggerakkan piston hidrolik ke posisi yang diperintahkan pada tekanan tertentu. Sensor linear 

scale digunakan sebagai sensor umpan balik yang memberikan data posisi piston hidrolik. 

Sistem servo amplifier dan sistem servo hidrolik menjaga posisi piston hidrolik dengan 

membandingkan posisi sebenarnya dari sensor linear scale dengan posisi yang dikehendaki 

sesuai perintah dari komputer serta melakukan koreksi  kesalahan dengan mengatur arus listrik 

yang dikirimkan ke sistem servo valve sehingga piston hidrolik dapat mencapai posisi yang 

diperintahkan pada tekanan tertentu. Pengaturan posisi pada sistem servo hidrolik yang 

dikembangkan dapat mencapai ketelitian sensor linier scale kurang dari 10 µm, hal ini dapat 

dicapai dengan menerapkan pengaturan parameter yang optimal. 

Kata kunci : Servo hidrolik, mesin press, sistem kontrol, linier scale, respon sistem. 

Pendahuluan 

Salah satu bagian terpenting dari sistem 

mesin semisolid metal forging adalah 

hidrolik yang berfungsi sebagai pembentuk 

(menekan/ pressing) benda  kerja sesuai 

dengan cetakan (dies). Dan untuk 

mendapatkan hasil yang presisi maka 

sistem hidrolik pada mesin semisolid metal 

forging harus memiliki ketelitian 

pegerakan posisi yang akurat sehingga 

didapatkan benda kerja  yang sesuai 

dengan gambar rancangan kerja awal. 

Tujuan dari penelitian ini untuk 

meminimalkan posisi dan kecepatan 

kesalahan gerakan pada  hidrolik dan dapat 

memiliki tingkat keberhasilan dengan 

menggunakan penyesuaian  parameter 

dalam sistem yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode trial and error. 

Sistem hidrolik mesin semisolid metal 

forging menggunakan servo valve dan 

kontrol digital (Aerotech A3200) yang 

disebut dengan sistem kontrol servo 

hidrolik, untuk mendapatkan ketelitian dan 

kecepatan pegerakan yang diinginkan. Dan 

parameter kontrol hidrolik seperti (Kpos, 

Kpi, dan Ki) digunakan untuk memperbaiki 
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pegerakan sistem hidrolik. Posisi kontrol 

sistem yang dibentuk dalam sistem kontrol 

servo hidrolik terdiri dari kontrol posisi 

sistem tertutup, kecepatan control, kontrol 

aliran, piston hidrolik dan linier sensor 

skala. Komputer memberikan perintah 

kepada servo amplifier untuk membuka 

katup servo hidrolik dalam mendorong 

piston hidrolik ke posisi yang 

diperintahkan. Linier sensor skala 

digunakan sebagai umpan balik sensor yang 

menyediakan data posisi piston hidrolik [3]. 

Amplifier sistem servo mempertahankan 

posisi piston hidrolik dengan 

membandingkan posisi sebenarnya skala 

sensor linear ke posisi yang diinginkan 

sesuai dengan instruksi dari komputer. Dan 

servo amplifier melakukan koreksi 

kesalahan dengan menyesuaikan arus listrik 

yang dikirim ke katup sistem servo sehingga 

piston hidrolik dapat mencapai posisi yang 

diperintahkan.  

Pembentukan Material 

Proses pembentukan material ini 

menggunakan proses ekstrusi (pada 

gambar 1) semisolid metal forging [5], 

yaitu material didorong melewati cetakan 

(dies), dan hasil pembentukan sesuai 

dengan cetakan dimana kondisi material 

yang dibentuk masih dalam batas rentang 

temperatur daerah semisolid (campuran 

antara padat dengan cair).  

Material yang digunakan adalah logam 

kuningan dengan komposisi 70/30 

berdasarkan standar ASTM B36-C26000. 

Dan pada gambar 2 di bawah ini adalah 

diagram fase biner CuZn yang menjelaskan 

fase padat dan cair dari material kuningan 

dengan komposisi CuZn tertentu dan 

temperature tertentu.  

 

 
Gambar 1. Proses Ekstrusi [7]  

 

 
Gambar 2. Phase-diagram Cu-Zn [8] 

 

Fase semisolid dari material CuZn 

dengan komposisi di atas adalah di range 

temperature ±930°C-950°C. Sedangkan 

teknologi yang digunakan adalah 

Thixocasting yaitu untuk pembuatan 

bahan baku (cup brass) dalam bentuk 

batangan, billet, balok dengan struktur 

mikro yang sudah dalam keadaan 

semisolid (globular/bulat), sebelum 

dilakukan proses ekstrusi dengan 

menggunakan mesin press maka bahan 

baku kuningan dipanaskan terlebih dahulu 

sampai dengan temperatur semisolid. 

Desain Sistem dan Model Matematika 

Pemodelan matematika transfer fungsi 

sistem hidrolik, Aerotech A3200 dan sensor 

skala linear akan digunakan dalam analisis 

kesalahan posisi dari gerakan piston 

hidrolik. Kesalahan posisi yang disebabkan 

oleh sistem servo hidrolik sebagian karena 

kecepatan respon dari gerakan mekanisme 

piston hidrolik. 
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Gambar 3. Blok diagram sistem hidrolik 

[1,2] 

 

Diagram blok sistem hidrolik seperti 

pada gambar 3 di atas terdapat tiga bagian 

dalam sistem pengontrolan yaitu Plant 

(sistem fisik hidrolik), drive power 

(amplifier), dan controller (Aerotech 

A3200). Berdasarkan model diagram blok 

tersebut maka perlu dibuat model 

matematika yang akan digunakan sebagai 

bahan analisa dari sistem kontrol mesin 

hidrolik semisolid metal forging. 

 

 
(1) 

 

Pada persamaan (1) di atas dapat dilihat 

bahwa pengontrolan yang akan dilakukan 

adalah pengontrolan posisi dan kecepatan. 

Pengontrolan posisi tersebut diperlukan 

karena ada batas minimal tinggi dari cup 

brass yang akan dihasilkan. Selain itu 

faktor kecepatan juga mempengaruhi 

kualitas dari produk cup brass itu sendiri. 

Kecepatan dari sistem hidrolik harus 

mampu memenuhi batasan strain rate 

(perubahan bentuk material terhadap 

waktu) yaitu 10-5 ÷ 10-1, dan  dapat  

dilakukan  perhitungannya  dengan  

menggunakan formula sebagai berikut : 
𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 

Pada tahap awal perlu dilakukan 

penentuan kecepatan apakah dengan nilai 

tersebut sudah memenuhi strain rate dari 

material tersebut. Selanjutnya nilai tersebut 

akan dilakukan validasi dengan sistem 

kontrol dari servo valve yang digunakan 

pada sistem hidrolik. Dan jika berhasil 

maka produk cup brass yang dihasilkan 

akan sesuai dengan rencana gambar desain 

awal. 

Percobaan 

Percobaan yang dilakukan diperlukan 

dalam membuktikan teori teori kontrol 

posisi dan kecepatan untuk mengetahui 

karakteristik dari sistem hidrolik. Dan 

percobaan kali ini dibutuhkan peralatan 

sebagai berikut : 

1. Matlab  

2. Komputer 

3. Aerotech A3200 

4. Servo Amplifier 

5. Servo Valve 

6. Mesin Semisolid, Sensor Linear 

Scale 

7. dan Motor AC 

Spesifikasi teknis dari alat-alat tersebut di 

atas adalah : 

 Power pack untuk menjaga 

tekanan kerja konstan pada 70 bar. 

 Servo valve: vickers tipe SM4-

15(15)57-20/200-10 dengan 

spesifikasi tekanan maksimum 

210 bar dan mempunyai kapasitas 

57 L/min. 

 Piston dengan diameter 35 mm 

dan panjang 300 mm. 

 Linear Scale menggunakan 

magnascale type GB-060ER 600 

mm, resolusi 0.5 µm dan accuracy 

±(0.0025+0.0025.L/1000) mm. 

 Amplifer servo valve hidrolik 

Vickers Power Amplifier untuk 

Servo Valve EHA-PAM-291-A-

20, arus ±200 mA. 

 Sistem kontrol : Aerotech A3200 

Ndrive 

2 ( ) ( ) ( )
( )

( ) 1 1

( 1)

E V YE S S SRPY p pos p i pos icmd

h

K S K K K S K K

S T S S
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 Jenis Fluida yang digunakan 

adalah minyak hidrolik DOT-4 

 

 
Gambar 4. Rangkaian percobaan sistem 

hidrolik 

 

Rangkaian percobaan sistem hidrolik 

seperti pada gambar 4 di atas ada dua garis 

yang berbeda, yaitu merah dan hitam. 

Garis merah adalah sinyal output dan garis 

hitam adalah sinyal input. Dan dapat 

dijelaskan juga bahwa komputer 

memberikan perintah kepada amplifier 

sistem servo untuk membuka katup servo 

sehingga piston hidrolik bisa pindah pada 

posisi yang diperintahkan. Powerpack 

hidrolik akan menguras minyak untuk 

dialirkan ke katup servo yang selanjutnya  

mengendalikan posisi dan kecepatan 

piston dari mesin press hidrolik. Skala 

sensor linear digunakan sebagai umpan 

balik sensor yang menyediakan data posisi 

dari piston hidrolik. Amplifier sistem 

servo dan servo valve hidrolik menjaga 

posisi piston hidrolik dengan cara 

membandingkan posisi yang sebenarnya 

dari sensor linear yang terbaca dengan  

posisi yang diinginkan oleh user apakah 

sudah sesuai dengan instruksi pada 

komputer dan melakukan koreksi 

kesalahan dengan cara menyesuaikan arus 

listrik yang dikirim ke sistem servo valve 

sehingga piston hidrolik dapat mencapai 

posisi yang diperintahkan.  

Alur proses dari mesin press semisolid 

yang dirancang, perlu dibuat untuk 

mendapatkan data yang akurat. Dan pada 

gambar 5 dibawah ini dapat dilihat alur 

proses pada percobaan kontrol posisi dan 

kecepatan menggunakan mesin press 

kapasitas 40 ton.  

 
Start

Posisi punch maju 

dan siap dipanaskan

Heater dies ON

Temp. dies > setting awal

Heater raw material ON

Temp. raw material > setting awal

Heater dies OFF Heater raw material OFF

Posisi punch mundur

Posisi raw material 

pada heater dan siap 

dipanaskan

Raw material 

dimasukkan ke dalam 

dies

Punch maju menekan 

raw material membentuk 

cup brass

Posisi punch mundur

Ejektor maju menekan 

cup brass keluar

End

Ya Ya

TidakTidak

Gambar 5. Alur proses percobaan semisolid 

metal forging 

 

Berdasarkan alur proses pada Gambar 6, 

kontrol kecepatan dan posisi dilakukkan 

setting ketika punch akan bergerak ke 

bawah untuk proses ekstrusi dan ketika 

punch naik ke atas kecepatan dan posisi 

menggunakan default setting dari kontrol 

Aerotech A3200.  
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Hasil Percobaan 

1. Simulasi 

Simulasi parameter Kp dan Ki 

menggunakan perangkat lunak 

pemoprograman. Simulasi digunakan untuk  

mencari respons loop langkah dan plot 

pertanda. Hal ini dilakukan untuk membuat 

program menghitung minimum kesalahan 

dan membuat grafik trend kesalahan sebagai 

pedoman dalam sistem yang sebenarnya. 

Hasil simulasi akan digunakan untuk 

mendapatkan kesalahan nyata dari mesin. 

Proses Autotuning adalah program 

utilitas dari Aerotech A3200, yang 

digunakan untuk membuat sistem bekerja 

pada fasa (PM) = 60º [4], diperoleh uji 

eksperimental Kpos = 60, Kp = 3.500.000 

dan Ki = 50000. Dan dari hasil autotuning, 

nilai Th (Hydraulic waktu konstan) dapat 

ditemukan dari persamaan (1). Pendekatan 

ini dilakukan untuk menemukan nilai PM 

dari persamaan grafik. Dan dengan nilai PM 

tersebut yang didapatkan dari hasil 

autotunning, bisa digunakan untuk 

percobaan selanjutnya. Analisa dilakukan 

menggunakan simulasi perangkat lunak 

pemoprograman dan dengan programming 

plot untuk menentukan nilai Th. Dan dari 

hasil program tersebut didapatkan nilai Th 

yaitu sebesar 350000.  

 

 
Gambar 7. Bode diagram dari autotunning 

 

 
Gambar 8. Close loop step response dengan 

parameter PI 

2. Pengambilan Data 
Pengambilan data dari percobaan ini 

menggunakan aplikasi (pada gambar 9) 

yang dibuat dengan bantuan software Ms. 

Visual Studio dan bahasa pemrograman C#. 

Dan dari aplikasi tersebut data bisa 

langsung di konversi ke Ms. Excel yang 

kemudian dari Ms. Excel dapat dianalisa 

eror dari servo valve yang telah dikontrol 

menggunakan Aerotech A3200, eror 

tersebut adalah dari posisi dan kecepatan. 

Pada Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat 

sejauh mana eror yang terjadi pada sistem 

kontrol posisi dan kecepatan.  

 

 
Gambar 9. GUI dari monitoring proses 

semisolid metal forging [6] 
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Tabel 1. Data hasil percobaan 

 
 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk 

tahap awal posisi punch yaitu 0 dan 

kecepatan juga 0, kemudian komputer 

memberikan perintah posisi untuk 

menurunkan punch pada posisi 8 mm dan 

kecepatan disetting dengan nilai 21 mm/s. 

Hasil dari monitoring data dari sensor 

linearscale memperlihatkan bahwa sistem 

pembacaan pada posisi 7.9595 mm dan 

kecepatan mempunyai nilai sebesar 22.89 

mm/s. Dan dapat dilihat untuk eror posisi 

belum terjadi secara signifikan, akan tetapi 

untuk kecepatan sudah terdapat eror pada 

sistem sebesar 1.89 mm/s. Selanjutnya 

untuk mengetahui seberapa besar eror 

yang terjadi pada kontrol posisi dan 

kecepatan, punch diperintahkan lagi untuk 

turun ke posisi 53 mm dan 101 mm. Pada 

posisi tersebut dapat dilihat eror posisi 

mulai dari 0.71 - 0.81 mm, dan untuk 

kecepatan yang terbaca juga terdapat eror 

sebesar 0.745 - 0.77 mm/s. Selanjutnya 

punch diperintahkan untuk turun ke posisi 

270 mm dengan kecepatan yang sama, 

yaitu 21 mm/s dan terjadi penurunan eror 

sebesar 0.5 mm.  

Penurunan nilai eror terjadi karena 

perubahan dari gain pada sistem kontrol 

Aerotech A3200. Dan dengan merubah Kp 

dan Ki maka eror yang terjadi pada posisi 

dan kecepatan bisa ditekan sekecil 

mungkin. Perubahan parameter pada sistem 

bisa dilakukan dengan menginput manual 

nilai parameter tersebut ke dalam sistem 

kontrol yang ada di Aerotech A3200 atau 

bisa juga dengan menggunakan 

autotunning yang sudah ada pada Aerotech. 

Dan sebelum autotunning user sudah harus 

mengetahui bagian mana yang nantinya 

akan dioptimalisasi di sistem mesin 

semisolid metal forging.  

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil percobaan dan 

analisis yang telah dilakukan, 

parameter pada simulasi dan sistem 

sebenarnya yang digunakan adalah 

nilai dari penyesuaian parameter 

dalam simulasi lebih besar dari pada 

nilai penyesuaian pada sistem yang 

sebenarnya. Dan dapat disimpulkan 

bahwa program simulasi digunakan 

untuk memprediksi perilaku sistem 

respon parameter kontrol, tetapi tidak 

bisa memprediksi nilai yang tepat dari 

sistem. Hal tersebut dikarenakan 

hanya pemodelan matematika dari 

sistem servo hidrolik saja, tidak 

termasuk pemodelan katup motor 

servo dan sifat cair seperti modulus 

bulk dan faktor valve kebocoran yang 

mempengaruhi gerakan sistem. 

2. Kesalahan yang terjadi dikisaran 

angka 0.6118 – 1.2642 mm dengan 

parameter autotune Kp 3500000 dan 

Ki 50000. Hasil rata-rata kesalahan ini 

bisa diperbaiki dengan melakukan 

percobaan dengan merubah nilai 

parameter di atas. 

3. Hasil percobaan menunjukkan bahwa 

kinerja dan respon dari sistem kontrol 

hidrolik terbaik ketika tekanan minyak 

hidrolik adalah 135 bar dibandingkan 

dengan tekanan rendah 70 bar. 
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Abstrak 

Analisis kekuatan struktur dan nilai ergonomi sistem mekanik perangkat diagnosis fungsi 

ginjal dan Thyroid terpadu, dilakukan untuk memastikan keamanan perangkat, mengetahui 

kendala atau keluhan pasien maupun operator, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan 

perangkat tersebut. Analisis ini dilakukan dengan menghitung kekuatan rangka lengan, rangka 

utama kursi, rangka sandaran pasien, serta menganalisis data antropometri statis manusia 

Indonesia untuk menentukan ukuran kursi pasien dan penyetelan ukuran kursi. Data 

antopometri dinamis manusia Indonesia kita gunakan untuk menentukan tata letak dan 

jangkauan gerakan operator serta tenaga medis pada saat mengoperasikan perangkat diagnosis 

fungsi ginjal dan Thyroid terpadu. Hasil analisis menunjukkan struktur tersebut aman 

dikarenakan tegangan aktual yang terjadi masih dibawah nilai batasnya sebesar 248 MPa. 

Perangkat tersebut juga mempunyai nilai ergonomi yang baik sehingga dapat diproduksi secara 

masal. 

 

Kata kunci : Analisis, Ergonomi, Thyroid, Fungsi ginjal, diagnosis 

Pendahuluan 

Pembuatan dan pengembangan 

prototipe perangkat diagnosis fungsi ginjal 

dan thyroid terpadu mempunyai dua fungsi 

sekaligus, yaitu untuk mendiagnosis fungsi 

ginjal dan untuk diagnosis fungsi 

thyroid[1]. Adanya dua fungsi yang dapat 

dilakukan secara bersamaan dalam satu 

perangkat menyebabkan bertambahnya 

beban pada struktur utama perangkat 

tersebut sehingga penting untuk dilakukan 

analisis. Dalam rangka untuk mendapatkan 

sertifikasi dan ijin edar alat kesehatan oleh 

Kementerian Kesehatan serta pada saat 

dipasarkan dapat diterima oleh konsumen, 

maka perlu dilakukan analisis nilai 

ergonomi yang menyangkut aspek: 

kemudahan, kenyamanan operator maupun 

kenyamanan terhadap pasien. 

Persyaratan fungsi perangkat diagnosis 

fungsi ginjal dan thyroid terpadu meliputi : 

pertama, Sistem mekanik Perangkat, baik 

untuk difungsikan sebagai Renograp 

maupun thyroid uptake yang harus dapat 

bersinergi sehingga dapat digunakan dalam 

dua fungsi sekaligus yaitu  untuk diagnose 

ginjal dan untuk diagnosa atau terapi 

kelenjar gondok. Kedua, pada saat 

difungsikan untuk diagnose ginjal 

(renograf), maka detektor thyroid  dapat 

difungsikan sebagai scanning background, 

dan pada saat difungsikan untuk diagnose 

kelenjar gondok (thyroid uptake), maka 

detektor renograp dapat difungsikan  

sebagai scanning background. Ketiga, 

posisi pasien dapat duduk, setengah tidur 

maupun tidur. Keempat, seluruh sistem 

mekanik dirancang dengan 

mempertimbangkan aspek  ergonomi, 

artistik serta harus nyaman untuk pasien, 

tenaga medis dan lingkungan. 

Persyaratan Kinerja perangkat 

diagnosis fungsi ginjal dan thyroid terpadu 

meliputi: pertama, Gerakan pengaturan 

posisi kolimator seminimal mungkin. 

Kedua, konstruksi mekanik tidak 

menakutkan pasien,  misalnya bagian depan 

kolimator tidak tampak seperti meriam, dan 
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sistem pengkabelan rapih. Ketiga, 

Konstruksi perangkat renograf  terpadu 

terdiri atas : kursi pasien, panel control, 

perangkat renograp dan perangkat thyroid 

uptake. Keempat, Kolom perangkat thyroid 

uptake menyatu pada meja landasan dan 

lengan detektor yang fleksibel agar bisa 

menjangkau bagian leher dan bahu pasien. 

Kelima, prototip harus menghindari 

gerakan ekstra, seperti gerakan 

membungkuk, mengangkat karena dapat 

mengakibatkan mudah lelah. 

Dengan analisis yang dilakukan 

diharapkan dapat diketahui tingkat 

keamanan struktur dan nilai ergonomi 

perangkat tersebut. 

 

Metodologi 

Metode analisis kekuatan struktur dan 

nilai ergonomi sistem mekanik perangkat 

diagnosis fungsi ginjal dan Thyroid terpadu 

meliputi: 

Analisis kekuatan struktur:  

a. Penentuan parameter beban yang 

digunakan pada sistem mekanik 

perangkat diagnosis fungsi ginjal 

dan Thyroid terpadu. 

b. Pembuatan Free Body Diagram. 

c. Membuat daftar struktur yang 

digunakan. 

d. Menghitung tegangan yang terjadi 

pada struktur rangka sandaran 

pasien, rangka lengan, dan rangka 

utama landasan. 

Analisis nilai ergonomi: 

a. Menganalisis ergonomi kursi 

pasien, posisi instrumentasi medis, 

dan pengaturan stasiun operator  

b. Membuat kesimpulan. 

 

Sistem mekanik perangkat diagnosis 

fungsi ginjal dan Thyroid terpadu, untuk 

modul sandaran badan dapat digerakkan 

untuk posisi pasien duduk maupun posisi 

tidur dapat digambarkan seperti pada 

Gambar 1. 

Pergerakannya sampai 750 dari posisi 

horisontal pada saat pasien tidur.  Pada 

modul kaki utama dapat digerakkan secara 

vertikal  sejauh 350 mm sesuai dengan 

panjang langkah aktuator yang digunakan. 

Pada modul lengan Thyroid dapat 

digerakkan secara radial agar dapat 

diposisikan ke Thyroid pasien atau paha 

pasien pada saat pengambilan background. 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Prinsip kerja perangkat 

diagnosis  fungsi ginjal dan thyroid terpadu 

 

 

 

 

 

 

Pembebanan struktur adalah proses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembebanan struktur adalah proses 

pemberian beban pada sebuah struktur baik 

berupa beban statis maupun beban dinamis 

selama periode waktu tertentu. Pada sistem 

mekanik perangkat diagnosis fungsi ginjal 

dan thyroid terpadu menggunakan 

parameter beban seperti pada Tabel 2, serta 

Keterangan gambar: 

1. Modul Landasan Perangkat dan aktuator 
2. Modul Kaki Utama 
3. Modul Bodi Utama 
4. Modul Meja Utama dan Meja kaki 
5. Modul Sandaran Punggung 
6. Modul Kolom Lengan Utama 
7. Modul Kolom Lengan Thyroid 
8. Modul Kolom Lengan Meja 
9. Modul Kolimator Renograf 
10. Modul Lengan Dudukan Kolimator Renograf 
11. Modul Rangka Dudukan Kolimator 
12. Modul Kolimator Thyroid Uptake 
13. Modul Lengan Dudukan Thyroid Uptake 

1 

2 

3 

4 

5 

1

6 

8 

9 

7 

1

1

1
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distribusi beban mengikuti free body 

diagram pada Gambar 2 dan Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram pembebanan rangka 

sandaran kursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram pembebanan rangka 

lengan pemegang kolimator 

thyroid 

Akibat adanya beban tersebut, maka 

dapat menyebabkan berubahnya dimensi 

atau bentuk struktur yang digunakan serta 

dapat mempengaruhi pergerakan posisi 

struktur.  

Pemodelan free body diagram 

pembebanan yang terjadi pada struktur 

perangkat diagnosis fungsi ginjal dan 

thyroid dapat dijelaskan sebagai berikut: 

pada Gambar 2, F2 adalah gaya atau beban 

dari pasien dan F1 adalah beban dari 

kolimator renograf yang diberikan ke 

struktur, r2 dan r1 adalah jarak pembebanan 

terhadap titik tumpu beban. Pada Gambar 3, 

W1 adalah beban dari kolimator thyroid . 

MA, MB, MC adalah beban momen yang 

terjadi pada struktur akibat adanya gaya 

yang diberikan, dan jika dirumuskan 

maka[2]: 

  𝑀 = 𝐹 𝑥 𝑟 …………… (1) 

Momen Inersia digunakan untuk 

memperhitungkan kekuatan konstruksi, 

misalnya: defleksi, lendutan, tegangan yang 

terjadi pada struktur. Momen inersia yang 

digunakan pada analisis struktur perangkat 

diagnosis fungsi ginjal dan Thyroid terpadu 

sesuai dengan struktur yang digunakan, 

yaitu: hollow dengan penampang segi 

empat yang berlubang serta pipa cylindrical 

dengan ketebalan tertentu, sehingga dapat 

menggunakan persamaan berikut[3]: 

Ixx = 1/12 b d3 - 1/12 b1 d1
3 …..…(2) 

I   = ½ M (R1 + R2) …..…… …....(3) 

Dimana Ixx adalah inersia pada 

penampang segi empat berlubang (m4), 

serta b, b1 adalah lebar struktur pada sisi b, 

bagian luar dan dalam (m). Sedangkan d, d1 

adalah lebar struktur pada sisi d, bagian luar 

dan dalam (m). Pada persamaan 3, M 

adalah massa (kg) dan R1, R2 adalah jari-

jari luar dan dalam pipa (m).  

Tegangan (stress) adalah gaya 

persatuan luas penampang[4][5] : 

  𝜎 =
𝐹

𝐴
  ………… 

.………(4) 

Dengan F adalah gaya (N) dan A adalah 

luas penampang (m2). Sedangkan tegangan 

maksimumnya dapat dirumuskan: 

𝜎𝑚𝑎𝑘𝑠 =
𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
+

√(
𝜎𝑥−𝜎𝑦

2
)2 + (𝜎𝑥𝑦)2….(5) 

Tegangan yang terjadi pada struktur 

perangkat diagnosis fungsi ginjal dan 

thyroid terpadu terdiri dari: 

a. Tegangan tarik (t) yaitu tegangan yang 

terjadi akibat gaya tarik. Tegangan ini 

berada pada rangka lengan akibat beban 

pada lengan, serta pada rangka sandaran 

pasien. 

b. Tegangan tekan (c) yaitu tegangan 

yang terjadi akibat gaya tekan. 

Tegangan ini berada pada rangka utama 

landasan dan dudukan kursi akibat 

beban yang berasal dari kolom dan 

lengan serta pasien. 

c. Tegangan bengkok (b) yaitu tegangan 

yang terjadi pada struktur lengan 

thyroid dan rangka sandaran pasien 

akibat gaya tarik atau tekan akibat 

r1 

r2 

r3 
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pembebanan yang diberikan  dan 

dipengaruhi oleh inersia bahan, 

tegangan bengkok dihitung dengan 

rumus[4]: 

 

  𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

Wb
……………….. (6)  

dimana 

  𝑊𝑏 =
𝜋

32
(
𝐷4−𝑑4

𝐷
). 

……....(7) 

Dengan: 𝜎𝑏 adalah tegangan bengkok 

(kg/m2), 𝑀𝑏 adalah momen bengkok yang 

terjadi (kg.m), Wb adalah momen tahanan 

bengkok bahan (m3), 𝐷 adalah diameter 

luar (m), 𝑑 adalah diameter dalam (m). 

Ergonomi merupakan ilmu seni dan  

penerapan teknologi untuk menserasikan 

atau menyeimbangkan antara segala 

fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktivitas maupun beristirahat dengan 

segala kemampuan, kebolehan dan 

keterbatasan manusia baik secara fisik 

maupun mental sehingga dicapai suatu 

kualitas hidup secara keseluruhan yang 

lebih baik[6]. Tujuan ergonomi adalah 

bagaimana mengatur kerja agar tenaga 

kerja dapat melakukan pekerjaannya  

dengan rasa aman, selamat, efisien, efektif 

dan produktif, disamping juga rasa nyaman 

serta terhindar dari bahaya yang mungkin 

timbul di tempat kerja[7]. Oleh karena itu 

untuk merancang alat yang memenuhi 

syarat ergonomi maka penentuan ukuran 

dan bentuk harus dipertimbangkan dan 

disesuaikan dengan ukuran tubuh 

antopometri manusia pengguna. Data 

antopometri diambil dari data pengukuran 

secara sampling bentuk ukuran  tubuh 

manusia, yang kemudian dibuat data 

statistik. Data statistik dibuat hubungan 

antara standar deviasi (α) dengan rerata (X) 

ini berbentuk kurva yang terdistribusi 

normal sebagaimana ditunjukkan dalam 

gambar 4 [8][9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

Gambar 4. Grafik distribusi normal 

Berkaitan dengan posisi nilai 

X dan α 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penentuan perameter 

pembebanan yang digunakan pada sistem 

mekanik perangkat diagnosis fungsi ginjal 

dan thyroid terpadu ditunjukkan pada Tabel 

2. 

Beban yang terdapat pada tabel 2. 

terdistribusi pada struktur mekanik pasien 

(rangka sandaran pasien), rangka lengan 

untuk sistem thyroid, serta keseluruhan 

beban berpusat pada struktur rangka utama 

landasan. 

Hasil pembuatan Free Body Diagram 

ditunjukkan pada gambar 2 dan 3. Bentuk 

pembebanan pada rangka sandaran pasien 

dimodelkan seperti pada Gambar 2, dimana 

F2 adalah beban yang berasal dari badan 

pasien sebesar 150 kg, F1 adalah beban dari 

2 kolimator, detektor renograf dan rangka 

dudukannya sebesar 40 kg . r2 adalah jarak 

titik pusat beban F2 dengan support A 

sebesar 300 mm, dan r1 adalah jarak titik 

pusat beban F1 dengan rangka utama 

sandaran kursi. Pergerakan lengan dapat 

bergerak naik ataupun turun sejauh 750. 

 

 

 

 

 

 

-3α      -2α        -1α        MEAN      +1α          +2α    +3α 
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Tabel 2. Parameter beban pada 

perangkat diagnosis fungsi ginjal dan 

Thyroid terpadu 

Pada Gambar 3, W1 adalah beban yang 

berasal dari kolimator thyroid beserta 

detektornya sebesar 20 kg. 

Hasil pembuatan daftar struktur yang 

digunakan pada sistem mekanik perangkat 

diagnosis fungsi ginjal dan thyroid terpadu 

ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Daftar struktur yang digunakan 

pada sistem mekanik perangkat 

diagnosis fungsi ginjal dan thyroid 

terpadu 

No Posisi 

Struktur 

Bentuk 

Struktur 

Ukuran 

1 Rangka 

Sandaran 

Pasien 

Hollow  25 x 25 x 

1,4 mm 

2 Rangka 

Lengan 

Pipa  OD=70 

mm, 

ID=62 mm 

3 Rangka 

Utama 

Landasan 

Segi empat 

menyerupai 

hollow. 

470 x 210 

x 4 mm. 

Hasil perhitungan tegangan yang terjadi 

pada struktur rangka sandaran pasien, 

rangka lengan, dan rangka utama landasan 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

Tabel 4. Hasil perhitungan tegangan yang 

terjadi pada struktur rangka sandaran 

pasien, rangka lengan, dan rangka utama 

landasan. 

 

No 

 

Keterangan 

Hasil 

perhitu

ngan 

 

Nilai 

Batas 
[2,3] 

1 Rangka 

Sandaran Pasien 

a. Tegangan 

tarik 

b. Tegangan 

bending 

 

 

 

 

172,19 

MPa  

37,15 

MPa 

 

 

 

248 

MPa 

 

2 Rangka Lengan 

a. Tegangan 

Bending 

akibat W1 

b. Tegangan 

Puntir MA 

c. Tegangan 

Puntir MB 

d. Tegangan 

Puntir MC 

 

 

25,29 

MPa 

 

11,19 

MPa 

16,86 

MPa 

2,40 

MPa 

 

 

248 

MPa 

 

3 Rangka Utama 

Landasan 

a. Tegangan 

bengkok  

 

 

16,67 

MPa 

 

 

248 

MPa 

  

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa 

struktur yang digunakan aman dikarenakan 

semua tegangan yang diberikan masih 

dibawah nilai batas. 

Hasil analisis nilai ergonomi kursi 

pasien adalah sebagai berikut: Bentuk 

konstruksi kursi pasien yang telah 

dirancang sedemikian rupa dengan 

menempatkan kolimator renograf dan 

kolimator tyroid menjadi satu rangka pada 

kursi. Kursi juga dapat di atur posisi 

ketinggiannya dari lantai dan sandaran 

dapat diatur posisi kemiringannya sampai 

75o dari posisi pasien tidur. Ukuran kursi 

pasien perangkat diagnosis fungsi ginjal 

dan Thyroid terpadu telah ditentukan  

berdasarkan beberapa pertimbangan yang 

paling dapat diterima untuk sebagian besar 

No  Beban Nilai 

(Kg) 

1 Kolimator pelindung detektor 

(3 buah) plus detektor 

60 

2 Box kontrol, meja medis, dan 

perangkat elektronik 

pendukung. 

20  

3 Pasien (Asumsi rata-rata berat 

maksimal orang Indonesia 

sebesar 75 Kg dikalikan angka 

keamanan 2)  

150  

4 
Beban pendukung (gas spring, 

casing, dll) 
25  

 TOTAL BEBAN 255 
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penduduk indonesia.  Dalam hal tersebut 

telah dipertimbangkan ukuran rata-rata, ada 

yang diambil ukuran yang mendekati 

terbesarnya dan ada juga yang diambil 

ukuran yang mendekati terkecilnya. 

Konstruksi utama kursi pasien terlihat pada 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Gambar Rancangan kursi 

renograf terpadu 

 

Penentuan ukuran tinggi kursi pasien 

pada posisi normal (A) sudah ditentukan 

dengan baik, dimana posisi ini diukur pada 

saat pasien akan duduk dengan nyaman 

pada posisi permukaan kursi di bawah 

pantat kurang lebih 5 - 8 cm. Kursi tersebut 

juga dirancang untuk dapat diatur 

ketinggiannya dari 62 cm diatas lantai 

sampai setinggi 97 cm. Penentuan tinggi 

kursi terendah telah didasarkan pada data 

tinggi pantat terendah rata-rata wanita 

Indonesia sebesar 67,3 cm.  

Panjang sandaran (B) telah ditentukan 

berdasarkan data panjang badan rata-rata 

orang Indonesia. Toleransi panjang 

sandaran badan sudah diberikan cukup 

besar, artinya ketidak tepatan ukuran 

sandaran masih bisa di toleransi. Data yang 

digunakan mengacu pada rata-rata wanita 

Indonesia yang mempunyai panjang badan 

antara 55,2 cm dan rata-rata panjang badan 

pria Indonesia adalah 60,02 cm, sedangkan 

desain sandaran kursi yang dibuat adalah 62 

cm. 

Panjang sandaran kepala (C) telah 

ditentukan berdasarkan data panjang leher 

ditambah panjang kepala rata-rata orang 

Indonesia, serta telah dirancang untuk dapat 

diatur panjang pendeknya. Nilai acuan yang 

digunakan adalah 15 sampai 34 cm. Lebar 

cekungan bantalan kepala (G) Telah dipilih 

dengan mengacu pada ukuran lebar kepala 

yang paling lebar dari data populasi pria 

yaitu 16,1 cm, dimana ukuran lebar kursi 

yang digunakan adalah 16,2 cm. 

Panjang penyangga kaki betis (D) telah 

di tentukan berdasarkan data panjang kaki 

rata-rata terpanjang pria Indonesia sebesar 

45,7, dimana desain yang dibuat sebesar 55 

cm. Penentuan panjang  penahan kaki paha 

juga telah didasarkan pada data rata-rata 

pria Indonesia yang dianggap mempunyai 

populasi yang cukup banyak ditambah 

populasi wanita yang diatas rata-rata yang 

nilainya 38,4 cm dan untuk pria 47,1, 

dimana desain panjang penyangga paha (E) 

yang dibuat adalah 47,2 cm. 

Tinggi sandaran tangan (F) telah dibuat 

berdasarkan pada data populasi terendah 

dari data tinggi tinggi siku  wanita 

dikurangi pantat wanita yaitu 88,2 cm - 67,3 

cm  = 20,9 cm sehingga terasa lebih nyaman 

ketika lengan siku berada pada posisi 

membentuk sudut 90 0 atau lebih besar, atau  

tinggi siku maksimum sama atau lebih 

rendah dari lengan tinggi sandaran tangan. 

Lebar sandaran badan (H)  telah dibuat 

berdasarkan rata-rata lebar populasi orang 

Indonesia, sebab jika yang duduk orangnya 

kecil tidak terlalu mengurangi kenyamanan, 

tetapi ketika yang duduk orangnya besar 

dan sandarannya sempit maka sangat tidak 

nyaman oleh karena itu sandaran dipilih 

berdasarkan ukuran lebar badan pria yang 

besar yaitu 51 cm.  

Lebar (I) dan tinggi (J) jendela untuk 

detektor ginjal telah dipertimbangkan 

berdasarkan pengalaman yang sudah 

dilakukan sebelumnya yaitu dengan ukuran 

25 x 25 cm. lebar penyangga paha (K) telah 

ditentukan berdasarkan ukuran populasi 
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rata-rata maksimum pria Indonesia sebesar 

39,3 cm. Selain itu juga telah 

dipertimbangkan keseimbangan ukuran 

lebar sandaran lutut (L) sehingga 

ditentukan lebar 43 cm dan kearah lutut 

mengerucut dengan ukuran 40 cm. Pada 

posisi lutut dibuat bentuk menekuk 

mengikuti tekukan lutut sebesar sudut 165 

o. Lebar sandaran tangan (M) di tentukan 

berdasarkan pertimbangan data lebar 

telapak tangan rata-rata wanita Indonesia  

sebesar 7 cm sehingga sudah cukup 

nyaman. 

Panjang sandaran tangan (N) telah 

ditentukan dengan mempertimbangkan 

panjang lengan tangan terpanjang rata-rata 

wanita Indonesia dikurangi setengah 

panjang telapak tangannya yaitu 41,9 – 9 

cm = 32,9 cm. Tinggi sandaran kepala (O) 

telah dibuat agar dapat diatur ketinggiannya 

mulai dari 15 cm sampai 34 cm. 

Hasil analisis nilai ergonomi posisi 

instrumentasi medis adalah: Posisi 

instrumentasi medis telah disesuaikan 

dengan data anthropometri  dinamis wanita 

dan laki-laki Indonesia. Hal ini terlihat pada 

pertimbangan tata letak dalam jangkauan 

operator, penempatan posisi modul 

elektronik pada bagian bawah serta dapat 

bergerak secara vertical mengikuti gerakan 

kursi. Posisi meja peralatan medis juga 

dibuat dapat digerakkan secara radial dan 

ketinggiannya tetap walaupun kursi 

dinaikkan.  

Hasil analisis nilai ergonomi 

pengaturan stasiun operator adalah: Pada 

pengaturan stasiun operator telah 

disesuaikan dengan jangkauan tangan 

operator terhadap penyetelan instrumentasi 

yaitu dengan adanya pengaturan posisi 

tinggi rendah kursi dan pengaturan sudut 

sandaran bahu (Gambar 6). Dengan 

kombinasi pengaturan kedua variasi 

tersebut memberikan keluasan jangkauan 

terhadap populasi antopometri operator. 

Pengaturan posisi terendah adalah adalah 

62 cm dan posisi tertinggi 97 cm sehingga 

ada penyesuaian jangkauan terhadap 

ketinggian sebesar 25 cm. Pada variasi 

pengaturan posisi sandaran , dapat di 

posisikan dari sudut 0 o pada saat pasien di 

posisi tidur secara horizontal sampai 

dengan sudut 75 o posisi duduk. 

Pengaturan posisi jangkauan tangan 

kearah kolimator pada saat memposisikan 

kolimator renograf dan tyroid uptake dapat 

dilakuan dengan mengatur ketinggian dan 

sudut sandaran. Variasi yang lebih sempit 

dapat dilakukan pengaturan pada pemegang 

kolimator dengan mengendorkan pengunci 

kolimator. Karena mempunyai variasi 

posisi yang dapat diatur maka jangkauan 

cukup luas sehingga dapat mencakup 

sebagian besar populasi yang ada sehingga 

mempunyai nilai ergonomi yang baik, hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 7a dan 

Gambar 7b. 

 
Gambar 6. Posisi pengaturan ketingigan 

kursi renograp terpadu. 

 

 

Tabel 5. Ukuran acuan terhadap hasil 

rancangan kursi pasien perangkat diagnosis 

fungsi ginjal dan thyroid terpadu. 

Gambar 7.a.Setting 

Kolimator Renograp   

7.b. Setting Kolimator 

Thyroid 
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Pada daerah akses kerja tersier (jarang) 

dilakukan, pada saat memposisikan 

kolimator tyroid uptake, telah diberikan 

pengaman berupa pengunci kolimator. 

Pengunci berada pada posisi jangkauan 

tangan dan berada agak jauh, serta berada 

pada daerah akses kerja jarang, sehingga 

tidak terlalu melelahkan bagi operator, hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 8.  Dengan 

ukuran kursi yang telah dibuat secara 

umum masih terjangkau oleh sebagian 

besar populasi orang Indonesia. Untuk 

jangkauan wilayah kerja sekunder dan 

primer yang lebih luas lagi dapat 

mengoperasikan sistem ini.  

             

 

 
Gambar 8. Layout Stasiun Kerja terhadap 

akses Pekerjaan. 

 

Kesimpulan 

Dari analisis yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa sistem mekanik 

perangkat diagnosis fungsi ginjal dan 

Thyroid terpadu dari segi struktur telah 

memenuhi kriteria keamanan untuk 

digunakan. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

perhitungan yang terdapat pada Tabel 4 

dimana nilai tegangan aktual yang terjadi 

pada struktur masih dibawah nilai batasnya 

sebesar  248 MPa. Sistem mekanik 

Perangkat tersebut juga telah memenuhi 

nilai ergonomoni sehingga dapat 

memberikan kenyamanan kepada operator 

maupun pasien sehingga layak untuk 

diproduksi secara masal. 

 

 

 

 

Kode  

 

Nama Bagian Ukuran 

Antro-

pometri 

(cm) 

Ukuran 

Aktual 

Produk 

(cm)   

A Tinggi kursi 

posisi terendah 

(tinggi pantat) 

67,3 ( 

ref. 

Wanita) 

62 

A’ Tinggi kursi 

posisi tertinggi 

(tinggi pantat) 

88,5  

(ref. 

data 

Pria) 

97 

B Tinggi 

sandaran badan 

55,2 (P) 

& 60,2 

(L) 

62 

C Panjang 

sandaran 

kepala 

15-34 14-35 

bisa 

diatur 

D Panjang 

penyangga 

kaki betis 

45,7 55 

E Panjang 

penahan kaki 

paha 

38,4 - 

47,1 

47,2 

F Tinggi 

sandaran 

tangan  

18,5 20,9 

G Lebar sandaran 

kepala 

19, 

lekukny

a 16 

16,2 

H Lebar sandaran 

badan 

51,  atas 

36 

51 

I Lebar  jendela 

detekor ginjal 

25 25 x 25 

J Tinggi jendela 

untuk ginjal 

25 25 x 25 

K Lebar 

penyangga 

paha 

39,3 44 

L Lebar 

Sandaran Lutut 

39,3 40 

M Lebar sandaran 

tangan 

5 7 

N Panjang 

sandaran 

tangan 

32,9 35 

O Tinggi 

sandaran 

kepala 

- 15-34 
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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan negara yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik sehingga 

mengakibatkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat potensi rawan bencana yang tinggi. 

Bencana yang mungkin dialami diantaranya adalah letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, 

banjir dan tanah longsor. Hal ini menjadi tanda bahwa negara ini membutuhkan sebuah solusi untuk 

penanganan respon cepat dalam membantu mempercepat penanggulangan bencana. Pesawat tanpa 

awak atau yang biasa disebut Unmanned Aerial Vehicle (UAV) menjadi sebuah solusi nyata bagi 

Indonesia dalam masalah ini. UAV merupakan jenis pesawat yang tidak dilengkapi dengan crew 

pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang pesawat UAV yang memenuhi kebutuhan misi 

untuk pemantauan bencana sehingga perhitungan dan desain pesawat dihasilkan. Setelah dilakukan 

perancangan, maka simulasi aerodinamika diperlukan guna mengevaluasi hasil perancangan yang 

telah dilakukan. Simulasi ini telah berhasil dilakukan dan didapatkan prediksi karakteristik pesawat 

ketika diterbangkan. Hasil perancangan yang dilakukan menunjukkan hasil ukuran-ukuran desain 

dari pesawat akan dipergunakan untuk misi pemantaun bencana. Hasil simulasi berupa evaluasi 

desain pesawat dan visualisasi distribusi drag, panel force dan Centre of pressure (Cp) dari pesawat 

saat kondisi di ketinggian 150 m dan selain itu juga simulasi pengaruh lift, drag dan rasio L/D 

terhadap perubahan panjang wingspan dan sudut sweep.  
 

Kata kunci : Perancangan UAV, Simulasi Aerodinamika, Flying wing, Pemantauan bencana, 

Karakteristik pesawat 

 

Pendahuluan 

Kehadiran pesawat tanpa awak sangat 

membantu dalam berbagai hal baik dari 

kalangan sipil, kepolisian maupun militer. 

Beberapa contoh penggunaan pesawat tanpa 

awak ini dapat berupa alat bantu dalam 

pemetaan wilayah, SAR,  penginderaan jarak 

jauh seperti monitoring marga satwa, 

monitoring bencana, monitoring lalu lintas 

dsb.  

Pesawat UAV harus dirancang dengan 

seksama sejak awal, mengingat ia harus 

melakukan sendiri apa yang selama ini 

dilakukan oleh manusia [1]. Perkembangan 

UAV ukuran kecil dan ringan sudah banyak 

dirancang, dibuat dan di tes dalam 

penerbangan. Tujuan dari perancangan UAV 

ukuran kecil ini untuk melayani misi 

pemantaun dengan pesawat agar memenuhi 

kebutuhan fotografi dan perlengkapan video 

[2].  

Desain pesawat UAV terdiri dari 3 

tahapan yaitu conceptual design, preliminary 

design dan detailed design. Pada tahapan 

conceptual design, desain lebih difokuskan 

pada penentuan spesifikasi misi dari pesawat 
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UAV tersebut dan pemenuhan detail skor 

analisa pada pesawat. Dan pada tahapan 

preliminary design, tim desain 

mengembangkan secara penuh desain yang 

dipilih pada tahapan conceptual design, jadi 

tahapannya tetap berlanjut [3] 

Akhir-akhir ini kebanyakan 

penggunaan Unmanned Aerial Vehicle itu 

digunakan untuk keperluan pengawasan dan 

pemantauan. Kebanyakan dari UAV tersebut 

adalah UAV tipe elektrik yang sederhana 

dalam pengoperasiannya dan secara 

signifikan tidak menimbulkan suara yang 

terlalu bising [4]. Kemampuan jarak jauh dan 

endurance terbang adalah dua hal parameter 

yang sangat dibutuhkan oleh misi pengintaian 

dan pemantauan. Dengan tujuan mencapai hal 

tersebut, maka konsep desain pesawat tanpa 

ekor (tailless) pun di tawarkan. Desain UAV 

tanpa ekor selanjutnya disebut dengan UAV 

jenis flying wing. Setelah dibandingkan 

dengan desain konvensional UAV  lainnya, 

maka desain flying wing menawarkan 

kemampuan aerodinamika dan performa 

terbang yang superior [5].  

Pada tahun 2009, UAV dari Airrobot 

AR100-B digunakan untuk penggunaan 

pemantauan. UAV ini mampu bergerak 

autonomous melalui waypoint yang telah 

ditentukan dan mampu mengambil video 

yang juga digunakan untuk membuat peta 

mosaik real time dengan kemampuan sangat 

cepat dan baik [6]. Simulator XFLR5 adalah 

alat yang berharga dan berguna bagi proses 

desain pesawat, menyediakan apa yang 

pengguna software inginkan dan yang dicari. 

Banyak karakteristik pada desain pesawat 

yang dapat dicari melalui software ini semisal 

mencari karakteristik airfoil yang dipilih, 

gaya pada model 3D pesawat yang telah 

dibuat dan lain sebagainya [7]. 

Pada penelitian ini, proses perancangan 

dan simulasi dilakukan demi mendapatkan 

hasil terbaik guna memenuhi keinginan untuk 

mendapatkan spesifikasi pesawat tanpa awak 

untuk misi pemantauan bencana. 

Perancangan pesawat pada penelitian ini 

merupakan tipe pesawat flying wing dengan 

propulsi elektrik yang dapat digunakan untuk 

kepentingan misi pemantauan bencana. 

Perancangan dipadukan dengan simulasi pada 

software XFLR5 untuk mengevaluasi desain 

agar didapatkan perancangan yang 

memuaskan dan efektif.  

 

Metode Penelitian 

Langkah-langkah dari tahapan penelitian 

perancangan dan simulasi aerodinamika 

pesawat flying wing elektrik untuk misi 

pemantauan bencana adalah sebagai berikut :  

a. Perhitungan Desain 

 Pada tahapan ini yaitu proses 

menghitung dan menentukan spesifikasi yang 

akan digunakan pada konfigurasi pesawat. 

Perhitungan meliputi menentukan spesifikasi 

misi pesawat, preliminary sizing, penentuan 

titik desain, preliminary design.  

b. Perancangan 3D 

 Pada tahapan ini, proses perancangan 

dilakukan dengan berdasar pada perhitungan 

yang telah dilakukan kemudian diterapkan 

perancangan pada software CAD.  

c. Simulasi Aerodinamika 

 Setelah didesain dalam bentuk 3D, 

kemudian dilakukan simulasi aerodinamika 

pada software XFLR5. Pada tahapan simulasi 

ini, diharapkan mampu mendapatkan nilai-

nilai coefficient of lift (CL) dan coefficient of 

drag (CD) pesawat dan dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan pesawat. Ketika kebutuhan 

pesawat belum sesuai dengan hasil awal yang 

didapatkan, maka diperlukan evaluasi 

karakteristik desain.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 

a. Mission Requirement 

Spesisfikasi Misi UAV yang dirancang dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Range   : 20 km 

2. Ketinggian terbang : 150 m 

3. Metode Takeoff :Catapult 

Launcher 

4. Metode Landing : Belly Landing 

5. Cruise speed  : 65 km/jam 

6. Loiter Speed  : 65 km/jam 
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7. Flight time  : 20 menit 

 

b. Preliminary Sizing 

 

Estimasi Berat 

 

Berat pesawat diperkirakan sebagai berikut : 

WE = 2.6 kg 

WB = 0.6 kg 

WPL = 0.3 kg 

Maka, WTO = 3.5 kg 

 

Setelah diketahui berat perkiraan, maka bisa 

diasumsikan berat rincian part-part pesawat 

seperti pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1 Asumsi rincian berat pesawat 

 

Motor brushless + proppeller 400 gram 

Baterai    600 gram 

Kamera + video sender 300 gram 

ESC    30 gram 

Autopilot   50 gram 

GPS    20 gram 

Telemetri   30 gram 

Receiver   20 gram 

Servo hitec 2   50 gram 

Sayap    1100 gram 

Body    900 gram 

Total     3500 gram 

  

c. Penentuan Titik Desain 

Pada perhitungan ini diasumsikan 

karakteristik awal perancangan seperti pada 

tabel 2 berikut : 

 

Tabel 2 Asumsi Karakteristik Awal 

Perancangan 

 

Vstall             9   m/s e 0.8 

V loiter 18  m/s Cdo 0.035 

G(h/x)  0.15  Clmax 1.2 

ρ@150m 1.16 kg/m3 q@150m 

161.17 

ρ  1.225 kg/m3  

  

Untuk perhitungan Takeoff dan 

Landing tidak diperhitungkan karena pesawat 

akan direncanakan takeoff menggunakan 

catapult launcher dan landing dengan metode 

belly landing.  

 

 

Sizing Stall Speed 

(W/S) = 1/2 x ρ x Vstall2 x Clmax 
 = 5.6 kg/m2 

 

Loiter Speed 

 (W/S) = q√3 Cdo π A e 
 = 7.3 kg/m2 

 

 

Rate of Climb 

(W/S) = 
[(

T

W
)−G]± √[(

T

W
)−G]2]−(4Cdo/πAe

2/𝑞𝐴𝑒
 

 

Dengan perhitungan Rate of Climb seperti 

diatas, kemudian didapatkan data seperti pada 

tabel 3 berikut : 

 

Tabel  3 Wing Loading vs Power Loading 

pada fase Climb 

T/W (watt/N) W/S (N/m2) 

3.1 30 

3.9 40 

4.65 50 

5.45 60 

 

 

Penentuan Wing Loading dan Power Loading 

dengan Matching Chart 

 

Matching chart dari desain kali ini adalah 

sebagai berikut : 

 
Gambar 1 Matching Chart 
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Wing Loading dan Power Loading yang 

dipilih adalah 5 kg/m2 dan 50 Watt/kg 

 

d. Penentuan Propulsi 

 

Pemilihan motor 

Dengan berat 3.5 kg dan power loading 50 

Watt/kg, maka dibutuhkan motor dengan 

output watt lebih dari 200 Watt dan 

disesuaikan dengan thrust 3.5 kg. Dibutuhkan 

motor dengan input lebih besar 3x lipat agar 

dapat melewati fase climb dengan baik. Maka 

dibutuhkan motor dengan input lebih dari 600 

watt dengan thrust 3.5 kg.  

 

Pemilihan baterai 

Asumsi pemakaian baterai pada saat 

terbang adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4 Asumsi spesifikasi baterai 

 

P loiter  200   W 

P climb  500  W 

Baterai   Loiter/Cruise 12 A 

   Climb  40 A 

Loiter/Cruise 0.316  h 3792mAh 

Climb   0.0167 h 668 mAh 

Total  0.33 h  4460 mAh 

   

Baterai yang dibutuhkan adalah baterai 

dengan kapasitas 5000 mAh agar mampu 

untuk melaksanakan misi climb, loiter dan 

cruise tersebut.  

 

e. Preliminary Design 

Perancangan Fuselage 

 

Fuselage direncanakan berbentuk 

silinder dengan variasi di depan dan belakang. 

Dimensi fuselage direncanakan memiliki 

panjang 1.05 m dan diameter 0.12 m.  

 

 
Gambar 2 layout pandangan atas fuselage 

untuk penempatan peralatan elektronik 

 

Tabel 5 Daftar elektronis di dalam fuselage 

 
 

Perancangan Sayap 

 

a. Luas Sayap 

Berdasarkan data perhitungan sebelumnya 

diketahui 

 Wto = 3.5 kg 

 (W/S) = 5 kg/m2 

 

Sehingga luas sayap yang dibutuhkan 

 

 S =
WTO

(
W

S
)

 

  = 0.7 m2 

b.  Perancangan Planform Sayap 

a. Aspek Rasio 

Karena memiliki keterbatasan panjang 

bentang sayap pada proses manufaktur, 

perhitungannya menjadi : 

Bw =√AR x S 

AR = 
𝐵𝑤2

𝑆
  

AR = 7 

 

b. Taper Ratio 

Pesawat ini dirancang memiliki taper ratio (λ) 

= 0,5.  

c. Root chord (Cr) 

Cr = 
2

1+λ
x

S

b
 

= 0.42 m 

 

d. Tip Chord (Ct) 

Ct = λ x Cr 

= 0.21 m 

 

e.  Sudut Sweep 

Sudut sweep pada perancangan pesawat ini 

menggunakan sudut sweep (Λ) = 30° 
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f. Wing Incidence 

Untuk desain awal, wing incidence yang 

dipilih adalah sudut 00 

 

g.  Wing Tips 

Digunakan metode end plate untuk 

perancangan kali ini. Metode end-plate ini 

telah banyak dipakai pada perancangan 

pesawat dan dapat memaksimalkan aspek 

rasio dan tanpa menambah panjang 

bentang sayap. 

h. Pemilihan airfoil sayap 

Airfoil yang dipilih adalah airfoil 

NACA 4412 karena airfoil tersebut biasa 

digunakan pada pesawat glider dan 

mempunya lift yang besar.  

i. Kesetimbangan sayap 

 MAC  = 
2

3

1+ 𝜆+ λ2

1+ 𝜆
Cr   

  = 0.3267 m 

 Y  = jarak horizontal MAC 

= 
𝑏

2

𝐶𝑟−𝑀𝐴𝐶

𝐶𝑟−𝐶𝑡
 

= 0.49 m 

 Xn  = jarak Neutral Point 

= 
𝐶𝑟

4
 + 

2𝑏

3𝜋
 tanφ0.25 

= 0.375 m 

Nilai CoG harus di depan nilai Xn agar 

pesawat stabil.  

 

 f. Perancangan 3D 

Perancangan 3D pada Computer Aided 

Design (CAD) 

 
Gambar 3 Desain 3D pada CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan pada gambar teknik 

 
Gambar 4 Gambar teknik part pesawat 

flying wing 

 

 
Gambar 5 Gambar teknik assembly pesawat 

flying wing 

 

g. Simulasi Aerodinamika 

Simulasi fixed-speed 

Berikut adalah 3 contoh tampilan 

distribusi Panel Force, Drag dan Cp dari 

simulasi fixed speed yang telah dilakukan.  

 

 
Gambar 6 Distribusi tampilan panel force 

pada sudut 0 derajat 

 

 
Gambar 7 Distribusi tampilan drag pada 

sudut 0 derajat 
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Gambar 8 Distribusi tampilan Cp pada 

sudut 0 derajat 

 

Dari data yang didapat diatas, maka 

didapatkan kesimpulan seperti pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 6 Karakteristik pada simulasi fixed-

speed 

 
Besarnya gaya Angkat (FL) dan Drag 

(FD) pada tabel diatas dihitung dengan 

persamaan berikut : 

FL  = 1/2 x CL x ρ x V2 x S 

FD = 1/2 x CD x ρ x V2 x S 

Dari tabel tersebut, bisa dilihat bahwa 

pada sudut 0ᵒ pesawat hanya mampu 

mengangkat berat sebesar 34,5 N / 3,45 kg. 

Jika dilihat pada tabel, nilai sudut serang yang 

memiliki CL/CD tertinggi adalah pada sudut 

2ᵒ, maka dipilihlah sudut 2ᵒ sebagai sudut 

incidence yang baru. Jika sudut incidence 

diganti dengan 2ᵒ , gaya angkat yang terjadi 

adalah : 

FL =  1/2 x CL x ρ x V2 x S 

 = 5,1 kg  

 

Perbandingan dengan perbedaan wingspan 

dan sudut sweep 

 

 Perbandingan terhadap panjang 

wingspan 

Hasil yang dibandingkan dengan hasil 

perancangan awal adalah wingspan 

dengan panjang 2,4m 

 Perbandingan terhadap sudut sweep 

Hasil yang dibandingkan dengan hasil 

perancangan awal adalah sudut sweep 

dengan sudut 200 dan 400 

Setelah data tersebut disimulasikan 

kemudian diolah menjadi data sebagai 

berikut : 

Perbandingan terhadap panjang wing 

span 2,4m 

 
Gambar 9 Grafik perbandingan CL terhadap 

sudut serang pesawat berdasarkan wingspan 

 

 
Gambar 10 Grafik perbandingan CD 

terhadap sudut serang pesawat berdasarkan 

wingspan 

 

 
Gambar 11 Grafik perbandingan CL/CD 

terhadap sudut serang pesawat berdasarkan 

wingspan 

a. Perbandingan terhadap sudut sweep 

20°dan 40° 

 
Gambar 12 Grafik perbandingan CL 

terhadap sudut serang pesawat berdasarkan 

sudut sweep 
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Gambar 13 Grafik perbandingan CD 

terhadap sudut serang pesawat berdasarkan 

sudut sweep 

 

 
Gambar 14 Grafik perbandingan CL/CD 

terhadap sudut serang pesawat berdasarkan 

sudut sweep 

 

 Dari perbandingan diatas, didapat 

bahwa sudut sweep 200 lebih baik 

performanya dibanding sudut 300 dan 400. 

Namun mengubah sudut sweep menjadi 200 

dapat mengubah titik CoG dan diharuskan 

perhitungan tambahan. 

  

Simulasi FixedAngle of Attack 

Data Simulasi Fixed Angle of Attack 

 Hasil simulasi kemudian dirangkum 

dan dibuat tabel-tabelnya. Hasil ini meliputi 

perubahan-perubahan CL/CD, CD, CL dan 

effisiensi pesawat. Hasilnya adalah sebagai 

berikut : 

 
Tabel 7 Karakteristik pesawat saat sudut serang 

0° 

 
 

Tabel  8 Karakteristik pesawat saat sudut serang 

5° 

 
 

Kesimpulan 

 Setelah dilakukan perhitungan, 

perancangan dan simulasi , maka didapatkan 

hasi dari perancangan pesawat flying wing 

elektrik adalah sebagai berikut : 

 WE(berat kosong) : 2.6 kg  

 WTO (berat take off) : 3.5 kg 

 Power loading  : 50 Watt/kg 

 Wing Loading  : 5 kg/m2 

 Motor   : Motor dengan 

thrust 3,5 kg.  

 Baterai   : Baterai 4cell 

kapasitas 5000 mAh 

 Panjang Fuselage : 1.05 m 

 Diameter Fuselage : 0.12 m 

 S (luas sayap)  : 0.7 m2 

 AR (Aspek Rasio) : 7 

 Bw (Wing Span) : 2.2 m 

 λw(Taper Ratio)  : 0.5 

 Cr (Root chord)  : 0.42 m 

 Ct (Tip chord)  : 0.21 m 

 Λ (Sudut sweep)  : 300 

 Wing Incidence  : 20 

 Tipe Wingtip  : End –plate 

 Tipe Airfoil  : NACA 4412 

 MAC   : 0.3267 m 

 y    : 0.49 m 

 Xn   : 0.375 m 

 CL   : 0.39 

 CD   : 0.019 

 CL/CD   : 20.322 
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Abstrak 
Salah satu cara untuk mengurangi laju keausan roda dan rel adalah dengan optimasi profil 

roda maupun rel. Mengurangi laju keausan dapat menurunkan biaya perawatan. Pengembangan 

profil roda yang tahan terhadap aus sudah banyak dilakukan. Pada penelitian ini, diamati unjuk 

kerja profil roda ORES 1002 modifikasi. Unjuk kerja yang dimaksudkan adalah perilaku laju 

kestabilan kendaraan rel. Profil roda dan rel yang disimulasikan adalah profil roda modifikasi 

dengan radius flens 22 mm. Rel yang digunakan adalah rel standar dengan radius gage face 13 

mm. Model dinamika kendaraan rel digunakan untuk mensimulasikan perilaku ini. Simulasi 

ini dilakukan pada kondisi pada jalan lurus dan belok. Software Universal Mechanism 

digunakan untuk mengeksekusi model dinamika tersebut. Selanjutnya respon hasil dinamika 

ini dianalisis kestabilan laju arah kendaraan rel. Perbandingan gaya lateral dan gaya vertikal 

merupakan kriteria yang digunakan untuk melihat kestabilan ini. 

Hasil simulasi memperlihatkan bahwa kendaraan rel dengan menggunakan profil roda 

standar pada saat belok dengan kecepatan 25 km/h perbandingan gaya lateral (L) dan vertikal 

(V) adalah 0,58. Hasil ini berada dibawah kriteria Nadal sebesar 0,9. Perilaku kendaraan rel 

dengan menggunakan profil roda modifikasi memperlihatkan pada jalur lurus, kendaraan rel 

dapat mencapai kecepatan 85 km/h. Kecepatan yang dapat dicapai ini lebih besar bila 

dibandingkan dengan kecepatan maksimum bila menggunakan profil roda standar. Pada jalur 

belok kecepatan maksimum adalah 25 km/h, Rasio L/V adalah 0,48 tetapi pada kecepatan 30 

km/h, roda 3 bogie belakang kanan (KN), roda 3 bogie belakang kiri (KR), roda 1 bogie depan 

kiri (KR), dan roda 2 bogie depan kiri (KR) memiliki rasio L/V lebih besar dari 0,9 sehingga 

akan terjadi derailment pada kecepatan tersebut. 

Kata kunci : simulasi, unjuk kerja, modifikasi, radius flens roda, kereta api 

 

Pendahuluan 

Kereta api merupakan moda transportasi 

yang paling diminati karena memiliki 

kapasitas angkut yang besar, hemat 

penggunaan ruang, tidak macet, hemat 

energi dan ramah lingkungan. Kapasitas 

angkut kereta api mengalami peningkatan 

setiap tahun. Hal ini mengakibatkan 

meningkatnya beban yang diterima oleh 

permukaan kontak roda dan rel. 

Peningkatan beban kontak ini 

menyebabkan tingginya laju keausan baik 

pada roda maupun rel. Melalui simulasi 

eksperimen twin disc sudah didapatkan 

bahwa pasangan radius lateral disk 13 mm 

dan 22 mm memberikan wear rate yang 

paling rendah yaitu sebesar 10,99 

μg/m/mm2 [1]. 

Pada penelitian ini, profil roda standar 

ORES 1002 dimodifikasi pada radius 

flensnya. Radius flens roda standar adalah 

20 mm, sedangkan roda modifikasi 

menggunakan radius flens 22 mm (Gambar 

52) sesuai dengan hasil pada referensi [1].  
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Gambar 52. Desain profil roda modifikasi 

dengan radius flens 22 mm 

Selanjutnya, dilakukan simulasi untuk 

melihat unjuk kerja laju kendaraan rel 

dengan menggunakan profil roda yang baru 

tersebut. 

 

Pengembangan profil roda sudah banyak 

dilakukan. Polach [2] mengusulkan 

perubahan pada bagian thread roda. Pada 

bagian ini dibuat lebih banyak titik kontak 

yang terjadi antara roda dan rel sehingga 

traksi yang diteruskan bisa lebih besar dan 

memperlebar distribusi tegangan kontak. 

Demikian pula Haryanto [3] telah 

mendapatkan profil roda yang baru dimana 

titik kontak pada flens roda yang semula 

terpusat pada satu titik menjadi menyebar 

di beberapa titik. Pengembangan profil roda 

yang baru ini perlu diuji kembali untuk 

melihat kestabilan laju arah kendaraan rel. 

 

Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, model dinamika 

kendaraan rel digunakan untuk 

mensimulasikan perilaku kendaraan rel 

dengan menggunakan roda modifikasi 

dengan radius flens 22 mm dengan rel 

standard. Kendaraan rel melaju pada jalur 

belok. Software Universal Mechanism 

digunakan untuk mengeksekusi model 

dinamika tersebut. Selanjutnya respon hasil 

dinamika ini dianalisis kestabilan laju arah 

kendaraan rel. Perbandingan gaya lateral 

dan gaya vertikal merupakan kriteria yang 

digunakan untuk melihat kestabilan ini. 

Model jalur belok yang digunakan 

dalam simulasi ini diperlihatkan pada 

Gambar 53. Kendaraan melewati jalur lurus 

sepanjang 10 m, kemudian memasuki jalur 

transisi sepanjang 30 m, dan jalur lengkung 

sepanjang 250 m. Radius kelengkungan rel 

adalah 200 m dan super elevation antara rel 

luar dan dalam adalah 0,010 m. Tipe profil 

rel yang dimasukkan adalah UIC 54. Tipe 

profil roda yang dimasukkan adalah ORES 

1002 dengan modifikasi pada radius flens 

yaitu 22 mm. 

Penomeran kendaraan rel seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 53. B1 dan B2 

adalah nomer untuk bogi 1 dan 2. Untuk 

roda diberi nomer berurutan pada masing-

masing bogi. Nomer 1 dan 2 untuk bogi 1, 

sedangkan roda kiri dilambangkan dengan 

KR dan roda kanan dengan KN. Sehingga, 

untuk roda depan kiri untuk bogi 1 

dinotasikan 1KR, 1KN untuk roda kanan, 

2KR untuk roda belakang kiri dan 2 KN 

untuk roda belakang kanan, demikian 

seterusnya untuk bogi 2. 

 

Gambar 53. Skematik kendaraan rel dan 

jalur belok 

Kriteria Nadal 

Kriteria Nadal digunakan sebagai 

kriteria kestabilan laju kendaraan rel. 

Kriteria ini menggunakan perbandingan 

gaya lateral (L) dan gaya vertical (V). 

Gaya-gaya yang bekerja pada lokasi kontak 

roda dan rel diperlihatkan pada Gambar 54. 
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Gaya gesek dan gaya normal berturut-turut 

dinotasikan dengan g1 dan g2. Hubungan 

antar gaya-gaya tersebut diuraikan sebagai 

berikut [4]: 

 

 

Gambar 54. Gaya pada lokasi kontak 

antara flens roda dengan rel  

𝑔2 = 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐿𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑉 (𝑐𝑜𝑠𝛼 +
𝐿

𝑉
𝑠𝑖𝑛𝛼)

     

 (1) 

{
 
 

 
 𝑔1 = 𝑉𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑉 (𝑠𝑖𝑛𝛼 −

𝐿

𝑉
𝑠𝑖𝑛𝛼)

𝐵𝑖𝑙𝑎 (𝑉𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼) < 𝜇. 𝑔2 
𝑔1 = 𝜇. 𝑔2

𝐵𝑖𝑙𝑎 (𝑉𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼) ≥ 𝜇. 𝑔2 }
 
 

 
 

     (2) 

𝐿

𝑉
=

𝑡𝑎𝑛𝛼−
𝑔1

𝑔2
⁄

1+
𝑔1

𝑔2
⁄ 𝑡𝑎𝑛𝛼

   (3) 

Persamaan (4) dikenal dengan kriteria 

batas Nadal. Karena  
𝑔1

𝑔2
⁄ = 𝜇 maka 

persamaan (5) diatas dapat disederhanakan 

menjadi  

𝐿

𝑉
=

𝑡𝑎𝑛𝛼−𝜇

1+𝜇𝑡𝑎𝑛𝛼
    (4) 

Bila rasio gaya lateral berbanding gaya 

vertikal berada dibawah nilai pada ruas 

kanan maka tidak akan terjadi derailment. 

Untuk mengamati unjuk kerja profil 

roda modifikasi, simulasi kecepatan 

dilakukan ketika kendaraan rel melewati 

jalur belok dan jalur lurus. Kecepatan belok 

yang disimulasikan adalah 10, 15, 20, 25, 

30, 35, 40, dan 45 km/h. Sedangkan, pada 

jalur lurus disimulasikan kecepatan 50, 55, 

60, 65, 70, 75, 80 km/h. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil simulasi memperlihatkan unjuk 

kerja kendaraan rel yang menggunakan 

profil roda modifikasi adalah sebagai 

berikut: 

Jalur Belok 

Dari kecepatan 10 km/h sampai dengan 

kecepatan 25 km/h kendaraan rel masih 

stabil. Stabil artinya perbandingan gaya 

lateral dan vertikal (L/V) masih dibawah 

0,9. Dalam makalah ini hanya ditampilkan 

hasil perbandingan gaya lateral dan vertikal 

untuk kecepatan 25 km/h, sedangkan untuk 

kecepatan dibawahnya perbandingan gaya 

lateral dan vertikal masih dibawah 0,9. 

Gambar 55 menampilkan perbandingan ini. 

Perbandingan gaya lateral dan vertikal 

paling tinggi dicapai oleh roda 1KR yaitu 

sekitar 0,45. Rasio ini masih dibawah 

kriteria Nadal. 

Selanjutnya, simulasi pada kecepatan 30 

km/h memperlihatkan perbandingan L/V 

roda 1KR, 2KR, 3KN, 3KR, dan 4KR lebih 

besar dari 0,9 yang berarti bahwa roda-roda 

tersebut sudah keluar dari rel (Gambar 56). 

Rasio paling tinggi dicapai oleh roda 1KR 

sebesar 5,03. Roda 1KR adalah roda kiri 

depan untuk bogi 1, wheelset 1. Dengan 

demikian, kecepatan maksimum kendaraan 

rel pada saat belok untuk profil roda 

modifikasi adalah sebesar 25 km/h. 

g1

g2

V

L

Sudut flens
α
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Gambar 55. Perbandingan L/V pada 

kecepatan belok 25 km/h 

 

Gambar 56. Perbandingan L/V pada 

kecepatan belok 30 km/h 

Lokasi titik kontak antara roda 

modifikasi dengan rel pada simulasi 

diperlihatkan dalam Gambar 57..  

 

Gambar 57. Lokasi titik kontak profil roda 

modifikasi pada kecepatan belok 25 km/h. 

Lokasi kontak kendaraan rel pada saat 

melewati belokan ada dua yaitu pada 

bagian thread dan flens roda. Demikian 

pula, hasil simulasi yang didapatkan oleh 

Gerlici dan Lack [5] terdapat dua lokasi 

kontak pada saat melewati belokan. 

Besarnya tekanan kontak pada bagian 

flens dalam simulasi adalah sebesar 1730 

MPa. Tekanan ini cukup besar bila 

dibandingkan dengan tekanan kontak 

apabila menggunakan roda standard yaitu 

1250 MPa. Tekanan kontak yang besar 

akan mempengaruhi laju keausan. 

Jalur Lurus 

Kecpatan yang disimulasi pada jalur 

lurus adalah 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 km/h. 

Hasil simulasi memperlihatkan bahwa pada 

kecepatan-kecepatan tersebut perbandingan 

gaya lateral dan vertikal dibawah 0,9. Hal 

ini berarti penggunaan roda modifikasi 

masih stabil melaju pada kecepatan 80 

km/h. Perbandingan gaya lateral dan 

vertikal pada kecepatan 80 km/h 

diperlihatkan pada Gambar 58. Rasio 

maksimum dicapai oleh roda 1KN yaitu 

roda depan kanan pada bogi 1. Besar rasio 

maksimum adalah 0,12. Rasio ini jauh 

dibawah rasio kriteria Nadal yaitu 0,9. 

 

Gambar 58. Perbandingan gaya lateral dan 

vertikal melalui jalur lurus pada kecepatan 

80 km/h 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan 

uraian-uraian yang telah disampaikan maka 

dapat disimpulkan bahwa profil roda 

modifikasi memberikan kestabilan laju arah 

kendaraan rel yang cukup baik. Pada jalur 

lurus kecepatan yang dapat dicapai adalah 

80 km/h, sedangkan pada jalur belok 

kecepatan maksimum yang dapat dicapai 
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adalah 25 km/h. Meskipun kestabilan laju 

arah telah dicapai namun tekanan kontak 

yang dihasilkan masih cukup tinggi yaitu 

1730 MPa. Hal ini dapat menyebabkan 

keausan yang cukup tinggi. 

Ucapan Terima Kasih 
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INKA atas pemberian ijin pemakaian 
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ABSTRAK 

Dalam melakukan rekayasa balik atau reverse engineering rotor turbin uap 4MW perlu melalui beberapa tahapan. 

Salah satunya melakukan review terhadap desain yang ada agar tidak terjadi kegagalan ketika kelak digunakan. 

Dalam karya tulis ini akan dibahas mengenai simulasi vibrasi lateral yang mungkin terjadi pada sistem rotor-

bearing turbin uap. Simulasi permodelan dilakukan dengan metoda elemen hingga untuk menganalisa eigenvalue 

dan eigenvector serta untuk mengetahui frekuensi natural, kecepatan kritis, modus getar pada kecepatan kritis, 

dan respon unbalance. Yang selanjutnya menganalisa respon unbalance dalam kasus sistem teredam dan tidak 

teredam, dan membandingkan puncak-puncak grafik dari respon yang dihasilkan. 

Kata kunci: Metoda elemen hingga, analisa dinamik, vibrasi lateral, sistem rotor-bearing.  

 

Pendahuluan 

Proses review perlu dilakukan terhadap desain 

poros (Gambar 1.) yang didapat melalui proses 

rekayasa balik atau reverse engineering dari rotor 

turbin uap 4MW milik sebuah industri proses di 

Indonesia, yang bertujuan untuk memperkirakan 

kegagalan yang akan terjadi. Untuk itu dibuatlah 

permodelan untuk mempermudah proses analisa 

dinamik dari desain poros rotor tubin uap tersebut. 

Beberapa metoda dan konsep permodelan 

menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai analisa dinamik, seperti Nelson dan 

McVaugh [1] dan Nelson [2] yang menggunakan 

teori Timoshenko-beam untuk menganalisa dinamik 

pada rotor. Chatelet, dkk [3] mengkaji metoda 

analisa modal untuk mengetahui karakteristik 

dinamik pada turbin dengan membandingkan antara 

permodelan elemen hingga 3D dengan 1D.   Ngo, 

dkk [4] melakukan analisa dinamik pada model rotor 

tubin uap 300MW. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain Rotor Turbin 4MW 

1. Permodelan dan Persamaan Gerak Rotor 

 

Langkah awal yang dilakukan dalam studi ini 

adalah pemodelan untuk memperkirakan frekuensi 

natural, kecepatan kritis, modus getar pada 

kecepatan kritis, dan respon unbalance.  

Pemodelan dimulai dengan penggambaran 

sistem poros-rotor pada perangkat lunak Solidworks 

R12. Gambar 2 memperlihatkan model elemen 

hingga dari perangkat uji sistem poros-rotor. 

Gambar ini kemudian ditransfer menjadi sebuah 

model elemen hingga dengan bantuan perangkat 

lunak ANSYS Workbench 12. 

Hakikatnya rotor turbin merupakan gabungan 

antara poros, beberapa disk dan bantalan gelinding. 
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Untuk melakukan analisa dinamik sebuah rotor 

turbin, maka dilakukanlah perhitungan yang diambil 

dari beberapa literatur [5 – 6] yang mana tidak 

keseluruhannya akan ditampilkan pada tulisan ini 

selain yang berkaitan dengan persamaan pergerakan 

rotor saja. Sistem persamaan tersebut 

menggambarkan perilaku seluruh sistem rotor turbin 

yang diformulasikan dengan memperhatikan 

kontribusi dari semua elemen dalam sebuah 

permodelan.[7]  

M q C q K q F
 

     (1) 

 

Dimana M = (Mt + Mr) adalah matriks massa 

global dan Mt adalah matriks massa translasi dan Mr 

matriks rotasi. C = (-ΩG +Cb), sedang K = (Kb + Ks) 

merupakan matriks peredaman dan kekakuan, G 

adalah matriks giroskopis. Kb, Cb adalah matriks 

kekakuan dan peredaman dari bantalan gelinding, 

serta F merupakan vektor gaya. 

 

1.1. Analisa eigenvalue 

Untuk mendapatkan frekuensi natural dari 

sistem rotor turbin , maka perlu diketahui terlebih 

dahulu nilai eigenvalue dengan cara merubah 

persamaan (1) menjadi variabel state space. 

0A x Bx


     (2) 

 

Yang mana nilai matriks A, B, dan  perpindahan x 

masing-masing merupakan matriks sebagaimana 

tertera di bawah ini. 

 

0

G GM C
A

I

 
  
 

, 0

0

GK
B

I

 
  

 

,    qx
q

 
  
  

 

Untuk mengasumsikan solusi harmonik 

0

tx x el dari persamaan  (2), untuk penyelesaian 

dari eigenvalue menggunakan persamaan: 

 

0( ) 0A B xl      (3) 

 

Dimana λ adalah nilai eigenvalue, yang biasanya 

merupakan bilangan  kompleks dan akar-akarnya 

konjugat  

 

k k kil       (4) 

 

Dimana αk and ωk merupakan faktor stabilitas dan k 

adalah modus frekuensi redaman. 

1.2. Analisa tunak dari respon unbalance 

Persamaan gaya dari massa unbalance (F) 

yang terdapat pada persamaan (1) dapat ditulis 

sebagai: 

2 i t

uF F e      (5) 

 

 

Yang mana variabel Fu tidak dipengaruhi oleh 

waktu dan kecepatan putar. Respon kondisi tunak 

akibat massa unbalanced adalah sebagai berikut 

 
i t

uA A e     (6) 

 

Maka hasil subtitusi dari persamaan (5) dan (6) pada 
persamaan (1) adalah: 
 

2 2( )G G G u uK M i C A F      (7) 

 

Dengan mengetahui nilai Au pada persamaan (7), 

maka respon tunak dapat diperoleh. 

 

Gambar 2. Model Rotor Turbin 4MW 

 

 

Gambar 3. Kordinat yang digunakan pada rotor 

 

 

2. Hasil Perhitungan 

 

2.1. Frekuensi Getaran pada rotor 
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Delapan pertama hasil eigenvalue, frekuensi 

natural ωn serta frekuensi natural teredam ωd untuk 

rotor pada 0 rpm dan 3500 rpm ditampilkan pada 

Tabel 1 Ketika poros berputar di 6000 rpm, masing-

masing sepasang frekuensi alami terpisah karena 

adanya efek gyroscopic tapi sangat kecil. 

 

2.2. Mode shape untuk kecepatan kritis 

 

Dengan melihat diagram Campbell (Gambar 

4), besarnya kecepatan kritis dapat dilihat dari garis-

garis yang saling berpotongan  pada diagram 

tersebut. Dari Tabel 2 memperlihatkan empat 

pertama dari kecepatan kritis rotor. Sedangkan mode 

shapes pada nodal-nodal sepanjang poros rotor  

yang berhubungan dengan kecepatan kritis 

ditunjukkan pada Gambar. 6 dan 7. 

Table 1 Natural frequency (ωn) and damped natural 

frequencies (ωd) 

Spin speed 

(rpm) 

ωn ωd 

0 62.20 62.25 

62.20 62.25 

209.81 210.80 

209.81 210.80 

412.99 410.56 

412.99 410.56 

525.05 512.46 

525.05 512.46 

6000 62.00 62.05 

62.39 62.44 

189.72 190.51 

231.16 232.34 

406.02 404.02 

419.92 416.65 

515.75 502.92 

536.83 524.87 

 

Table 2  Table caption  

Table 2 First third FW critical speeds (rpm) 

Ω1 Ω2 Ω3 

3740 16086 26510 

   

 

 

Gambar 4. Diagram Campbell 

 

Orbit seluruh nodal berada pada titik-titik di 

sepanjang poros dan amplitudo relatif dari mode 

shape bervariasi sepanjang poros tersebut. 

Dikarenakan konfigurasi poros rortor yang simetri, 

maka orbit dari setiap titik membentuk lingkaran. 

 

2.3. Respon ketidakseimbangan 

 

Respon ketidakseimbangan terdiri dari dua hal: 

sistem tidak-teredam dan teredam. Diasumsikan 

bahwa respon dari sistem memiliki nilai 

ketidakseimbangan sebesar 0,001 m dari disk pada 

nodal 31 (bagian tengah, lihat Gambar. 1). Gambar 

8 menunjukkan respon ketidakseimbangan dan 

perubahan fase dari nodal untuk arah x dalam 

kondisi teredam. Ada empat puncak identik dengan 

empat kecepatan kritis yang diperlihatkan dalam 

Tabel 2. Ketika rotor berputar pada rentang 

kecepatan subkritis, nodal akan memasuki fase 

whril-in . Namun ketika rotor mencapai kecepatan 

kritisnya, fase berubah menjadi - 180º. Orbit dari 

whirl pada rotor dapat dilihat pada Gambar. 9. Orbit 

yang terjadi berbentuk melingkar dan whril ke arah 

depan. 

Diameter orbit merupakan amplitudo dari 

respon pada nodal-nodal yang tersedia. Pada 

kecepatan 140 rpm, disk pada nodal 46 memiliki 

fase yang berbeda 180º dibandingkan lainya. 

Dikarenakan nodal 13 dan 31 telah melewati fasanya 

pada kecepatan kritis yang pertama, sedang nodal 

ke-46 belum. Pada kecepatan 1000 rpm dan 1700 

rpm ketiga whril bersamaan. Sedangkan pada 1700 

rpm nodal ke 46 berubah fase -180º dikarenakan 

adanya kecepatan kritis kedua. 

Dalam kasus sistem teredam, respon 

ketidakseimbangan dan perubahan fase ditunjukkan 
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pada Gambar. 10. Besarnya respon menurun karena 

adanya efek redaman. Tabel 3 membandingkan tiga 

nilai puncak pertama dari respon ketidakseimbangan 

di ketiga nodal . Gambar 11 menunjukkan orbit 

forward-whril pada ketiga nodal rotor ini. 

 

3. Kesimpulan 

 

Studi ini menyajikan sebuah simulasi elemen 

hingga untuk derajat-kebebasan multi-rig rotor 

disajikan dalam pekerjaan ini. Dalam model ini, 

eigenvalues, vektor eigen dihitung dan dianalisis 

untuk menemukan frekuensi alami, kecepatan 

penting, bentuk modus dan tanggapan 

ketidakseimbangan, masing-masing. Pertama, 

frekuensi alami dihitung baik sistem stasioner dan 

rotasi dan terjadi pada pasangan. Unsur-unsur disk 

rotor termasuk efek gyroscopic sehingga dalam 

kasus rotasi, masing-masing pasangan frekuensi 

alami divergen. Kedua, kritis dan modus bentuk 

ditentukan dan getaran rotor pada frekuensi 

resonansi yang akan ditampilkan. Ketiga, respon 

kekuatan unbalance dianalisis dalam kasus sistem 

undamped dan teredam, dan puncak dari respon 

dibandingkan. 

Table 3 Response amplitude at resonance in case of un-

damped and damped rotor-bearing system (µm) 

Re

sp

on

se 

Node 

Node 8 Node 9 Node 10 Node 11 

Un

da

mp

ed 

Da

m

pe

d 

Un

da

mp

ed 

Da

m

pe

d 

Un

da

mp

ed 

Da

m

pe

d 

Un

da

mp

ed 

Da

m

pe

d 

1st 

pe

ak 

60.

7 

34

.4 

60.

9 

34

.5 

58.

9 

33

.4 

56 31

.7 

38 

2n

d 

pe

ak 

12.

4 

1.

60 

11.

9 

1.

39 

61.

2 

1.

40 

107 1.

45 

16

2 

3rd 

pe

ak 

46.

6 

1.

19 

63.

7 

1.

37 

41.

9 

1.

52 

7.4 1.

54 

26

6 

a) Table footnote; b) List   
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Spektrum Menggunakan Estimasi Frekuensi dan Extended Fourier 

Transform 
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Heryadi3 
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Jalan Ganesha 10, Bandung, 40132, Indonesia 
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Abstrak 
Dalam proses perekaman, sinyal digital dicuplik dari sinyal analog dengan banyak 

sampel yang terbatas. Selain itu, proses perekaman akan dimulai pada suatu titik sembarang 

dari sinyal kontinu. Khusus untuk sinyal periodik, sinyal akan terpotong akibat waktu rekam 

tidak tepat sama dengan kelipatan bulat dari periode sinyal. Alhasil, dari proses perekaman ini 

akan timbul error pada amplitudo dan frekuensi dari spektrum yang dikenal sebagai fenomena 

kebocoran spektrum. Fenomena kebocoran spektrum umum diatasi dengan 

mengimplementasikan teknik windowing. Namun, teknik ini masih menimbulkan kesalahan 

spektrum yang cukup signifikan. 

Pada makalah ini, dipaparkan pengembangan suatu algoritma baru untuk mengatasi 

fenomena kebocoran spektrum. Algoritma ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama meliputi 

estimasi frekuensi sinyal dengan melakukan interpolasi pada koefisien Fourier di sekitar 

puncak spektrum sehingga diperoleh indeks frekuensi. Kemudian pada tahap kedua, indeks 

frekuensi yang merupakan kelipatan dari resolusi frekuensi digunakan untuk menyusun suatu 

fungsi yang dapat menghilangkan efek dari fenomena kebocoran spektrum. Metode ini diuji 

melalui simulasi numerik menggunakan perangkat lunak MATLAB® maupun eksperimen. 

Berdasarkan hasil simulasi dan eksperimen, terbukti bahwa metode ini efektif dalam 

mengurangi kesalahan puncak spektrum. Kesalahan amplitudo berkurang dari 36,27% menjadi 

0,13% dan kesalahan indeks frekuensi berkurang dari 50% menjadi 0%. 

 

Kata kunci: kebocoran spektrum, estimasi frekuensi, indeks frekuensi, Extended Fourier 

Transform. 

 

Pendahuluan 

Analisis terhadap sinyal getaran 

merupakan salah satu teknik yang sering 

digunakan dalam mendeteksi kerusakkan 

pada suatu mesin [1]. Sinyal getaran dapat 

dinyatakan sebagai kombinasi linier dari 

sejumlah komponen sinyal sinusoidal pada 

frekuensi yang tersebar [2]. Komponen-

komponen sinyal tersebut dapat dipisahkan 

dengan menerapkan Transformasi Fourier 

pada sinyal getaran. 

Dalam proses perekaman, sinyal 

direkam dalam perangkat akuisisi data 

dengan cara mencuplik sinyal kontinu 

sehingga didapat data berupa sinyal diskrit. 

Bagaimanapun juga,  data ini memiliki 

sampel yang terbatas, sehingga proses 

perekaman akan berhenti pada saat sinyal 

tidak terekam secara utuh. 
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Pada sinyal sinusoidal, apabila sinyal 

dipotong pada waktu yang bukan 

merupakan kelipatan bulat dari periodenya, 

maka akan dihasilkan kesalahan pada 

spektrum frekuensi. Kesalahan ini meliputi 

kesalahan pada frekuensi dan juga 

amplitudo [3]. Kesalahan semacam ini 

lazim dikoreksi dengan cara menerapkan 

fungsi jendela pada sinyal domain waktu. 

Walaupun telah dikoreksi menggunakan 

fungsi jendela, kesalahan yang terjadi 

masih cukup signifikan. 

Khuschandra [4] telah melakukan studi 

mengenai perilaku kesalahan puncak 

spektrum akibat penggunaan fungsi jendela 

Rectangular, Hanning, dan Flattop pada 

sinyal sinus. Dalam penelitian tersebut 

dihasilkan persamaan matematik yang 

menggambarkan kesalahan puncak 

spektrum akibat penggunaan tiga jenis 

fungsi jendela tersebut. Dari persamaan 

tersebut, terlihat bahwa perilaku kesalahan 

yang diperoleh merupakan fungsi dari fasa 

sinyal dan rasio waktu rekam terhadap 

perioda sinyal. Untuk kasus sinyal waktu 

diskrit, kesalahan puncak spektrum 

merupakan fungsi dari rasio frekuensi 

cuplik terhadap frekuensi sinyal dan 

banyaknya sampel yang direkam. 

Kesalahan puncak spektrum yang 

ditimbulkan akibat penggunaan ketiga 

fungsi jendela tersebut bersifat fluktuatif 

seiring dengan naiknya harga rasio waktu 

rekam terhadap perioda sinyal. 

Heryadi [5] kemudian menganalisis 

kesalahan puncak spektrum untuk fungsi 

jendela lainnya, diantaranya adalah Kaiser-

Bessel, Blackman, Blackman-Harris, 

Hamming, dan Nuttal. Dalam penelitian 

tersebut, terlihat bahwa kesalahan puncak 

spektrum tetap akan berfluktuasi walaupun 

waktu rekam diperpanjang. Hasil penelitian 

ini membuktikan bahwa teknik windowing  

masih menghasilkan kesalahan puncak 

spektrum yang cukup signifikan. Bertolak 

dari permasalahan tersebut, makalah ini 

memaparkan alternatif cara untuk 

mengurangi  kesalahan spektrum akibat 

fenomena kebocoran spektrum. 

 

Metodologi 

Pada makalah ini, sinyal getaran 

dimodelkan sebagai berikut 

 

x[n] = Acos(2πfon),   n=0,1,…,N-1 (1) 

 

di mana x[n], A, fo, dan N merupakan sinyal 

getaran, amplitudo, frekuensi digital, dan 

banyak sampel. Frekuensi digital yang 

tertera dalam Persamaan (1) dapat 

dinyatakan dalam bentuk spektral bin,  

fo= (kp+δ) N⁄  di mana kp dan δ merupakan 

bilangan bulat dan bilangan pecahan dari 

spektral bin. 

Mula-mula sinyal getaran yang 

dimodelkan dalam Persamaan (1) 

ditransformasikan terlebih dahulu menjadi 

sinyal eksponensial kompleks dengan 

menggunakan Transformasi Hilbert. 

Transformasi ini menghasilkan Persamaan 

(2), 

 

xc[n] = 
A

2
ej(2πfon)  

xc[n] = 
A

2
e

j(2π
kp+δ

N
n)

  

xc[n] =
 A

2
(e

j2π
kp

N
n
)(e

j2π
δ
N

n
) (2) 

 

di mana xc[n] merupakan sinyal getaran 

dalam bentuk eksponensial kompleks dan j 

menyatakan bilangan imajiner. 

Kemudian sinyal yang diungkapkan 

dalam Persamaan (2) ditransformasikan ke 

domain frekuensi  dengan menggunakan 

Transformasi Fourier Diskrit, sehingga 

diperoleh Persamaan (3), 

 

X[k] = ∑ x[n]e-j2π
k
N

n

N-1

n=0

   

X[k] = ∑
A

2
(e

j2π
kp

N
n
)(e

j2π
δ
N

n
)(e

-j2π
k
N

n

N-1

n=0

) 

X[k] =
A

2
∑ (e

j2π
kp-k

N
n
)(e

j2π
δ
N

n
)

N-1

n=0

 (3) 
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di mana X[k] dan k adalah spektrum 

frekuensi dan indeks frekuensi 

(k=0,1,…,N-1). 

Apabila harga 𝛿 0, maka Persamaan (3) 

akan berubah menjadi 

 

X[k]=
A

2
∑ (e

j2π
kp-k

N
n
)

N-1

n=0

 (4) 

 

Pada Persamaan (4) seluruh harga X[k] 

akan bernilai 0 kecuali X[kp]. Hal ini 

menunjukkan bahwa fenomena kebocoran 

spektrum tidak terjadi. Jadi, dapat dilihat 

bahwa kebocoran spektrum disebabkan 

oleh keberadaan suku (e
j2π

δ

N
n
). Harga δ yang 

merupakan bilangan pecahan menyebabkan 

puncak spektrum bernilai lebih rendah 

daripada amplitudo sinyal x[n], dan juga 

menyebabkan puncak spektrum tidak 

terletak pada bin DFT.  

Untuk mengatasi efek dari fenomena 

kebocoran spektrum, pengaruh dari suku 

(e
j2π

δ

N
n
) harus dihilangkan. Hal ini dapat 

dicapai dengan mengalikan sinyal getaran 

pada domain waktu dengan twiddle 

function [6] sebagaimana diungkapkan 

dalam persamaan berikut 

 

L(-δ,n) = e
-j2π

δ
N

n
    n=0,1,…,N-1 (5) 

 

Selanjutnya, Transformasi Fourier Diskrit 

diterapkan pada sinyal hasil perkalian 

tersebut. 

Pada Persamaan (5), terlihat bahwa 

twiddle function merupakan fungsi dari 

variabel 𝛿. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa untuk mengkonstruksi suatu twiddle 

function, variabel 𝛿 harus diperkirakan 

terlebih dahulu. Variabel 𝛿 diperkirakan 

dengan melakukan interpolasi tiga titik dari 

koefisien Fourier yang terletak di sekitar 

puncak spektrum. Secara matematik, 

variabel 𝛿 dihitung dengan menggunakan 

estimator yang tertera pada Persamaan (6) 

[7]. 

 

δ̂ =
tan(

π
N

)

(
π
N

)
Real {

X[kp-1]-X[kp+1]

2X[kp]-X[kp-1]-X[kp+1]
} (6) 

 

Simulasi Numerik 

Untuk menguji algoritma yang 

dikembangkan dalam paper ini, simulasi 

numerik dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak MATLAB®. Pada 

simulasi ini, sinyal yang dijadikan objek 

simulasi merupakan sinyal kosinus dengan 

amplitudo 1 dan frekuensi 100,5 Hz. Sinyal 

ini memiliki persamaan sebagai berikut 

 

x(t) = cos(2π100,5t) (7) 

 

Sinyal  kemudian dicuplik dengan 

frekeunsi cuplik sebesar 512 Hz dan sampel 

sebanyak 512 buah. Berdasarkan nilai-nilai 

parameter ini, sinyal diskrit yang diperoleh 

akan memiliki persamaan 

 

x[n] = cos(2π100,5n∆t)  

x[n] = cos(2π100,5
n

fs

)  

x[n] = cos(2π
100,5

512
n)  (8) 

 

Frekuensi sinyal dapat dinyatakan dalam 

bentuk spectral bin, di mana f = (kp+δ)
fs

N
. 

Apabila harga fs, N, dan f pada formulasi 

tersebut disubstitusi dengan harga-harga 

yang telah ditetapkan, maka diperoleh 

harga  kp+δ=100,5. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, kp dan δ masing-

masing merupakan bilangan bulat dan 

bilangan pecahan sehingga diperoleh harga 

kp=100 dan δ=0,5. Sinyal getaran pada 

domain waktu diskrit ditampilkan pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Sinyal pada domain waktu 

diskrit 

 

Sinyal yang diungkap dalam Persamaan 

(8) kemudian ditransformasikan ke domain 

frekuensi menggunakan Transformasi 

Fourier Diskrit, sehingga diperoleh 

spektrum seperti yang tertera pada Gambar 

2. Pada gambar ini, terlihat bahwa terdapat 

kesalahan pada amplitudo dan frekuensi 

spektrum. Hal ini menunjukkan bahwa 

fenomena kebocoran spektrum terjadi. 

Fenomena ini terjadi karena frekuensi 

sinyal tidak terletak pada salah satu bin 

DFT. 

Efek dari kebocoran spektrum akan 

diminimalisasi dengan cara menerapkan 

algoritma yang dikembangkan pada 

makalah ini. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah transformasi sinyal 

sinusoidal menjadi sinyal eksponensial 

kompleks dengan menggunakan 

Transformasi Hilbert. 

 
Gambar 2. Spektrum frekuensi dari sinyal 

 

Tahap selanjutnya yaitu memperkirakan 

frekuensi sinyal yang sebenarnya. Terlihat 

pada Gambar 2, bahwa frekuensi sinyal 

yang sebenarnya tidak terletak pada salah 

satu bin DFT. Pada tahap ini, dilakukan dua 

tahap estimasi frekuensi. Tahap pertama 

adalah pencarian secara kasar dengan 

menerapkan FFT pada sinyal. Dari hasil 

FFT tersebut kemudian dipilih indeks bin 

yang memiliki amplitudo maksimal. Tahap 

kedua dilakukan pencarian secara detail, di 

mana lokasi frekuensi interbin 

diperkirakan. Pada tahap kedua ini, tiga 

titik koefisien Fourier yang terletak di 

sekitar puncak spektrum diinterpolasi 

dengan menggunakan Persamaan (6).  

Dalam metode ini, tiga titik koefisien 

Fourier digunakan untuk memperoleh 

harga 𝛿. Ketiga koefisen Fourier ini 

merupakan koefisien Fourier yang terletak 

pada bin puncak spektrum (X[kp]), satu bin 

sebelum puncaj spektrum (X[kp-1]) dan 

satu bin setelah puncak spektrum 

(X[kp+1]). Variabel kp merupakan bin 

DFT yang memiliki amplitudo yang paling 

tinggi. Apabila nilai dari koefisien Fourier 

tersebut disubstitusikan ke dalam 

Persamaan (6) dengan 𝑁=512, maka 

diperoleh 𝛿 = -0,5. 

Setelah nilai dari δ diperoleh, langkah 

selanjutnya yaitu mengkonstruksi twiddle 

function. Formulasi dari twiddle function 

disajikan pada Persamaan (5). Fungsi ini 

digunakan untuk menghilangkan pengaruh 

dari suku (e
j2π

δ

N
n
) dengan cara 

mengalikannya dengan sinyal eksponensial 

kompleks pada domain waktu.  

Langkah terakhir dari algorima ini 

adalah mentransformasi sinyal yang telah 

dimodifikasi tersebut ke domain frekuensi 

dengan menggunakan Transformasi 

Fourier Diskret sehingga diperoleh vektor 

frekuensi. Kemudian, vektor ini digeser 

sebesar δ sehingga dihasilkan spektrum 

yang ditampilkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3.  Spektrum frekuensi dari sinyal 

yang telah di modifikasi 

 

Terlihat pada Gambar 3, puncak 

spektrum yang baru terletak tepat pada 

frekuensi 100,5 Hz. Selain itu, amplitudo 

puncak spektrum yang dihasilkan 

mendekati amplitudo teoretiknya, yaitu 1 

satuan. Kesalahan amplitudo berkurang 

dari 36,27% menjadi 0,13% dan kesalahan 

indeks frekuensi berkurang dari 50% 

menjadi 0%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa efek dari fenomena kebocoran 

spektrum dapat berkurang.  

Pada simulasi sebelumnya, telah 

ditunjukkan bahwa metode yang 

dikembangkan dalam makalah ini terbukti 

efektif untuk mengurangi efek dari 

fenomena kebocoran spektrum untuk sinyal 

sinusoidal murni. Pada simulasi berikutnya, 

akan dilibatkan pengaruh noise. Noise yang 

dilibatkan dalam simulasi adalah noise 

dengan jenis white Gaussian Noise. Jadi, 

sinyal yang menjadi objek pengamatan 

dalam simulasi ini dapat dinyatakan sebagai 

kombinasi linier antara sebuah sinyal 

konsius dengan noise. Sinyal ini 

diformulasikan pada Persamaan (9). Pada 

persamaan ini, w[n] merupakan noise 

dengan nilai rata-rata sebesar nol dan varian 

sebesar σ2. 

 

x[n] =  cos[2πfon] + w[n] (9) 

 

Pada simulasi ini, dipilih frekuensi 

sinyal kosinus 100,5 Hz. Dari frekuensi ini 

dapat dicari frekuensi digital (fo) dengan 

cara mensubstitusikan harga frekuensi ke 

dalam Persamaan (10).  

 

fo=
f

fs

 (10) 

 

Frekuensi cuplik diatur pada 512 Hz dan 

banyak sampel yang direkam sebanyak 

512. Apabila frekuensi sinyal tersebut 

dinyatakan dalam spektral bin, maka 

diperoleh kp + δ = 100,5, di mana harga 

kp dan δ masing-masing bernilai 100 dan 

0,5.  

Pada simulasi ini, harga SNR (Signal to 

Noise Ratio) divariasikan pada rentang 0,1 

– 1000. Formulasi dari SNR ditampilkan 

pada Persamaan (11). 

 

SNR = 
A

2

σw
2

 (11) 

 

Harga RMSE (Root Mean Square Error) 

dari δ dan amplitudo puncak spektrum 

diperoleh dengan cara merata-ratakan 1000 

data pada setiap harga SNR. RMSE untuk 

frekuensi dan amplitudo puncak spektrum 

diformulasikan masing-masing pada 

Persamaan (12) dan (13).  

 

RMSEf =
√∑ (f-f̂i)

2N
i=1

N
 

(12) 

RMSEA =√
∑ (Ateoretik-A)2N

i=1

N
 (13) 

 

Gambar 4 dan Gambar 5 menampilkan 

harga RMSE dari frekuensi dan amplitudo 

puncak spektrum pada setiap harga SNR 

dalam rentang 0,1 – 1000. Pada gambar 

tersebut, dapat dilihat bahwa kesalahan 

akan semakin mengecil apabila nilai SNR 

membesar. Hal ini dikarenakan deviasi dari 

noise akan mengecil ketika nilai SNR 

membesar. Dari grafik tersebut, terlihat 

bahwa kesalahan frekuensi dan amplitudo 

puncak spektrum dapat berkurang selama 

harga SNR lebih besar dari 0,3.  
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Gambar 4. RMSE dari frekuensi terhadap 

SNR 

 

 
Gambar 5.  RMSE dari amplitudo 

terhadap SNR  

 

Eksperimen  

Selain simulasi numerik, suatu 

eksperimen sistem getaran juga dipaparkan 

pada makalah ini untuk menguji keefektifan 

dari algoritma yang dikembangkan. 

Eksperimen sistem getaran dilakukan 

dengan menggunakan perangkat alat uji 

yang tersedia di Laboratorium Dinamika 

ITB seperti yang ditampilkan pada Gambar 

6. Alat uji ini terdiri dari batang kontinu 

yang ditumpu dengan menggunakan 

tumpuan engsel-roll. Pada bagian tengah 

dari batang ini, diletakkan piringan tak 

seimbang yang dapat diputar oleh motor 

guna menciptakan gaya tak seimbang 

ketika piringan tersebut diputar. 

 
Gambar 6.  Alat uji yang terdiri dari motor 

DC (no.1), piringan (no.2), 

proximity probe (no.3), 

akselerometer (no.4), batang 

kontinu (no.5), perangkat data 

akuisisi (no.6), and laptop 

(no.7) 

 

Pada eksperimen ini, piringan diputar 

dengan menggunakan motor DC. Piringan 

tersebut akan mengeksitasi batang 

dikarenakan adanya massa tak seimbang 

yang berputar. Eksitasi ini akan 

menghasilkan getaran yang kemudian 

diukur dengan menggunakan akselerometer 

tipe PCB Piezotronics Model 352C33. 

Sinyal keluaran akselerometer kemudian 

direkam dengan menggunakan perangkat 

data akuisisi SIRIUSf 8xCAN, dan proses 

pencuplikan diatur dengan menggunakan 

perangkat lunak DEWESoftX2 dengan 

frekuensi cuplik sebesar 5000 Hz. Banyak 

sampel yang direkam adalah 4096 buah. 

Selain akselerometer, dalam pengujian ini 

dipasang juga Autonics PR12-4DN2 

Proximity Probe pada batang di sekitar 

piringan untuk mengetahui kecepatan putar 

dari piringan tersebut.  

Data sinyal getaran pada domain waktu 

hasil pengukuran ditampilkan pada Gambar 

7. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa 

sinyal getaran yang diperoleh terdiri dari 

gabungan antara sebuah sinyal sinusoidal 
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dengan noise. Sinyal sinusoidal ini 

memiliki amplitudo sekitar 0,8688 G.  

Gambar 8 menampilkan sinyal domain 

waktu yang diperoleh dari proximity probe. 

Sinyal tersebut digunakan untuk 

menghitung kecepatan putar dari piringan 

dengan cara mengamati jeda waktu antar 

lembah yang berdekatan. Dari gambar 

tersebut, jeda waktu antar lembah adalah 

sebesar 0,0288 s. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa frekuensi dari piringan tersebut 

adalah f  =
1

∆t
=

1

0,0288
=34,72 Hz. 

 
Gambar 7. Sinyal getaran pada domain 

waktu 

 
Gambar 8.   Sinyal voltase yang berasal 

dari proximity probe pada 

domain waktu 

 

Sinyal getaran kemudian 

ditransformasikan ke domain frekuensi 

dengan menggunakan Transformasi 

Fourier Diskret sehingga diperoleh 

spektrum seperti yang ditampilkan pada 

Gambar 9. Pada gambar tersebut terlihat 

bahwa amplitudo puncak spektrum yang 

diperoleh sebesar adalah 0,4044 satuan. 

Terdapat kesalahan amplitudo puncak 

spektrum. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa fenomena kebocoran spektrum 

terjadi. 

 
Gambar 9.  Spektrum frekuensi dari 

sinyal getaran 

 

Selanjutnya, diterapkan algoritma yang 

dikembangkan untuk mengatasi efek dari 

kebocoran spektrum. Proses ini dimulai 

dari mentransformasikan sinyal getaran 

menjadi bentuk eksponensial kompleks 

dengan menggunakan Transformasi 

Hilbert. Setelah sinyal eksponensial 

kompleks diperoleh, frekuensi sinyal yang 

sebenarnya diperkirakan, di mana tiga buah 

titik koefisien Fourier yang terletak di 

sekitar puncak digunakan untuk 

menghitung δ menggunakan Persamaan 

(6). Dari proses tersebut diperoleh harga 

δ=0,5029 

 

Setelah harga δ diperoleh, twiddle 

function dapat dikonstruksi dengan cara 

mensubstitusikan variable δ dengan 0,5029 

dan N dengan 4096 ke dalam Persamaan 

(5). Setelah itu, twiddle function dikalikan 

dengan sinyal eksponensial kompleks yang 

telah diperoleh sebelumnya. Sinyal hasil 

perkalian ini kemudian ditransformasikan 

ke domain frekuensi dengan menggunakan 

Transformasi Fourier Diskret dan 

menggeser vektor frekuensi sebesar δ, 
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sehingga diperoleh spektrum seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 10. 

Dapat dilihat pada Gambar 10, puncak 

spektrum terletak pada frekuensi 34,79 Hz. 

Frekuensi tersebut sangat mendekati 

frekuensi yang terbaca pada proximity 

probe, yaitu sebesar 34,72 Hz. Selain itu, 

amplitudo puncak spektrum pun memiliki 

nilai yang mendekati amplitudo sinyal pada 

domain waktunya, yaitu sebesar 0,8116 G. 

Terlihat bahwa kesalahan amplitudo dan 

frekuensi dari puncak spektrum berkurang 

cukup signifikan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa efek dari 

kebocoran spektrum dapat diminimalisasi.  

. 

 
Gambar 10.  Spektrum frekuensi  sinyal 

getaran  yang telah 

dimodifikasi 

 

Kesimpulan 

Suatu metode baru untuk mengatasi 

kebocoran spektrum telah dikembangkan. 

Keefektifan dari metode tersebut telah diuji 

melalui simulasi numerik dan eksperimen. 

Hal tersebut ditandai dengan berkurangnya 

kesalahan amplitudo dan frekuensi dari 

puncak spektrum.  

 

Referensi 

[1] Eisenmann, R.C. Sr. and Eisenmann, R.C. 

Jr., Machinery Malfunction Diagnosis and 

Correction, Prentice Hall, New Jersey, 

1997. 

[2] Oppenheim A.V., Willsky A. S., and 

Nawab S. H., Signals and Systems, Prentice 

Hall, Englewood Cliffs, 1997. 

[3]  McConnell, K. G., Vibration Testing, John 

Wiley & Sons, Inc., New York, 1995. 

[4]  Khuschandra, Analisis Perilaku Kesalahan 

Puncak Spektrum Akibat Penggunaan 

Fungsi Jendela Kotak, Hanning, dan Flattop 

pada Sinyal Sinus, Tesis Magister, Program 

Studi Teknik Mesin, ITB, 2010 

[5] Heryadi, B., Abidin, Z., dan Nurprasetio, 

I.P., Kesalahan Puncak Spektrum akibat 

Penggunaan Fungsi Window untuk Kasus 

Sinyal Sinusoidal Kontinu,  Proceeding 

Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin 

XIII (SNTTM XIII),   2014 

[6] F. Xu, Algorithm to remove spectral 

leakage, close-in noise, and its application 

to converter test, Proc. IEEE Instrum. 

Meas. Technol. Conf., pp. 1038-1042, 2006 

[7] C. Candan, A method for fine resolution 

frequency estimation from three DFT 

samples, IEEE Signal Process. Lett., vol. 

18, no. 6, pp. 351-354, 2011 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Frequency [Hz]

A
m

p
li
tu

d
e

 [
G

]

X= 34.7936
Y= 0.8116

1177



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-062 

 

136 

 

Analisis Tegangan Termal pada Bagian Sambungan  

antara Silinder Keramik dan Poros Baja 
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Abstrak 
Penelitian ini membahas mengenai tegangan termal yang terjadi pada roler keramik. Roler 

sering digunakan di industry material sebagai penumpu yang menghantarkan plat baja di dalam 

furnace. Roler tersebut terdiri atas silinder dan poros baja yang saling tersambung dengan 

menggunakan suaian paksa. Karena koefisien termal baja lebih besar sekitar empat kali 

dibandingkan dengan koefisien termal keramik, maka tegangan termal pada daerah yang 

tersambung harus diteliti. Dalam penelitian ini, pemodelan roler keramik dilakukan dengan 

pendekatan elemen hingga. Di permukaan luar silinder mengalami pembebanan termal akibat 

panas dari furnace. Dalam penelitian ini, dimensi dan fitting rasio divariasikan sehingga 

diperoleh dimensi optimum untuk sambungan roler yang digunakan di dalam furnace. 

Kata kunci : roler keramik, suaian paksa, tegangan termal, pemodelan elemen hingga 

 

Pendahuluan 

Roler yang berfungsi sebagai 

pengangkut besi cor dan baja untuk 

diproduksi menjadi baja kualitas tinggi 

sering digunkan di furnace. Material roler 

yang digunakan industri adalah baja. Roler 

ini sering diganti karena mengalami 

kerusakan akibat gesekan antara 

permukaan roler dengan plat baja pada 

temperatur tinggi [1]. Sehingga 

penggunaan keramik untuk roler 

ditawarkan karena tahan temperaur tinggi 

dan tahan abrasi [2]. 

Roler konvensional yang digunakan di 

furnace terdiri atas silinder dan poros. 

Silinder dan poros terhubung dengan 

menggunakan suaian (fitting) [3, 4, 5]. 

Material seluruh roler adalah baja yang 

dilapisi keramik pada permukaan luar 

silinder. Untuk menurunkan temperatur, di 

dalam silinder dialiri air. Tetapi perbedaan 

koefisien termal antara baja dan keramik 

serta keterbatasan kekuatan pelapisan 

Roller 

Strip 

 

(a) Posisi roler di dalam furnace 

Keramik (Silinder) Baja (Poros) 

Gambar 1 Roler yang digunakan di furnace 

Baja + Lapisan Keramik (Silinder) 
Baja (Poros) 

(b) Roler konvensional 

Air pendingin 

Furnace 

(c) Struktur Roler yang ditawarkan 
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mengakibatkan kerusakan pada permukaan 

keramik [2]. Hal ini mengakibatkan umur 

roler sangat singkat. 

Dewasa ini, penggunaan roler keramik 

berkembang dengan pesat. Beberapa 

peneliti telah mengembangkan roler dengan 

menggunakan material keramik [6, 7, 8]. 

Dimana material silinder adalah keramik 

sedangkan material poros tetap 

menggunakan baja. Penggunaan keramik 

ini dikarenakan sifatnya yang tahan 

terhadap temperatur tinggi dan tahan aus. 

Karena koefisien ekspansi termal baja lebih 

besar sekitar empat kali dibanding keramik, 

tegangan termal yang muncul di daerah 

kontak antara baja dan keramik akan diteliti 

dalam paper ini.  

Dalam penelitian ini, pengaruh beberapa 

parameter terhadap tegangan termal yang 

terjadi pada roler akan diteliti. Di sini, 

ketebalan poros, rasio fitting, dan panjang 

kontak akan divariasikan untuk melihat 

efeknya terhadap tegangan termal yang 

muncul. 

Pemodelan dan Kondisi Batas Roler 

Keramik 

Gambar 2 menunjukkan roler yang akan 

diteliti. Roler terdiri atas silinder dan poros 

yang tersambung dengan menggunakan 

fitting. Material silinder adalah keramik, 

sedangkan material poros adalah baja. 

Fitting ratio antara silinder dan poros 

didefinisikan dengan δ/d, dimana  δ 

merupakan perbedaan diameter luar poros 

dengan diameter dalam silinder, dan d 

adalah diameter luar poros. Dalam 

penelitian ini, fitting rasio divariasikan δ/d= 

0.1 × 10-3~ 1.0 × 10-3.  

Kondisi batas dari roler diperlihatkan 

pada Gambar 2.a. Beban termal terjadi pada 

permukaan luar silinder akibat panas dari 

furnace sebesar 1200OC, sedangkan pada 

permukaan luar poros mengalami 

pendinginan dengan temperatur 20OC. 

Karena pembatas antara furnace dan 

lingkungan dibatasi oleh dinding tahan 

panas yang bertepatan dengan daerah 

sambungan roler, maka dalam penelitian 

ini, temperatur yang terjadi pada 

sambungan roler diasumsikan sebesar 

500OC seperti diperlihatkan pada Gambar 

2.b. Dalam analisis ini, koefisien 

perpindahan panas pada kontak 

diasumsikan sebesar 1.0 X 109 W/m2·K. 

Penelitian ini difokuskan pada bagian 

sambungan antara silinder keramik dengan 

poros baja. Beberapa parameter 

divariasikan untuk melihat pengarunya 

terhadap tegangan termal yang timbul pada 

Atmosphere temperature 500℃ 

(α=5.0×10⁻⁵ W/m²･K, ε=0.4) 

 

Steel (Shaft) 

300 

Ceramics (Sleeve) 

Fire wall 

300 

Insulating 
Ceramics 

  (Sleeve) 

φ
=

2
4

0
 

φ
=

3
0

0
 

Air cool 20℃ 

(α=5.0×10⁻⁵ W/m²･K) 

 

Steel 

(Shaft) 

h
 

(b) Approximation for double cylinder model (a) Real condition of the model  

Gambar 2 Kondisi batas pada double silinder 
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daerah sambungan. Adapun parameter yang 

divariasikan meliputi ketebalan poros, 

fitting rasio, dan panjang kontak.  

Ketebalan poros divariasikan sekitar 

d=10mm~120mm (solid). Fitting ratio 

divariasikan δ/d= 0.1 × 10-3~ 1.0 × 10-3. 

Dan panjang kontak divariasikan sekitar 

L=200~30mm. 

 

Analisis Tegangan Termal pada 

Struktur Sambungan Roler  

Tegangan termal maksimum σθ pada 

permukaan kontak akan disajikan pada bab 

ini.  

 

Pengaruh Fitting Rasio. Gambar 3 

menunjukkan besarnya tegangan termal 

yang terjadi pada permukaan silinder 

keramik akibat pengaruh fitting rasio untuk 

ketebalan poros yang berbeda. Pada gambar 

terlihat jelas bahwa tegangan termal 

berbanding lurus dengan fiting rasio dan 

tebal poros. Semakin besar fitting rasio, 

maka semakin besar tegangan yang terjadi. 

Begitu juga dengan pengaruh ketebalan 

poros. Semakin tebal poros, makan semakin 

besar pula tegangan yang terjadi pada 

permukaan kontak silinder keramik.  

Karena koefisien baja lebih besar empat 

kali dari keramik, maka poros baja pada 

temperatur tinggi cendurung memuai lebih  

besar dari keramik dan memberikan 

tekanan yang besar ke silinder keramik 

yang mengakibatkan tegangan yang tinggi. 

Selain itu, semakin tebal poros, maka 

semakin tinggi kekakuannya yang 

mengakibatkan tegangan di permukaan 

kontak silinder keramik semakin besar 

pula. 

Gambar 4 menunjukkan persentase 

peningkatan tegangan termal akibat 

peningkatan fitting rasio. Berdasarkan 

gambar tersebut dapat dilihat bahwa 

tegangan termal pada silinder keramik 

meningkat sebesar 2% setiap peningkatan 

fitting rasio 0.1x10-3. 

 

Pengaruh Panjang Kontak. Gambar 5 

menunjukkan pengaruh panjang kontak 

terhadap tegangan termal yang muncul di 

permukaan kontak silinder keramik. 

Panjang kontak divariasikan antar 

L=200m~300mm. Pada gambar terlihat 

bahwa tegangan termal tidak mengalami 

perubahan yang signifikan terhadap 

panjang kontak. Perubahan rata-rata yang 

terjadi hanya sekitar 0.6%. Ini menandakan 

bahwa panjang kontak tidak terlalu 

berpengaruh terhadap tegangan termal yang 

muncul pada permukaan silinder keramik. 

Gambar 3 Pengaruh fitting rasio terhadap 

tegangan termal pada permukaan silinder 

keramik untuk ketebalan poros yang 

berbeda 

 

 
Gambar 4 Persentase peningkatan 

tegangan akibat penambahan fitting rasio 
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Gambar 5 Pengaruh panjang kontak 

terhadap tegangan termal yang muncul 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Semakin besar fitting rasio antara silinder 

keramik dan poros baja, maka semakin 

besar tegangan termal yang terjadi di 

daerah kontak silinder keramik. 

Tegangan termal bertambah sebesar 2% 

setiap kenaikan fitting rasio 0.1 x 10-3. 

2. Tegangan termal pada permukaan kontak 

silinder keramik berbanding lurus 

dengan ketebalan poros. 

3. Panjang kontak antara silinder dan poros 

tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap tegangan yang 

terjadi. 
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Abstrak 
Dalam makalah ini akan disajikan hasil penelitian rancang bangun sistem kendali compliant 

motion untuk tracking kontur permukaan menggunakan robot industri Yaskawa Motoman 

MH80. Untuk mengukur gaya kontak yang terjadi antara end-effector robot dengan permukaan 

kontur digunakan sensor gaya 6 DOF. Gaya kontak yang terukur digunakan sebagai umpan 

balik sistem kendali untuk mengendalikan gerak robot pada arah tertentu sambal 

mempertahankan gaya kontak yang terjadi antara end effector robot dengan permukaan pada 

nilai tertentu. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa end effector robot dapat melakukan 

trakcing permukaan dengan memepertahankan gaya tertentu terhadap profil sebuah permukaan 

dengan baik. 

Kata kunci : robot industri, compliant motion, sensor gaya, tracking, sistem kendali 

 

 

Pendahuluan 

Compliant Motion adalah gerak dimana 

end-efector robot menyentuh lingkungan 

atau permukaan saat robot bergerak. Untuk 

mengendalikan compliant motion ini 

umumnya dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan yakni impedance control dan 

hybrid position-force control [1-3].  Pada 

impedance control pengendalian dilakukan 

dengan mengatur kekakuan robot pada arah 

dimana terjadi kontak sedangkan pada 

hybrid position-force control pengendalian 

dilakkan dengan mengukur gaya kontak 

yang terjadi lalu mengatur gerak dengan 

memisahkan arah yang dikendalikan 

berdasarkan perintah gaya dan arah dengan 

kendali posisi. Penggunakaan compliant 

motion pada industry misal untuk 

pemolesan, deburring dsb. 

Proses tracking kontur pada makalah ini 

dilakukan dengan mengunakan teknik 

pengendalian berbasis proporsional. Sistem 

yang digunakan hanya berbasis 

proporsional dikarenakan pengendalian 

integral sudah terdapat pada pengendali 

robot. 

Proses tracking menggunakan Robot 

Yaskawa. Robot industri dengan tipe 

MH80 tersebut diatur oleh DX100 yang di 

dalamnya mengendalikan enam buah motor 

AC servo, pengolah data encoder, dan 

forward/inverse kinematic robot. [4] 

 
Gambar 1. Bagian-bagian robot 

 

Robot Yaskawa Motoman memberikan 

beberapa metode pengendalian  yaitu [5]: 

 Incremental move 
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 Linear move 

Incremental move yaitu perintah gerak 

end effector yang tidak menggunkan titik 

referensi tetap melainkan titik referensi 

dalam pergerakan adalah posisi end effector 

pada waktu akan di lakukan perintah gerak 

itu sendiri. Sedangkan linear moving yaitu 

end effector bergerak menuju koordinat 

posisi dan orientasi yang diinginkan relatif 

terhadap titik acuan tertentu yang bersifat 

fixed. Selain itu digunakan juga sensor. 

Pada pengendalian ini umpan balik 

berupa sensor gaya dan torsi digunakan 

Sensor ROBOTIQ FT 150 [6] yang dapat 

mengukur gaya dan torsi untuk sumbu x, y 

dan z.  

Dari robot dan sensor tersebut dilakukan 

perhitungan pengendalian dengan 

menggunakan komputer. Komputer ini 

selain berfungsi sebagai perhitungan 

pengendalian juga berfungsi sebagai GUI 

atau yang lebih dikenal dengan Graphical 

User Interface menggunakan Microsoft 

Visual Studio C#. GUI ini merupakan 

perantara antara operator dengan komputer 

untuk dapat berinteraksi. 

 

Perancangan dan Pembuatan Kendali 

Dalam tahapan ini untuk membuat 

sistem kendali terlebih dahulu dilakukan 

persiapan sistem komunikasi robot dan 

melakukan komunikasi pada sensor gaya 

dan torsi agar dapat beroprasi software 

yang terdapat pada komputer. 

Persiapan sistem sensor gaya dan 

torsi. Sistem komunikasi yang digunakan 

antara komputer dengan sensor adalah 

ModBus RTU dengan mekanisme timbal 

balik via kabel RS485. Dengan arti apabila 

diberikan pertintah permintaan barulah 

sensor memberi nilai yang dibaca pada saat 

itu. Tabel 1 berikut ini adalah kode 

komunikasi permintaan yang dikirim ke 

sensor: 

 
09 03 00 B4 00 09 C4 A2 

Tabel 15. Tabel penjabaran perintah 

permintaan modbus RTU 

Bits Deskripsi 

09 SlaveID 

03 Function Code 02 (Membaca 

Holding Registers) 

00 B4 Alamat register awal yang di minta 

00 09 Jumlah register yang di minta (9) 

C4 A2 Cyclic Redundancy Check (CRC) 
 

Respon yang diberikan dari sensor yang 

dijelaskan pada Tabel 2: 

 
09 03 12 04 D7 FA 47 F7 05 05 BA 01 3C FB 36 

D9 F6 

Tabel 16. Tabel Penjabaran Respon 

Modbus 

Bits Deskripsi 

09 SlaveID 

03 Function Code 02 (Membaca 

Holding Registers) 

12 Jumlah byte data yang akan 

digunakan (6 registers x 2 

bytes/register = 12 bytes) 

04 D7 Nilai register 00B4 

(04D7 = 1239, 𝐹𝑋 = 12,39 N) 

FA 47 Nilai register 00B5 

(FA47 = -1465, 𝐹𝑌 = -14,65 N) 

F7 05 Nilai register 00B6 

(F705 = -2299, 𝐹𝑍 = -22,99 N) 

05 BA Nilai register 00B7 

(05BA = 1466, 𝑅𝑋 = 1,466 Nm) 

01 3C Nilai register 00B8 

(013C = 316, 𝑅𝑌 = 0,316 Nm) 

FB 36 Nilai register 00B9  

(FB36 = -1226, 𝑅𝑍 = -1,226 Nm) 

D9 F6 Cyclic Redundancy Check (CRC) 

 

Penentuan matriks kalibrasi. Tujuan 

dari kalibrasi adalah pengukuran yaitu 

membandingan dengan suatu besaran 

standar yang menjadi acuan kalibrasi. 

Diperlukan matriks kalibrasi yang 

merupakan sebuah matriks yang berfungsi 

untuk mengkompensasi keluaran sensor 

sesuai dengan hasil kalibrasi. Perhitungan 

yang dilakukan dapat  dilihat pada Pers. 1 

berikut: 
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[𝐹′] = [𝐶][𝐹]                                   

(1) 

 

Matriks [C] menghubungkan matriks 

beban [Fx] dengan nilai keluaran dari 

sensor[Fx′]. Apabila nilai yang diberikan 

adalah terhadap sumbu x, y dan z, maka 

matriks yang digunakan berdimensi 3 x 3 

untuk F dan matriks yang sama untuk 

R(momen) untuk persamaan F dapat dilihat  

pada Pers. 2 di bawah ini: 

 

[

𝐹𝑥′

𝐹𝑦′

𝐹𝑧′

] = [

𝐶11 𝐶12 𝐶13

𝐶21 𝐶22 𝐶23

𝐶31 𝐶32 𝐶33

] [

𝐹𝑥
𝐹𝑦
𝐹𝑧

]                

(2) 

 

Matriks kalibrasi [K] didapat dengan 

cara melakukan operasi pada Pers. 1 

sebagai berikut  

 

[𝐹] = [𝐶]−1[𝐹′] = [𝐾][𝐹′]                     (3) 

 

Peengkalibrasian matriks F dilakukan 

dengan memberi beban secara meningkat 

dan menurun dengan jarak setiap 2 kg 

dengan massa hingga 14 kg untuk tiap-tiap 

sumbu. Sedangkan matriks R dilakukan 

dengan metode yang sama hingga 1 Nm. 

Dari pengujian didapat dapat matriks 

kalibrasi F sebagai berikut, Pers. 4 

 

𝐾1 = 𝐶1−1 = [
1,0255 -0,1147 -0,0730 
-0,1725 1,0084 -0,0705
-0,0201 -0,0223 1,0365 

]          

(4) 

 

Sedangkan, matriks kalibrasi R 

ditunjukkan pada Pers. 5: 

 

𝐾2 = 𝐶2−1 = [
1.4221 -0,5350 -0,0119 
-0,3667 1,4626 -0,0188
-0.3330 -0,5809 0,9872

]          

(5) 

   

Komunikasi Perintah Pada Robot. 

Komunikasi robot dengan komputer 

dilakukan dengan metode TCP/IP dimana 

pengendali robot dalam hal ini berperan 

sebagai server yang apabila diberikan 

perintah tertentu akan dilakukan dengan 

output yang berkenaan pada kendali robot. 

Sehingga dibuat software yang berfungsi 

untuk mengtur robot via komputer. Perlu 

dikeahui bahwa untuk perintah yang 

diberikan robot yaitu berupa perintah gerak 

dengan output berupa posisi sedangkan 

perhitungan kinematik robot sepenuhnya 

dilakukan oleh pengendali. 

Dari hasil referensi yaitu perintah gerak 

secara incremental dan linier move didapat 

dengan mengirim data dengan format 

berikut, Tabel 2): 

 

Tabel 2. Perintah Tabel Sensor  
"cmd=42;sCtrlGrp=0;sVTyp
e=0;lSpeed=" + 
tbSpeed.Text + 
";sFrame=1;sConfig=0;sTo
olNo=0;lPosA=" + 
tbMovX.Text + ";lPosB=" 
+ tbMovY.Text + 
";lPosC=" + tbMovZ.Text 
+ ";lPosD=" + 
tbMovRX.Text + ";lPosE=" 
+ tbMovRY.Text + 
";lPosF=" + tbMovRZ.Text 
+ 
";lPosG=0;lPosH=0;lPosI=
0;lPosJ=0;lPosK=0;lPosL=
0;” 
 

Cmd =42 merupakan perintah 

incremental moving dan cmd = 40 untuk 

liner moving. Parameter yang dapat 

dikendalikan adalah yang ditulis teks italic 

(miring) yaitu kecepatan, posisi Cartesian 

dan orientasi yang masing-masing 

terhadap sumbu x,y,z.  

Selain itu terdapat juga perintah 

cmd=15 yang berfungsi untuk meminta 

status posisi end effector sehingga posisi 

dapat diketahui secara realtime. 

Perancangan Algoritma Pengendali 

Perancangan algoritma yang akan 

digunakan untuk tracking kontur 

dikembangkan berdasarkan diagram blok 

dibawah ini, Gambar 2:  

(6) 
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P-Controller
Robot 

Controller
Robot

Sensor gaya 
dan Torsi

Plant

Error
Set Point 

Gaya

Posisi

 
Gambar 2. Diagram blok pengendali 

 

Proses perhitungan untuk pengendali 

proprorsional tersebut dilakukan pada 

software. Pada penelitian ini dibuat 

beberapa algoritma yang bertujuan untuk 

mencari kemampuan terbaik tracking 

sebuah kontur.  

 Algoritma Proporsional merupakan 

inti dari pengendali tracking kontur 

berbasis proporsional yang 

ditunjukkan pad Gambar 3. Nilai Kp 

yang dipilih secara percobaan adalah 

4 dengan setpoint gaya 30 N. 

 

Start

Inisiasi koneksi 
software 

dengan sensor 
dan robot

Setpoint=30;
Matriks Kalibrasi 

[K1][K2];
Kp=4;

UpdatePosY=1081;

Akusisi data dari 
sensor

Kalibrasi nilai bacaan 
dengan matriks 

kalibrasi

Error gaya = setpoint - 
gaya

 ΔX= error gaya * Kp

NewDataSerial = 
NewDataSerial +  Δx

Gerak vertikal
UpdatePosY = UpdatePosY 

+ 70;

Pengiriman perintah gerak ke 
robot

Penampilan paramter 
kontrol

Stop button 
pressed

Ya

EndA

A

Tidak

 
Gambar 3. Diagram alir algoritma kendali 

proporsional 

 

 Algoritma Pita (Band) berfungsi 

untuk mengkompensasi nilai error 

yang berubah-ubah dibawah rentang 

nilai yang ditetapkan sehingga end 

effector tidak langusng bergerak 

dikarenakan gaya yang relatif kecil. 

Selain itu juga untuk meminimalisir 

pengruh terjadinya pristiwa noise. 

Berikut ini penjelasan mengenai pita 

pada algoritma ini berupa grafik error 

absolut sensor pada sumbu Fy 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Skema pita 

 

Apabila nilai error absolut tersebut belum 

keluar dari pita maka dianggap tidak 

terjadi perubahan pada input. 

 

Tracking End Effector. Proses ini 

bertujuan untuk menguji sistem kendali 

yang telah dikembangkan. Pengujian dapat 

dilhat pada gambar 4. Pada pengujian ini 

hanya dilakukan proses tracking dengan 

orientasi end effector tetap. Dalam proses 

tracking nilai gain 𝐾𝑃 yang digunakan yaitu 

bernilai 4 dan digunakan setpoint 30 N.  

 

 Algoritma Penunggu adalah 

algoritma untuk membuat perintah 

gerak yang di berikan kepada robot 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5 10 14 19 23 27 32

Er
ro

r(
N

)
waktu(s)

absolut error (FY)

Pita 

1185



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-063 

 

144 

 

agar tidak terus menerus dilakukan. 

Melainkan, pemberian perintah gerak 

selanjutnya menunggu hingga robot 

tersebut selesai menjalankan perintah 

gerak dari perintah sebelumnya. 

 

Dari ketiga algoritma tersebut 

diaplikasikan pada software penggendali 

yang akan digunakan pada proses tracking 

kontur. 

 

 

Pengujian dan Analisis 

 

Pengujian dilakukan dengan nilai band 

yang berbeda-beda yaitu band satu, tiga dan 

lima untuk melihat pengaruh respon 

pengontrallan terhadap parameter band ini. 

 

Gambar 4. Skema pengujian tracking end 

effector pada profil permukaan 

 

Hasil pengujian tracking end effector 

pada profil permukaan ditunjukkan pada 

Gambar 5. Pada pengujian ini robot 

bergerak ke satu arah sambil 

mempertahankan gaya kontak antara end 

effector terhadap permukaan saat tracking. 
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Gambar 5. Grafik hasil proses tracking kontur berupa keluaran gaya (atas); error absolut 

(tengah) dan kurva permukaan dan posisi end effector vs waktu (bawah). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian tracking 

kontur ini didapat bahwa penggunaan 

algoritma kendali proporsional terjadi 

osilasi yang relatif tinggi dibandingkan 

pengendalian menggunakan algoritma 

penunggu dan pita. Untuk pengendalian 

menggunakan algoritma dengan nilai band 

yang berbeda-beda, didapat bahwa nilai 

band yang menghasilkan variasi paling 

kecil yaitu dengan besar band 3. Hasil 

pengamatan nilai error tertinggi secara 

umum terjadi pada saat ujung batang end 

effector mencapai wilayah naik ataupun 

turun bukit dari profil yang telah dibuat 

dengan nilai error terbesar bernilai 18N. 

Untuk menurunkan nilai error tersebut 

direncanakan untuk mendeteksi gradient 

permukaan kontur sebagai kompensasi 

perintah kendali. 
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Rancang Bangun Prototype Tensimeter Digital Berbasis Arduino 

Indrawanto1,*, Alfran Adhitya2 dan Miftakhudin3 
1,2,3 Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung, Indonesia 

* indrawanto@ftmd.itb.ac.id 

 

Abstrak 
Tekanan darah merupakan salah satu parameter penting dalam mendiagnosa suatu penyakit. 

Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah sphygmomanometer atau 

tensimeter. Makalah ini menyajikan rancang bangun prototype tensimeter digital menggunakan 

prinsip kerja oscillometric method. Pada tensimeter ini kompresor kecil akan memompa dan 

menaikkan tekanan udara pada manset. Sensor tekanan udara dihubungkan pada saluran antara 

manset dan kompresor untuk mengukur tekanan manset dan perubahan tekanan yang berupa 

pulsa akibat denyut pada pembuluh nadi. Sebuah katup solenoid mengempiskan manset setelah 

pengukuran selesai. Penentuan nilai tekanan darah dilakukan dengan menganalisis sinyal 

keluaran sensor. Tensimeter digital yang dibuat  dibandingkan dengan tensimeter raksa dalam 

pengujian pada beberapa sampel. Hasil pengujian menunjukkan, tensimeter digital yang 

dirancang ini dapat mengukur tekanan darah dengan keterulangan yang cukup baik dengan 

simpangan rata-rata maksimal 4,6 mmHg 

 

Kata kunci tekanan darah, tensimeter, oscillometric method, sensor tekanan, Arduino 

Pendahuluan 

Beberapa penyakit manusia 

berhubungan langsung dengan kondisi 

tekanan darah yang tidak normal antara 

lain, tekanan darah tinggi (hipertensi) dan 

tekanan darah rendah (hipotensi). 

Hipertensi merupakan penyakit yang sangat 

umum terjadi dalam masyarakat. Hipertensi 

merupakan penyakit berbahaya karena 

dapat mengakibatkan komplikasi lainnya 

seperti gangguan jantung dan stroke. Oleh 

karena itu tekanan darah penderita 

hipertensi harus dipantau secara rutin. 

Alat pengukur tekanan darah 

disebut sphygmomanometer. 

Sphygmomanometer berasal dari 2 kata 

yaitu sphygmo dan manometer. Sphygmo 

dalam bahasa Yunani berarti detak, 

sedangkan manometer adalah alat pengukur 

tekanan.  Sphygmomanometer juga biasa 

disebut tensimeter. Tensimeter yang biasa 

digunakan oleh tenaga medis adalah 

tensimeter raksa yang pengukurannya 

berdasarkan ada atau tidaknya bunyi 

korotkoff . Bunyi ini didengar melalui 

bantuan stetoskop. Namun tidak semua 

orang mahir dalam menggunakan alat ini 

seperti tenaga medis. Perkembangan 

teknologi memungkinkan dibuatnya 

tensimeter digital. Tensimeter digital dapat 

mengukur tekanan darah secara otomatis 

dan menampilkan hasil pengukurannya 

dalam bentuk angka bulat.  

Kebutuhan kesehatan di Indonesia 

sekarang sangat tinggi sehubungan dengan 

jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta. 

Namun, hamper semua alat kesehatan 

termasuk tensimeter adalah barang buatan 

luar negeri. Oleh karena itu penelitian ini 

mencoba untuk merancang-bangun ulang 

sebuat tensimeter digital sederhana yang 

dapat mengukur tekanan darah dan heart 

rate secara cukup akurat berbasis Arduino 

 

Tekanan darah. Tekanan darah 

adalah gaya yang diberikan oleh darah 

terhadap setiap satuan luas dinding 

pembuluh darah. Nilai tekanan darah 

hampir selalu dinyatakan dalam satuan 

millimeter air raksa (mmHg).[1] 

Tekanan maksimum yang diberikan 

oleh darah pada pembuluh darah arteri saat 

darah masuk selama sistol disebut tekanan 

darah sistolik . Nilai tekanan darah sistolik 
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yang wajar berkisar pada 120 mmHg. 

Sedangkan tekanan minimum pada 

pembuluh darah arteri ketika darah 

mengalir di sepanjang pembuluh saat 

diastol disebut tekanan darah diastolik . 

Nilai tekanan darah diastolk berkisar antara 

80 mmHg.[1]  

 

Sistem Tensimeter Digital. 

Berbeda dengan tensimeter air raksa yang 

menggunakan bunyi korotkoff sebagai 

acuan pengukuran tekanan darah, 

tensimeter digital mengunakan 

oscillometric method. Gambaran umum 

oscillometric method dijelaskan pada 

Gambar 1 [2]. Metode oscillometric 

menganalisis sinyal yang didapat dari 

sensor tekanan yang mengukur tekanan 

udara pada manset. Manset dipompa 

dengan sebuah kompresor dan dikempiskan 

dengan menggunakan katup solenoid.  

 

 
Gambar 1. Skema oscillometric method [2] 

 

Desain Tensimeter Digital. 

Tensimeter digital ini terdiri dari sistem 

perangkat keras dan system perangkat 

lunak seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

Sistem perangkat keras alat ini terdiri dari 

sensor tekanan MPX5050GP sebagai 

pengukur tekanan udara manset, rangkaian 

filter dengan menggunakan Op Amp 

LM741 sebagai penguat, kompresor dan 

katup solenoid sebagai pemompa dan 

pengempis manset (handcuff), push button, 

dan relay sebagai saklar.  

 
Gambar 2. Desain tensimeter digital 

Sedangkan sistem perangkat lunak 

alat ini adalah program yang dibuat 

menggunakan software Arduino IDE. 

Bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah bahasa C. 

 

Sensor tekanan MPX5050GP. 

Sensor tekanan merupakan komponen 

palng utama dari sistem tensimeter digital. 

Sensor tekanan digunakan untuk 

menggantikan peran air raksa pada 

tensimeter air raksa. Selain digunakan 

sebagai pegukur tekanan udara pada 

manset, sensor tekanan juga digunakan 

untuk mendeteksi adanya perubahan 

tekanan udara akibat adanya denyut pada 

pembuluh darah.  

Sensor MPX5050GP, ditunjukkan 

pada Gambar 3, menggunakan prinsip 

piezo-resistif. Adanya tekanan yang 

diberikan ke diafragma sensor akan 

menghasilkan perubahan nilai hambatan 

sensor. Keluaran sensor ini berupa 

tegangan output diferensial yang sebanding 

dengan nilai tekanan yang diterapkan. 

Sensor MPX5050GP merupakan Fully 

Integrated Pressure Sensor, yang berarti 

sensor telah mencakup rangkaian 

pengkondisisan sinyal berupa filter dan 

penguat sehingga tegangan maksimum 

yang dihasilkan sensor  adalah 5 V. [3] 

Sensor MPX5050GP mengukur 

tekanan gauge dalam rentang 0-50 kPa. 

Apabila dikonverrsi ke dalam satuan 

mmHg, makan 50 kPa akan bernilai sekitar 

375 mmHg. Nilai ini sudah cukup untuk 

mengukur tekanan darah manusia. 
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Gambar 3. Sensor tekanan MPX5050GP 

[3] 

 

Filter Aktif. Pada metode 

oscillometric, tekanan darah diukur dengan 

menganalisis osilasi tekanan darah akibat 

denyut. Osilasi tekanan akibat denyut 

pembuluh darah tidak bisa terlihat dengan 

jelas karena amplitudo osilasi yang sangat 

kecil. Maka sinyal keluaran sensor tekanan 

akan diteruskan ke sebuah rangkaian filter 

aktif sebelum diproses di mikrokontroler 

untuk mendapatkan osilasi tegangan yang 

cukup jelas, seperti ditunjukkan Gambar 5. 

Filter aktif yang digunakan adalah band-

pass filter dengan nilai penguatan tertentu. 

Filter akan dibuat dengan menggunakan Op 

Amp LM 741 sebagai penguat. 

 
Gambar 4. Skema sensor tekanan[2] 

 

  Low-pass filter sudah termasuk di 

dalam sensor MPX5050GP, sehingga yang 

perlu ditambahkan adalah band-pass filter 

pada Gambar 5. Sinyal hasil yang 

diharapkan adalah sinyal yang menyerupai 

siklus tekanan darah seperti Gambar 6.  

 
Gambar 5. Rangkaian band-pass filter 

  

Kecepatan siklus detak jantung 

manusia berkisar antara 60-100 bpm (beat 

per minute). Hal ini berarti frekuensi detak 

jantung berkisar antara 1- 1.6 Hz. Maka 

bandwidth band-pass filter harus mencakup 

rentang frekuensi tersebut.  

 

 
Gambar 6. Siklus tekanan darah arteri [5] 

Untuk mendapatkan hasil yang baik 

dibuat rangkaian band-pass filter 2 tahap. 

Nilai bandwidth ditentukan dengan 

mengatur nilai resistor R1 dan R2 serta 

kapasitor C1 dan C2 seperti pada Pers. 1 dan 

Pers. 2 

 𝑓𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ = 
1

2𝜋𝑅2𝐶2
  

 (1) 

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑤 = 
1

2𝜋𝑅1𝐶1
  

 (2)      

 𝑓𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ = frekuensi 𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 atas 

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑤 = frekuensi 𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 bawah 

 

 Band-pass filter tahap 1 dibuat 

dengan rentang bandwidth 0,34 – 13,4 Hz 

sedangkan tahap 2 dibuat dengan rentang 

bandwith 0,34 – 2,82 Hz. Band-pass filter 

keseluruhan diuji dengan osiloskop dan 
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menampilkan hasil pada Gambar  7. Hasil 

yang didapat menyerupai siklus tekanan 

darah arteri pada Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 7. Pengujian band-pass filter 

 

Kompresor dan Katup Solenoid. 

Tensimeter digital yang dibuat harus dapat 

memopa dan mengempiskan manset secara 

otomatis. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan sebuah kompresor dengan 

penggerak motor DC dan sebuah katup 

solenoid. 

Kompresor adalah alat yang 

digunakan untuk memberikan tekanan pada 

compressible fluids seperti udara. 

Kompresor yang diguanakan pada 

tensimeter adalah kompresor Oken Seiko 

P53A02RW seperti pada Gambar 8. 

Kompresor ini memiliki beberapa silinder 

dengan sebuah diafragma.  Diafragma pada 

masing-masing silinder akan mngembang 

dan mengempis untuk memompakan udara 

ke manset sesuai dengan arah putaran 

motor seperti pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 8. Kompresor P53A02RW [6] 

 

Kompresor ini dapat memampatkan 

udara hingga 80 kPa dengan kecepatan 

aliran udara maksimal sebesar 1,6 L/min. 

Motor DC penggerak kompresor 

memerlukan tegangan suplai sebesar 6 V. 

Arus yang dibutuhkan berkisar antara 170 

mA sampai 250 mA.[7] 

 
Gambar 9. Mekanisme kerja kompresor [6] 

 

 Sedangkan katup solenoid adalah 

katup yang dioperasikan secara 

elektromekanik. Solenoid akan dialiri arus 

listrik dan akan menghasilkan medan 

magnet. Medan magnet akan menghasilkan 

gaya magnet yang akan menggerakan 

katup.  

 Katup yang digunakan adalah katup 

keluaran KOGE yaitu KOGE KSV05B 

yang ditunjukkan pada Gambar 10. Katup 

ini adalah katup solenoid 2 port, bertipe 

Normally Open (NO), dan digunakan untuk 

fluida udara.  

 

 
Gambar 10. Katup Solenoid KSV05B 

 

Kompresor dan katup solenoid 

bekerja sesuai perintah dari mikrokontroler 

pada pin 10 dengan bantuan relay sebagai 

switch. 

 

Mikrokontroler Arduino Uno. 

Tensimeter digital membutuhkan sebuah 

mikrokontroler sebagai pengolah sinyal 

sensor dan pengendali kompresor dan 

katup. Mikrokontroler adalah sebuah 

computer kecil pada satu sirkuit terpadu 
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yang berisi prosesor, memori, dan 

input/output.  

Arduino Uno pada Gambar 11, adalah 

mikrokontroler yang menggunakan 

mikroprosesor ATmega328. Uno memiliki 

14 digital pin input/output (6 dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 input 

analog dengan ADC resolus 10 bit, koneksi 

USB, jack listrik, header ICSP, tombol 

reset.[8] 

 

 
Gambar 11. Arduino Uno[8] 

 

Prinsip Keja Tensimeter Digital. 

Pengukuran tekanan darah dengan 

tensimeter digital pada Gambar 12 dimulai 

apabila tombol START ditekan. Tombol 

START akan memberikan perintah pada 

mikrokontroler untuk memulai proses 

pengukuran. Tensimeter bekerja setelah 

inisialisasi nilai variabel. Selanjutnya 

motor DC dinyalakan untuk menggerakkan 

kompresor dan katup solenoid ditutup 

dengan dialiri arus.  

Pada umumnya, pengukuran 

tekanan darah dilakukan pada saat 

pengempisan manset yang dilakukan secara 

perlahan. Namun pada pengukuran dengan 

tensimeter digital ini, pengukuran tekanan 

darah langsung dilakukan saat kompresor 

memompa manset.  

Sensor tekanan akan mengukur nilai 

tekanan udara di dalam manset dan osilasi 

yang terjadi akibat adanya denyut pada 

pembuluh arteri selama kompresor 

memopa manset. Kompresor akan 

menyimpan nilai tekanan yang terukur, 

amplitudo osilasi yang terjadi dan frekuensi 

osilasi. Osilasi akan terjadi karena adanya 

tekanan yang menghambat aliran darah 

pada pembuluh. Osilasi tidak akan terjadi 

pada saat tekanan manset belum cukup kuat 

untuk menekan pembuluh darah dan pada 

saat tekanan manset sangat tinggi sehingga 

mencegah darah pada pembuluh untuk 

mengalir.  

Kompresor akan dimatikan dan 

katup akan dibuka pada  osilasi sudah tidak 

terjadi lagi. Hal ini ditujukan apabila motor 

memompa manset sampai ke tekanan yang 

sangat tinggi maka orang akan merasa 

lengannya sakit. Hal ini juga dapat 

mempersingkat waktu pengukuran.  

 

 
 

Gambar 12. Flowchart Tensimeter Digital 

 

Hasil Pengujian. Komponen 

perangkat keras tensimeter digital akan di 

pasang dan dirakit. Bentuk fisik dari 

tensimeter digital yang dibuat ditunjukkan 

pada Gambar 13. Tombol merah adalah 

N 

Y 

N 

Tampilkan 

ke LCD 

END 

Input bacaan 

osilasi  

Osilasi 

>Thres  

Atur kondisi 

Katup mati 

Kompresor Nyala 
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tombol START dan tombol hitam adalah 

tombol RESET.  

Tensimeter digital ini diuji dengan 

melakukan pengukuran tekanan darah ke 

beberapa sampel. Hasil pengukuran terlihat 

pada LCD berwarna biru seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 14. Masing 

masing sampel diukur tekanan darahnya 

dengan menggunakan tensimeter digital 

dan tensimeter air raksa. Tensimeter air 

raksa digunakan sebagai pembanding 

karena tensimeter air raksa adalah standar 

emas pengukuran tekanan darah.  

 

 
 

Gambar 13 Bentuk fisik tensimeter 

 

Tekanan darah sampel diukur 

terlebih dahulu dengan tensimeter air raksa. 

Setelah pengukuran selesai maka tekanan 

darah sampel langsung diukur dengan 

menggunakan tensimeter digital. Proses ini 

diulangi selama 5 kali dengan jeda yang 

cukup untuk mengetahui keterulangan 

tensimeter digital. Hasil pengukuran akan 

dirata rata dan dibandingkan dengan hasil 

pengukuran tensimeter air raksa. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 
 

Gambar 14. Tampilan hasil pada LCD 

 

 

Tabel 1. Hasil pengujian tensimeter digital 

 

Nama 

Hasil Rata-Rata Pengukuran  Absolute Error 

(mmHg) Digital (mmHg) Raksa (mmHg) 

Sistol Diastol Sistol Diastol Sistol Diastol 

Ilham 119,4 80 118,2 79 1,2 1 

Sarita 99,6 69,2 103 73 3,4 3,8 

Akbar 113,6 77,8 112 76 1,6 1,8 

Danu 112,2 81,6 111 83 1,2 1,4 

Stenvil 95 65,6 97 70 2 4,4 

Edi 145,8 84 142 85 3,8 1 

Asep 150,6 92,2 146 90 4,6 2,2 

Abdi 104 62,6 107 66 3 3,4 

Abiyyu 134,6 95,8 133 92 1,6 3,8 

 

Lama pengukuran tekanan darah 

bervariasi tergantung nilai tekanan darah 

yang diukur. Lama pengukuran berkisar 

antara 25-35 detik. 

 

Kesimpulan 

Pada makalah ini telah disajikan 

rancang bangun prototype tensimeter 

digital menggunakan prinsip kerja 

oscillometric method. Hasil pengujian 

prototype tensimeter digital berbasis 

Arduino ini dapat mengukur tekanan 

sistolik dan diastolic dengan  cepat dan 

cukup baik dalam keterulangan maupun 

akurasi. Rata-rata kesalahan maksimal 

pengukuran yang terjadi adalah sebesar 4,6 

mmHg.  
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Abstrak 
Peran transportasi massal khususnya kereta api mulai meningkat dan akan menjadi moda transportasi 

penting di Indonesia pada masa depan. Untuk menjamin keselamatan operasional perkeretaapian, 

pemerintah telah menyusun seperangkat regulasi, mulai dari Undang-undang hingga prosedur standar 

operasional. Meskipun berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), 

frekuensi kecelakaan memiliki kecenderungan sedikit menurun, namun dengan kapasitas penumpang 

yang besar dan kecepatan operasional yang tinggi juga, potensi terjadinya kecelakaan dengan 

konsekuensi yang signifikan tetap tinggi. Oleh karena itu, usaha-usaha peningkatan aspek keselamatan 

dalam perkeretaapian masih tetap harus diprioritaskan, salah satunya terhadap resiko tumburan 

(crashworthiness). Makalah ini mengkaji secara kritis regulasi-regulasi yang ada saat ini, khususnya 

terkait aspek keselamatan operasional kereta api terhadap resiko tumburan yang berpotensi 

menimbulkan dampak korban jiwa tertinggi dan dibandingkan dengan beberapa regulasi internasional. 

Selanjutnya, untuk studi kasus rangkaian kereta penumpang dan dari beberapa kasus lintas di Indonesia, 

dilakukan kajian terhadap resiko tumburan. Kajian menggunakan model elastik seri untuk memodelkan 

rangkaian KA yang terdiri dari 1 lokomotif dan 12 kereta K1. Dari kajian ini, diperoleh hasil sbb.: 

Kecepatan aman operasional sehingga tumburan antar KA dapat dihindarkan berturut-turut untuk kasus 

lintasan lurus-datar, lurus-menurun, melengkung-datar (R300 m), melengkung-datar (R150 m), adalah 

114, 83, 36 dan 30 km/jam. Jika diinginkan kecepatan operasional yang lebih tinggi, terutama pada 

kasus belokan, maka perlu dilakukan peningkatan area pandang masinis. Jika tumburan tidak bisa 

dihindarkan, dengan mengacu pada persyaratan kekuatan struktur KA yaitu 100 tonf, maka kecepatan 

impak yang dibolehkan adalah 10 km/jam, lebih rendah dibandingkan dengan standar di Eropa maupun 

Amerika Serikat. Untuk batasan tersebut, energi impak yang harus dapat diserap adalah 0,326 MJ. 

Diharapkan, dengan diterapkannya hasil penelitian ini dalam perkeretaapian di Indonesia, aspek 

keselamatan akan semakin meningkat, sekaligus menjadi dasar penyusunan regulasi yang lebih 

lengkap di masa depan seiring  dengan semakin meningkatnya penggunaan moda transportasi kereta 

api di Indonesia 

 

Kata kunci: crashworthiness, regulasi, keselamatan kereta api, tumburan 

I. Pendahuluan 

Kereta api, sebagai moda transportasi 

massal telah menjadi andalan transportasi 

baik untuk perkotaan maupun antar kota 

jarak menengah hingga jauh, baik untuk 

manusia maupun barang. Kereta api 

dibandingkan dengan moda transportasi 

darat lainnya juga dianggap sebagai sarana 

transportasi yang relatif lebih aman, 

nyaman dan efisien. Jumlah penumpang 

kereta api didalam dan diluar negeri dari 

tahun ke tahun secara garis besar cenderung 

meningkat. Data dari International Union 

Railways menunjukkan penumpang 

pengguna kereta api per kapita di seluruh 

Dunia mengalami peningkatan sebesar 7,2 

% pada tahun 2014 [1]. Di Indonesia pada 

tahun yang sama terjadi peningkatan 

sebesar 22,22 % dan pada tahun 2015 

mengalami peningkatan sebesar 20 % [2]. 

Meskipun dikenal sebagai moda 

transportasi yang relatif aman, aspek 

keselamatan moda kereta api tetap perlu 

terus mendapatkan perhatian. Kecelakaan 

kereta api di Indonesia berdasarkan data 

dari Direktorat Jendral Perkeretaapian pada 

tahun 2015 tercatat 73 kejadian (terjadi 
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peningkatan 87,17 % dari tahun 2014), 

dengan faktor penyebab kecelakaan yang 

sebagian besar didominasi oleh prasarana 

(51 %), SDM Operator (21 %) dan sarana 

(20%) [3]. 

Investigasi KNKT pada tahun 2015 

tumburan antar kereta masih saja terjadi. 

Hal ini sangat memprihatikan karena dalam 

misi zero accident dari pemerintah tapi 

pada realitanya justru terjadi peningkatan 

kecelakaan. Penanggulangan resiko 

kecelakaan akibat tumburan pada kereta api 

dapat dibagi menjadi 2 strategi utama, yaitu 

pencegahan terjadinya kecelakaan dan 

minimalisasi dampak terjadinya 

kecelakaan. Pencegahan terjadinya 

kecelakaan dilakukan dengan 

pembangunan lintas ganda (double track) 

sehingga kemungkinan tabrak selintas 

dapat diminimalkan, teknologi persinyalan 

dan teknologi terbaru berupa Automatic 

Train Protection (ATP) dan sistem 

pemeliharaan yang modern dan disiplin. 

Dengan teknologi ATP, setiap kereta api 

dilengkapi seperangkat sensor untuk 

mendeteksi kemungkinan tumburan dan 

sekaligus menyediakan tindakan 

pencegahan. Di samping strategi pertama, 

strategi kedua, yaitu minimalisasi dampak 

terjadinya kecelakaan juga dipandang tak 

kalah penting, apalagi mengingat kondisi 

perkeretaapian di Indonesia yang minim 

penerapan strategi pertama, sedangkan 

strategi kedua dinamakan keselamatan 

pasif. Dengan sifat mode transportasi 

massal dengan kereta api yang memiliki 

massa yang besar dan kecepatan yang 

semakin tinggi, konsekuensi jika terjadi 

kecelakaan juga akan semakin meningkat.  

Meskipun kemungkinan kecelakaan 

dapat ditekan dengan strategi pertama, tetap 

tidak dapat menghilangkan kemungkinan 

terjadinya kecelakaan. Untuk itulah 

penanggulangan resiko kecelakaan 

haruslah dilengkapi dengan strategi kedua 

yaitu melalui resiko tumburan 

(crashworthiness) [4]. Aspek keselamatan 

operasional kereta api terhadap resiko 

tumburan, berpotensi menimbulkan dampak 

korban jiwa tertinggi. Kedua 

penanggulangan resiko kecelakaan ini tidak 

akan efektif jika tidak ada regulasi 

operasional yang mengatur. 

 
Gambar 1. Kecelakaan kereta di beberapa negara 

(Indonesia, Amerika, Inggris dan Polandia) 

 

Kecelakaan kereta api di dunia pun 

masih ada (Gambar 1), bahkan di negara 

maju seperti Jepang, Amerika dan Eropa. 

Meskipun usaha pencegahan tetap 

ditekankan, namun kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kereta api yang dapat 

menimbulkan konsekuensi serius tetaplah 

tinggi. Oleh karena itu, sistem keselamatan 

pasif tetaplah diperlukan. 

Makalah ini bertujuan memberikan 

usulan perbaikan terhadap regulasi dengan 

cara menyisipkan parameter-parameter 

tersebut, ke berbagai regulasi yang ada. 

Diharapkan, dengan diterapkannya hasil 

penelitian ini dalam perkeretaapian di 

Indonesia, aspek keselamatan akan semakin 

meningkat. Beberapa langkah dilakukan, 

Pertama, aspek keselamatan regulasi-

regulasi tersebut dipetakan dan selanjutnya 

dilakukan simulasi dampak jika terjadi 

tumburan untuk berbagai kasus yang 

relevan dengan kondisi perkeretaapian di 

Indonesia, untuk kemudian disusun upaya 

perbaikan terhadap regulasi yang ada. Dari 

kajian ini, beberapa parameter penting 

dihasilkan, yaitu kecepatan tabrak simulasi, 

gaya tekan minimum struktur kereta, dan 

energi impak yang  harus diserap struktur. 
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2. Tinjauan Regulasi 

Regulasi yang mengatur 

perkeretaapian sudah ada baik 

International maupun di Indonesia. 

Regulasi ini mengatur keselamatan dan 

operasional perkeretaapian. Regulasi 

yang telah ada dapat dijelaskan sebagai 

dijelaskan di bawah ini. 

 

2.1 Regulasi Nasional. 

Regulasi Pemerintah terkait dengan 

Perkeretaapian di Indonesia diatur 

dengan hirarki regulasi sebagai berikut: 

1. Undang Undang: UU No. 23 Tahun 

2007 tentang Perkeretaapian [5]. 

2. Peraturan Pemerintah: PP No. 56 

Tahun 2009, tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian [6] . 

3. Peraturan Menteri Perhubungan yang 

terkait dengan bidang sarana. 

Permenhub bidang Sarana Perkeretaapian, 

antara lain PM No. 14, 15, 16 dan 17 Tahun 

2011 yang membahas tentang Standar, Tata 

Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan 

Lokomotif, Kelaikan Kereta Yang Ditarik 

Lokomotif, Kelaikan Peralatan Khusus, dan 

Kelaikan Gerbong [7-10]. Permenhub yang 

mengatur standar spesifikasi teknis antara 

lain adalah PM No 40, 41, 42 dan 43 Tahun 

2010 yang masing-masing membahas 

tentang Standar Spesifikasi Teknis 

Lokomotif, Standar Spesifikasi Teknis 

Kereta yang Ditarik Lokomotif, Standar 

Spesifikasi Teknis Kereta dengan 

Penggerak Sendiri, dan Standar Spesifikasi 

Teknis Gerbong[11-14]. Adapun PM No. 

60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis 

Jalur Kereta Api [15]. Regulasi mengenai 

standar spesifikasi teknis yang termasuk 

baru yaitu PM No. 175 Tahun 2015 tentang 

Standar Spesifikasi Teknis Kereta 

Kecepatan Normal dengan Penggerak 

Sendiri, dalam regulasi yang baru ini aspek 

crashworthiness disinggung sebagaimana 

tercantum pada Pasal 13, menyebutkan 

“badan kereta mampu menahan beban 

impak tumbukan (crashworthiness)”[16]. 

Regulasi tersebut diatas secara teknis 

hanya beberapa pasal yang secara tertulis 

menyebutkan batas kekuatan struktur 

kereta, namun belum menyebutkan nilai. 

Padahal kekuatan struktur kereta ini sangat 

mempengaruhi kelangsungan keselamatan 

penumpang, sehingga perlu diteliti secara 

lebih dalam dari aspek crashwothiness-nya.  

 

2.2. Regulasi International 

Dalam regulasi internasional terutama 

Eropa dan Amerika telah diatur aspek 

crashworthiness untuk meningkatkan 

keselamatan penumpang saat tumburan 

kereta. Di Eropa dituangkan dalam aturan 

standard BS EN 15227:2008 [17], 

sedangkan di amerika pada standard CFR 

238.403 [18], yang masing-masing 

mempunyai nilai batas sendiri yang 

disesuaikan dengan kodisi geografis negara 

tersebut.  

Standard yang berasal dari Eropa ini 

mengklasifikasikan karakteristik dari 

lokomotif atau kereta yang akan di analisis 

menjadi 4 jenis mulai dari C-I sampai 

dengan C-IV. Jenis-jenis tersebut nantinya 

akan digunakan dalam skenario tumburan 

yang terdiri dari 4 macam skenario, yaitu 

tumburan antar head train/lokomotif, 

tumburan antara lokomotif dengan freight 

car, tumburan antara lokomotif dengan 15 

ton model dan tumburan lokomotif dengan 

kendaraan kecil (small car). Standar ini 

dibuat sebagai panduan dalam merancang 

struktur lokomotif dan kereta penumpang 

agar dapat melindungi penumpang dari 

bahaya tumburan dengan perancangan 

penyerapan energi impak. Dalam 

perancangan penyerapan energi Impak 

tersebut disebutkan bahwa persyaratan 

yang harus dipenuhi adalah: Perlambatan 

dari sebuah tumburan haruslah kurang dari 

5g, energi Impak yang harus diserap 

struktur lokomotif bagian depan adalah 4,6 

MJ dengan jarak kolaps sepanjang 1,8 m 

dan gaya maksimum 3,4 MN dan yang 

diserap oleh ujung struktur kereta 

penumpang adalah 0,7 MJ dengan jarak 

1198



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-065 

 

157 

 

kolaps sepanjang 0,5 m dan gaya 

maksimum 3 MN. Gaya maksimum yang 

terjadi pada durasi 5 ms pertama saat 

tumburan terjadi tidak boleh melebihi 4,5 

MN. 

Standar APTA (American Public 

Transportation Association) 49 CFR 

238.403 dari Amerika Serikat ini mengatur 

perancangan penyerapan Energi Impak 

untuk kereta api dengan kecepatan 125-150 

mil/jam (200-241 km/jam). Persyaratan 

yang harus dipenuhi adalah: Kereta harus 

mampu menyerap total energi sebesar 13 

MJ, penyerapan ini terbagi dari 5 MJ harus 

dapat diserap oleh ujung lokomotif, 3 MJ 

diserap oleh lokomotif bagian yang dekat 

dengan kereta penumpang, dan 5 MJ harus 

dapat diserap oleh bagian depan gerbong 

penumpang di dekat lokomotif kecepatan 

relatif pada saat tumburan terjadi adalah 30 

mil/jam (48 km/jam).  

Dari kedua regulasi tersebut diatas ada 

beberapa parameter yang ditentukan dalam 

regulasi kereta api untuk crashworthiness 

antara lain adalah closing speed, kecepatan 

operasional KA, perlambatan maksimum, 

gaya maksimum dan jumlah penyerapan 

energi impak.  

 

3. Penentuan Parameter 

Crashworthiness 

3.1 Metodologi 

Metodologi penelitian dimulai dengan 

studi pustaka, mencari regulasi, geometri  

dan spesifikasi kereta api. Data-data yang 

ada, selanjutnya digunakan untuk 

menghitung kecepatan impak pada 

berbagai jenis lintasan. Perhitungan 

selanjutnya, menghitung energi impak dan 

gaya impak pada masing-masing 

sambungan kereta nantinya digunakan 

dasar untuk perhitungan penyerap impak 

dengan menggunakan model elastis. 

 

3.2 Energi Kinetik 

Dalam pengoperasian kereta api, 

terdapat kemungkinan terjadinya 

kecelakaan. Sebagian besar, kecelakaan 

terjadi dalam mode tumburan, dimana 

tumburan terjadi dalam waktu yang sangat 

singkat dan dengan gaya yang sangat besar. 

Tumburan ini dapat pula disebut dengan 

peristiwa impak. Besarnya gaya yang 

terjadi pada kecelakaan kereta dikarenakan 

massa yang sangat besar yang dimiliki oleh 

kereta itu sendiri. Disamping itu, kecepatan 

operasi kereta rata-rata juga sangat tinggi. 

Dapat kita sadari dari aspek-aspek tersebut, 

bahwa pada suatu kecelakaan terjadi 

perpindahan energi yang sangat besar. 

Besarnya energi yang berpindah dari kereta 

terhadap benda yang ditabraknya dapat 

dihitung melalui hukum kekekalan 

momentum. Sebagai contoh, kereta yang 

memiliki massa 𝑚1melaju dengan 

kecepatan 𝑣1, menumbuk benda dengan 

massa 𝑚2yang melaju dengan kecepatan 

𝑣2. Setelah kedua benda bertumburan, 

kedua benda bergerak bersamaan dengan 

kecepatan 𝑢, maka hubungan kekekalan 

momentum pada peristiwa ini adalah[19]: 

Momentum sebelum tabrakan = 

Momentum setelah tabrakan  
𝑚1𝑣1 − 𝑚2𝑣2 = (𝑚1 + 𝑚2) ∙ 𝑢                     

(1) 

Dimana energi kinetik akhir dari kedua 

benda ini menjadi : 

𝐸 =
1

2
(𝑚1 + 𝑚2)𝑢

2                                       (2) 

Untuk tumburan rangkaian kereta (Gambar 

2) maka energi kinetik pada sambungannya 

adalah: 
• Ujung depan kereta 1      :  

𝐸𝐾 = 
1

2
 (𝑚1 +

𝑚2

2
+

𝑚3

3
+

𝑚4

4
+

𝑚5

5
+ 

𝑚6

6
+ 

𝑚7

7
+ 

𝑚8

8
 )  𝑉2      

(3) 

• Sambungan kereta 1 & 2 : 

𝐸𝐾 =
1

2
 (

𝑚2

2
+

𝑚3

3
+

𝑚4

4
+

𝑚5

5
+ 

𝑚6

6
+ 

𝑚7

7
+ 

𝑚8

8
 )  𝑉2        

(4) 
 

3.3 Energi Potensial Elastis 

Energi potensial elastis adalah energi 

potensial dari sebuah benda elastis 

(contohnya adalah busur panah) yang 

mengalami perubahan bentuk karena 

adanya tekanan atau kompresi. Akibatnya 

adalah akan ditimbulkannya gaya yang 
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akan berusaha untuk mengembalikan 

bentuk benda tersebut ke bentuk awalnya. 

Didefinisikan dengan rumus : 

U = ∫𝐹 𝑑𝑥 ,    dimana  F = k .x  ,  

𝑈 = 
1

2
 𝑘 𝑥2,       

maka      
1

2
 𝑚 𝑣2 = 

1

2
 𝑘 𝑥2                             

(5)    
Untuk nilai k pada rangkaian kereta dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

3.4 Pemodelan tumburan 

Model elastis rangkaian kereta 

dimodelkan seperti pegas yang saling 

tersambung seri pada masing masing center 

of gravity kereta. Model ini akan 

memberikan nilai elastisitas semakin besar 

sebaliknya kekakuan kereta semakin kecil. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 

4.  

 

 

 

 
Gambar 2. Rangkaian Kereta. 

 

 

 

 

Gambar 3. Nilai k pada masing-masing kereta penumpang. 

 

 
Gambar 4. Model elastis rangkaian 12 kereta. 

4. Analisis dan Perhitungan 

4.1 Data Geometri dan Spesifikasi 

Teknis. 

Pada penelitian ini menggunakan 

Rangkaian penumpang K1 dengan 

rangkaian yang terdiri dari 1 buah 

lokomotif, 9 buah kereta K1, 1 buah kereta 

Makan, dan 1 buah kereta Pembangkit.  

Dengan data geometri dan spesifikasi teknis 

dan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

a. Massa kereta K1 = 41.000 kg, massa 

kereta Makan = 35.799 kg, massa kereta 

Pembangkit = 37.400 kg. (Sumber: PT 

INKA). 

b. Perlambatan kereta saat operasi = 0,8 

m/s2. (Sumber: KM. No. 40 Tahun 

2010, Pasal 29). 

c. Jarak pancar lampu minimal masing 

masing kereta = 700 m. (Sumber: KM. 

No. 40      Tahun 2010, Pasal 41).   

d. Kereta bergerak dalam arah berlawanan 

antara kereta satu dengan yang lain. 

e. Waktu respon masisnis diasumsikan 2 s. 

f. Kelandaian max = 40 ‰ (sumber: 

Lampiran PM. No. 60 Tahun 2012). 

g. Besar radius rel mengacu pada lampiran 

PM. No. 60 Tahun 2012. 

h. Batas bangunan minimal dari rel kereta 

yang diijinkan pemerintah adalah 12 m. 

i. Kekakuan struktur kereta = 1,68 x 107 

N/m (hasil simulasi elemen hingga 

struktur bawah KA). 

j. Kondisi lintasan kereta, meliputi 

lintasan lurus dan datar, lintasan lurus 

dan menanjak atau menurun, dan 

lintasan melengkung. 

k. Sketsa titik ujung kereta dalam 

rangkaian diperlihatkan seperti pada 

Gambar 5. 
 

4.2 Kriteria Perhitungan 

Keselamatan penumpang adalah 

prioritas utama, kecepatan tumburan sangat 

berpengaruh terhadap jumlah korban 

tumburan, selama ini penentuan kecepatan 

kereta belum dihitung secara detail berdasar 

kondisi lintasan, sehingga perlu sekali 

LOKO GB1 GB3 GB2 GB4 GB5 GB6 GB7 GB8 

K loko K1 K3 K2 K4 K5 K6 K7 k8 
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memperhitungkan kecepatan sesuai dengan 

kondisi lintasan kereta agar dampak 

tumburan bisa diminimalisir, dari 

kecepatan kereta saat operasi akan bisa 

diturunkan energi dan gaya tumburan pada 

berbagi kondisi lintasan. 

 

4.3 Hasil Perhitungan 

4.3.1 Perhitungan Kecepatan Kereta 

Saat Tumburan pada Berbagai Kondisi 

Lintasan 

Pada semua kondisi lintasan, kecepatan 

akhir kereta saat tumburan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan pengereman 

kereta, jarak pandang dari lampu utama dan 

kecepatan awal kereta saat pengereman, 

kemiringan lintasan dan radius lintasan. 

Hasil perhitungan kecepatan kereta pada 

saat tumburan dengan waktu respon 

operator 2 detik, pada berbagai kondisi 

lintasan ditunjukkan pada Gambar 6. 

  

 
Gambar 5. Sketsa titik ujung kereta dalam rangkaian 

 

 
Gambar 6 . Grafik kecepatan akhir KA saat tumburan terhadap kecepatan awal sebelum pengereman pada 

berbagai lintasan 

Dari grafik pada Gambar 6, dapat dilihat 

bahwa agar tidak terjadi resiko tumburan, 

maka kecepatan kereta pada berbagai jalur 

dapat ditentukan sebagai berikut: 114 

km/jam (lintasan lurus), 83 km/jam 

(lintasan menurun 40 ‰), 36 km/jam 

(lintasan melengkung dengan R 300 m), 30 

km/jam (lintasan melengkung dengan R 

150 m). Rendahnya kecepatan operasional 

aman pada kasus belokan disebabkan oleh 

terbatasnya area pandang masinis terhadap 

kemungkinan KA yang datang dari arah 

berlawanan. Untuk mengurangi resiko 

terjadinya tumburan, maka kecepatan 

operasi perlu diturunkan, atau peningkatan 

area pandang masinis.  
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4.3.2 Perhitungan Energi Impak 

tumburan untuk rangkaian dengan 12 

kereta 

Saat dua benda yang mempunyai massa 

dan kecepatan bertemu maka akan timbul 

energi impak tumburan. Dari perhitungan, 

kereta terdepan akan menerima energi 

paling besar, dan semakin ke belakang  

energy impak tumburan semakin 

mengecil, yang diperlihatkan dalam 

Gambar 7.  

 

 
Gambar 7 Grafik energi impak pada tiap titik 

sambungan kereta pada berbagai kecepatan impak 
 

4.3.3 Gaya tumburan pada ujung kereta 

dengan rangkaian 12 kereta 

 

Gaya tumburan diperoleh dengan 

memodelkan struktur kereta elastis, dan 

dengan menggunakan kesetimbangan 

energi. Kekakuan struktur kereta terhitung 

sebesar 1,68 x 107 N/m, yang diperoleh dari 

hasil simulasi elemen hingga struktur 

bawah KA. Energi yang dimaksud adalah 

energi impak dan energi potensial elastis. 

Dari perhitungan bisa diketahui bahwa gaya 

tumburan terbesar bisa diterima kereta 

terdepan dan makin mengecil untuk kereta 

dibelakangnya, yang diperlihatkan dalam 

Gambar 8.  

Dari simulasi diketahui, bahwa pada 

kecepatan impak 10 km/jam telah 

menghasilkan gaya tumburan sebesar 1067 

N pada sambungan kereta terdepan, telah 

melebihi persyaratan kekuatan struktur KA 

berdasarkan regulasi nasional, yaitu 100 

tonf [16]. Maka kecepatan impak yang 

dibolehkan adalah 10 km/jam, lebih rendah 

dibandingkan persyaratan pada standar 

Eropa (BS EN 15227:2008), yaitu 36 

km/jam, maupun AS (CFR 238.403), yaitu 

48 km/jam. Pada kasus ini, energi impak 

terbesar terhitung sebesar 0,326 MJ. Gaya 

impak dan energi impak tersebut 

selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan 

penentuan persyaratan tambahan dalam 

regulasi pada rancangan struktur KA yang 

menerapkan teknologi crashworthiness. 

 

 
Gambar 8 Grafik gaya impak pada tiap titik 

sambungan kereta pada berbagai kecepatan impak 

 

5. Kesimpulan 

Sebagai usaha awal dalam rangka 

peningkatan aspek keselamatan 

perkeretaapian terutama dari dampak 

tumburan antar kereta api, tinjauan kritis 

terhadap regulasi yang ada dan 

dibandingkan dengan regulasi 

internasional telah dilakukan. Hingga 

2011, aspek keselamatan terhadap 

tumburan hanya tertumpu pada kekuatan 

struktur, sementara pendekatan modern 

telah menerapkan teknologi 

crashworthiness, yaitu kemampuan 

struktur dalam melindungi 

penumpang/kargo terhadap impak. Hanya 

pada KM No. 175/2015, aspek 

crashworthiness mulai diperkenalkan, 

tanpa penjelasan lebih rinci. Oleh karena 

itu, perbaikan regulasi yang didukung oleh 

kemampuan riset dan pengembangan 

industri nasional diperlukan. 
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Selanjutnya, usaha penyempurnaan 

regulasi, dengan studi kasus kereta 

penumpang dilakukan dan dilaporkan 

dalam makalah ini, menggunakan model 

elastis untuk rangkaian kereta, dengan 

beberapa hasil perhitungan sbb. 

1. Untuk menghindarkan terjadinya 

tumburan antar KA (head-on 

collision), maka diperoleh kecepatan 

aman operasional berturut-turut untuk 

kasus lintasan lurus-datar, lurus-

menurun, belok-datar (R300m), belok-

datar (R150m), adalah 114, 83, 36 dan 

30 km/jam. Dari hasil ini, dapat dilihat 

resiko tumburan pada belokan cukup 

tinggi, hal ini diakibatkan oleh 

keterbatasan jarak pandang masinis. 

Hal ini dapat diperbaiki, misalnya 

dengan, penurunan kecepatan 

maksimum operasi pada belokan atau 

perbaikan dalam area pandang 

masinis. 

2. Jika tumburan tidak bisa dihindarkan, 

dengan mengacu pada persyaratan 

kekuatan struktur KA berdasarkan 

regulasi nasional, yaitu 100 tonf [16], 

maka kecepatan impak yang 

dibolehkan adalah 10 km/jam, lebih 

rendah dibandingkan persyaratan pada 

standar Eropa (BS EN 15227:2008), 

yaitu 36 km/jam, maupun AS (CFR 

238.403), yaitu 48 km/jam. Pada kasus 

ini, energi impak terbesar terhitung 

sebesar 0,326 MJ. Gaya impak dan 

energi impak tersebut selanjutnya 

dapat digunakan sebagai acuan 

penentuan persyaratan tambahan 

dalam regulasi pada rancangan 

struktur KA yang menerapkan 

teknologi crashworthiness. 

  

Diharapkan, dengan diterapkannya hasil 

penelitian ini dalam perkeretaapian di 

Indonesia, aspek keselamatan akan 

semakin meningkat, sekaligus menjadi 

dasar penyusunan regulasi yang lebih 

lengkap di masa depan seiring  dengan 

semakin meningkatnya penggunaan moda 

transportasi kereta api di Indonesia 
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Abstrak 

Energi angin dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan horizontal axis 

wind turbine seperti TSD-500 di Muara Gembong, Bekasi. Namun, produksi listrik TSD-500 belum 

optimal karena tidak didesain sesuai dengan karakteristik angin di lokasi. Untuk itu dilakukan 

pendesainan blade sebagai improvisasi TSD-500 di lokasi. Berdasarkan data angin di lokasi dan 

dengan metode Blade Element Momentum Theory (BEMT) dihasilkan desain blade baru. Desain baru 

blade turbin angin ini memiliki radius 1 m, menggunakan airfoil SD 7032 (low Reynolds number 

airfoil) dengan chord yang dilinearisasi. Blade memiliki CP sebesar 0,38 yang stabil di tip speed ratio 

±7. Kapasitas turbin angin TSD-500 dapat meningkat dari 500 Wp menjadi 1.400 Wp. Blade desain 

baru ini diprediksi dapat memanfaatkan angin di lokasi sebesar 26%, lebih besar dari blade 

sebelumnya yang hanya 19,76%. 

Kata Kunci : wind characteristics, wind turbine blade, blade element momentum theory, low 

Reynolds number airfoi, Tip Speed Ratio 

 

Pendahuluan 

Sumber energi bagi pembangkitan listrik yang 

memiliki sustainabilitas tinggi dan ramah 

lingkungan adalah sumber energi terbarukan 

(renewable energy). Beberapa di antaranya 

adalah energi matahari, angin, air, dan arus 

laut. Sumber energi terbarukan sudah bukan 

lagi sebagai sumber energi alternatif, namun 

harus sebagai sumber energi utama. 

Pembangkitan listrik di Indonesia harus 

menggunakan sumber energi terbarukan. 

Pemerintah Indonesia telah memiliki target 

terhadap pemanfaatan energi terbarukan. 

Sebagaimana yang disampaikan Presiden 

Republik Indonesia [1], yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan 

Energi Nasional pasal 9f ayat 1, bahwa pada 

tahun 2025 peran energi baru dan energi 

terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 

2050 paling sedikit 31% sepanjang 

keekonomiannya terpenuhi. Dengan demikian 

teknologi pembangkitan listrik dari sumber 

energi terbarukan harus terus dikembangkan 

dan diaplikasikan di masyarakat. 

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau 

kincir angin, dalam teks ini selanjutnya disebut 

turbin angin, adalah teknologi pembangkitan 

listrik dari sumber energi angin. Di Kampung 

Bungin, Muara Gembong, Bekasi telah 

diimplementasikan turbin angin skala mikro 

sebagai pemenuh kebutuhan listrik 

masyarakat. Implementasi tersebut 

menggunakan turbin angin produksi Jepang, 

The Sky Dancer (TSD-500) yang dapat 

menghasilkan listrik peak sebesar 500 W 

ketika kecepatan angin 12 m/s. Turbin angin 

ini masuk ke dalam kategori Horizontal Axis 

Wind Turbine (HAWT) karena memiliki 

sumbu poros yang horisontal. Selain itu, 

berdasarkan Karthikeyan [2], turbin angin ini 

juga masuk ke dalam kategori micro scale 

wind turbine karena memiliki kapasitas peak di 

bawah 1 kW.  

Namun, setelah melakukan pengamatan dan 

pengambilan data, ternyata performa turbin 

angin TSD-500 di Muara Gembong masih 

belum optimal. Hal ini disebabkan tidak 
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(1) 

sesuainya desain TSD-500 dengan 

karakteristik angin di Muara Gembong. 

Sehingga dilakukan pengembangan turbin 

angin yang sudah diimplementasikan melalui 

aerodynamic design untuk menghasilkan 

blade baru.  

Metode Penelitian 

Metode penelitian secara ringkas terlihat pada 

Gambar 1. 

Pengukuran Kecepatan Angin. Menurut 

Burton et. al. [3], angin adalah gerakan aliran 

udara yang timbul akibat energi matahari dan 

rotasi bumi. Untuk mengetahui karakteristik 

angin serta besarnya potensi energi angin di 

lokasi perlu dilakukan pengukuran kecepatan 

angin secara langsung di lokasi. Menurut 

Baseer et. al. [4], pengukuran dengan 

menggunakan anemometer cup dalam konteks 

lintas tahun akan menghasilkan data kecepatan 

angin rata-rata, median, dan standar deviasi 

yang secara umum stabil di nilai yang sama. 

Oleh karena itu di lokasi akan digunakan 

anemometer cup di ketinggian 10 m. Instalasi 

anemometer terlihat pada Gambar 2. Selain itu 

besarnya energi angin dari suatu kecepatan 

angin adalah seperti pada Pers. 1.  

 

𝑃𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛 =
1

2
𝜌𝐴𝑈∞

3  

 

 
Gambar 2. Instalasi Anemometer Cup di 

Lokasi 

 

Pengolahan Data Kecepatan Angin. Untuk 

mendesain blade turbin angin perlu 

disesuaikan dengan karakteristik angin di 

lokasi. Karakteristik angin yang dimaksud 

adalah karakteristik kecepatan angin secara 

statistikal. Berdasarkan Jianzhou et. al. [5], 

karaktersitik statistikal angin ini memiliki 

banyak kegunaan seperti assessment potensi 

energi lokasi, input bagi desain wind farm dan 

turbin angin, serta operasi dan manajemen 

turbin angin. Karakteristik statistikal tersebut 

disajikan dalam Probability Density Function 

(PDF) dari kecepatan angin di lokasi. 

Review Turbin Angin TSD-500. Turbin 

angin yang diimplementasikan di Muara 

Gembong adalah TSD-500. Turbin ini 

termasuk ke dalam kategori micro scale 

horizontal axis wind turbine. Gambar dari 

implementasi TSD-500 di Muara Gembong 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Implementasi TSD-500 di Muara 

Gembong 

 

Selain karakteristik angin, parameter penting 

lainnya yang dibutuhkan dalam pendesainan 

blade adalah sistem turbin angin. Oleh karena 

desain blade baru ini ditujukan sebagai 

improvement terhadap TSD-500, maka sistem 

turbin angin yang digunakan akan mengacu 

kepada TSD-500. Oleh karena itu, beberapa 

spesifikasi turbin TSD-500 dibutuhkan, yaitu 

seperti pada Tabel 1. 
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(2) 

Gambar 1. Metodologi Penelitian Desain Blade bagi Micro Scale Horizontal Axis Wind 

Turbine 

 

 

Tabel 1. Spesifikasi Turbin Angin TSD-

500 

No Spesifikasi Keterangan 

1 
Kapasitas 

Maksimum 
500 Wp at 12 m/s 

2 Generator Type 

Permanent magnet 

(Coggingless tech.) 

2000 kW 

3 
Electrical 

Controller 

Maximum Power 

Point Tracking 

3 Tinggi Tower 10 m 

4 Jenis Blade Tapered 

5 Jumlah Blade 3 

6 Diameter Blade 1,72 m 

7 Airfoil Clark Y 

8 Chord 0,12m - 0,05m 

9 Twist 12,4o - 4,04o 

10 TSR 6,5 

 

Selain spesifikasi di atas diperlukan juga 

informasi komponen-komponen TSD-500. 

Salah satunya adalah informasi efisiensi 

masing-masing komponen. Efisiensi ini 

digunakan sebagai analisis produksi listrik 

turbin angin TSD-500 dan prediksi 

produksi listrik dari turbin jika 

menggunakan desain blade baru. Dari hasil 

review ini juga akan ditentukan kapasitas 

turbin angin untuk desain blade baru. 

 

Tabel 2. Efisiensi Komponen Turbin 

Angin TSD-500 

ɳblade ɳgenerator ɳcontroller 
ɳsistem 

turbin 

0,29 0,85 0,85 0,21 

 

Menentukan TSR Desain Blade Baru. 

Tip Speed Ratio (TSR) atau λ adalah 

perbandingan antara kecepatan tip dari 

blade turbin angin terhadap angin yang 

datang, yaitu menurut Piggot [6]. Parameter 

λ dalam blade turbin angin adalah 

parameter yang sangat penting. Dalam 

turbin angin λ harus dijaga pada nilai yang 

konstan agar memiliki Coefficient of Power 

(CP) yang konstan juga.  

 

𝜆 =
𝜔𝑅

𝑈∞
  

 

TSR blade turbin angin akan ditentukan 

berdasarkan jenis turbin angin, jumlah 

blade, dan CP dari blade. Menurut Lopez et. 

al. [7], untuk jenis turbin angin 3 blade yang 

paling sesuai adalah λ = 7. Sebab λ = 7 akan 

menghasilkan CP yang paling optimum. 

Oleh karena itu dalam desain blade baru ini 

akan menggunakan λ = 7. 

Penentuan Airfoil. Blade turbin angin 

membutuhkan airfoil yang memiliki nilai cl 

berbanding cd (cl/cd) yang besar di nilai 

angle of attack (α) tertentu. Hal ini 

dibutuhkan untuk mendapatkan lift yang 

besar. Untuk itu diperlukan simulasi pada 

beberapa jenis airfoil guna mengetahui 

airfoil yang cocok untuk suatu pendesainan 
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(3) 

(4) 

(5) 

(8) 

(7) 

(6) 

blade. Simulasi akan menggunakan 

XFOIL. 

Namun sebelum melakukan simulasi, perlu 

diprediksi besarnya Reynolds number 

operasi turbin angin. Menurut Hansen [8], 

persamaan Reynolds number untuk turbin 

angin adalah seperti pada Pers. 3. 

Penentuan ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan hasil pengolahan data angin 

serta beberapa referensi terkait geometri 

blade. Reynolds number sangat 

berpengaruh pada besarnya nilai cl dan cd 

airfoil. Menurut Wood [9], Untuk turbin 

angin micro, range Reynolds number-nya 

adalah 103 – 106.  

 

𝑅𝑒 = 𝑐
𝑈∞

𝑣
  

 

Desain Geometri Blade. Dalam 

menentukan geometri desain blade yang 

baru akan digunakan Blade Element 

Momentum Theory (BEMT). Teori ini 

menyajikan analisis blade turbin angin 

dengan pendekatan dua dimensi airfoil 

pada masing-masing elemen blade di 

sepanjang radius. Asumsinya adalah bahwa 

gaya dari masing-masing elemen blade 

terhadap angin akan menyebabkan 

perubahan momentum pada angin yang 

melalui turbin angin. Perubahan 

momentum tersebut akan menghasilkan 

perbedaan tekanan pada udara sebelum dan 

sesudah melalui blade yang 

mengindikasikan ekstraksi energi oleh 

blade. 

Menurut Bak [10], dikarenakan angin 

memberikan gaya pada elemen blade, maka 

elemen blade pun memberikan gaya yang 

sama besar namun berlawanan arah 

terhadap angin. Gaya tersebut sama besar 

dengan gaya lift namun berlawanan arah. 

Dari komponen gaya tersebut akan 

memberikan efek terhadap angin datang 

dan headwind (angin yang sama besar 

dengan kecepatan putar blade namun 

berlawanan arah). Angin datang mengalami 

penurunan sebesar pengali axial induction 

factor (a). Sedangkan headwind mengalami 

penambahan kecepatan sebesar pengali 

radial induction factor (a'). Hasil dari angin 

datang dan headwind adalah angin resultan 

W yang menyebabkan gaya drag dan lift. 

 

 
Gambar 4. Analisis Gaya pada Elemen 

Blade 

 

Selain itu terdapat suatu sudut antara 

kecepatan angin relatif dengan rotorplane, 

yaitu flow angle (ϕ). Jika dianalisis kembali 

ternyata besarnya flow angle ditentukan 

berdasarkan λ yang merupakan 

perbandingan antara angin datang dengan 

kecepatan putar blade atau headwind. Flow 

angle sendiri terdiri dari dua buah sudut, 

yaitu α dan β. Dimana β adalah twist dari 

blade atau puntiran blade terhadap 

rotorplane. Dengan ditentukannya α 

berdasarkan pemilihan airfoil, maka dapat 

ditentukan besarnya twist dari desain blade. 

Berikut persamaan BEMT. 

 

Flow angle:  

 

𝜙 = arctan (
1−𝑎

1+𝑎′

𝑈∞

𝜔𝑟
)  

 

Twist: 

 

𝛽 = 𝜙 − 𝛼  
 

Koefisien gaya normal dan tangensial: 

 

𝑐𝑦 = 𝑐𝑙 cos𝜙 + 𝑐𝑑 sin𝜙  

 

𝑐𝑥 = 𝑐𝑙 sin 𝜙 − 𝑐𝑑 cos𝜙  
 

Axial dan radial induction factor: 

 

𝑎 =
1

(
4𝐹sin2 𝜙

𝜎𝑐𝑦
)+1
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(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(14) 

(15) 

(16) 

(13) 

 

𝑎′ =
1

(
4𝐹sin𝜙cos𝜙

𝜎𝑐𝑥
)−1

  

 

Solidity:  

 

𝜎 =
𝑐𝐵

2𝜋𝑟
  

 

Prandtl tipp loss: 

 

𝐹 =
2

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(𝑒−𝑓)  

 

𝑓 =
𝐵

2

𝑅−𝑟

𝑟 sin𝜙
  

 

Chrod distribution: 

 

𝑐 = 4𝜋𝑟 sin2 𝜙 𝐹
1

𝑐𝑦

1

𝐵
  

 

Kemudian persamaan-persamaan tersebut 

diaplikasikan kepada masing-masing 

elemen blade untuk mendapatkan geometri 

dari blade. Awalnya blade dibagi menjadi 

beberapa bagian 10 bagian sama besar 

senilai r. Pada setiap bagian tersebut, 

persamaan-persamaan tersebut harus 

diselesaikan dengan secara iterasi sebab 

seluruh parameter saling dependent. Untuk 

mempermudah kalkulasi digunakan 

bantuan software spreadsheet yaitu 

Microsoft Excel.  

 

 
Gambar 5. Metode Pembagian Elemen 

Blade 

 

Terdapat beberapa parameter tambahan 

dalam pendesainan blade. λr merupakan tip 

speed ratio parsial yang nilainya sesuai 

dengan radius masing-masing elemen. 

Kemudian, dalam metode iterasi harus ada 

suatu nilai yang ditebak di awal. Metode ini 

biasa disebut initial guess. Menurut Ingram 

[11], pada kasus pendesaianan blade ini 

dapat digunakan tembakan awal pada 

parameter twist dengan menggunakan Pers. 

13. Sedangkan iterasi untuk satu nilai radius 

r berakhir jika ∆a' < 0,001. Setelah itu maka 

didapat geometri chord dan twist dari setiap 

elemen. 

 

Tip Speed Ratio Parsial:  

 

𝜆𝑟 =
𝑟𝑖
𝑅

𝜆 

 

Flow Angle (Initial Guess): 

 

𝜙 =
2

3
tan−1

1

𝜆𝑟
 

 

Delta Radial Induction Factor: 

 

∆𝑎′ = 𝑎𝑖 − 𝑎𝑖+1 
 

Optimasi Melalui Linearisasi Geometri 

Blade. Chord dan twist yang didapatkan 

melalui perhitungan BEMT adalah tidak 

linear. Hal ini menyulitkan untuk proses 

manufaktur. Oleh karena itu, menurut Liu 

et. al. [12], perlu dilakukan linearisasi untuk 

distribusi chord dan twist yang didapat dari 

BEMT untuk mempermudah proses 

manufaktur. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Azad et. 

al. [13], bahwa ekstraksi energi terbesar 

dari blade turbin angin terjadi di setengah 

radius bagian luar blade. Oleh karena itu 

linearisasi akan dilakukan berdasarkan 

referensi chord maupun twist di setengah 

bagian terluar blade. Untuk melakukan hal 

ini digunakan fungsi trendline pada 

spreadsheet Microsoft Excel. Caranya 

adalah dengan melakukan plot grafik pada 

radius terluar blade kemudian dilakukan 

trendline hingga hub blade. 

Uji Performa Blade. Pengujian performa 

blade masih dalam koridor menggunakan 

BEMT. Hanya saja untuk mendapatkan 

informasi mengenai performa blade akan 

menggunakan bantuan software QBlade. 

Berdasarkan Marten et. al. [14], QBlade 

adalah suatu software opensource yang 
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merupakan hasil pengembangan Berlin 

Technical University Department of 

Experimental Fluid Mechanics.  

Hasil dan Pembahasan 

Data Kecepatan Angin. Data kecepatan 

angin di Muara Gembong selama satu tahun 

disajikan dalam grafik pada gambar 6. 

Probabilitas terbesar adalah pada range 

kecepatan 1 – 2 m/s yaitu 0,19. Sedangkan 

rata-rata kecepatan angin adalah 3,26 m/s. 

Berdasarkan Marosaputro et. al. [15], 

daerah ini equivalent dengan kategori 

potensi good di ketinggian 50 m. Untuk 

mengetahui besarnya energi angin serta 

parameter input bagi desain blade perlu 

dianalisis jumlah energi di lokasi.  

Data Energi Angin. Data besarnya energi 

angin di Muara Gembong selama satu tahun 

disajikan dalam grafik pada gambar 7. Data 

ini didapat dengan menggunakan Pers. 1 

dan data kecepatan angin.  

 

 
Gambar 6. Grafik Probabilitas Kecepatan 

Angin Muara Gembong 

 

 
Gambar 7. Data Energi Angin di Muara 

Gembong 

Dari data tersebut, total energi angin yang 

tersedia adalah 1,05 MWh. Sumbangan 

energi terbesar dari range kecepatan 6 – 7 

m/s yaitu sebesar 219,76 kWh walaupun 

probabilitas kemunculannya hanya 0,07. 

Sedangkan kecepatan angin di range 1 – 2 

m/s yang memiliki probabilitas 

kemunculan tertinggi hanya 

menyumbangkan 7,6 kWh.  

Dari grafik ini dapat dipahami bahwa 

desain blade harus bisa memaksimalkan 

ekstraksi energi di kecepatan 6,5 m/s. 

Selain itu besarnya energi pada kecepatan 

angin di range 13 – 14 m/s perlu 

dipertimbangkan. Sehingga blade akan 

memiliki kecepatan desain di 14 m/s, 

meningkat dari sebelumnya yaitu 12 m/s. 

Data Produksi TSD-500. Data ini didapat 

dengan mengetahui bahwa TSD-500 

memiliki efisiensi sistem sebesar 21%. 

Selain itu informasi terkait spesifikasi TSD-

500 bahwa produksi listrik terjadi di 

kecepatan angin 3 – 12 m/s, di luar range 

tersebut, TSD-500 tidak memproduksi 

listrik. Dari data tersebut, total produksi 

listrik TSD-500 adalah sebesar 207,38 

kWh. Ini berarti ekstraksi energi angin 

hanya sebesar 19,76% dari total energi 

angin tersedia, yaitu 1,05 MWh.  
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Penentuan Kapasitas Desain Turbin 

Angin. Untuk meningkatkan jumlah energi 

angin tersedia, maka radius blade perlu 

ditingkatkan. Namun peningkatan radius 

blade yang terlalu besar akan menyebabkan 

besarnya produksi torsi dari hasil ekstraksi 

daya angin. Sehingga dibutuhkan 

transmission gear dalam turbin angin sebab 

generator lebih membutuhkan putaran yang 

tinggi. Untuk menghindari hal tersebut 

maka desain blade baru akan ditingkatkan 

radiusnya menjadi 1 m, tidak jauh 

perbedaannya dari blade sebelumnya yaitu 

0,86 m.  

Dengan radius blade 1 m dan kecepatan 

desain 14 m/s maka kapasitas desain turbin 

angin dapat ditentukan. Jika ditargetkan 

improvement hingga 2 – 3 kali kapasitas 

sebelumnya, yaitu 500 W, maka besarnya 

kapasitas desain turbin angin adalah sebesar 

1000 – 1500 W. Dari kapasitas ini dapat 

diketahui kriteria bagi desain blade, yaitu 

efisiensi atau Coefficient of Power dari 

blade. Dalam menentukan menentukan 

target estimasi CP blade desain baru 

diperlukan pertimbangan komponen lain 

dari TSD-500. Seperti pada tabel 3, target 

CP dari desain blade adalah di range 0,35 – 

0,39. 

 

Tabel 3. Kapasitas Desain Turbin Angin 

dan CP dari Desain Blade 

P 

(W) 

ɳgenerat

or 
ɳcontroller ɳsistem ɳblade 

150

0 
0,85 0,85 0,28 0,39 

100

0 
0,85 0,85 0,26 0,35 

 

Penentuan Reynolds Number. 

Berdasarkan Pers. 3, maka untuk 

mengetahui besarnya Reynolds number 

perlu diketahui geometri chord blade dan 

kecepatan angin. Dalam tahap ini geometri 

chord blade desain blade belum diketahui. 

Oleh karena itu akan digunakan estimasi 

melalui referensi hasil pendesainan lain. 

Hasil desain micro scale blade oleh Kale et. 

al. [16] menyatakan bahwa dengan radius 

blade 0,8 m maka geometri dari hub ke tip 

adalah sebesar 135 – 35 mm. Sebagaimana 

diketahui sebelumnya bahwa ekstraksi 

energi angin terjadi di setengah radius 

terluar blade. Oleh karena itu dalam 

menentukan Reynolds number digunakan 

chord length di radius 75% dari hub yaitu 

110 mm. 

Sedangkan dalam menentukan kecepatan 

angin dalam persamaan Reynolds number 

dapat digunakan data angin terukur. Bahwa 

sumbangan energi terbesar ada di range 6 – 

7 m/s. Oleh karena itu digunakan kecepatan 

angin sebesar 6,5 m/s dalam menentukan 

Reynolds number. Artinya blade akan 

didesain untuk mengoptimalkan ekstraksi 

energi di range 6 – 7 m/s. 

Dari parameter tersebut didapat Reynolds 

number desain sebesar 47.667. Selain 

Reynolds number desain tersebut, perlu 

diketahui juga range Reynolds number 

operasi dari desain turbin angin. Hasil 

perhitungan Reynolds number ada pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Estimasi Reynolds Number 

Turbin Angin 

 Chord 

Length 

(mm) 

Wind 

Speed 

(m/s) 

Reynolds 

Number 

35 3 7000 

110 6,5 47.667 

135 14 126.000 

 

Penentuan Airfoil Blade. Berdasarkan 

data Renolds number dapat diambil 

kesimpulan bahwa turbin angin beroperasi 

dalam low Reynolds number. Oleh karena 

itu dibutuhkan airfoil yang cocok untuk 

karakter low Reynolds number. 

Berdasarkan Giguere et. al. [17], ada 

beberapa jenis airfoil yang memiliki 

performa baik di Reynolds number rendah: 

NACA 2412, SD7032, dan BW3. Dari 

referensi tersebut maka perlu dilakukan 

simulasi pada kondisi Reynolds number 
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desain blade baru. View airfoil tersebut 

disajikan dalam gambar 8. 

 

 

 

 
Gambar 8. Airfoil BW3, SD 7032, dan 

NACA 2412 (Urut dari Atas ke Bawah) 

 

Hasil simulasi dari masing-masing airfoil 

disajikan dalam gambar 9. Dalam 

mempertimbangkan airfoil ditentukan α 

desain terlebih dahulu dari hasil simulasi. 

Oleh karena Reynolds desain adalah 47667, 

maka α desain didapat dari nilai yang cl/cd 

maksimum di simulasi Re = 47667. 

Kemudian dari α desain ini dilihat 

kestabilan dan besarannya pada masing-

masing range Reynolds number. 

Airfoil BW3 memiliki nilai cl/cd yang tidak 

stabil di nilai α (grafik curam). Namun 

besarnya cl/cd untuk α = 5,5o di Re = 47667 

dan Re = 126000 cukup besar yaitu 43,16 

dan 47,36. Airfoil SD 7032 memiliki nilai 

cl/cd yang stabil di α = 7o untuk Re = 47667 

sebesar 27,87 dan Re = 126000 sebesar 

62,81. Begitu juga dengan airfoil NACA 

2412 memiliki nilai cl/cd yang stabil di α = 

8 o untuk Re = 47.667 sebesar 30,80 dan Re 

= 126000 sebesar 51,41.  

Hasil Desain Geometri Blade. Hasil 

perhitungan BEMT melalui iterasi 

disajikan dalam hasil geometri desain blade 

pada tabel 5 – 7. 

Hasil Simulasi CP Blade. Hasil performa 

blade BW3 terlihat pada gambar 10 yang 

pertama. Dapat dilihat bahwa grafik ideal 

blade memiliki CP yang lebih tinggi di λ = 

7.  
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Gambar 9. Hasil Simulasi Airfoil pada 

Range Reynolds Number Turbin Angin 

Tabel 5. Ideal Blade dan Optimized Blade 

Menggunakan Airfoil BW3 

r (m) cI (m) βI (0) 
cO 

(m) 
βO (0) 

0,14 0,148 24,36 0,089 6,52 

0,2 0,128 17,97 0,082 5,78 

0,3 0,099 11,41 0,075 5,04 

0,4 0,078 7,58 0,068 4,30 

0,5 0,064 5,12 0,061 3,57 

0,6 0,054 3,43 0,054 2,83 

0,7 0,047 2,19 0,047 2,09 

0,8 0,040 1,25 0,040 1,35 

0,9 0,032 0,51 0,033 0,61 

0,99 0,012 -0,02 0,026 -0,12 

 

Tabel 6. Ideal Blade dan Optimized Blade 

Menggunakan Airfoil SD 7032 

r (m) cI (m) βI (0) 
cO 

(m) 
βO (0) 

0,14 0,151 22,96 0,091 6,34 

0,2 0,131 16,53 0,084 5,40 

0,3 0,101 9,94 0,077 4,46 

0,4 0,080 6,10 0,070 3,52 

0,5 0,066 3,64 0,062 2,58 

0,6 0,056 1,94 0,055 1,63 

0,7 0,048 0,70 0,048 0,69 

0,8 0,041 -0,24 0,041 -0,25 

0,9 0,033 -0,98 0,034 -1,19 

0,99 0,012 -1,52 0,026 -2,13 

 

Tabel 7. Ideal Blade dan Optimized Blade 

Menggunakan Airfoil NACA 2412 

r (m) cI (m) βI (0) 
cO 

(m) 
βO (0) 

0,14 0,160 21,93 0,097 5,34 

0,2 0,139 15,51 0,089 4,40 

0,3 0,107 8,93 0,082 3,46 

0,4 0,085 5,09 0,074 2,52 

0,5 0,070 2,63 0,067 1,57 

0,6 0,059 0,93 0,059 0,63 

0,7 0,051 -0,31 0,051 -0,31 

0,8 0,044 -1,25 0,044 -1,25 

0,9 0,035 -1,98 0,036 -2,19 

0,99 0,013 -2,52 0,029 -3,13 

 

Grafik CP di nilai maksimum tidak terlalu 

landai atau pun curam terhadap λ. 

Dibandingkan kedua desain blade lainnya, 

nilai CP blade BW3 baik yang ideal 

maupun optimized memiliki nilai tertinggi 

yaitu 0,46 dan 0,42 
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(b) 

 

 
(c) 

Gambar 10. Hasil Simulasi CP vs λ Desain 

Blade (a), (b) dan (c) 

 

Hasil performa blade SD7032 terlihat pada 

gambar 10 kedua. Dapat dilihat bahwa 

grafik ideal blade memiliki CP yang 

tertinggi di λ = 7 yaitu sebesar 0,41. 

Sedangkan optimized blade sebesar 0,38. 

Grafik CP ideal blade dan optimized blade 

cenderung lebih landai dibandingkan kedua 

blade lainnya. Berdasarkan perbandingan 

CP, blade SD7032 memiliki CP yang lebih 

rendah dari blade BW3, lebih tinggi dari 

blade NACA 2412. 

Hasil performa blade NACA 2412 terlihat 

pada gambar 12 yang ketiga. Dapat dilihat 

bahwa grafik ideal blade memiliki CP 

tertinggi di λ = 7 yaitu sebesar 0,42. 

Sedangkan optimized blade sebesar 0,37. 

Grafik CP ideal blade memiliki distribusi 

yang lebih curam dibandingkan optimized 

blade. 

Dari hasil grafik performa tersebut, blade 

terbaik adalah optimized blade SD7032. 

Sebab memiliki grafik CP sebesar 0,38 yang 

relatif stabil di λ = ±7. Pertimbangan 

kestabilan nilai grafik ini sangat penting, 

sebab controller turbin angin memerlukan 

time response untuk  

menjaga nilai kecepatan putar blade jika 

terjadi perubahan kecepatan angin. Apabila 

nilai CP tidak stabil, jika terjadi sedikit 

perubahan kecepatan angin, maka sebelum 

controller dapat merespon, besarnya CP 

dari turbin angin akan menurun. Sebetulnya 

ideal blade SD7032 pun memiliki 

kestabilan nilai CP. Namun blade ideal 

tersebut memiliki geometri yang sulit untuk 

dimanufaktur. Sehingga pemilihan lebih 

berat kepada optimized blade SD7032. 

Dengan CP sebesar 0,38 artinya sudah 

memenuhi estimasi CP blade. Artinya juga 

memenuhi estimasi kapasitas turbin angin. 

Sehingga turbin angin dapat ditingkatkan 

kapasitasnya menjadi 1400 W di kecepatan 

angin 14 m/s. 

Kesimpulan 

 Kecepatan angin rata-rata Kampung 

Bungin, Muara Gembong adalah 3,26 

m/s. 

 Kecepatan angin dengan probabilitas 

kemunculan tertinggi adalah 1 – 2 m/s 

yaitu 0,19. Namun sumbangan energinya 

hanya 7,6 kWh. 

 Distribusi produksi energi adalah normal. 

Dengan nilai tertinggi disumbang oleh 

kecepatan angin 6 – 7 m/s sebesar 219,76 

kWh walaupun probabilitas 

kemunculannya hanya 0,07. 

 Jumlah seluruh energi angin Kampung 

Bungin, Muara Gembong pada 

ketinggian 10 m dan diameter sapuan 

area 1,72 m adalah 1,05 MWh. 
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 Airfoil yang cocok untuk micro scale 

horizontal axis wind turbine blade adalah 

BW3, SD7032, dan NACA 2412. Sebab 

memiliki cl/cd yang maksimum di low 

Reynolds number. 

 Desain blade dengan CP tertinggi adalah 

ideal blade dengan airfoil BW3 yaitu 

0,46. Namun memiliki CP yang tidak 

stabil terhadap nilai λ. Selain itu secara 

geometri airfoil maupun geometri blade 

sulit untuk dimanufaktur 

 Blade optimal dari segi performa dan 

kemudahan manufaktur adalah optimized 

blade SD7032. Blade tersebut memiliki 

kestabilan nilai CP sebesar 0,38 di λ = ±7. 

 Optimized blade SD 7032 dapat 

diprediksi bahwa turbin akan 

menghasilkan 373,66 kWh selama satu 

tahun. Lebih tinggi dari sebelumnya 

207,38 kWh. 

 Ekstraksi energi angin tersedia pun 

meningkat dari 19,76% menjadi 26,33%. 
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Parameter Kinematika pada Atlet Rowing  
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Abstrak 

 

Penerapan ilmu teknik mesin pada bidang olahraga salah satunya sebagai alat bantu pada 

penentuan parameter terukur; parameter kinematik dan kinetik. Parameter terukur ini dapat 

digunakan sebagai salah satu dasar rekomendasi latihan atlet. Makalah ini membahas prosedur 

pegambilan data  dan pengembangan model kinematika 8 batang pada atlet dayung untuk 

mendapatkan paramater terukur. Pengambilan data pergerakan atlet pada bidang sagittal 

selama berlatih dilakukan dengan video recorder Sony FDR-AX100 ® dengan kecepatan 

rekam 60 frame per detik dan ergometer. Penentuan posisi sendi ditentukan dengan bantuan 

perangkat lunak Kinovea setup. 0.8.15. Segmen tubuh manusia yang meliputi telapak kaki, 

betis, paha, panggul, tulang belakang (spine), lengan atas, lengan bawah dan kepala 

dimodelkan sebagai sistem benda jamak 8 batang. Parameter kinematika berupa lintasan 

handle, sudut knee, sudut ankle, dan sudut elbow atlet dayung putra dan atlet putri didapatkan 

sebagai parameter terukur yang dapat digunakan sebagai rekomendasi latihan untuk 

meningkatkan performa atlet. 

 

Keywords: Biomechanics, Sport Biomechanics,2D Motion Analysis, Parameter Kinematika. 

Latar Belakang  

Perkembangan teknologi analisis gerakan 

manusia (human motion analysis) beberapa 

tahun terakhir banyak diterapkan pada 

berbagai bidang yang membutuhkan 

analisis data kuantitatif seperti rehabilitasi 

medik berupa pengumpulan data gerak 

berjalan [1,2] dan keolahragaan [3].  

Olahraga dayung merupakan salah satu 

cabang olahraga yang membutuhkan 

analisis data kuantitatif. Penentuan 

parameter kinematika dan kinetika dalam 

analisis pergerakan atlet dayung berdasar 

pada kaidah biomekanika[4,5]. Tujuan 

utama dari analisis biomekanika pada 

olahraga ini adalah untuk meningkatkan 

teknik mendayung seorang atlet untuk 

menempuh jalur lomba secepat mungkin. 

Peningkatan prestasi seorang atlet dayung 

dapat dibagi menjadi tiga tahap; tahap 

pengukuran, tahap analisis dan tahap 

peningkatan performa [5]. Beberapa 

penelitian sebelumnya membandingkan 

parameter kinematika dan kinetika antara 

atlet elit dan junior untuk mendapatkan 

gerakan dayung ideal [6,7]. 

Metode yang dikembangkan untuk 

mendapatkan parameter kinematika atlet 

dayung terbagi menjadi dua yaitu metode 

pengambilan secara langsung [8] dan 

pemodelan berdasarkan persamaan gerak 

[9].  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan metode pengambilan data 

secara langsung pada atlet rowing dan 

menentukan parameter gerak dengan 

memodelkan tubuh atlet sebagai 

mekanisme kinematika 8 batang. Analisis 

atas parameter yang diperoleh diharapkan 

dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi 

program pelatihan. 

 

Siklus Kayuhan Dayung 
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Satu siklus kayuhan dayung terdiri dari 

empat tahap yaitu catch, drive, finish dan 

recovery. Masing-masing tahap 

memerlukan koordinasi otot yang berbeda, 

penjelasan detail masing-masing tahap 

pada satu siklus kayuhan dayung sebagai 

berikut:  

 

1. Tahap Catch 

Pada tahap ini kaki atlet terkompresi 

dengan tulang kering pada posisi vertikal. 

Otot triceps memiliki peran utama pada 

gerakan extensi lengan. Otot bagian 

belakang tubuh dalam keadaan rileks dan 

otot bagian perut berada pada keadaan 

fleksi untuk mendorong badan kedepan.  

 
Gambar 1.Otot yang bekerja pada tahap 

catch [12]. 

2. Tahap Drive 

Mazzone et al (1988) membagi tahap drive 

menjadi tiga fase yaitu:  legs emphasis, 

body swing emphasis, dan arm pull through 

emphasis.  

Tahap legs emphasis merupakan tahap awal 

dimana daya maksimal dihasilkan dari 

gerakan kaki. Otot-otot yang bekerja pada 

fase legs emphasis adalah otot quadriceps, 

soleus dan gastrocnemius.  

 
Gambar 2.Otot yang bekerja pada tahap 

drive fase legs emphasis [12]. 

 

Saat knee berada pada posisi full extension, 

atlet akan megalami fase body swing 

emphasis, dimana hip akan mengalami 

extensi akibat kotraksi otot gluteus dan 

hamstring. Pada fase ini otot-otot anggota 

gerak tubuh atas yang mengalami kontraksi 

meliputi biceps, brachialis dan 

brachioradialis.  

 
Gambar 3. Otot yang bekerja pada tahap 

drive fase swing emphasis [12]. 

 

Fase terakhir pada tahap drive adalah arm 

full through emphasis dimana otot anggota 

gerak bagian atas berkontraksi dengan 

besar gaya maksimum untuk 

menyelesaikan tahap drive. Otot yang 

berperan pada fase ini adalah teres minor, 

posterior deltoid, biceps, pectoralis minor, 

trapezius dan rhomboid. 

  

 
   Gambar 4. Otot yang bekerja pada tahap 

drive fase arm full through emphasis [12] 

 

3. Tahap Finish  

Tahap finish adalah tahap peralihan antara 

tahap drive menuju ke tahap recovery. Otot 

yang bekerja pada tahap ini yaitu latissimus 

dorsi dan triceps. 
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Gambar 5. Otot yang bekerja pada tahap 

finish [12]. 

4. Tahap Recovery. 

Gaya kontraksi otot paling sedikit terjadi 

pada tahap recovery, dimana hanya otot 

triceps yang memilki peran untuk 

mendorong lengan dan tubuh kedepan.    

 
Gambar 6. Otot yang bekerja pada tahap 

recovery [12]. 

 

Jika melihat kontraksi otot yang bekerja 

pada siklus kayuhan datyung, maka 

olahraga ini merupakan olahraga terukur 

yang kompleks. Untuk memahami 

biomekanika pada olahraga dayung, 

penelitian ini dibatasi pada tinjauan aspek 

kinematika saja. 

Parameter kinematika anggota gerak tubuh 

bagian bawah (lower body extremity) 

ditentukan oleh nilai sudut knee dan ankle 

sedangkan  untuk anggota gerak tubuh 

bagian atas (upper body extremity)  

ditentukan oleh sudut elbow [11]. 

  

Setup Pengambilan Data 

 

Pengambilan data atlet dayung dilakukan 

selama atlet berlatih menggunakan 

ergometer Concept 2 Model E Indoor 

Rower. Sembilan penanda sendi 

ditempatkan pada toe (P1), ankle (P2), knee 

(P3), hip (P4), illiac crest (P5), wrist (P6), 

elbow (P7), shoulder (P8) dan pelipis (P9). 

Koordinat dari setiap sendi ini digunakan 

sebagai dasar rekonstruksi model 

kinematika 8 batang tubuh atlet. Skema 

penempatan penanda pada tubuh atlet 

ditunjukkan pada Gambar 8.  

 

 
Gambar 8. Set up pengambilan data 

 

Proses kalibrasi perlu dilakukan sebelum 

pengambilan data. Kalibrasi bertujuan 

untuk menentukan dimensi panjang yang 

akan menjadi referensi posisi gerak sendi. 

Pada penelitian ini kalibrasi dilakukan 

dengan mengukur tinggi layar monitor pada 

ergometer, dimana tinggi monitor 

ergometer diasumsikan tidak berubah 

selama pengambilan data berlangsung. 

Tinggi hasil pengukuran monitor 

ergomoeter sebesar 12,50 cm. Nilai hasil 

pengukuran ini digunakan sebagai dasar 

kalibrasi pada perangkat lunak Kinovea, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. 

  

 
 

Gambar 9. Pengukuran tinggi monitor 

ergometer sebagai dasar kalibrasi pada 

perangkat lunak Kinovea.  

 

Video recorder Sony FDR-AX100 ®  

dengan kecepatan perekaman 60 fps (frame 
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per second) diletakan diatas tripod 

Vanguard Abeo 283AV Tripod ® 

digunakan untuk merekam gerakan atlet. 

Selama pengambilan data berlangsung,  

posisi penanda bergerak relatif terhadap 

titik acuan, dimana ujung ergometer 

dianggap titik acuan yang diam.     

Pengambilan data dimulai  ketika atlet 

melakukan gerakan latihan diatas 

ergometer dan perangkat pengambilan data 

telah terpasang. Pengambilan data 

dilakukan selama 10 menit. Perekaman 

gerak atlet ditinjau pada bidang sagittal 

menggunakan satu unit video recorder, 

dengan asumsi gerakan segmen kanan dan 

segmen kiri pada bidang sagittal simetris 

[10]. 

 

Pemodelan Mekanisme Kinematika 8 

Batang 

 

Tubuh atlet dimodelkan sebagai 

mekanisme kinematika 8 batang 

berdasarkan dua sendi yang memiliki lokasi 

berurutan.  

Tiap batang mempunyai orientasi vektor 

yang ditentukan oleh koordinat sendi, 

sebagai berikut: 

 

𝑺𝟏
⃑⃑⃑⃑  = 𝑷𝟐(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 𝑷𝟏(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

𝑺𝟐
⃑⃑⃑⃑   = 𝑷𝟑(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 𝑷𝟐(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑺𝟑
⃑⃑⃑⃑   = 𝑷𝟒(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 𝑷𝟑(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑺𝟒
⃑⃑⃑⃑   = 𝑷𝟓(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 𝑷𝟒(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑺𝟓
⃑⃑⃑⃑   = 𝑷𝟖(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 𝑷𝟓(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑺𝟔
⃑⃑⃑⃑   = 𝑷𝟖(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 𝑷𝟕(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑺𝟕
⃑⃑⃑⃑   = 𝑷𝟕(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 𝑷𝟔(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑺𝟖
⃑⃑⃑⃑   = 𝑷𝟗(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 𝑷𝟖(𝒙, 𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

Dimana  𝑺𝒊
⃑⃑  ⃑   menyatakan vektor setiap 

segmen tubuh. Nilai panjang segmen 

ditentukan olah posisi sendi yang 

berdekatan, dengan besar panjang segmen :  
 

|S1| = √(𝑷𝟐(𝒙) − 𝑷𝟏(𝒙))𝟐 + (𝑷𝟐(𝒚) − 𝑷𝟏(𝒚))𝟐 

 

Setiap segmen tubuh dianggap sebaga 

benda tegar dimana model mekanisme 

kinematika 8 batang terdiri dari segmen 

telapak kaki (S1), betis (S2), paha (S3), 

pelvis (S4), tulang belakang (S5), lengan 

atas (S6), lengan bawah (S7) dan kepala 

(S8). Pada penelitian ini diasumsikan 

segmen telapak tangan menyatu dengan 

lengan bawah (S7) sedangkan leher dan 

kepala menjadi satu segmen (S8).  

Parameter kinematika dinyatakan dengan 

tiga sudut sendi yaitu sudut ankle (θankle) 

sudut knee dan sudut elbow (θelbow).  

Gerakan relatif  segmen yang berurutan 

digunakan sebagai dasar perhitungan nilai 

sudut sendi. Lintasan handle atlet putra dan 

putri dianalisis untuk melihat perbedaan 

pola gerakan yang terjadi. Hasil pemodelan 

mekanisme kinematika 8 batang dan 

parameter kinematika yang akan dicari 

disajikan pada Gambar 10. 

   

 
Gambar 10. Hasil rekonstruksi 2D atlet 

rowing pada keadaan statik diatas 

ergometer 

 

Perangkat lunak Kinovea setup. 0.8.15 

digunakan untuk melakukan pengolahan 

video hasil perekaman posisi sendi pada 

tiap frame. Hasil pengolahan data posisi 

sendi pada salah satu frame disajikan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Koordinat sendi pada salah satu 

frame 

Sendi Posisi 
Koordinat (x ; y) 

satuan dalam cm 

P1  Toe (137,64 ; 5,52) 

P2  Ankle (114,80 ; -1,33) 
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 P3  Knee (119,37 ; 46,83) 

P4  Hip (71,96 ; 15,23) 

P5  Koordinat 

Illiac crest 

(77,87 ; 27,61) 

P6 Koordinat 

Wrist 

(182,96 ; 34,84) 

P7 Koordinat 

Elbow 

(140,12 ; 52,16) 

P8 Koordinat 

Shoulder 

(107,56 ; 66,06) 

P9 Pelipis (113,47 ; 84,53) 

 

Data koordinat 9 sendi selanjutnya 

digunakan untuk pemodelan tubuh atlet 

dalam mekanisme kinematika 8 batang. 

 

Pemodelan Mekanisme Kinematika 8 

Batang pada Tahap Catch-Drive-Finish 

 

Satu siklus kayuhan dayung didefinisikan 

sebagai aktifitas gerakan tubuh seorang 

atlet untuk melengkapi tahap catch, drive, 

finish, recovery hingga kembali ke tahap 

catch.  

Ada beberapa metode yang digunakan 

sebagai penentu awal tahap catch, dengan 

cara melihat besar sudut trunk [10], sudut 

elbow dan sudut knee [11]. Pada penelitian 

ini awal tahap catch ditentukan dari nilai 

sudut elbow (θelbow) dan sudut knee (θknee). 

Awal tahap catch terjadi ketika sudut elbow 

(θelbow) dikondisi maksimum sedangkan 

sudut knee (θknee) berada pada kondisi sudut 

minimumnya.  

 

Hasil model kinematika 8  batang selama 

atlet rowing melakukan tahap catch-drive-

finish ditunjukkan pada Gambar 11.   

Gambar 11. Model kinematika 8 batang 

selama atlet melakukan tahap catch-drive-

finish 

 

Pemodelan Mekanisme Kinematika 8 

Batang pada Tahap Finish-Recovery-

Catch 

 

Tahap finish terjadi pada saat atlet rowing 

mulai memasuki 40% dari langkah kayuhan 

total [11]. Pola gerakan atlet rowing selama 

tahap finish-recovery-catch ditunjukkan 

pada Gambar 12.     

  

 
Gambar 12. Model kinematika 8 batang 

selama atlet melakukan tahap finish-

recovery-catch 

 

Data dan Analisis Parameter 

Kinematika 

 

Berdasarkan hasil pengambilan data dan 

pemodelan kinematika 8 batang atlet putra 

dan putri, selanjutnya dilakukan 

pengolahan data untuk mendapatkan 

parameter kinematik yang terdiri dari nilai 

sudut ankle (θankle), sudut knee (θknee), sudut 

elbow (θelbow) dan lintasan handle.  
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Sudut Ankle (θankle) 

 

Nilai sudut ankle (θankle) atlet putra 

memiliki jangkauan gerak (ROM) yang 

lebih rendah dari atlet putri, sebesar 11,30. 

Namun pada tahap recovery atlet putra 

cenderung untuk mempertahankan sudut 

ankle (θankle)-nya. Sudut ankle (θankle) pada 

atlet putri mulai mengalami penurunan 

pada 55% dari total waktu kayuhnya 

sedangkan atlet putra mempertahankan 

sudut ankle (θankle) hingga 65%. Nilai sudut 

ankle yang terjadi selama satu siklus kayuh 

pada kedua atlet rowing ditunjukkan pada 

gambar 13. 

    

 
Gambar 13. Grafik perbandingan sudut 

ankle knee (θankle) antara atlet putra dan 

atlet putri. 

 

Sudut Knee (θknee) 

 

Perbedaan ROM pada atlet putra dan atlet 

putri juga terjadi pada sudut knee (θknee) 

sebesar 7,70. Atlet putra memiliki ROM 

sudut knee (θknee) yang lebih rendah 

daripada atlet putri. Penurunan nilai sudut 

knee (θknee) pada atlet putri terjadi pada 50% 

waktu kayuhnya sedangkan penurunan 

sudut knee pada atlet putra terjadi di sekitar 

60%  waktu kayuhnya. Perbedaan nilai 

sudut knee (θknee) yang terjadi  pada satu 

siklus kayuh antara atlet putra dan atlet 

putri ditunjukkan pada Gambar 14.  

 
Gambar 14. Grafik perbandingan sudut 

knee, atlet putra dan atlet putri. 

 

Sudut Elbow (θelbow) 

 

Berbeda dengan parameter kinematika pada 

anggota gerak tubuh bagian bawah, sudut 

elbow (θelbow) yang mewakili anggota gerak 

tubuh bagian atas menunjukan hasil ROM 

yang lebih tinggi pada atlet putra sebesar 

7,10. Jika ditinjau secara pola gerakan, 

terjadi kesamaan antara atlet putra dan 

putri. Dimana perubahan sudut terjadi pada 

40% dari waktu kayuh total. Hal ini 

menunjukan bahwa proses perubahan sudut 

elbow (θelbow)  terjadi pada saat tahap finish, 

. Nilai sudut elbow (θelbow)   antara atlet 

putra dan atlet putri ditunjukkan pada 

Gambar 15.    

 

 
Gambar 15. Grafik perbandingan sudut 

elbow, atlet putra dan atlet putri. 

 

Berdasarkan ketiga parameter sudut sendi 

dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa 

pada bagian anggota gerak tubuh bagian 

bawah (lower body extremity) ROM atlet 

putra lebih kecil dibandingkan atlet putri. 

Sedangkan pada anggota gerak tubuh 

bagian atas (lower body extremity) nilai 

ROM atlet putra memiliki nilai yang lebih 
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besar jika dibandingkan atlet putri. Nilai 

sudut minimum, maksimum dan jangkauan 

gerak (ROM) antara atlet putra dan putri 

disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan nilai parameter 

kinematika antara atlet putra dan atlet putri 

Sudut  

Atlet Putra  Atlet Putri  

Min 

(0)  

Max 

(0) 

ROM 

(0) 

Min 

 (0) 

Max 

(0) 

ROM 

(0) 

(θankle)  62,4 127 64,6 48,4 124,3 75,9 

(θknee) 47,5 152,8 105,3 32 145 113 

(θelbow)  43 179,3 136,3 38,8 168 129,2 

 

Lintasan Handle  

 

Lintasan handle merupakan salah satu 

parameter terukur yang juga dapat 

digunakan untuk melihat kemampuan 

performa seorang atlet rowing. Atlet elite 

dan atlet junior akan memiliki perbedaan 

pola lintasan handle selama atlet 

melakukan gerakan latihan di ergometer 

[9]. 

Pada penelitian ini lintasan handle 

diasumsikan menyatu pada ujung bagian 

lengan bawah dan telapak tangan, sehingga 

lintasan handle yang terjadi adalah lintasan 

P6. Lintasan handle atlet putra ditunjukkan 

pada Gambar 16 sedangkan lintasan handle 

atlet putri ditunjukkan pada Gambar 17. 

       

 
Gambar 16. Lintasan handle pada atlet 

putra 

 

 

Gambar 17. Lintasan handle pada atlet 

putri 

 

Lintasan handle yang terjadi pada atlet 

putra menunjukan pola yang sama dengan 

hasil penelitian Tomaz Crane (2013) pada 

atlet elit dayung Slovenia.  

Lintasan handle atlet putri terlihat pola 

memiliki perbedaan dengan lintasan handle 

atlet putra, terutama pada tahap drive akhir, 

dimana terjadi kenaikan pada arah Y di 

posisi  X = 80 cm hingga X=120 cm. 

Beberapa hal yang mungkin menjadi 

penyebab perbedaan pola lintasan handle 

tersebut adalah perbedaan antropometri 

pada atlet putra dan putri atau bisa juga 

diakibatkan kekuatan otot biceps brachii 

kurang kuat, dimana otot ini memiliki peran 

paling besar pada awal tahap drive. hingga 

pada X= 80 cm memasuki tahap drive fase 

arm full through emphasis otot biceps 

brachii sudah tidak kuat untuk menahan 

beban akibatnya butuh jarak yang lebih 

panjang untuk melakukan transfer gaya dari 

otot biceps brachii ke otot petrocalis major, 

posterior deltoid dan trapezius.           

Selain membandingkan secara langsung 

pola lintasan handle yang terjadi. Parameter 

terukur lain yang dapat digunakan untuk 

melihat performa seorang atlet dayung 

adalah luas jangkauan gerak (AOM) [9]. 

Dimana Luas jangkauan gerak (AOM) 

didefinisikan sebagai luas wilayah didalam 

kurva lintasan handle, dari hasil 

pengambilan data didapat perbedaan nilai 

AOM antara atlet putra dan atlet putri 

seperti yang disajikan pada tabel 3. 

  

 

Tabel 3. Perbandingan nilai AOM atlet 

rowing putra dan putri 

Atlet AOM (cm2) 

Putra 3,20 x103 

Putri 2,27 x103 

 

Atlet putra memiliki nilai AOM lebih besar 

dibandingkan nilai AOM atlet putri. Nilai 

AOM dapat digunakan sebagai indikasi 
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nilai daya yang dihasilkan oleh seorang 

atlet dayung. Namun untuk memastikan 

hubungan antara AOM dan daya yang 

dihasilkan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Dari penelitian ini telah berhasil dibuat 

prosedur pengambilan data dan pemodelan 

mekanime kinematika 8 batang atlet 

dayung yang digunakan untuk 

mendapatkan parameter kinematika. 

Dengan penerapan prosedur pengambilan 

data dan pemodelan gerak tersebut, 

parameter kinematika yang berhasil 

didapatkan yaitu berupa sudut ankle (θankle), 

sudut knee (θknee), sudut elbow (θelbow) dan 

pola lintasan handle 

Ada perbedaan antara jangkauan gerak 

anggota tubuh bagian atas yang diwakili 

oleh sudut ankle (θankle) dan sudut knee 

(θknee), jangkauan gerak tubuh bagian atas 

yang diwakili oleh sudut elbow (θelbow) dan 

lintasan handle pada atlet putra dan atlet 

putri yang dapat disebabkan oleh perbedaan 

antropometri dan juga kekuatan otot.  

Namun perlu adanya penelitian lebih lanjut 

untuk memastikan otot mana yang berperan 

sebagai penyebab perbedaan pada 

parameter kinematika yang telah didapat.  
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Abstrak 
Pada penelitian ini, diusulkan dua konfigurasi pemosisian peredam dinamik TMD dan TLCD 

pada struktur geser dua derajat kebebasan. Kedua konfigurasi TMD dan TLCD tersebut 

dibandingkan untuk melihat unjuk kerja peredam dinamik dalam mengurangi respon getaran 

struktur. Harga optimum dari parameter peredam dinamik diperoleh menggunakan prosedur 

optimasi Algoritma Genetika(GA). Prosedur optimasi digunakan untuk mendapatkan harga 

minimum rasio respon struktur terhadap gangguan pada tumpuan. Hasil simulasi menunjukkan  

bahwa posisi peredam dinamik TLCD yang berada di atas TMD menghasilkan penurunan 

respon getaran yang lebih besar dibandingkan posisi TLCD dan TMD yang diletakkan di lantai 

dua pada struktur.  

Kata kunci : getaran, struktur, dinamik, TMD, TLCD 

 

Pendahuluan 

 Beban dinamik yang terjadi pada 

struktur dapat menimbulkan efek yang 

merugikan seperti mengurangi 

kenyamanan dan pada level yang cukup 

besar dapat merusak struktur[1]. Pada 

struktur dengan ukuran cukup besar seperti 

bangunan bertingkat, teknik yang umum 

digunakan untuk mengurangi respon 

struktur akibat beban dinamik adalah 

dengan penggunaan peredam dinamik[2]. 

Teknik pengendalian getaran menggunakan 

peredam dinamik memiliki beberapa 

kelebihan dibandingkan metode 

pengendalian getaran lainnya seperti 

sederhana dalam konstruksi serta mudah 

dalam perawatannya.  

 Pada penelitian sebelumnya telah 

diusulkan suatu kombinasi dari peredam 

dinamik TMD dan TLCD untuk 

mengurangi getaran pada model struktur 

geser dua derajat kebebasan. Pada 

penelitian ini dikaji perbandingan unjuk 

kerja dari peredam dinamik TMD dan 

TLCD menggunakan dua alternatif 

konfigurasi seperti diperlihatkan pada 

Gambar 1. Simulasi numerik dilakukan 

untuk mengevaluasi konfigurasi peredam 

dinamik yang paling cocok diterapkan pada 

struktur yang mengalami beban gempa. 
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Gambar 1. Dua konfigurasi dari peredam 

dinamik TMD dan TLCD 

 

Pemodelan dinamik fluida di dalam 

TLCD  

 Persamaan gerak fluida yang berada di 

dalam kolom TLCD diturunkan 
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menggunakan persamaan Bernoulli pada 

fluida yang bergerak[2]: 

 22 A A A TLCDu u u x         (1) 

dimana 

 

042 cos
, 2 ,

3

LH
eff A

eff B

UAB H
L H B

L A


   


 


 

Variabel and Leff menyatakan faktor 

penghubung geometri dan panjang efektif 

dari fluida di dalam TLCD. U0 dan L 

merupakan simpangan maksimum wadah 

TLCD dan koefisien rugi-rugi gesekan 

akibat turbulensi di dalam kolom TLCD 

dan tambahan rugi-rugi akibat orifis. H, B 

dan  adalah panjang kolom horisontal, 

kolom vertikal dan sudut antara kolom 

vertikal dan horisontal[2]. Variabel TLCDx  

menyatakan percepatan dari wadah TLCD 

yang harganya tergantung dari lokasi 

penempatan TLCD. Frekuensi pribadi 

fluida yang bergerak di dalam wadah 

TLCD diberikan oleh[2]: 

 
2 sin

A
eff

g

L



   (2) 

Dengan menerapkan hukum Newton 

terhadap gerak fluida dengan massa mf yang 

berada dalam wadah TLCD maka dapat 

dihitung gaya yang timbul akibat gerakan 

fluida di dalam TLCD sebagai berikut: 

  
1

2 cos
,h f TLCD

B H
F m x u

L


  


   (3) 

   12f H B Hm HA BA A L     (4) 

Dengan menggunakan Pers.(1) dan (4) 

maka persamaan gerak dari struktur dengan 

peredam dinamik TMD dan TLCD dapat 

diperoleh. 

 

Model Konfigurasi Pertama 

Pada konfigurasi pertama ini, TMD dan 

TLCD diletakkan di lantai dua dari struktur 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1a. 

Persamaan gerak sistem dapat dituliskan 

dalam bentuk matriks berikut [3]: 
 

1 2 21 1 1

2 22 2 2

0 00 0 0

00 0

0 00 0 0

0 0 0 20 0 1

d df f

d dd d d

A A

c c cm x x

c c c cm m m x x

c cm x x

u u

      
                  
      
           



 

 

1 2 2 1 1

2 2 2 2

0

2

0 0

0

0 0

0 0 0

d d f

d d d d

A

k k k x m

k k k k x m m
x

k k x m

u

      
                
     
         

 (5) 

 

Model Konfigurasi Kedua 

Pada konfigurasi kedua, TLCD diletakkan 

di atas TMD seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1b. Dengan menggunakan 

prosedur yang sama dengan penurunan 

model konfigurasi pertama, maka dapat 

diturunkan persamaan gerak sistem untuk 

konfigurasi kedua sebagai berikut: 
 

1 2 21 1 1

2 22 2 2

0 00 0 0

00 0 0

0 00 0

0 0 0 20 0 1

d d

d dd f f d d

A A

c c cm x x

c c c cm x x

c cm m m x x

u u

      
                 
       
           



 

 

1 2 2 1 1

2 2 2 2

0

2

0 0

0

0 0

0 0 0

d d

d d d d f

A

k k k x m

k k k k x m
x

k k x m m

u

      
                
     
         

   (6) 

Persamaan (6) menunjukan bahwa 

gangguan horisontal diberikan dalam 

bentuk simpangan x0 pada tumpuan 

struktur. Dari Pers.(5) dan (6) terlihat 

bahwa perubahan lokasi penempatan 

TLCD hanya mempengaruhi harga matriks 

massa dan komponen gaya eksitasi pada 

sistem. Persamaan gerak sistem dalam 

bentuk matriks dapat disederhanakan 

sebagai berikut: 

             M x C x K x f   (7) 

Dimana [M], [C] dan [K] berturut-turut 

adalah matriks massa, matriks redaman dan 

matriks kekakuan sistem. Dengan 

menggunakan teknik analisis modal, maka 

persamaan gerak struktur dengan peredam 

dinamik dapat dituliskan kembali ke dalam 

bentuk koordinat modal sebagai berikut: 

           r r rm q + c q + k q = p  (8) 

dimana 

           and
-1

q = Φ x p = Φ f   (9) 
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Kaji Numerik 

 Harga parameter-parameter yang 

digunakan dalam simulasi ditampilkan 

pada Tabel 1. Model struktur geser dua 

derajat kebebasan terdiri atas dua massa 

terpusat yang disambungkan menggunakan 

empat buah balok baja. Dalam hal ini, 

panjang dari balok   jauh lebih besar 

dibandingkan dengan lebar maupun 

tebalnya. Berdasarkan kondisi ini maka 

keempat balok tersebut dapat diasumsikan 

sebagai sebuah pegas[4]. Harga kekakuan 

dari pegas ini diberikan oleh: 

 
 

1 2 3

12
4 b b

b

E I
k k    (10) 

Dalam simulasi, harga redaman struktur c1 

dan c2 dipilih sebesar 0.3.  

Tabel 1 Parameter simulasi 
No Parameter Harga 

1 Massa dari lantai 1 (m1) 3.035 kg 

2 Massa dari lantai 2 (m2) 3.010 kg 

3 Panjang balok  b  210 mm 

4 Momen inersia balok  bI  1.667 

mm4  

5 Modulus elastisitas balok  bE  190 MPa 

6 Luas penampang balok (A) 20 mm2 

7 Sudut antara kolom vertikal 

dan kolom horisontal TLCD 

() 

90o 

8 Massa TMD (md) 0.1 kg 

 Variabel perancangan TMD yang 

digunakan dalam prosedur optimasi adalah 

kekakuan peredam (kd) dan koefisien 

redaman (cd). Pada peredam dinamik 

TLCD, variable yang dirancang adalah 

dimensi kolom vertikal dan horisontal (H 

and B) dan rasio redaman pada fluida (a). 

Tujuan dari optimasi adalah untuk 

meminimumkan harga maksimum dari 

rasio perpindahan antara lantai dua dan 

tumpuan struktur. Dalam hal ini, dimensi 

peredam digunakan sebagai faktor 

pembatas dalam proses optimasi. Pada 

Gambar 2 diperlihatkan prosedur optimasi 

menggunakan Algoritma Genetika[3]. 

 

Define cost function, variables and parameters 

  

         * *

1 2 1 2Cost function = max max 1 max max 1

 = weighting number

GA parameters: , , ,

GA variables: , , and

pop var keep

d A d A

wf w f wf w f

w

N N N

c m

    



 

 

Generate initial population 

pop var

var

Initial population = ( , )

number of population

number of variable

pop

rand N N

N

N





 

Find cost for each chromosome   

   1 2 3 4cost = , , , , , ,d A d Af p p p p f c m    

Selection 

Crossover 

Mutation 

Convergence check 

 
Gambar 2. Optimasi variabel peredam 

dinamik menggunakan GA[3] 

 Pada Tabel 2 ditunjukkan parameter 

optimum yang diperoleh dari peredam 

dinamik konfigurasi 1 dan konfigurasi 2.  

Tabel 2 Parameter hasil optimasi 
DVA Parameter Konfig. 1 Konfig. 2 

TMD 
cd (Ns/m) 2.0 2.0 

kd(N/m) 4.54×102 4.66×102 

TLCD 

H(m) 2.4×10-2 2.5×10-2 

B(m) 5.7×10-2 5.5×10-2 

a 1×10-1 1×10-1 

 Pada Gambar 3 diperlihatkan grafik 

fungsi respon frekuensi yang diperoleh dari 

hasil simulasi. Berdasarkan hasil pada 

Gambar 3 dapat dilihat bahwa peredam 

dinamik  konfigurasi kedua lebih baik 

dalam mengurangi respon struktur di dekat 

kedua frekuensi pribadinya dibandingkan 

peredam dinamik konfigurasi pertama. 
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Gambar 3 Perbandingan fungsi respon 

frekuensi 

 

Pada Gambar 4 ditampilkan perbandingan 

respon getaran struktur menggunakan 

peredam dinamik TMD dan TLCD untuk 

jenis gangguan gempa El-Centro. Pada 

Gambar 4 dapat dilihat bahwa peredam 

dinamik konfigurasi kedua memiliki unjuk 

kerja yang lebih baik dibandingkan 

peredam dinamik konfigurasi pertama. 

 

 
 

Gambar 4 Respon getaran struktur dengan 

gangguan El-Centro  

Kesimpulan 

Studi banding unjuk kerja peredam dinamik 

TMD dan TLCD menggunakan dua 

konfigurasi peredam telah dilakukan. Hasil 

simulasi menunjukkan bahwa peredam 

dinamik konfigurasi kedua menghasilkan 

penurunan respon yang lebih baik 

dibandingkan peredam dinamik konfigurasi 

pertama ditinjau dalam respon domain 

frekuensi maupun respon domain waktu 

akibat beban gempa. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh variasi frekuensi dan bentuk gelombang pada 

pembentukan cincin vorteks oleh aktuator jet sintetik. Variasi frekuensi eksitasi yang digunakan 

dalam percobaan yaitu 20 Hz sampai dengan 200 Hz, dengan variasi bentuk gelombangnya adalah 

sinusoidal, square dan triangle. Bentuk cavity dari aktuator adalah kerucut dengan diameter orifis 

3mm, 5mm, dan 8mm. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental dan 

komputasional. Pengambilan data eksperimen dilakukan pada mulut orifis (𝑥 𝐷⁄ = 0 dan 𝑦 𝐷⁄ ≈
0)  dengan menggunakan Constant Temperature Anemometer (CTA) dengan data rate 60,000 

data dalam 2 detik. Sedangkan data simulasi diperoleh dengan menggunakan software Fluent 

6.2.36 dengan menggunakan model turbulensi Reynold Stress Model. Dari data yang diperoleh 

kemudian diolah untuk dimasukkan dalam kriteria pembentukan cincin vorteks. Dari hasil 

pengolahan data, didapatkan rentang frekuensi optimum serta bentuk gelombang yang paling baik 

untuk aktuator jet sintetik dalam pembentukan cincin vorteks. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa cavity kerucut dengan diameter orifis mempunyai performa lebih baik dibandingkan 

dengan cavity lainnya, dimana frekwensi getaran membrannya 100 Hz – 120 Hz dengan 

gelombang square. 

Kata Kunci : Aktuator Jet Sintetik, Frekuensi Eksitasi, Gelombang Eksitasi, Pembentukan Cincin 

Vorteks 

 

1. PENDAHULUAN 
Aktuator jet sintetik (SJA) dapat digunakan 

sebagai kontrol aliran fluida[1] serta kontrol 

termal dari aliran fluida[8]. Gambar 1 

menunjukkan skema tipikal dari aktuator jet 

sintetik. Aktuator jet sintetik disebut juga 

dengan Zero-net Mass Flux (ZNMF) karena 

memiliki net-massa fluida nol tetapi memiliki 

net-mometum tidak nol[2, 5]. Pada implementa-

sinya, sebuah membran piezoelektrik dipa-

sangkan pada bagian bawah dari sebuah cavity 

yang memiliki sebuah orifis sebagai pintu 

masuk-keluarnya fluida. Saat membran 

berosilasi, fluida akan masuk-keluar orifis 

secara periodik. Selama proses ekspulsi, 

sebuah cincin vorteks dapat terbentuk didekat 

mulut orifis, dan pada kondisi operasi tertentu, 

cincin vorteks dapat terlepas dari orifis. 

Sedangkan untuk kondisi yang lain, cincin 

vorteks akan terhisap kembali kedalam cavity 

selama proses hisap. 

Proses pembentukan cincin vorteks sangat 

berpengaruh terhadap cincin vorteks yang 

terbentuk beserta momentum yang dibawa oleh 

cincin vorteks[3]. Cincin vorteks yang terbentuk 

akan mentransfer momentum pada aliran 

crossflow untuk meningkatkan tegangan 

gesernya. Aliran crossflow yang mendapat 

momentum dari cincin vorteks akan memiliki 

tekanan yang cukup untuk memperlambat 

terjadinya adverse pressure gradient sehingga 

dapat menunda terjadinya separasi aliran[7]. 

pembentukan jet pada aliran yang diam 

merupakan langkah pertama yang krusial 

untuk menentukan performa dari aktuator jet 

sintetik. Penelitia ini akan membahas 

mengenai frekuensi dan bentuk gelombang 

(osilasi dari membran) yang optimum untuk 
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pembentukan cincin vorteks pada bentuk 

cavity yang telah ditentukan. 

 
Gambar 59 Aktuator Jet Sintetik 

Holman et al[3] merumuskan parameter-

parameter yang menentukan performa dari jet 

sintetik berdasarkan model profil kecepatan 

yang keluar dari orifis adalah bilangan non-

dimensional stroke length[6] 𝐿0 𝐷⁄  dan 

bilangan non-dimensional Reynolds 𝑅𝑒𝑈0
=

𝑈0 𝐷 𝜐⁄  berdasarkan skala kecepatan 

𝑈0 = 𝑓 𝐿0 = 𝑓 ∫ 𝑢0(𝑡)𝑑𝑡
𝑇 2⁄

0
        (1) 

dimana 𝐷 adalah diameter orifis, 𝜐 adalah 

viskositas kinematik dari fluida, 𝑢0(𝑡) adalah 

kecepatan fluida di titik tengah mulut orifis, 

𝑇 = 1/𝑓 adalah periode, 𝑓 adalah frekuensi 

osilasi dari membran dan 𝐿0 adalah jarak yang 

fluida tempuh melewati orifis selama proses 

ekspulsi. Smith dan Swift berpendapat bahwa 

profil kecepatan di titik tengah 𝑢0(𝑡) secara 

umum didefinisikan sebagai rata-rata 

kecepatan spasial di mulut orifis. 

Bilangan Reynold untuk rata-rata 

kecepatan aliran yang keluar dari orifis selama 

proses ekspulsi adalah 

𝑅𝑒�̅� = �̅� 𝐷 𝜐⁄    (2) 

dimana �̅� adalah rata-rata kecepatan keluar 

spasial dan waktu 

�̅� =
2

𝑇

1

𝐴
∫

𝐴 ∫ 𝑢(𝑡, 𝑦)𝑑𝑡 𝑑𝐴
𝑇 2⁄

0
 (3) 

𝐴 adalah luas orifis, dan 𝑦 adalah koordinat 

cross-stream diatas mulut orifis. Dari 

persamaan (1) dan (3) terungkap bahwa dua 

skala kecepatan berhubungan, �̅� = 2𝑈0. 

Lebih jauh lagi, perhatikan bahwa 𝐿0 𝐷⁄ =
𝑈0/(𝑓𝐷) berhubungan dengan invers dari 

bilangan Strauhal melalui 

1

𝑆𝑟
= (

𝐿0 𝐷⁄

𝜋
) =

�̅�

𝜔 𝐷
=

(�̅�𝐷 𝜐⁄ )

(𝜔𝐷2/𝜐)
=

𝑅𝑒�̅�

𝑆2
  (4) 

Dimana 𝑆 adalah bilangan Stokes yang 

mewakili pengaruh frekuensi eksitasi dan 

didapatkan melalui 

𝑆 = √
2𝜋𝑓 𝐷2

𝜈
   (5) 

Kemampuan SJA untuk membentk cincin 

vorteks dan mentransfer momentum sangat 

bergantung dari bilangan-bilangan non-

dimensional diatas. 

Secara umum, hasil penelitian Holman et al 

menunjukkan bahwa formasi dari cincin 

vorteks setelah langkah ekspusi didefinisikan 

sebagai pembentukan jet sintetik, yang 

diekspresikan melalui persamaan : 

𝑅𝑒�̅�

𝑆2 > 𝐶 (6) 

di mana 𝐶 adalah konstanta yang sama 

dengan 0.16 untuk aksis simetris dan sama 

dengan 1 untuk sintetik jet 2 dimensi. Kriteria 

ini yang akan digunakan pada penelitian untuk 

menentukan pembentukan cincin vorteks 

akibat variasi frekuensi eksitasi dan gelombang 

dari osilasi membran piezoelektrik. 

2. METODOLOGI 
 

 
Gambar 60 Bentuk cavity 

Penelitian ini akan menggunakan 2 metode 

pengambilan data, yaitu eksperimen dan 

komputasional. Eksperimen dilakukan dengan 

mengukur kecepatan fluida di mulut orifis 

(𝑥 𝐷⁄ = 0 dan 𝑦 𝐷⁄ ≈ 0) dengan 

menggunakan Constant Temperature 

Anemometer (CTA) sedangkan komputasi 

dilakukan dengan menggunakan perangkat 

lunak CFD dari Ansys, yaitu Fluent 6.3.26. 

Penelitian ini akan menggunakan SJA dengan 
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bentuk cavity Kerucut dengan diameter orifis 

3mm (K3), 5mm (K5), dan 8mm (K8) dengan 

variasi frekuensi 20 Hz sampai dengan 200 Hz 

untuk eksperimen dan 90Hz sampai dengan 

130 Hz untuk komputasi. Variasi gelombang 

yang digunakan adalah sinusoidal (S), square 

(Q), dan triangle (T). Ketiga cavity memiliki 

volume yang sama yaitu 10,648 mm3.  

 
Gambar 61 Skema pengambilan data 

eksperimen 

Data yang diperoleh saat eksperimen 

adalah data kecepatan fluida di mulut orifis 

(𝑥 𝐷⁄ = 0 dan 𝑦 𝐷⁄ ≈ 0) dengan data rate 

60,000 data/detik.  

 

Gambar 62 Grid titik pengambilan data 

kecepatan 

Simulasi CFD dilakukan untuk 

meyakinkan hasil eksperimen serta 

menunjukkan contoh visualisasi proses 

pembentukan cincin vorteks. Simulasi 

dilakukan dengan menggunakan model 

turbulensi Reynold Stress Model (RSM) 

dengan terlebih dahulu menentuka jumlah 

meshing yang digunakan untuk simulasi CFD. 

Tahap awal simulasi dilakukan dengan 

mengambil meshing yang paling sedikit total 

errornya diantara jumlah meshing 5,000 mesh 

(coarse), 20,000 mesh (medium), dan 60,000 

mesh (fine). 

 

Gambar 63 Grafik total error 

Uji residu dilakukan dengan mengambil 

total error saat simulasi telah konvergen. Dari 

hasil uji residu, didapatkan total error untuk 

Fine (60000 mesh) sebesar 1.08e-04 sedangkan 

untuk jenis mesh medium (20000 data) 

memiliki total error sebesar 1.09e-4 dan jenis 

mesh coarse (5000 mesh) memiliki total error 

sebesar 1.10e-04. Dari hasil diatas, untuk 

seterusnya mesh jenis fine akan digunakan 

untuk simulasi CFD. 

Data yang telah diperoleh dari hasil 

eksperimen dan simulasi akan terlebih dahulu 

dilakukan pemeriksaan nilai ketidakpastian 

(uncertainty) dari hasil pengukuran sehingga 

data yang diperoleh memiliki tingkat 

kepercayaan tertentu dan dapat digunakan. 

Pengambilan data pada eksperimen dilakukan 

sebanyak 60,000 data selama 6 detik (10.000 

data/detik). Sedangkan untuk data simulasi 

diambil sebanyak 1,000 data selama 0.003 

detik. Berikut persamaan yang digunakan 

untuk mencari nilai prosentase uncertainty data 

untuk tingkat kepercayaan 95%: 

%100
x

U x
x


  (7) 

Dimana x  adalah rata-rata dari data, dan x  

merupakan standar deviasi populasi. Standar 
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deviasi populasi diperoleh dengan 

menggunakan persamaan: 

N

S x
x

2
    (8) 

dimana  Sx  merupakan standar deviasi sampel 

dan  N  adalah banyaknya data. 

Penghitungan nilai uncertainty data 

dilakukan secara bertahap dengan menaikkan 

jumlah data yang dihitung. Untuk data 

eksperimen tahapan penghitungannya adalah 

500, 1000, 2000, 4000, 8000, 10000, 20000, 

40000, dana yang terakhir 60000 data. 

Sedangkan untuk data simulasi, tahapan 

penghitungannya adalah 125, 250, 500, dan 

yang terakhir 1000 data. Hasil perhitungan 

nilai uncertainty dari data yang telah diperoleh 

menunjukkan bahwa data yang diperoleh saat 

eksperimen dan simulasi sudah memenuhi nilai 

kepercayaaan 95% saat jumlah data ≥ 1000 

data. Dari hasil perhitungan nilai uncertainty, 

data pengukuran yang diperoleh dapat 

dilanjutkan untuk diolah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Rata-rata Kecepatan Jet dari Variasi 

Frekuensi dan Gelombang 

Uji frekuensi dan gelombang ini dilakukan 

untuk menentukan perbedaan karakteristik jet 

dari aktuator jet sintetik. Pengujian eksperimen 

dan simulasi dilakukan dengan memberikan 

variasi frekuensi dan bentuk gelombang dari 

aktuator. 

 

  
Gambar 64 Grafik kecepatan rata-rata untuk 

tiap-tiap frekuensi pada jenis gelombang 

square dari hasil eksperimen dan simulasi 

Gambar 6 menunjukkan tren dari 

kecepatan rata-rata dari SJA untuk gelombang 

square dari hasil eksperimen dan simulasi. 

Tren tersebut juga terjadi untuk gelombang 

sinusoidal serta triangular. Secara umum, rata-

rata kecepatan dari frekuensi 20 Hz akan naik 

hingga mencapai optimumnya di rentang 100 

Hz sampai dengan 120 Hz dan kemudian akan 

kembali turun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

gelombang Square (gelombang persegi) 

cenderung memiliki kecepatan rata-rata yang 

lebih besar dibanding bentuk gelombang lain 

serta diameter orifis 3mm juga memiliki 

kecenderungan untuk menghasilkan jet dengan 

kecepatan rata-rata yang lebih tinggi dibanding 

ukuran orifis yang lain. Kecepatan rata-rata jet 

dari hasil eksperimen yang paling besar yaitu 

10.73 m/s pada diameter orifis 3mm, bentuk 

gelombang square pada frekuensi 110 Hz 

sedangkan kecepatan rata-rata jet dari hasil 

simulasi yang paling besar yaitu 9.89 m/s pada 

diameter orifis 3mm, bentuk gelombang 

square pada frekuensi 110 Hz. Hasil 

eksperimen dan hasil simulasi sama-sama 

menunjukkan rentangan nilai frekuensi yang 

optimum untuk menciptakan aliran jet yang 

memiliki rata-rata kecepatan tinggi yaitu antara 

100Hz sampai dengan 120Hz.  

3.2 Pembentukan Cincin Vorteks 

Dari hasil penghitungan menggunakan 

persamaan (6) didapatkan nilai konstanta 𝐶 

yang menunjukkan terbentuk atau tidaknya 

cincin vorteks saat langkah ekspulsi dari 

aktuator jet sintetik yang digambarkan pada 

gambar 7. Gambar 7 menunjukkan nilai Re/S2 

dari masing-masing frekuensi untuk jenis 

gelombang square dari hasil eksperimen dan 

simulasi. Jika nilai Re/S2 berada diatas garis 

kriteria pembentukan cincin vorteks, aktuator 

jet sintetik tersebut menghasilkan cincin 

vorteks yang berhasil membentuk time-

averaged jet yaitu cincin vorteks yang terlepas 

dari mulut orifis. Tren nilai 𝐶 pada tiap-tiap 

frekuensi pada gelombang square juga terjadi 

pada jenis gelombang yang lain seperti terlihat 

pada gambar 9 dan gambar 10. Nilai 𝐶 akan 

naik sampai di rentang frekuensi 90 Hz sampai 

dengan 120 Hz dan kemudian akan turun 
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kembali seiring meningkatnya frekuensi 

eksitasi. 

 

 
Gambar 65 Grafik pembentukan cincin 

vorteks menurut kriteria Holman dari hasil 

eksperimen dan simulasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kerucut dengan diameter orifis sebesar 3mm 

dengan gelombang square memiliki nilai 

konstanta (𝐶) lebih dari 1 untuk frekuensi 80 

Hz sampai dengan 200 Hz. Selain itu, untuk 

masing-masing besar diameter, nilai konstanta 

(𝐶) dari bentuk gelombang square selalu 

melebihi bentuk gelombang yang lain. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa gelombang 

square memiliki kemampuan untuk 

mentransfer momentum (dari aktuator ke 

fluida) yang lebih baik dibandingkan bentuk 

gelombang sinusoidal dan triangle. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa frekuensi 

optimum untuk pembentukan jet sintetik 

berkisar dari 100 Hz hingga 120 Hz. 

Berikut ini akan ditampilkan gambar 

mengenai contoh proses pembentukan cincin 

vorteks pada cavity berdiameter orifis 3mm 

dengan frekuensi 110Hz pada geombang 

square yang terbagi pada 8 gambar dimana 

masing-masing gambar merepresentasikan 

periode dari membran piezoelektrik dalam satu 

kali osilasi. 
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Gambar 66 Visualisasi pembentukan cincin vorteks pada cavity kerucut dengan diameter 

3mm pada gelombang square dengan frekuensi 110 Hz 

Gambar 8 memperlihatkan kontur 

kecepatan akibat gerakan membran pada 

cavity dengan diameter orifis 3mm pada 

gelombang square dengan frekuensi 110 

Hz. Pada saat membran berada pada 

t/T=1/8, membran melakukan langkah 

ekspulsi, sehingga terlihat adanya aliran 

udara yang keluar melalui orifis. Dari 

t/T=1/8, gerakan membran akan mengalami 

perlambatan sampai akhirnya berhenti 

secara instan di amplitudo maksimumnya 

yaitu pada t/T=2/8. Pada t/T=2/8, kontur 

aliran ini mulai memperlihatkan 

terbentuknya cincin vorteks. Setelah 

sampai di amplitudo maksimumnya, 

membran bergerak ke bawah dengan 

mengalami kenaikan kecepatan dan 

aktuator jet sintetik melakukan langkah 

hisap. Saat membran berada pada posisi 

t/T=3/8, cincin vorteks terlihat semakin 

jelas meskipun aktuator jet sintetik telah 

masuk ke proses hisap. Pada saat membran 

berada pada posisi t/T=4/8, cincin vorteks 

telah terbentuk sempurna meskipun belum 

berhasil terlepas dari mulut orifis akibat 

adanya hisapan dari  aktuator sehingga 

momentum yang dibawa oleh cincin 

vorteks berkurang. Gerakan isap 

dilanjutkan ke tahap t/T=5/8. Pada posisi ini 

sebagian udara yang berada dibawah cincin 

vorteks akan terhisap masuk kembali ke 

dalam cavity. Hal ini dapat mempengaruhi 

bentuk cincin vorteks yang telah terbentuk 

oleh tiupan aktuator jet sintetik. Tapi pada 

cavity berdiameter 3mm ini, cincin vorteks 

yang sudah terbentuk tetap masih ada 

walaupun bentuknya sudah terganggu dan 

selanjutnya semakin melemah pada posisi 

t/T=6/8. Kemudian pada posisi t/T=7/8, 

membran kembali bergerak ke atas dan 

aktuator melakukan langkah tiupan 

kembali. Pada bagian ini cincin vorteks 

sudah terbentuk dan siap melepaskan diri 

karena adanya pembentukan cincin vorteks 

yang baru. Pada posisi t/T=1, cincin vorteks 

terlihat telah melepas diri dari ujung orifis. 

Dari visualisasi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pada aktuator jet sintetik dengan 

diameter orifis 3mm pada gelombang 

square dengan frekuensi 110 Hz terbentuk 

cincin vorteks yang berhasil terlepas dari 

mulut orifis pada langkah ekspulsi kedua 

dari aktuator jet sintetik. 

4. KESIMPULAN 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rentang frekuensi antara 100 Hz hingga 

120 Hz merupakan rentang frekuensi 

paling optimum dalam pembentukan 

cincin vorteks. Dalam langkah ekspulsi 

aktuator untuk pembentukan cincin 

vorteks, aktuator harus bergerak cukup 

cepat (frekuensi cukup tinggi) sehingga 

dapat mentransfer cukup momentum 

kepada fluida agar dapat memiliki 

bilangan Reynolds yang cukup untuk 

mengatasi efek viskos dari aliran sehingga 

memungkinkan terjadinya separasi aliran 

dan membentuk cincin vorteks. 

Sebaliknya saat langkah hisap, frekuensi 

aktuator harus cukup rendah agar tidak 

menghancurkan cincin vorteks yang telah 

terbentuk akibat adanya hisapan dari 

aktuator. Rentang frekuensi yang kuat 

untuk membentuk cincin vorteks dan 

cukup lambat untuk membiarkan cincin 

vorteks berkembang dan melepaskan diri 

dari mulut orifis berada diantara 100 Hz 

sampai dengan 120 Hz. Sedangkan untuk 

bentuk gelombang yang optimum dalam 

pembentukan cincin vorteks, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bentuk 

gelombang square memiliki performa 

yang lebih baik dibandingkan dengan 

bentuk gelombang yang lain. Bentuk 

gelombang square terbukti dapat 

mentransfer momentum dari aktuator ke 

fluida dengan lebih baik. Hal tersebut 

terjadi karena, meskipun memiliki 

frekuensi yang sama dengan bentuk 

gelombang yang lain, kecepatan gerak 

aktuator dari titik setimbang menuju titik 

puncak dari gelombang square saat proses 

ekspulsi lebih cepat jika dibandingkan 

dengan kecepatan gerak aktuator dari titik 

setimbang menuju titik puncak dari 

gelombang yang lain. Perbandingan 

kecepatan gerak aktuator dari titik 

setimbang menuju titik puncak dari 

gelombang saat proses ekspulsi untuk 

gelombang square, sinusoidal, dan 

triangle adalah 1.273 (4 𝜋⁄ ), 1, dan 0.8 

(8 𝜋2⁄ ). 

 
Gambar 67 Grafik pembentukan cincin 

vorteks menurut kriteria Holman dari hasil 

eksperimen dan simulasi 

 
Gambar 68 Grafik pembentukan cincin 

vorteks menurut kriteria Holman dari hasil 

eksperimen dan simulasi 
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Meningkatkan MTBF Pompa Minyak Multi Stage Centrifugal dengan 
Upgrade Material dan Redesign Balance Drum  

Nono Pinarto 1,* Sadikin2, Ismail Hasan Fahmi Sukmana3  
1PT Pertamina (PERSERO), Indonesia  

 

Abstrak 

Tiga unit pompa Multi Stage di Kilang Minyak Balongan mempunyai Mean Time Between 

Failure (MTBF) rata-rata kurang dari enam bulan. Pompa ini tidak dioperasikan dan dilakukan 

perbaikan bila sudah  mencapai batas vibrasi radial sebesar 81 µm. Fluida yang dipompakan 

mengandung banyak partikel abrasive keras sehingga meningkatkan Running Clearance antara 

Balance Sleeve dengan Pressure Reducing Bushing. Diperkirakan hal ini yang meningkatkan 

vibrasi menjadi tinggi. Hasil pemeriksaan menunjukan terjadi erosi cukup dalam  pada Groove 

terakhir di  Balance Sleeve.  Erosi pada Groove ini merupakan kombinasi dari perbedaan 

tekanan yang besar, kecepatan tinggi, efek gerinda dan adanya partikel yang terikut masuk. 

Bila membandingkan kondisi operasi dengan Kurva performance pompa tsb, mengevaluasi 

kondisi sistem Feed Filter, jumlah partikel di fluida (ppm) serta komposisinya, tren serta 

spektrum vibrasi, dapat disimpulkan bahwa sumber dari permasalahan rendahnya MTBF 

adalah karena terjadi peningkatan Running Clearance antara Balance Sleeve dan Pressure 

Reducing Bushing. Sumber dari fluida Crude Oil yang telah berubah dari tahun 2010 juga 

menjadi kontribusi. Engineering Partnership antara Original Pump Manufacture dengan pihak 

Pump User memberikan suatu solusi untuk melakukan Material Upgrade dan Redesign pada  

Balance Sleeve dan Pressure Reducing Bushing. Komponen hasil Upgrade dan Redesign ini 

telah dipasang dan hasil evaluasi menunjukkan telah terjadi peningkatan MTBF yang cukup 

signifikan (> satu tahun).  

Kata kunci : Mean Time Between Failure (MTBF), Pompa Multi Stage, vibrasi radial, Partikel 

Abrasive, Running Clearance, , Balance Sleeve, Pressure Reducing Bushing, Material 

Upgrade, Redesign. 

 

Pendahuluan 

PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan 

merupakan kilang keenam dari tujuh kilang 

Direktorat Pengolahan PT Pertamina 

(Persero) dengan kegiatan bisnis utamanya 

adalah mengolah minyak mentah (Crude 

Oil) menjadi produk-produk BBM (Bahan 

Bakar Minyak), Non BBM dan Petrokimia. 

Salah satu jenis pompa yang digunakan 

pada unit ARHDM (Atmospheric Residue 

Hydro Demetalization) di kilang minyak 

Balongan adalah pompa sentrifugal barrel 

multi-stage BB5. Fluida pompa tersebut 

adalah residue yang berasal dari unit CDU 

(Crude Distilling Unit). Desain awal crude 

oil yang digunakan adalah 15% Minas dan 

85% Duri, namun pada perkembangannya 

komposisi crude oil tersebut berubah 

seiring dengan ketersediaannya yang 

semakin sedikit. Saat ini pemenuhan 

kebutuhan produksi dilakukan blending 

dengan crude oil yang ada di pasaran 

sehingga impurities yang terbawa yaitu 

partikel abrasive keras semakin banyak dan 

berpotensi menyebabkan erosi pada 

internal part pompa. 

Pada pompa tersebut terdapat part yang 

disebut dengan balancing drum, seperti 

pada Gambar 1. Balancing drum terdiri dari 

balancing sleeve dan pressure reducing 

bushing, fungsinya untuk menyeimbangkan 

gaya axial yang terjadi pada rotor sehingga 

diharapkan posisi rotor seimbang / tidak 

terjadi overload pada thrust bearing. 
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Gambar 1. Balancing drum pada pompa 

sentrifugal multi-stages. 

 

Permasalahan 

Pompa ini tidak dioperasikan dan 

dilakukan perbaikan bila sudah  mencapai 

batas vibrasi radial sebesar 81 µm. Pompa 

ini selalu mengalami problem vibrasi tinggi 

sejak adanya perubahan karakterisitik crude 

dimana fluida yang dipompakan 

mengandung banyak partikel abrasive 

keras.  

Vibrasi tinggi ini terkadang 

menyebabkan terjadinya jammed dan juga 

selalu ditemukan kerusakan pada 

Balancing Drum (balancing sleeve dan 

pressure reducing bushing).  MTBF (Mean 

Time Between Failure) pompa rendah ( ≤ 6 

bulan atau di bawah 4000 jam) sehingga  

berdampak pada penurunan kapasitas unit 

dan biaya maintenance yang tinggi. 

Standard Lifetime yang seharusnya adalah 

Uninterrupted Operation selama 3 tahun 

atau ± 25000 jam operasi.  

Berikut catatan perbaikan kerusakan 

yang terjadi pada salah satu dari tiga pompa 

dimaksud sejak tahun 2010, Tabel 1. 

 

Tabel 1. Data histori kerusakan balancing 

drum sebelum upgrade material. 
Perbaikan Kerusakan Lifetime 

(bulan) 

Keterangan 

Jul 2009 Jul 2010 12 kontinyu 

Jul 2010 Nov 2010 4 kontinyu 

Nov 2010 Feb 2011 3 kontinyu 

Apr 2011 Nov 2011 3 Intermitte

n 

Des 2011 Mei 2012 5 Kontinyu 

Mei 2012 Agus 2013 8 Intermitte

n 

Sep 2013 Feb 2014 5 Kontinyu 

Feb 2014 Jul 2014 4.5 Kontinyu 

Jul 2014 Okt 2014 3 Kontinyu 

Nov 2014 Mar 2015 4 Kontinyu 

 

Metodologi Solusi Permasalahan 

Tahapan yang dilakukan untuk 

menentukan Root Cause dan Solusi dari 

permasalahan ini adalah dengan melakukan 

pemeriksaan dan evaluasi pada Feed Filter 

System, kondisi operasi pompa, vibrasi 

pompa, komponen internal pompa.  

Kesemua tahapan ini dilakukan secara  

Engineering Partnership antara Original 

Pump Manufacturer dengan Pump User. 

Inspeksi Feed Filter System. Kinerja 

feed filter berdasarkan data pada Gambar.2 

mengalami penurunan efisiensi dalam 

menghilangkan impurities yang 

ditunjukkan dengan rendahnya % removal 

yaitu dari sebelum tahun 2010 bisa 

mencapai rata-rata 75% sedangkan setelah 

tahun 2010 terus mengalami penurunan 

hingga rata-rata menjadi 25%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi perubahan 

komposisi pada crude oil terutama sejak 

tahun 2010.  

 

 
Gambar 2. Particle removal chart  

 

Evaluasi Kondisi Operasi Pompa. 

Dari pengambilan data kondisi operasi 

aktual kemudian dilakukan perbandingan 

dengan data disain sesuai Tabel.2. 
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Berdasarkan data kondisi operasi aktual 

rata-rata, saat ini pompa dioperasikan 

dengan kapasitas lebih rendah dari rated 

flow nya yaitu 210 vs 254 m3/h rated. 

Suction pressure sebesar 3.4 kg/cm2 dan 

discharge pressure 202 kg/cm2 sehingga 

dengan nilai SG fluida yang lebih rendah 

maka differential head pompa lebih tinggi 

daripada desain yaitu 2534 vs 2472 meter. 

Jika dilakukan plot terhadap kurva 

performa head vs capacity mengalami 

penurunan efisiensi sebesar 2.5% dari 

design, sehingga dapat disimpulkan 

performa pompa masih baik karena tidak 

terjadi perbedaan yang signifikan dari 

design walaupun terjadi perubahan 

komposisi fluida, lihat Gambar 3. 

 

Tabel 2. Komparasi desain  vs aktual rata-

rata kondisi operasi. 

Parameter Unit Desain Aktual 

Service - AR AR 

No. of Stages stage 10 10 

Flow 
m3/h 

231 nor / 

254 rated 
210 

Discharge 

Pressure 
kg/cm2 196 rated 202 

Suction 

Pressure 
kg/cm2 

2 rated / 

9.5 max 
3.4 

Differential 

Head 
m 2472 2534 

Fluid 

Temperature 
˚C 

274 nor / 

302 max 

260 – 

270 

Specific 

Gravity 
- 0.785 0.780 

Speed rpm 4350 4350 

 

 
Gambar 3. Kurva performa pompa. 

Analisa Data Vibrasi. Berdasarkan data 

vibrasi sebelum upgrade yaitu pada 

perbaikan bulan Februari 2015, kerusakan 

balancing drum dengan indikasi ∆P 

balancing line 4.7 vs 3.5 kg/cm2 maksimum 

menyebabkan naiknya nilai vibrasi radial 

terutama pada sisi coupling end (DE) dari 

normal berkisar antara 20~35 µm menjadi 

di atas 45.7 vs 45 µm alert sehingga pompa 

dilakukan shut-down. Untuk posisi aksial 

rotor sebesar -0.04 vs ±0.35 alert, relatif 

belum terjadi pergeseran yang besar ke arah 

suction karena pompa sudah terlebih dahulu 

stop, lihat Gambar 4. Kenaikan ∆P 

balancing line sebanding dengan naiknya 

nilai vibrasi radial pompa dan sebanding 

dengan pergeseran posisi aksial rotor ke 

arah sisi suction. 

Spektrum vibrasi radial pada sisi 

coupling end (DE) menunjukkan frekuensi 

dominan pada 1x rpm, hal tersebut 

mengindikasikan dengan jelas bahwa 

terjadi rotor imbalance yang disebabkan 

adanya pengurangan / penambahan masa 

pada rotor, Gambar 5. 

 

 
Gambar 4. Tren peningkatan ∆P balancing 

drum terhadap vibrasi pompa. 
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Gambar 5. Spektum vibrasi radial pada sisi 

coupling end (DE). 

 

Inspeksi Internal Part Pompa. Hasil 

pemeriksaan impeller shrouds, diffuser 

vanes, dan impeller wear ring terdapat erosi 

namun masih dalam batas toleransi 

sehingga tidak mempengaruhi penurunan 

performa pompa. 

Sedangkan kondisi erosi yang ekstrim 

terjadi pada balancing sleeve dan pressure 

reducing bushing. Erosi terjadi pada sisi 

masuknya fluida ke dalam groove 

balancing drum yang disebabkan 

komibinasi antara perbedaan tekanan fluida 

yang besar, tingginya kecepatan fluida dan 

adanya partikel abrasive keras pada fluida 

yang menimbulkan turbulensi aliran 

dengan efek gerinda sehingga bentuk 

kerusakannya seperti saw-tooth pada 

Gambar 6. 

Erosi tersebut menyebabkan 

meningkatnya running clearance di antara 

balancing sleeve dan pressure reducing 

bushing yang selanjutnya dapat 

menyebabkan naiknya nilai vibrasi radial 

(maksimum 81µm) dan thrust load 

sehingga beresiko pompa trip / jammed. 

Selain itu erosi menyebabkan perbedaan 

tekanan balancing line di antara sisi 

discharge dan sisi suction meningkat 

sehingga dapat menaikkan tekanan seal 

chamber pada sisi discharge pompa dan 

mengakibatkan kebocoran pada  

mechanical seal. 

 

 
Gambar 6. Erosi pada balancing sleeve 

seperti saw-tooth. 

 

 
Gambar 7. Erosi pada pressure reducing 

bushing. 

 

 
Gambar 8. Ilustrasi kondisi balancing drum 

sebelum dan sesudah terjadi keausan. 

 
Gambar 9. Ilustrasi masuknya fluida ke 

dalam groove balancing drum. 
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Pembahasan dan Solusi 

Kerusakan pompa diawali dari partikel 

padat pada fluida yang mengalir dengan 

tekanan tinggi 200 kg/cm2 memasuki 

running clearance pada balancing drum 

sebesar 0.35~0.40 mm (standar) sehingga 

menggerus balancing sleeve dan pressure 

reducing bushing. Hal ini mengakibatkan  

running clearance menjadi semakin besar 

dan membuat tekanan keluar  balancing 

drum juga menjadi semakin besar, setting 

alert differential pressure balancing line 

sebesar 2.5 kg/cm2 dan maksimum 3.5 

kg/cm2.   

Meningkatnya running clearance 

mengindikasikan keausan balancing drum 

yang berarti terjadi pengurangan masa dan 

menyebabkan naiknya vibrasi radial 

mencapai maksimal 81 µm dengan suspect 

unbalance hingga menyebabkan pompa 

trip / jammed. 

Di samping itu besarnya perbedaan 

tekanan balancing line menyebabkan 

naiknya tekanan seal chamber pada sisi 

discharge pompa sehingga berpotensi 

external flushing mechanical seal dengan 

tekanan sebesar 7 kg/cm2 gagal melumasi 

mechanical seal dan akhirnya bocor. 

Design Upgrade. Evaluasi  bentuk erosi/ 

keausan menunjukkan ketidakmampuan 

material balancing drum menahan gesekan 

yang ditimbulkan oleh partikel di dalam 

fluida saat melewati balancing drum. 

Pengukuran terhadap running clearance 

balancing drum eksisting setelah 

pemakaian menunjukkan terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan 

mencapai 1.5 vs 0.35~0.40 mm standar. 

Balancing drum eksisting mempunyai 

desain dengan spiral groove pada 

balancing sleeve dan pressure reducing 

bushing seperti pada Gambar 6 dan Gambar 

7. Fungsi desain spiral groove ini untuk 

mengurangi kebocoran fluida proses dan 

menurunkan tekanan fluida saat memasuki 

running clearance balancing drum. 

Balancing drum upgrade mempunyai 

desain balancing sleeve tanpa spiral groove 

sehingga diharapkan pola aliran fluida yang 

masuk ke dalam running clearance 

balancing drum tidak terjadi turbulensi. 

Sedangkan pressure reducing bushing tetap 

menggunakan spiral groove  dan ditambah 

swirl breaker pada sisi masuk fluida untuk 

mengurangi kebocoran dan menurunkan 

tekanan fluida proses secara lebih efektif. 

Lihat Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

 
Gambar 10. Balancing sleeve original  

dengan spiral groove dan balancing sleeve 

upgrade tanpa spiral groove. 

 

 
Gambar 11. Pressure reducing bushing 

eksisting dan upgrade dengan swirl 

breaker. 

 

Material Upgrade. Material balancing 

drum eksisting telah dilakukan upgrade 

sejak meningkatnya frekuensi kerusakan 

pada tahun 2010 dengan data sebagaimana 

pada Tabel 3. Upgrade terakhir yang 

dilakukan pada tahun 2012 menggunakan 

material CA15 (12% Cr) dengan overlay 

stellite 6 pada bushing sleeve dan CA15 

(12% Cr) dengan overlay stellite 1 pada 

pressure reducing bushing. 
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Sedangkan material balancing drum 

upgrade tahun 2015 adalah menggunakan 

CA15 dengan coating DLD tungsten 

carbide pada balancing sleeve dan CA15 

dengan high-alloy white iron cylindrical 

insert pada pressure reducing bushing. 

Material tersebut dipilih karena sifatnya 

yang tahan terhadap material abrasive 

keras, namun karena karakteristiknya yang 

keras maka cenderung lebih mudah crack 

sehingga proses pemasangan pressure 

reducing bushing pada head cover pompa 

dilakukan secara hati-hati yaitu dengan 

direndam menggunakan dry ice selama ±40 

menit dan tidak dilakukan tack weld pada 

baut melainkan hanya diberikan Loctite 

242. 

 

Tabel 3. Histori upgrade material 

balancing drum 

Kondisi Part Material 

Standar  Balancing 

sleeve 

SUS420J2 

 Pressure 

reducing 

bushing 

SUS420J2 

Upgrade 1 

Tahun 2011  

Balancing 

sleeve 

SUS420J2 

Hardening 

 Pressure 

reducing 

bushing 

SUS420J2 

Hardening 

Upgrade 2 

Tahun 2012 

Balancing 

sleeve 

CA15+ 

Stellite 6 

 Pressure 

reducing 

bushing 

CA15+ 

Stellite 1 

 

Mean Time Between Failure. MTBF 

pompa sebelum dilakukan upgrade 

balancing drum rata-rata 4-5 bulan seperti 

pada Tabel 1. Perbaikan terakhir pada bulan 

November 2014 sebelum upgrade, ∆P 

balancing line meningkat dari awal 

beroperasi sebesar 1.2 kg/cm2 menjadi 4.8 

kg/cm2 dalam kurun waktu 4 bulan, lihat 

Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. MTBF pompa sebelum upgrade 

balancing sleeve dan pressure reducing 

bushing. 

 

Setelah dilakukan upgrade material dan 

desain balancing drum pada bulan Februari 

2015, ∆P balancing line pada awal 

beroperasi sebesar 0.6 kg/cm2. Dan setelah 

pompa beroperasi selama ±12 bulan, ∆P 

balancing line stabil pada 1.6 kg/cm2, lihat 

Gambar 9. Diharapkan pompa dapat 

beroperasi hingga 3 tahun dan selanjutnya 

akan dilakukan inspeksi internal part 

pompa. 

 

 
Gambar 9. MTBF pompa setelah upgrade 

balancing sleeve dan pressure reducing 

bushing. 

 

Maintenance Cost. Peningkatan MTBF 

pompa berdampak pada biaya perawatan 

yang timbul akibat kerusakan balancing 

drum. Sebelum dilakukan upgrade 

balancing drum,  MTBF rata-rata 4 bulan 

1241



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-070 

 

 

yang berarti dilakukan perbaikan sebanyak 

12 kali dalam 3 tahun. Sedangkan setelah 

upgrade balancing drum diharapkan 

perbaikan hanya dilakukan 1 kali setiap 3 

tahun, lihat Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan biaya perbaikan satu 

pompa sebelum dan sesudah upgrade 

balancing drum 

Biaya 

Perbaikan 

Sebelum 

upgrade 

(USD) 

Setelah 

upgrade 

(USD) 

Material  212,663.3 254,858.8 

Jasa 75,379.0 75,379.0 

Total 1x 288,042.4 330,237.8 

Total 3 tahun 3,456,508.68 330,237.8 

Penghematan 3,126,270.85 

 

Kesimpulan 

Upgrade material dan desain balancing 

drum pompa Centrifugal  Muti Stage 

mampu menaikkan MTBF pompa secara 

signifikan, yaitu dari rata-rata 4 bulan 

menjadi > 1 tahun. Diharapkan MTBF 

pompa dapat mencapai 3 tahun sehingga 

menimbulkan dampak finansial yaitu 

turunnya biaya perawatan pompa dan 

meningkatkan kehandalan peralatan untuk 

mendukung proses produksi.  
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Abstract  

There are several ways to guide a wheeled mobile robot on the floor. One way is to mount the 

mobile robot on a rail, so that the mobile robot can follow the rail and its movement is 

controlled by a controller. Another method is by using colour mark sensors. The sensors are 

used to detect the line on the floor thus guiding the robot along it. An autonomous mobile robot 

uses images from a camera to recognize the obstacle ahead and compute the best path to follow 

and avoid obstacles. But this type of system is expensive and image processing takes time.   

 The best method is prepared, in which a predetermined path is derived from simulation. The 

robot movement is programmed on a simulated bordered floor, and its path is optimized before 

the program is downloaded to the mobile robot. By using this approach, the time taken for 

image processing will be reduced.      

This paper describes the simulation of a two wheel mobile robot. The kinematics and 

dynamic model of the robot is simulated as well. The simulation program was developed in 

MATLAB.    

Kata kunci : Mobile robot, Two wheel, Mobile robot simulation

  

 BACKGROUND   

  

An industrial robot can only 

manipulate objects that it can reach. Most 

industrial robots are fixed in their place, 

their workplace is limited by the maximum 

extension of their linkages. Components 

are brought to the robot and, taken away by 

conveyors and other mechanical feed 

device. To overcome these problems 

caused by the limited reach of a robot arm, 

a wheeled robot is preferred. A wheeled 

mobile robot has greater mobility and 

flexibility in performing a task.   

Some variety of types of wheeled 

mobile robot, there are one-wheeled 

vehicles, two-wheeled vehicles (bicycles), 

Front steering wheels for steering, Rear 

driving wheels, Front wheels for both 

driving and steering, Steering mechanism 

of a wheel loader used in construction and 

mining industry and two wheel mobile 

robot using a differential speed steering.   

The turning of the differential 

steering robot can be controlled by 

providing a different angular velocity to 

each wheel (changing the speed of each 

motor). The term differential steering 

comes from the fact that the turning radius 

of the robot is a function of the ratios (or 

differences) of the wheel or tank-tread 

speeds on both sides of the robot.  

In this paper a method is prepared 

in which a predetermined path is derived 

from simulation. The robot movement is 

programmed, simulated and path will be 

optimized with manipulate the velocity and 

acceleration before the program is 

downloaded to the real mobile robot. By 

using this approach, the time taken for 

image processing will be reduced.   

The kinematics and dynamic model of the 

robot is simulated. The simulation program 

was developed in MATLAB. MATLAB is 
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a numerical computing environment with 

programming language that is used to 

program the path of the mobile robot. The 

resulting trajectory is  then downloaded to 

the actual mobile robot. The advantage of 

this method is that we can verify the motion 

of mobile robot before actually  

This is due to friction between 

wheel and floor as well as slip and skid of 

the robot movement. However, this was not 

taken into consideration since it wasn’t 

made a deeper analysis.   

KINEMATICS AND DYNAMICS OF 

THE MOBILE ROBOT  

Locomotion is the process of 

causing an autonomous robot or vehicle to 

move. In order to produce motion, forces 

must be applied to the vehicle. The study of 

motion in which these forces are modeled 

is known as dynamics, whereas kinematics 

is the study of the mathematics of motion 

without considering the forces that affect 

the motion.   There are three parameters 

involved in the kinematics of mobile robot 

when the robot is moving on a horizontal 

plane. The Cartesian coordinates give the 

instantaneous position and the orientation 

of the mobile robot 
(x,y)

as a reference point 

of the robot fixed on the floor, the heading 

angle of the robot (), and the absolute 

position is denoted by the function(x, y,).    

  

Kinematics  

  This kinematics of mobile robot   

discusses the linear velocity, acceleration 

and the differential steering system 

included in rounding a corner, the 

derivation and straight line movement. 

The dynamics of a mobile robot is also 

included.  

  

a. Control Input for Mobile Robot  

 Figure 1 illustrates the robot movement. 

Each wheel has the same radius of Rw, 

and the wheels have a distance of l. The 

control inputs of the robot are: Angular 

velocity of motor on left wheel: ωl [rad/s] 

Angular velocity of motor on right wheel: 

ωr  

[rad/s]  

ω = Angular velocity of the center of the 

mobile robot  

Rc =  the radius of the instantaneous 

curvature  

 
 Figure 1 Differential of a steering robot   x  

  

Whereas, Figure 2 shows the robot is 

moving pivot which the speed of two 

wheels are at the same speed but 

different direction.   

 
  Figure 2 Robot moving pivot   

 b. Instantaneous Curvature and Linear 

Motion  

  An instantaneous curvature occurs 

when ωr > ωl. Figure 1 shows the 

instantaneous curvature of such a robot. 
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The angular velocities of the center of the 

robot is  

:  

From  equation [2], the position of the robot 

is given by   

  
Dynamics   

The dynamics of a robot is related 

to acceleration of the loads, masses and 

inertias. In dynamic, to accelerate a mass, 

force or torque is required to act on it.   

 To accelerate a robot, it is 

necessary to have actuators that are capable 

of exerting enough vastly forces and 

torques to move it at the desired 

acceleration and velocity. Otherwise, the 

robot may not be moving fast enough, and 

thus it will lose its positional accuracy. To 

calculate how strong each actuator must be, 

it is necessary to determine the dynamic 

relationships that govern the motions of the 

robot. These equations are the torque, 

inertia and angular acceleration 

relationships. Based on these equations and 

considering the external loads on the robot, 

it is possible to calculate the largest loads 

to which the actuators may be subjected 

and thereby design the actuators to be able 

to deliver the necessary torques, [7].  

In general, the dynamic equations 

may be used to find the equations of motion 

of mechanisms by knowing the forces and 

torques. The desired accelerations of the 

robot can be found. These equations are 

also used to see the effects of different 

inertial loads on the robot depending on the 

desired accelerations. The dynamic 

equations allow the designer to investigate 

the relationship between different elements 

of the robot and design its components 

appropriately.  

  

a. Lagrangian Mechanics  Lagrangian 

mechanics is based on the differentiation of 

the energy terms with respect to the 

system’s variables and time. The 

lagrangian method is relatively simple to 

use. The Lagrangian mechanics is based on 

the following two generalized equations, 

one for linear motions, and one for 

rotational motions [7].   

  

L = K – P   [6]  

Where:  

L = the Lagrangian   

K = the kinetic energy  

P = the potential energy  

    

 The relation between the angular 

acceleration of each wheel and the 

torque applied is obtained from 

equation [1], using the following 

relation:  

 
b. Dynamic of Mobile Robot   

Figure 3.6 illustrates the 

dynamic model of wheel robot. Which 

the moment inertia (Iw)is the 

rotational analog of mass, it is the 

inertia of a rigid rotating body with 

respect to its rotation.   
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  Figure 3 Dynamics model  

The kinetic energy of a mass 

rigid body is given   

K = ½ Mv2   [8]  

And the potential energy by   

P = mgh  [9]  

  I = Moment of Inertia of a wheel 

of mass and radius  

I = ½ m r2   [10]  

  

The dynamic equation using Lagrangian 

formulation as following derived,   

L = K - P   

 

Where,  

 

Replacing value at Equation [6] on 

equation [11], the Lagrangian expression is 

obtained:  

 
Where,   

  

T = Torque from 0 to max velocity 

(NM) M = mass of robot (N) m = 

mass of wheel (N)  

r = radius of wheel (m)   

  

P= FV         [13]  

  

F = Cr m g  

Where,  

P = Required Power  

F = Required Force,  Cr = Coefficient of 

rubber wheel  

  

c. Angular Kinematics  The angular 

motion of an object over a period of time 

can also be fully describe by using three 

mechanical variables, namely angular 

displacement, angular velocity and angular 

acceleration.   

 Angular acceleration can be quantified by 

considering that the change is angular 

velocity in a given period of time,   

 
These equations are valid for all 

angular motions in which the angular 

acceleration is constant. It predicts that the 

angular velocity produced by a constant 

angular acceleration will be directly 

proportional to the time for which the 

angular acceleration is applied [13].   

  
Design and Fabrication of the Chassis   

The mobile robot’s characteristics, 

number of wheels, materials, structure etc., 

are first designed by using Pro-Engineer 

software (wildfire). It is one of the world’s 

most widely used computer Aided Design 

(CAD) software. It is a powerful part 

modeling, easy 2D and 3D geometry 

creation environment. The mobile robot 

chassis in this thesis is designed based on 

the L-shape plate that is available and 

easily found in the market. Figure 4.1 and 

4.2 show the chassis of a mobile robot 

being assembled. The height of the base 

plate form from the floor is 460 mm, the 

length is 404 mm and the width is 395 mm.   
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  Figure 4 The whole Platform  

 without components  

    

a. Mechanical Design  

The mechanical and electrical 

design of robots is a complex task, 

involving a  

variety of differing mechanisms, and a 

host of conflicting constraints. 

However, good software cannot 

overcome poor mechanical design. 

Thus, potentially weak points in 

mechanical design must be eliminated. 

Such weak points include structural 

deformation, gear backlash, and poor 

bearing clearance, friction, thermal 

effects, and poor connection of 

transducer. The chassis of the robot is 

manually made; most of the structure 

is simplified due to the limitation of 

technology and skill available in the 

laboratory. Mounting the motor on the 

gearbox and wheel requires high 

accuracy of alignment. Misalignment 

need extra torque to start up and turn 

the wheel and causes new adjustment 

of the configuration of the motor.  The 

ratio of gear box 1:15 is chosen 

because of it could increase torque of 

the robot, whereas the rubber wheel 

with diameter 30 mm is selected using 

the existing component in market and 

it is assumed type and size are suitable. 

Figure 5 is the mechanism designs of 

motor gear box and wheel assembled 

into the base chassis. This design has 

been used as a reference to build the 

actual mobile robot frame.   

 
  Figure 5 Base chassis assembled with 

motor, gear box and wheel  

    

The chassis is made from L-shaped 

aluminum for lightness and strength.  Each 

aluminum bar is riveted together for 

rigidness.  

The design of mobile robot is shown 

below.   

 

 Figure 6 CAD model of the mobile robot    

  
The robot is an integrated mobile 

robot system with the proximity sensor, 

and the body of the robot is supported by 

four wheels of which the two front rubber 

wheels is driven by a stepper motor of 39 

W.   

  

Mobile Robot Modeling  

 Figure 7 below shows the mobile robot 

model with the basic parameters used in the 

system. The body of robot is considered to 

be square with mass M, with two wheels of 

radius Rw and a mass m of each. The right 
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wheel rotates at an angular speed of 

 and the left at  Each 

wheel is connected to an independent DC 

motor by using a gear system of the ratio 

15 : 1.  

  
  

Figure 7 The robot model (showing the 

main  dynamic parameter) 

  

a. Robot Kinematics  
 The kinematics for the robot relates 

the state or posture of the machine, 

with the angular displacement of each 

wheel. Figure 8 shows the kinematic 

model of a differential steering robot 

when it  is turning a curvature. In this 

case, the angular velocity of the right 

wheel is faster than the left wheel, so 

that the mobile robot will turn to the 

left. The mobile robot has a gear box 

to reduce the speed and increase the 

torque as shown in Figure 9  In this 

paper, the ratio of the gears is as 

follows:  

 
  Figure 8 The kinematic model of differential 

steering robot   

  Gear box  

 
  
  Figure 9 Gear box   

  

The kinematics equations of [15] 

and [16] show the relation between the 

angular speed of the wheel and rotational 

and tangential speed of the robot with the 

gear ratio is taken into account.  

In this example, it is assumed that 

the angular velocity of the right wheel and 

the left wheel are different. The angular 

velocity of the center of the robot is given 

by:  

 

  
  
  
  
  
    
  
  
  

l θ 
 
  

l θ 
 

  
V   

 
   

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  

y   

x   

   

x,  

ω   

ω 

ω 

R 

l 
  

V   

V   

1248



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-071 

 

 

Where,  

 

 The linear velocity of robot is:  

  
b. Robot Dynamics  

The dynamic equation of the robot 

is related to the torque which is applied to 

the wheels, considering the mass inertia of 

the different elements in the model. These 

equations can be deduced by using the 

Lagrangian formulation, which is based on 

the calculation of the energy of the system. 

The total energy of the robot can be 

calculated as the sum of the kinetic energy 

of the body and the kinetic energy of each 

wheel. The potential energy is not used as 

the robot is considered to move on a single 

level plane.    

  Using Equation [13], the torque 

required is given by  

 
Where,  

 

Where,   

Where,  

M = 15 kg = 147.15 N  

m = 1 Kg = 9.81 N  

r = 0.05 m  

 
So, for the robot to move to its speed, the 

maksimum  required  torque 

 from  0  to maximum velocity 

required is:   

T = 0.655 Nm   

The maximum torque can be 

reached in the specifications of motor 

is 1 Nm (See appendix A, SIGMAX 

M21 SERIES row, type M21NRFA 

and graphic of torque of stepper 

motor).  

F = Cr m g  

Where,  

Cr = 0.02   

F = 0.02 x 15 x 9.81  

F = 2.943  

So,  

 
v  0.209m/s (maximum velocity)  
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P= 2.943 x 0.209  

P = 0.616 Watt  (power required)   

 Simulation Program  

The actual environment of the 

mobile robot is assumed available. The 

simulation program is developed using 

MATLAB. The program that is written in 

MATLAB is called M-files. MATLAB 

Compiler takes M-file as the input and 

generates redistributable, standalone 

applications or software components.   

The simulation program is used to 

manipulate the movement and to create the 

desired trajectory of a mobile robot. In 

addition, the simulation can also generate 

program of the real mobile robot. In this 

term, the dynamic of mobile robot is not 

simulated.   

The development of this simulation 

is started by constructing a main and sub 

program. The main program consists of a 

number of modules that are used to 

calculate the angular velocity, linear 

velocity and control the movement of the 

robot. The sub program is the input of the 

dimension that is used to create a two 

wheeled mobile robot model. When a 

simulation is compiled, the  

 

main program will call for a sub-program 

that contains the physical data of the robot 

to show the movement of the machine. 

Figure 10 shows the flowchart of the 

program.   

  

a. Flowchart  

 

 

Figure 10 Simulation Flowchart 
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From the flow chart the physical 

parameters of the robot are entered initially 

followed by the motion values. The 

orientation of the robot is represented as 

theta_deg0 and theta_deg1. The robot will 

decide its first orientation according to 

theta_deg0 and then the program will 

calculate the speed and angular velocity. 

For the second orientation, the robot will 

decide the rotation from the input value of 

theta_deg1, whether the value is “00” or 

value as degree 0 deg to 360 deg. If the 

value is “00”, this means the second 

orientation follows the last position of the 

first move. Again, the program will 

calculate the speed and angular velocity. 

The kinematic model for the two wheeled 

mobile robot is used in this simulation. The 

velocity at x, y position and orientations is 

described for the robot’s move.  b. 

Algorithm  

 A linear dynamical system in a general 

form is:  
. 

x = f (x,u)  

Where x and u are state variables and 

control inputs, respectively. Based on the 

form above, the algorithm to simulate the 

motion of the robot is shown in Figure 6.2.  

  

n: Iteration   x(n): State variable 

vector u(n): Control input vector 

func(x(n), u(n)) : Robot model 

xdot(n): Rate of change of state 

vector x0: Initial state variable 

vector dt: Time step  n = 0;  

x(n) = x0;   

  xdot(n)=func(x(n),u(n));  

 x(n+1)=x(n)+dt*xdot(n);  

 n=n+1;  

 

Figure 11 Algorithm of simulation The 

time taken for the simulation is based on 

the number of iteration. c. Input 

Parameters  

 The parameter input for the simulation 

must be in the ISO standard.   Physical 

parameters of the robot  

- Distance between the driven wheels  

(meter)  

- Gear ratio   

- Radius of wheel (meter)  

An example input parameters are as 

follows: d (l) = 0.269; % 

Distance between the rear 

wheels [m] gratio = 15; % Gear 

ratio R_w = 0.05; % Radius of 

wheel [m]  

 Motion value  

- Left motor RPM for first trajectory  

- Right motor RPM for first 

trajectory  

- Left motor RPM for second 

trajectory  

- Right motor RPM for second 

trajectory   - Initial orientation of the 

robot (degree)   

- Simulation time (second)   - 

Number of iterations (n)  

Robot Modeling   

In the sub program, to construct the 

kinematics model of the mobile robot, it 

is necessary to decide which type of the 

wheeled robot will be used, that is either 

three wheels steering type, the four 

wheels steering type or the two wheel 

differential steering type. The simulation 

program is as described for a two wheel 

differential steering. The two wheels are 

driven by separate motors.  The path of 

the two wheeled mobile robot is 

described by the centre of the mobile 

robot.  x = z(1);  y = z(2); th = z(3);  

Codes x,y is the position and th 

(theta) is the orientation. When the robot 

moves the value of x, y and th and or the 

position of the left and right wheels will 

increase or decrease as follows:  
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xb and yb are combined from the two 

correlation (xl,yl) and (xr,yr) respectively 

and plot as a path of the wheel, see Figure 

(13). 

xlwf = xl + R_w*cos(th); 

ylwf = yl + R_w*sin(th); 

xlwb = xl - R_w*cos(th); 

ylwb = yl - R_w*sin(th); 

xrwf = xr + R_w*cos(th); 

yrwf = yr + R_w*sin(th); 

xrwb = xr - R_w*cos(th); 

yrwb = yr - R_w*sin(th); 

xlw = [xlwf, xlwb]; 

ylw = [ylwf, ylwb]; 

xrw = [xrwf, xrwb]; 

yrw = [yrwf, yrwb]; 

Where,   

xlwf = x position of left front wheel 

yrwb = y position of right back wheel   

 
  

  
Figure 13 Robot model in MATLAB  

  

 The position of “xlwf” is the x position 

of the wheel on the left front, whereas 

“yrwb“ is the position of the wheel on the 

right back. So that xlw and ylw are 

represented as (x,y) position on the left 

wheel by two points, on the other hand 

xrw and yrw are represented as (x,y) 

position on the right wheel by  two points.   

 Finally, all the points will be drawn as a 

line by using the plot statements, such as 

plot zb, plot zlw and plot zrw to plot the 

robot base at the main program.  

Control Variable   

  In order to simulate the mobile 

robot, the following must be made, 

namely the initial velocity, initial state 

vector and initial for control vector, 

respectively as V0, (X0,Y0 and 

theta_rad0) and U0 = V0. The codes 

used for initialization are shown as 

follows. v0 = V(1); [m/s] z0 = [x0, y0, 

theta_rad0];   

u0 = [v0];   

The simulation will generate two 

trajectories of the movement. The total 

timing for both trajectories will be 

divided into two, the divided values will 

be used for each trajectory.  

  

Simulation Results  

The user can enter the desired 

motion. The program will generate the 

coordinates as shown in Table 1  

Moreover, all dimensions of the robot 

modeling and environment in simulation 

are similar to the real one.   

  
X 

coordinate  
y  

coordinate  
Orientation 

(  )  

Remark  

0.000000  
0.174533  
0.349066  
0.523599  
0.698132  
0.872665  
1.047198  
1.221730  
1.396263  
1.570796  
1.570796  

0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  

0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  
0.000000  

Goes  
straight  
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1.745329  
1.906803  
2.031055  
2.099490  
2.101868  
2.037833  
1.916967  
1.757358  
1.582890  
1.419671  

0.000000  
0.066241  
0.188811  
0.349367  
0.523884  
0.686246  
0.812155  
0.882772  
0.887527  
0.825710  

22.304833  
44.609665  
66.914498  
89.219331  

111.524164  
133.828996  
156.133829  
178.438662  
200.743494  
223.048327  

Turning 
curve  

  

  

Table 1 The mobile robot trajectory as x,y, and   

In Table 1 above, with th = 0.000 

deg and y = 0.000 the robot moves in 

straight line because there is no 

orientation. At the 11th step, theta begins 

to increase. This means the robot is 

turning along a curvature.    

The combination of the speed 

between motor 1 and motor 2 along a 

curvature with different radius can be seen 

in Table 6.2.   

  

No  Motor 1 

(rpm)  
Motor 2 (rpm)  Radius (meter)  

1  100  300  0.268  
2  150  300  0.4025  
3  200  300  0.672  
4  100  400  0.222  
5  200  400  0.402  
6  300  400  0.941  
7  100  500  0.199  
8  200  500  0.312  
9  300  500  0.536  
10  400  500  1.210  

Table 2 The radius for curve turning of the 

robot  

In Table 2 above, the radius of 

turning curvature of a robot depend on the 

different between the speeds of two 

motors. It can be seen in row number one 

(motor1 = 100 rpm, motor2 = 300), the 

radius obtained is 0.268. Base on the 

graph below, we can conclude that the 

incremental value of the radius is 

constant.   

 

  
 Figure 14 The incremental value of 

radius  

  

Conclusion   

The  simulation  program 

 can manipulate the movement and 

to create the desired trajectory of a 

mobile robot. In addition, the simulation 

can also generate command for the real 

mobile robot program.   

The linear error is smaller than the 

curvature error. A few factors affecting 

the motion of the robot such as friction on 

the wheel and surface, power lost in 

transmission, skid and slip was not 

considered. However, based on the 

calculations and the strategies in the 

simulation, the path is almost similar 

compared to the actual mobile robot path.  

Moreover, the program helps the 

user to start the programming and optimize 

it to obtain the best trajectory and position 

of a mobile robot.  It is expected that the 

user can operate the program without 

problems.   

There are two outputs from the 

simulation. Firstly, x and y coordinates 

position and theta as the orientation angle.   
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Abstrak 
Indonesia saat ini merupakan penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia. 

Meskipun jumlah sampah plastik, namun Indonesia masih kekurangan bahan pembuat plastik. 

untuk menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengolahan sampah plastik agar dapat 

digunakan kembali. Agar dapat digunakan kembali, sampah plastik perlu dicacah agar mudah 

untuk digunakan kembali. Mesin pencacah sampah adalah mesin yang digunakan untuk 

mencacah atau merajang plastik, baik plastik lembaran maupun plastik botol. Mesin pencacah 

harus memiliki konstruksi yang kokoh, karena konstruksi berfungsi sebagai dudukan 

komponen-komponen mesin. Penelitian ini dilakukan untuk merancang konstruksi mesin 

pencacah sampah plastik dengan mekanisme gunting dan menentukan mekanisme transmisi. 

Perancangan konstruksi meliputi pemilihan material, dudukan mata pisau, dudukan mesin 

diesel serta jenis pulley yang digunakan sebagai mekanisme transmisi mesin. Untuk 

menghasilkan daya rencana 6,27 kW, dipilih mesin diesel dengan daya 5 HP. Sabuk yang 

digunakan untuk menghubungkan pulley adalah v-belt tipe B 3V, dengan diameter pullley 100-

150 mm alur tunggal, dan kecepatan keliling sabuk 4,18 m/s. Dimensi konstruksi adalah 

100𝑚𝑚×340𝑚𝑚×1500𝑚𝑚, dengan dimensi hooper 335𝑚𝑚×260𝑚𝑚×650𝑚𝑚.  

Kata kunci: Pencacah plastik, sampah plastik, mesin diesel 

 

Pendahuluan 

Sampah plastik memerlukan 50-100 

tahun lamanya untuk bisa terurai dengan 

sendirinya, waktu tersebut sangatlah lama 

dan akan merusak bumi kita, Maka dari itu 

diperlukan solusi untuk mengurangi 

sampah plastik sehingga dapat membantu 

mengurangi pencemaran lingkungan. 

Untuk mengurangi pencemaran dari 

sampah plastik  perlu dengan cara 

mendaur ulang kembali sampah plastik itu 

sendiri, untuk mendaur ulang sampah 

plastik diperlukan dengan cara memilih 

jenis sampah yang akan didaur ulang 

kemudian  sampah plastik tersebut 

dihancurkan menjadi serpihan-serpihan 

kecil  agar dapat di daur ulang.[1] 

Penelitian ini membahas perancang 

konstruksi mesin pencacah sampah plastik 

dengan mekanisme gunting dan 

menentukan mekanisme transmisi. Pada 

proses ini manusia hanya memasukan 

sampah  plastik yang telah disortir ke 

dalam hopper mesin maka sampah akan 

menjadi serpihan-serpihan kecil [2]. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membantu manusia dalam 

mengoperasikan mesin dengan mudah, 

dan aman sehingga tidak membutuhkan 

keahlian khusus dalam mengunakan 

mesin tersebut. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan 

Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, 

Institut Teknologi Nasional Bandung, pada 

5 Februari 2016 s/d 6 Juni 2016 dan 

difokuskan pada perancangan konstruksi 

mesin pencacah plastik polyethylene 

kapasitas 50kg/jam. 

1255



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

PM-072 

 

 

Perancangan poros dan mata pisau telah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya. 

Proses perancangan meliputi perancangan 

dudukan poros dan mata pisau, dudukan 

mesin diesel, dan pulley untuk 

menghubungkan antar penggerak utama 

yaitu mesin diesel dengan poros. 

 

Gambar 69 Mesin pencacah sampah 

plastik dengan hopper 

 
Gambar 70 Mesin pencacah sampah 

plastik tanpa hopper 

Prinsip Kerja 

 Mesin pencacah plastik ini 

mempunyai dimensi rangkanya 100 cm x 

34 cm x 150 cm. mesin digerakan oleh  

mesin diesel 5 Hp sebagai penggerak 

utamanya. Prinsip kerja mesin ini seperti 

diperlihatkan pada gambar 3. 

 
Gambar 71 Skema aliran daya 

Pada gambar 3. Dijelaskan mesin diesel 

akan bergerak lalu akan menggerakkan 

poros penggerak dimana poros penggerak 

di hubungkan menggunakan transmisi pulli 

dan v-belt lalu memutarkan mata pisau, 

setelah mata pisau berputar kemudian 

sampah dimasukan kedalam hopper lalu 

serpihan plastik akan keluar. 

Perancangan 

Dalam perancangan ini terdapat beberapa 

fase seperti perancangan konsep struktur 

dan mewujudkan konsep dengan 

melakukan perhitungan perancangan [3]. 

 

Perancangan Konsep Mata Pisau 

Dalam perancangan konsep ini memiliki 

tujuan untuk mendapatkan konsep terbaik 

dengan pemilihan struktur [4]. 

Concept Feasibility 

Judgement 

 
 
 

 
 
 

 
 Jarak antar 

poros 

menentukan 

kecepatan 

putar, 

semakin 

pendek jarak 

antar poros 

semakin 

cepat 

kecepatan 

putar 
 

 Getaran yang 

dihasilkan 

oleh mesin 

diesel akan 

teredam oleh 

mekanisme 
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transmisi 

pulley yang 

dirancang 

 

 Hopper yang 

dirancang 

menyempit 

untuk 

memaksimal

kan sampah 

tercacah  

 

 Hopper bisa 

di buka untuk 

memudahkan 

perawatan. 
. 

 

Mewujudkan Konsep (Embodiment) 

Dalam mewujudkan konsep, maka akan 

dilakukan perhitungan mekanikal dari 

elemen-elemen mesin berdasarkan standar 

yang diijinkan [5]. 

 
Rumus Perhitungan Perancangan 

 Mencari reaksi gaya pada batang L 

∑Fx = 0 

∑Fy = 0 

∑Ma = 0; F x d 

 Menentukan nilai nilai pada kanal C 

∑Ma = 0 ; F x d 

∑Fy = 0 

 Perhitungan Tansmisi Pulli 

 Daya yang di transmisikan 

 Putaran poros yang digerakkan 

                 
𝑛1

𝑛2
=

𝑑2

𝑑1
 

n1= putaran poros penggerak 

n2= putaran poros yang digerakkan 

d1= diameter pulli penggerak 

d2= diameter pulli yang digerakkan 

 Daya Yang di Transmisikan 

P = Txω 

P = daya yang ditransmisikan 

(kw) 

T = torsi (Nm) 

ω  = kecepatan sudut (rad/s) 

 Daya Rencana 

      Pd = fc x p 

      Pd = Daya Rencana 

      Fc = Factor Koreksi 

      P = Daya yang di Transmisikan 

 Penentuan Tipe Sabuk 

 
Gambar 72 Penampang Sabuk 

Untuk menentukan tipe sabuk maka 

diperlukan diagram untuk menentukan tipe 

sabuk yang akan dipakai [6]. 

 
Gambar 73 Diagram Pemilihan Sabuk 

 Kecepatan Keliling Sabuk 

V= 
𝝅𝒅𝟏.𝒏

𝟔𝟎
 

 

V= Kecepatan Keliling Sabuk 

d1 = diameter pulli penggerak 

n = putaran mesin 
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 Torsi Pulli 

T = k x 
𝑷𝒅

𝒏
 

 

T = Torsi pulli 

K = konstanta 

Pd = daya rencana 

n = putaran mesin 

 

 Penentuan Panjang Belt 

L = 2C+
𝝅

𝟐
(𝒅𝒑 + 𝑫𝒑) +

𝟏

𝟐
(dp +Dp)2-

𝑪

𝟒𝑪
(Dp-dp)2 

Dimana C : 

C = 
𝒃+√𝒃𝟐−𝟖(𝑫𝒑−𝒅𝒑)𝟐

𝟖
 

b = 2L -3.14 (Dp+dp) 

L = Panjang sabuk 

C = jarak antar poros 

 Jumlah Putaran Belt 

U = 
𝑽

𝑳
 

U = jumlah putaran belt 

V = kecepatan putaran 

sabuk 

L = Panjang belt 

 Penentuan Jumlah Alur 

N = 
𝑷𝒅

𝑷𝒐𝒙𝑲𝒐
 

Po = 
𝑭𝒆𝒙𝑽

𝟏𝟎𝟐
 

N = Jumlah Alur 

Pd = Daya Rencana 

Po = daya yang dihasilkan  

Fe = gaya tarik belt 

V = Kecepatan Putaran Belt 

Pembahasan 

Pemilihan konsep struktur dirancang 

dengan dimensi (p x l x t) 1000mm x 

260mm x 850mm, struktur tersebut dipilih 

berdasarkan tinggi rata-rata orang 

Indonesia. Struktur disusun dari 2 bentuk 

besi, untuk konstruksi dasar dipilih canal C 

dan untuk penyangga menggunakan canal 

L. 

Berdasarkan analisa konstruksi didapat 

nilai momen  yang diterima oleh canal L 

yaitu sebesar 15,69 N.m  dimana pada 

analisa tegangan yang terjadi pada canal L 

yaitu sebesar 64 N/m2, nilai tersebut aman 

digunakan untuk konstruksi mesin 

pencacah, sedangkan untuk tegangan 

maksimum sebesar 79N/m2 nilai terjadi 

pada sambungan pengelasan antara canal L 

dan canal C hasil tersebut dapat dilihat dari 

hasil analisa menggunakan software 

solidwork pada gambar 6 

 

 
Gambar 6 analisis canal C 

 

Sedangkan untuk kanal C didapat nilai 

tegangan maksimum sebesar 12,89N/m2, 

nilai tersebut didapat oleh pengaruh 

pengelasan rangka, hasil tersebut bisa 

dilihat pada gambar 7. 

 
Gambar 7 Analisa canal C 

Kesimpulan 

Data spesifikasi teknis perancangan 
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Hasil perancangan struktur dijelaskan 

dalam tabel 

 

Tabel 17 Spesifikasi hasi perancangan 

Data Hasil 

Tebal 

kanal 

struktur 

5 mm 

Dimensi 

hopper 

335mmx260mmx650mm 

Dimensi 

konstruksi 

1000mmx340mmx1500mm 

Jenis 

sabuk 

V-belt tipe B 3v 

Diameter 

pulley 

100 mm alur tunggal 

150 mm alur tunggal 

Kecepatan 

sabuk 

4,18 m/s 

Jarak antar 

poros 

500 – 600 mm 

Panjangg 

sabuk 

1393,94 – 1806,09 mm 

Putaran 

sabuk 

2,3 – 3 putaran/detik 
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Analisis Karakteristik  Pelapisan Listrik  Krom Dan  Pelapisan 
Pancaran Larutan  Krom Terhadap Produk Logam Sebagai Upaya 

Meningkatkan  Mutu  Di Sumatera Barat 

Asfarizal1,*, Nurzal 1 * 

1 Teknik mesin Insititut Teknologi Padang, Jalan Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang, 
Indonesia 

*e-mail: asfarizalsaad@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Produk logam berbahan dari kuningan dan baja yang dihasilkan oleh industri rumah tangga di 

Sumatera Barat belum tersentuh oleh teknologi pelapisan logam pada permukaannya, karena 

itu nilai  ekonominya rendah. Krom (Cr)merupakan logam yang memiliki nilai estetika tinggi, 

tahan korosi, sangat baik digunakan untuk pelapisan. Metoda pelapisan krom pada produk 

logam ditentukan oleh beberapa parameter penentu yang penting dicari ketepatannya. 

Percobaan pelapisan krom menggunakan dua metoda yaitu metoda celup dan pancaran, setelah 

percobaan dilakukan uji komposisi dan pengamatan permukaan lapisan dengan EMAX, 

Hasilnya menunjukan  permukaan lapisan krom sistem celup terdapat retak-retak halus dan 

unsur Cr 95,44 %wt, Ni  4,56 %wt, pada lapisan krom sistem pancaran permukaannya 

mengkilap, terdapat retak-retak halus dan jumlah unsur Cr 82,12 %wt,  Fe  13,3 %wt dan Cu 

4,58 %wt. Nilai kekerasan lapisan krom yaitu tertinggi, lapisan krom kuning C (57,4 HRC) 

dan terendah, lapisan krom putih C (30,7 HRc). Lapisan krom kuning C nilai kekerasan rata-

rata lebih tinggi dari baja plat. 

Kata kunci : pelapisan listrik, pelapisan pancaran,kekerasan.struktur mikro, full paper, ..., ... 

 

Pendahuluan 

Baja karbon rendah (paduan Fe dengan 

0,02–0,15 % C) merupakan material yang 

memiliki kekuatan tarik yang sangat baik 

yaitu 310-400 Mpa  (pustaka 4 hal 4-4). 

Aplikasi dari baja karbon rendah  AISI 1015 

dengan kekuatan tarik 414 MPa  atau 

ASTM A 562 diantaranya untuk bodi 

kendaraan, rangka bangunan,. perabotan 

rumah tangga. Kelemahan dari material ini 

adalah sifat kimianya yang kurang baik 

dilingkungan udara lembab, air, lingkungan 

asam dan garam yaitu mudah terkorosi. 

Kuningan adalah paduan unsur tembaga 

dengan seng dengan komposisi yang 

beragam sebagai contoh paduan tembaga 

C27000 memiliki komposisi   65% Cu + 

35% Zn (yellow brass), kekuatan tarik 317-

883 MPa dan perunggu C38500 memiliki 

komposisi  57% Cu + 3% Pb + 40% Zn, 

kekuatan tarik  414 MPa  (pustaka 4 hal 7-

3),. bahan- ini banyak digunakan untuk 

berbagai komponen permesinan: impeller 

pompa, bantalan, pipa. perabotan rumah 

tangga. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mengurangi dampak korosi terhadap baja 

tersebut dan umumnya masyarakat 

cendrung memilih cat sebagai pelindung. 

Melapis baja dan kuningan dengan logam 

non ferro (Cr) menjadi alternatif  yang 

penting, karena tahan korosi,  serta warna 

yang khas. Untuk itu perlu dikembangkan 

pelapisan Cr pada berbagai produk industri  

di Sumatera Barat. Untuk tujuan tersebut 

penulis tertarik menelitinya serta 

mengembangkan agar dapat lebih inovatif.  

Pelapisan krom dengan metoda pancaran 

(chrome spray paint) saat ini berkembang 

pesat, karena mudah diaplikasikan,  metoda 

ini menyerupai pengecatan dengan sistem 
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tekanan dari kompresor atau larutan 

bertekanan dan bahannya berbeda dengan 

pelapisan listrik. Pengaruh rapat arus (i) 

tidak ada, namun adesivitas logam pelapis 

tetap terjadi. Sistem pelapisan yang berbeda 

dari keduanya dipastikan kualitas hasilnya 

juga berbeda. Seara ekonomi metoda ini 

lebih kompetitif namun secara teknis 

berbeda. Oleh karena itu perlu diuji kualitas 

lapisan keduanya yang mencakup  

kekerasan lapisan, pourositas lapisan, 

struktur mikro dan adesivitas lapisan pada 

produk logam   

 

 

Metode 

 
Tabel 1. Komposisi larutan untuk pelapisan krom 

 
No Unsur kimia Jumlah Jumlah 

larutan 

1 
2 

3 

4 
 

5 

6 
 

Cromic Acid (kristal) 
Sulfur Acid 

Sulfate (katalis) 

Hycrome Bright chrome 
Salts  

Rapat arus (i) 

Waktu pelapisan (t) 

200 gr/liter 
15 gr/liter 

2,5 gr/liter 

0,05 gr/liter 
 

5,1 A/dm2 

20  menit 

10  liter 

 

Tabel 1 merupakan system larutan krom 

celup yang digunakan pada penelitian ini, 

system larutan ini termasuk kelompok 

larutan krom sederhana, unsur-unsur dapat 

diperoleh dari toko-toko bahan kimia. 

Sikap hati-hati selama proses pembuatan 

larutan dan pelapisan penting dan harus 

diutamakan. Perlengkapan pegaman 

penting dipakai untuk menjaga keselamatan 

selama proses pelapisan (pakaian, tutup 

mulut dan hidung, kacamata) 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 1. Diagram alir krom celup dank rom 

pancaran 

 

 

 

 

Mengukur kekerasan lapisan Cr 
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Tebal lapisan krom pada logam 10-20 µm, 

maka dari itu kekerasan lapisan krom  

ditentukan dengan mikrohardnes test.  Uji 

kekerasan dilakukan di Fakultas Teknik 

Unand dan skema pengujian adalah sebagai 

berikut: 

 

 
 

Menguji adesivitas lapisan 

Uji adesivitas dilakukan dengan metoda 

triple point bending. Sudut pembengkokan 

90o dan 180o. 

 

        

 
 

 

Gambar 2. Pembengkokan lapisan plat baja 

dan kuningan 

 

Hasil dan pembahasan 

Pelapisan krom sistem celup 

Sistem larutan  yang digunakan seperti 

tabel 1, sistem larutan ini bukanlah untuk 

lapisan krom keras tetapi untuk tujuan 

memperbaiki nilai estetika atau dekorasi.  

Percobaan yang dilakukan menggunakan 

larutan baru bukan larutan yang terdahulu. 

Peralatan yang digunakan sama seperti 

penelitian yang dilakukan tahun 2013 dan 

2014. 

Hasil pelapisan celup terhadap plat baja 

ditunjukan seperti gambar 10. Lapisannya 

putih krom, namun belum merata kilapnya. 

Hal ini disebabkan kurang bersihnya 

permukaan lapisan dan adanya unsur-unsur 

pengotor dalam larutan.  

 

   

   

                

 

 

 

Gambar 3. Hasil pelapisan terhadap plat baja 

 dan kuningan 
 

Gambar 3,  menunjukan bahwa lapisan 

krom celup pada baja bewarna putih krom 

dan mengkilap, kemurnian anoda krom 

berpengaruh terhadap kecemerlangan 

lapisan demikian juga kemurnian larutan 

krom. Kotoran dalam larutan yang 

mengganggu proses pelapisan harus 

dihindarkan, karena berpengaruh terhadap 

kemurnian lapisan. Penyaringan larutan 

pada skala pemekaian tertent perlu 

dilakukan sebagai upaya mengurangi 

kotoran dalam larutan dan untuk menjaga 

keseimbangan komposisi, perlu 

ditambahkan komposisi H2CrO3 (chromic 

acid) 25-50 gr/l dan H2SO4 : 2-5 gr/l. Jika 

larutan kekurangan H2SO4  lapisan krom 

berwarna kekuningan dan lapisan keras.  

Lapisan krom pada kuningan menunjukan 

kilap yang bagus dan tebal lapisan 

ditentukan oleh waktu pelapisan untuk 

komposisi yang sama. 

Pengamatan permukaan lapisan krom 

dilakukan dengan EMAX  pada 

pembesaran 100X, 500X dan 1000X 

Logam dasar Lapisan Cr Resin 
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(gambar 4). Permukaan lapisan teramati 

halus, merata dan sedikit bergelombang, hal 

ini menunjukan sebaran arus di permukaan 

katoda bagus dan ditemukan retak halus 

lapisan, diduga retak halus itu dampak dari 

temperatur larutan (60-70oC) yaitu: 

 Unsur lapisan: permukaan lapisan 

memiliki unsur Cu, Ni, Cr dan 

logam dasar Fe. Temperatur larutan 

bervariasi dari 40oC menjadi 70oC 

selama proses berlangsung, 

temperatur spesimen mengikuti 

temperatur larutan. Pada 

temperatur itu spesimen akan 

memuai dan pemuaian terjadi tidak 

seragam disemua titik karena unsur 

yang berbeda sehingga 

menimbulkan retak halus 

dipermukaan. 

 Pendinginan: Spesimen yang sudah 

dilapis memiliki temperatur  60-

70oC, kemudian dicelupkan ke air 

pendingin (20oC), terjadi 

pendinginan cepat. Lapisan 

spesimen tidak mampu bertahan 

terhadap penurunan temperatur 

yang cepat itu, sehingga 

menimbulkan retak halus 

dipermukaan atau lapisan. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gambar 4.  Permukaan lapisan krom pada 

plat baja, pembesaran 100X, 500X dan 

1000X. 

 

 
 

             
 

          Gambar 5. Inovasi lapisan krom pada 

beberapa produk logam. 

Komposisi lapisan            
Uji komposisi lapisan dilakukan dengan 

EMAX, hasilnya menunjukan bahwa 

lapisan terdiri dari tiga unsur yaitu Cr 95,44 

%wt, Ni  4,56 %wt, unsur yang dominan 

pada lapisan adalah Cr dan unsur Cu negatif  

pada spektrum 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 6.  Komposisi unsur dipermukaan 

lapisan sistem celup 
 

Pelapisan krom sistem pancaran   

Standard : 

Cr    Cr   1-Jun-1999 12:00 AM 

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM 

Cu    Cu   1-Jun-1999 12:00 AM 

 

Element Weight

% 

Atomic

% 

Cr L 106.21 105.93 

Fe L -10.77 -10.00 

Ni L 5.12 4.53 

Cu L -0.56 -0.46 

   

Totals 100.00  
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Sistem larutan untuk lapisan krom sistem 

pancaran adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  
            Gambar 7. Bahan untuk larutan lapisan  

krom sistem pancaran. 

 

 

Larutan krom untuk sistem pancaran terdiri 

dari  larutan A1, A2, B, Sn, Pd dan pewarna 

lapisan, warna dasar biru, merah dan 

kuning. Larutan Sn dan Pd adalah 

pembersih permukaan logam dasar, larutan 

B adalah larutan aktifator, larutan A1 

adalah ion logam dan A2 adalah larutan 

modifier ion logam.   

 
Gambar 8. Skema pelapisan krom sistem 

pancaran. 
 

Larutan A1dan A2 untuk kapasitas 1 liter, 

larutan B untuk kapasitas 1 liter dan larutan 

Sn, Pd juga untuk kapasitas 1 liter. 

Digunakan air  demineral (aqua DM). 

Hasil pelapisan krom sistem pancaran 

ditunjukan gambar 8. Permukaan specimen 

dilapis krom satu layer, permukaan lapisan 

cendrung mengkilap, ditemukan retak-retak 

halus dipermukaan.   Retak halus 

dipermukan lapisan disebabkan : 

1. Lapisan dasar (base coat) yang 

belum sempurna kering sehingga 

mudah larut ketika pelapisan krom 

dilakukan. Waktu pengeringan 

lapisan dasar  2-3 hari pada 

temperatur ruang. 

2. Lapisan dasar belum bersih, masih 

terdapat sisa-sisa larutan 

pembersih. Sisa-sisa larutan 

pembersih ini bereaksi kembali 

sewaktu pelapisan krom, oleh 

karena itu permukaan lapisan 

dasar harus benar-benar bersih dan 

tidak terdapat noda. 

3. Spesimen yang sudah dilapis krom 

dibilas dengan aqua DM kemudian 

dikeringkan dengan hair dryer, 

pengaruh panas dari hair dryer 

yang tinggi (50-60oC) dan tidak 

merata menimbulkan retak 

dipermukaan. 

 

Komposisi lapisan 

Hasil uji komposisi menunjukan bahwa 

pada lapisan di spektrum  4 terdapat  unsur 

–unsur  Cr 82,12 %wt,  Fe  13,3 %wt dan 

Cu 4,58 %wt. Ada perbedaan % komposisi 

Cr pada lapisan sistem celup dibandingkan 

sistem pancaran,  jumlah  unsur  Cr pada 

sistem celup lebih tinggi  (16%) dari  sistem 

pancaran. 

 

 
 

 
 

Gambar 9.  Komposisi unsur dipermukaan 

lapisan sistem pancaran 

 

 

 

 

 

 

 

Standard : 

Cr    Cr   1-Jun-1999 12:00 AM 

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM 

Cu    Cu   1-Jun-1999 12:00 AM 

 

Element Weight

% 

Atomi

c% 

Cr L 82.12 81.88 

Fe L 58.18 54.02 

Ni L -44.88 -39.64 

Cu L 4.58 3.74 

   

Totals 100.00  
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Gambar 10. Hasil pelapisan krom sistem pancaran 

 pada pembesaran 100X, 500X, 1000X 

 

 

Kekerasan lapisan 

Uji kekerasan lapisan dengan 

microhardness ditunjukan pada gambar 10, 

pelapisan celup dilakukan sesuai dengan 

komposisi unsur kimianya,  nilai kekerasan 

lapisan krom warna putih 37,7 HRc, warna 

kuning 57,4 HRc, pelapisan krom sistem 

pancaran 29 HRc dan plat baja 42,2 HRc. 

Data-data ini mengindikasikan bahwa 

pelapisan krom sistem celup lebih baik dari 

sistem pancaran, meskipun proses 

pelapisan sistem pancaran lebih mudah.  

Lapisan krom putih dan kuning pada 

pelapisan sistem celup menghasilkan nilai 

kekerasan yang berbeda, kekerasan yang 

lebih tinggi diperoleh pada lapisan krom 

kuning yaitu reratanya: 57,4 HRc.  Lapisan 

krom kuning bisa diperoleh dengan 

mengurangi  H2SO4, sehingga 

meningkatkan konsentrasi  H2CrO3 

(chromic acid) dalam larutan.  

 

 
 

Gambar 11. Hasil uji kekerasan lapisan 

 

Gambar 12. menunjukan inovasi pelapisan 

krom pancaran pada beberapa produk 

logam yaitu bunga pagar dan ganto dari 

bahan timah hitam 

 

 
 

 
 

 
 

Gambar 12. Aplikasi lapisan krom sistem 

pancaran pada beberapa produk logam 
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Kesimpulan 

Dari data percobaan dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa komposisi lapisan 

kromsistem celup, jumlah unsur Cr 95,44 

%wt, Ni  4,56 %wt dan kuntur permukaan 

sedikit bergelombang, terdapat retak-retak 

halus dan pada lapisan kromsistem 

pancaran  jumlah unsur Cr 82,12 %wt,  Fe  

13,3 %wt dan Cu 4,58 %wt dan pada 

permukaannya mengkilap, terdapat retak-

retak halus. Nilai kekerasan pelapisan krom 

sistem selup lebih baik di bandingkan 

dengan pelapisan krom sistem pancaran. 
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Abstrak 

Artikel ini melaporkan hasil sebagian dari rangkaian kegiatan  penelitian tentang pemesinan 

material inconel 718 yang dianggap sebagai material yang sulit dimesin. Pemesinan dilakukan 

dalam keadaan pemesinan menggunakan pelumas berkwantitas minimum yaitu sebesar 50 

ml/jam.Parameter pemotongan yang dipilih adalah kecepatan potong; 90, 120 dan 150 m/min), 

kadar pemakanan; 0,10 dan 0,15 mm/rev, dan kedalaman potong; 0,30 dan 0,50 mm. 

Pengamatan dan pengukuran dilakukan terhadap aus pahat dan umur pahat setiap kali 

pemotongan dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa  penggunakan MQL memberikan 

lebih baik terhadap aus yang berlaku pada  pahat potong.  Sebagian besar kegagalan pahat 

potong disebabkan oleh aus abrasive, dan aus tekuk pada muka rusuk.Pergerakan aus mata 

pahat cenderung lebih lambat pada pertengahan masa pemotongan dan pada akhir bergerak 

cepat hingga akhir umur pahat potong.Beberapa bentuk aus abrasive dan adhesive teramati 

pada muka rusuk bahkan material inconel melekat pada permukaan pahat potong. 

Kata Kunci :inconel 718, pahat karbida, MQL, aus dan umur pahat 

 

Pendahuluan 

Inconel 718 adalah salah satu bahan 

paduan berbasis nikel yang tahan bila 

bekerja pada lingkungan suhu tinggi. Sifat 

unggul bahan inconel 718 ini yaitu 

kemampuannya untuk mempertahan sifat-

sifat mekanik dan kimia  pada suhu tinggi 

sehingga menjadikan bahan ini sebagai 

bahan paduan ideal untuk aplikasi di bidang 

pembangkit generator dan komponen mesin 

pesawat luar angkasa. Sekitar 50% daripada 

paduan mesin pesawat luar angkasa terdiri 

daripada paduan berbasis nikel [1,2,3]. 

Bagaimanapun juga, paduan berbasis nikel 

banyak digunakan untuk aplikasi 

perlengkapan industri lepas pantai, reaktor 

nuklir, pembangkit minyak, industri proses 

makanan dan alat pengontrol polusi. 

Penggunaan bahan nikel secara besar-

besaran disebabkan karena  kemampuan 

bahan nikel yang tahan terhadap korosi, 

tahan terhadap lelah mekanik dan termal, 

beban termal mendadak, krip dan  tahan 

erosi pada suhu tinggi 

Pemesinan menggunakan Minimum 

Quantity Lubrication (MQL) atau 

pemesinan yang masih dikategorikan 

sebagai pemesinan mendekati kering (near 

dry machining) karena menggunakan 

jumlah aliran fluida antara 20 – 100 mL/jam 

[4]. Kemudian pemesinan MQL ini 

memiliki fungsi utama untuk meningkatkan 

umur pahat atau mengurangkan aus pahat 

yang terjadi sewaktu proses pemesinan. 

Sebagaimana dikatakan oleh peneliti 

sebelum ini bahwa pemesinan  dengan 

metode MQL dapat mengurangkan gesekan 

diantara pahat potong dan benda kerja 

sehingga dapat memperpanjang umur 

pahat. Penggunaan bahan bersifat 

pelumasan dapat mengurangkan gesekan 

dan penggunaanya dalam jumlah kecil 

dapat mengurangkan tingkat reaksi bahan 

potong dengan material pahat [5]. 
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Pahat karbida yang dilapisi dengan 

bahan super keras TiAlN adalah salah satu 

pahat yang banyak digunakan untuk 

pemesinan bahan paduan tinggi seperti 

titanium dan bahan berbasis nikel. Pahat ini 

dilapisi dengan metode Physical Vapor 

Deposition (PVD) sehingga diperoleh pahat 

dengan permukaan lapisan yang sangat 

keras dan ukuran butir kecil. Oleh 

karenanya, keadaan ini dapat 

mengurangkan gesekan antara pahat dan 

benda kerja. Sedangkan sistem pelumasan 

berkwantitas minimum (MQL) dipilih 

untuk mengurangkan gesekan antara pahat 

bubut dan benda kerja. Selain itu, fuida ini 

juga dapat berfungsi mengurangkan suhu 

pemotongan sewaktu proses pemesinan. 

Teknik ini juga akan menjaga lingkungan 

sekitar tidak terdegrasi oleh penggunaan 

bahan cairan yang berlebihan 

Pemesinan inconel 718 menggunakan 

pahat karbida dengan lapiran keras pada 

permukaan dapat meningkatkan 

produktifitas tetapi karena material ini 

dikategorikan sebagai material yang sulit 

dimesin sehingga pahat cenderung cepat 

rusak dan material mudah melekat pada 

permukaan pahat potong.Karena material 

inconel memiliki konduktifitas termal 

rendah maka aus dengan mudah dapat 

berlaku [5]. Oleh karena itu, pemesinan 

inconel 718 masih dilakukan pada 

kecepatan potong yang rendah, akan tetapi 

bila menggunakan pelumas, kecepatan 

potong dapat ditingkatkan hingga mencapai 

di atas 100 ml/jam. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapat karakteristik aus pahat potong, 

umur pahat potong dan jenis aus yang 

berlaku selama proses pemotongan inconel 

718 dengan metode pemotongan minimum 

quantity lubrication. 

 

Metodologi Penelitian 

Proses pemesinan dilakukan dalam 

keadaan Minimum Quantity Lubrication 

(MQL) dan  pada kecepatan potong tinggi 

menggunakan mesin bubut yang 

kendalikan dengan komputer. Pahat potong 

yang digunakan adalah jenis pahat karbida 

yang dilapisi dengan lapisan super keras 

TiAlN, yang dideposisikan secara physical 

vapor deposition. Lapisan tipis yang keras 

tersebut berguna untuk miningkatkan umur 

pahat karena lapisan tersebut dapat 

mengurangkan gesekan antara pahat dan 

benda kerja. Haus rusuk rata-rata (VB) 

diukur menggunakan mikroskop pengukur 

haus dengan pembesaran tertentu. Waktu 

pemotongan didapatkan dengan cara 

menggunakan stop wacth setiap kali satu 

kali pemotongan. Sedangkan aus rusuk  

juga dicatatkan setiap satu kali 

pemotongan. Pemotongan dihentikan 

apabila pada saat VB telah mencapai 0.3 

mm. Kerusakan permukaan bahan inconel 

718 yang telah dimesin diamati 

menggunakan mikroskop optik. 

Selanjutnya keadaan permukaan yang lain, 

kekerasan permukaan diukur menggunakan 

alat uji kekerasan berskala mikro.  

Parameter permesinan yang akan dilakukan 

adalah kecepatan potong sebesar; 90, 120 

dan 150 m/min, kadar pemakanan sebesar 

0,10 dan 0,15 mm/rev, dan kedalaman 

potong sebesar; 0,30 dan 0,50 mm 

 

 
Gambar 1. Setting pahat potong dan MQL 

pada mesin bubut 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 Pada bagian ini, hasil penelitian yang 

akan ditampilkan terdiri dari umur pahat 

potong, perkembangan aus yang berlaku 

selama proses pemesinan dan mekanisme 

aus yang diamati pada permukaan pahat 

potong. 

 

Perkembangan aus pahat potong. 
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Tabel 1 menunjukan data hasil 

pengukuran aus rusuk pahat potong pada 

kondisi pemotongan  kecepatan potong 120 

m/in, kadar pemakanan 0,15 mm/rev dan 

kedalaman potong sebesar 0,3 mm. 

Pemotongan dilakukan sebanyak 20 kali 

hingga mencapai aus tepi pahat (Vb) 

mencapai 0,3 mm. Satu kali pemotongan 

memerlukan waktu sekitar 22 detik – 30 

detik. Pemotongan dilakukan dalam 

rentang wakut yang tidak telalu lama, yang 

mana bertujuan untuk mendapatkan data 

progress aus yang lebih teliti.Jika 

pengamatan progress aus dilakukan dalam 

rentang waktu yang relatif pendek, maka 

perkembangan mekanisme aus juga dapat 

diamati dengan teliti [6].Pada akhir 

pemotongan  aus pahat potong Vb 

mencapai 0,327 mm. Nilai ini telah 

melebihi batas akhir umur pahat potong 

yang ijinkan oleh International Standard 

Organization (ISO), yang mana, hanya 

mensyaratkan nilai batas akhir Vb adalah 

0,3 mm [7]. 

 

Tabel 1. Data hasil pengukuran aus pahat 

pada kecepatan 120 m/min, pemakanan 

0,15 mm/rev dan kedalaman potong 0,3 

mm 

 
 

Progres aus yang berlaku pada 

pemotongan material inconel 718 dalam 

kondisi pemotongan menggunakan 

pelumas berkwantitas minimum  dengan 

parameter pemotongan kecepatan potongan 

120 m/min, kadar pemakanan 0,15 mm/rev 

dan kedalaman potong 0,3 mm (Gambar 2). 

Secara umum, hubungan antara aus pahat 

potong dan waktu pemotongan 

menggambarkan tiga daerah perkembangan 

aus yang berbeda, yaitu daerah membobol 

(break-in), pergerakan stabil (steady state) 

dan  daerah patah secara tiba-tiba 

(chatastropic). Pada penelitian jenis bahan 

yang sulit dipotong, perkembangan aus 

pahat potong cenderung membentukan tiga 

tahapan kawasan. Pemesinan tahap awal 

aus pahat potong bergerak secara cepat, 

diikuti pergerakan yang stabil dan 

selanjutnya pada akhir pemotongan pahat 

mengalami kerusakan secara mendadak 

[8,9]. 

 
Gambar 2.  Data hasil pengukuran dan 

progress aus pahat potong pada kecepatan 

potong 120 m/min, pemakanan 0,15 

mm/rev dan kedalaman potong 0,3 mm 

 

 Fenomena progress aus pahat yang 

yang relatif sama juga dapat dilihat pada  

kecepatan potong lebih tinggi, kecepatan 

potong 150 m/min, kadar pemakanan 

sebesar 0,10 mm/rev. dan kedalaman 

potong 0,5 mm.  Pola aus pahat yang 

berlansung secara cepat terjadi pada awal 

pemotongan, lalu diikuti dengan progress 

yamg telatif stabil dan kemudian diikuti 

oleh proses aus sempurnah sehingga 

menyebabkan pahat potong tidak dapat lagi 

digunakan. Disebabkan karena kecepatan 

potong yang tinggi, maka menghasilkan 
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suhu pemotongan yang tinggi pula, sebagai 

akibat dari pergesekan antara pahat potong 

dan benda kerja.Data hasil pengukuran aus 

pahat potong sebagaimana ditunjukan pada 

Tabel 2. 

 Sedangkan Gambar 3 merupakan 

progres aus pahat potong selama proses 

pemotongan mencapai 3 menit 21 detik.  

Pada kondisi ini, pahat potong telah 

mencapai 0,31 mm. jika dibandingkan 

dengan progres aus pada Gambar 2, maka 

didapatkan bahwa  dengan menaikan nilai 

kecepatan potong, secara signifikan 

menurunkan umur pahat potong (umur 

pahat menjadi lebih pendek). Pada Gambar 

2, daerah stabil  progres aus  cenderung 

lebih panjang dibandingkan dengan daerah 

stabil pada Gambar 3. Pada Gambar 2 

panjangnya lintasan daerah stabil diawali 

dari 30 sekon hingga mencapai 250 

sekon.sedangkan pada Gambar 3, 

panjangnya lintasan daerah stabil dimulia 

dari 70 sekon hingga mencapai 150 sekon. 

Dengan demikian dapat dikatakan, 

peningkatan kecepatan potong, disamping 

memperpendek umur pahat potong, juga 

menyebabkan memperpendek lintasan 

daerah stabil. 

 

Tabel 2. Data hasil pengukuran aus pahat 

pada kecepatan potong 150 m/min, 

pemakanan 0,10 mm/rev dan kedalaman 

potong 0,5 mm 

 

 

 
Gambar 3.  Data hasil pengukuran dan 

progress aus pahat potong pada kecepatan 

potong 150 m/min, pemakanan 0,10 

mm/rev dan kedalaman potong 0,5 mm 

 

Umur pahat potong karbida. 
 Gambar 4 dan Gambar 5 menunjukan 

umur pahat potong pada pemesinan inconel 

718 menggunakan pelumas berkwantitas 

minimum. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa umur pahat potong dipengaruhi oleh 

parameter kecepatan potong, kadar 

pemakanan dan kedalaman potong. Pada 

kecepatan potong 90 m/min, umur pahat 

potong  mencapai 10 min, sedangkan pada 

kecepatan potong 120 m/min, umur pahat 

potong hanya mencapai 6 min. Keadaan ini 

berlaku untuk semua kondisi pemotongan, 

sekalipun pada kadar pemakanan dan 

kedalaman potong yang berbeda-beda. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kecepatan potong, secara signifikan 

memberikan efek terhadap umur pahat 

potong.  Pada penelitian lain [8,10], 

mengungkapkan bahwa  umur pahat potong 

sangat ditentukan oleh kecepatan potong 

pada pemesian bahan super alloys. Kedua 

penelitian menggunakan material titanium 

yang juga dianggap sebagai material yang 

sulit dimesin.Bagaimanapun juga 

penelitian tersebut dilakukan tanpa 

menggunakan pelumas.Walaupun 

demikian, fenomena yang sama dapat 

diamati antaranya pengaruh kecepatan 

Umur (s) VB (mm)
0 0

30 0,0480
60 0,0850
88 0,1080

117 0,1240
146 0,1540
173 0,2040
201 0,3080

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0 100 200 300

V
b

 (
m

m
)

Umur (s)

1270



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-002 

 

 

potong yang signifikan dan kecenderungan 

umur pahat potong berbanding lurus 

dengan faktor kecepatan potong. 

 

 
Gambar 4.Umur pahat karbida pada 

kecepatan potong 90 m/min dengan kadar 

pemakanan dan kedalaman potong yang 

berbeda. 

 

 Pada kecepatan potong 120 m/min, 

dapat ditunjukan bahwa umur pahat pahat 

potong maksimum diperoleh sebesar 15 

min, yang mana  berlaku pada kadar 

pemakanan 0,10 mm/rev dan kedalaman 

potong sebesar 0,3 mm. Sedangkan umur 

pahat minimum dicapai sebesar 10 min, 

yang mana  berlaku pada kadar pemakanan 

0,15 mm/rev dan kedalaman potong sebesar 

0,5 mm. Hasil pengamatan ini menunjukan 

bahwa umur pahat potong berbanding lurus 

dengan pemilihan parameter pemotongan. 

Baik kadar pemakanan maupun kedalaman 

potong memberikan kontribusi terhadap 

umur pahat yang dihasilkan. Pemilihan 

kadar pemakanan dan kedalaman potong 

yang tinggi meningkatkan beban gesek dan 

gaya potong sewaktu proses pemesinan 

berlansung [11,12].Gaya gesek yang besar  

adalah sebagai akibat dari koefisian yang 

besar pula sehingga menimbulkan suhu 

yang lebih tinggi sewaktu proses 

pemesinan. Panas yang dihasilkan tersebut 

dapat menyebabkan pelemahan terhadap 

struktur pahat potong sehingga 

menyebabkan pahat lebih cepat mengalami 

aus atau rusak. 

 

 
Gambar 5.Umur pahat karbida pada 

kecepatan potong 120 m/min dengan kadar 

pemakanan dan kedalaman potong yang 

berbeda. 

 

Mekanisme aus pahat potong 
 Gambar 6 dan 7 menunjukan 

mekanisme aus  pahat potong pada bagian 

muka rusuk dan muka kawah  setelah 

dilakukan pemesinan hingga mencapai 

umur pahat maksimum (nilai Vb=0,3 mm).  

Gambar 6 menunjukan adalah sebagian 

material inconel 718  yang melekat pada 

permukaan ujung  sebelah atas.  

Melekatnya material benda kerja pada 

pahat potong disebabkan karena sifat 

material yang mudah bereaksi dengan 

material pahat [11]. Sebab lain yang 

menyebabkan material melekat adalah 

karena suhu yang dihasilkan selama proses 

pemesian tidak cukup untuk melepaskan 

material dari permukaan pahat potong [13]. 

 Kawasan aus pahat potong lebih 

parah berlaku pada bagian ujung, karena 

tidak berat beban pemotongan berada pada 

daerah muka rusuk-ujung jari-

jari.Demikian juga yang terlihat pada muka 

kawah, bahwa kawah yang paling dalam 

berada di kawasan sebelah ujung.Panjang 

area muka rusuk yang mengalami aus 

didasarkan kepada besarnya kedalaman 

potong yang dipilih. Kedalaman potong 
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sebesar 0,5 mm, memberikan bidang 

kontak yang lebih besar dibandingkan 

dengan kedalaman potong yang 0,3 mm. 

Hal ini berarti bidang yang menerima beban 

potong lebih besar sehingga kawasan yang 

mengalami arus sepanjang muka rusuk 

merata. 

 

 
 

Gambar 6. Aus muka rusuk dan muka 

kawah pahat potong pada kondisi 

pemotongan kecepatan potong 120 m/min, 

pemakanan 0,10 mm/rev dan kedalaman 

potong 0,5 mm 

 

Pemesinan material inconel 718 

menggunakan kadar pemakanan dan 

kedalaman yang lebih rendah menyebabkan 

aus yang berlaku lebih banyak terfokus 

pada ujung pahat potong (Gambar 7). 

Demikian juga aus muka kawah yang 

terjadi lebih banyak di bagian ujung mata 

pahat. Jika dibandingkan dengan Gambar 6, 

dimana beroperasi pada kecepatan yang 

sama, akan tetapi pada kadar pemakanan 

dan kedalaman yang berbeda. Dapat 

diamati dengan jelas bawah kedalam 

potong memberikan efek yang signifikan 

terhadap besarnya bidang yang mengalami 

aus.Sebagaimana dinyatakan oleh 

Boothroyd [6] bahwa kedalaman potong 

merupakan representative dari bidang 

kontak antara pahat potong dan benda kerja. 

Oleh karena itu, mekanisme aus pahat 

potong berkorelasi lansung dengan  

besarnya bidang kontak antara pahat potong 

dan benda kerja.  

 

 
 

Gambar 7. Aus muka rusuk dan muka 

kawah pahat potong pada kondisi 

pemotongan kecepatan potong 120 m/min, 

pemakanan 0,15 mm/rev dan kedalaman 

potong 0,3 mm 

 

Kesimpulan 

 

1. Progres aus yang terjadi pada 

pemesinan bahan inconel 718 

adalah aus membobol pada awal  

pemotongan dan diikuti progres 

aus stabil, selanjutnya aus bergerak 

cepat/mendadak diakhir 

pemotongan. 
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2. Umur pahat pahat potong 

maksimum diperoleh sebesar 15 

min, yang mana  berlaku pada 

kadar pemakanan 0,10 mm/rev dan 

kedalaman potong sebesar 0,3 mm. 

Sedangkan umur pahat minimum 

dicapai sebesar 10 min, yang mana  

berlaku pada kadar pemakanan 

0,15 mm/rev dan kedalaman 

potong sebesar 0,5 mm 

3. Mekanisme aus pahat potong 

adalah aus muka rusuk dan muka 

kawah berupa aus karena gesekan 

antara pahat potng dan benda kerja, 

bahkan pada muka rusuk terdapat 

material benda kerja melekat. 
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Abstract 

Welding is a manufacturing process that is used to joint the metal, because the weld 

joint has high strength, the process is simple and fast. One type of welding that has been used 

is TIG welding. This research aims to study the physical and mechanical properties of TIG 

welded joints on AA 5083 H116. 

The materials used in this research that is of 5083 H116 aluminum alloy with 3 mm of 

thickness. Welding torch process was done by varying the angle of 60o, 75o, 90o. Tests were 

conducted to observe the effect of TIG welding includes the testing of microstructure, Vickers 

hardness, tensile, and bending. 

The results of this research indicate that the angle variation of 90o welding torch, the 

resulting microstructure a larger grain size. The value of tensile strength, hardness, and bending 

strength was decreased values after the welding. The highest hardness produced by welding at 

90o of torch angle with 78.4 VHN0.1 values. While the material that has the highest of tensile 

strength and bending strength generated by welding with torch 60o angle value with tensile 

strength of 304,76 MPa and bending strength value of 431,66 MPa. 

 

Keywords: TIG welding, AA 5083 H116, microstructure, mechanical properties. 

 

Pendahuluan 

Pada zaman industri sekarang ini 

teknologi pengelasan telah banyak 

digunakan dalam bidang konstruksi dan 

permesinan. Hal ini merupakan pengaruh 

dari berkembangnya proses manufaktur. 

Secara umum pengelasan dapat diartikan 

sebagai suatu ikatan metalurgi pada 

sambungan logam atau logam paduan yang 

dilaksanakan pada saat logam dalam 

keadaan cair. Sekarang ini pengelasan 

merupakan pelaksanaan pekerjaan yang 

amat penting dalam teknologi produksi. Hal 

ini disebabkan teknologi las memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya 

konstruksinya lebih ringan dibanding 

dengan teknik penyambungan lainnya serta 

proses pengelasan lebih sederhana dan 

cepat sehingga dapat menghemat biaya 

produksi. 

Oleh karena itu, pengembangan 

teknologi las terus diteliti dan 

dikembangkan untuk mencapai suatu 

kondisi sambungan yang diinginkan. 

Aplikasi pengelasan diantaranya 

digunakan pada industri transportasi darat, 

laut, dan udara, penyambungan dua pelat 

atau poros dan lain-lain. Maka dari itu 

konstruksi las harus memperhatikan 

kesesuaian antara jenis material yang akan 

dilas dan metode yang digunakan dalam 

proses pengelasan, sehingga hasil dari 

pengelasan memiliki kekuatan sambungan 

yang bagus dan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

Salah satu material yang masih 

mengalami kesulitan dalam proses 

pengelasan dengan mengunakan metode las 

konvensional yaitu aluminium paduan. Hal 

ini salah satunya disebabkan oleh 

konduktifitas thermal aluminium yang 
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mendekati 2/3 konduktifitas thermal 

tembaga sehingga sulit 

mengkonsentrasikan pemanasan hanya 

pada daerah lasan saat dilakukan dengan 

menggunakan las TIG dan MIG. 

Dunia perindustrian saat ini mulai 

mempertimbangkan penggunaan logam 

paduan aluminium sebagai bahan utama 

dalam proses produksi. Industri perkapalan 

juga sudah mulai untuk menggunakan 

paduan aluminium untuk pembuatan kapal. 

Paduan aluminium yang banyak digunakan 

dalam proses pembuatan kapal adalah 

aluminium seri AA 5083 xxxx. Paduan 

aluminium 5083 merupakan paduan logam 

ringan karena mempunyai berat jenis 

kurang dari 4,5 [1]. Material tersebut dipilih 

karena mempunyai kekuatan tarik yang 

tinggi dan juga tahan terhadap korosi.  

Permasalahan yang ditimbulkan pada 

pengelasan konvensional aluminum paduan 

seperti yang diterangkan diatas, mendorong 

para ilmuwan untuk melakukan penelitian-

penelitian guna menemukan metode baru 

yang dapat memecahkan masalah tersebut. 

Salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah las TIG (Tungsten Innert Gas). TIG 

adalah metode pengelasan dimana busur 

listrik terjadi diantara elektroda yang tidak 

leleh dengan benda kerja. Sekeliling 

elektrodanya dihembuskan gas inert yang 

berfungsi sebagai pelindung terhadap 

kontaminasi udara dimana gas tersebut 

tidak bereaksi dengan zat apapun, sehingga 

tiap pencemaran terhadap pengelasan dapat 

dihindarkan. 

Proses pengelasan akan 

mengakibatkan penurunan kekerasan serta 

kekuatan tarik akibat proses rekristalisasi 

pada daerah lasan (nugget zone) saat 

pengelasan berlangsung. Hal ini perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui 

besar penurunan yang terjadi dan 

penyebabnya melalui beberapa pengujian. 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian 

sifat fisis dan mekanis dari Aluminium  

5083 xxxx setelah pengelasan. Diharapkan 

setelah diketahui perbandingan sifat-sifat 

tersebut, kelemahan yang dihasilkan pada 

las TIG dapat diminimalisir. 

Aljufri, dkk [2], melakukan penelitian 

pada sambungan las TIG paduan AA 5083 

dengan parameter variasi sudut kampuh 

pengelasan : 70, 80 dan 90 dan  arus 100 

A, 125 A, dan 150 A. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variasi sambungan yang optimal dengan 

menggunakan sudut V-tunggal dan kuat 

arus yang divariasikan pada sambungan 

material AA 5083 hasil pengelasan TIG 

terhadap kekuatan tariknya. Pada penelitian 

ini didapatkan bahwa pengelasan dengan 

sudut kampuh 90 dengan kuat arus 100 A, 

mempunyai kekuatan tarik rata-rata lebih 

baik dibandingkan sudut kampuh 70 dan 

80, kekuatan yang dihasilkan untuk sudut 

kampuh 70, 80, dan 90 adalah 78,85 MPa,  

96,82 MPa, dan 135,04 MPa. Faktor kuat 

arus sangat mempengaruhi kekuatan tarik 

lasan, kuat arus 100 A menghasilkan 

kekuatan las yang lebih baik dibandingkan 

125 A dan 150 A. 

Hussain, et al [3], telah melakukan 

penelitian las TIG pada bahan AA 6351 

dengan variasi kecepatan pengelasan 

menggunakan sambungan las V-tunggal 

yang memiliki sudut bevel dan tinggi bevel 

yang berbeda. Logam pengisi las (filler) 

yang digunakan adalah ER 6063. Penelitian  

menggunakan kecepatan pengelasan 0,3 

cm/detik, 0,6 cm/detik, 0,9 cm/detik, dan 

1,2 cm/detik. Sudut bevel 30, 40, 50, dan 

60 dengan tinggi bevel 1mm, 1,5mm, 2mm 

dan 2,5mm. Hasil penelitian menunjukkan 

tidak ada perubahan signifikan dalam 

kekuatan tarik pada kecepatan las 0,3 

cm/detik. Namun terjadi penurunan tiba-

tiba dalam kekuatan tarik pada kecepatan 

pengelasan 1,2 cm/detik karena tidak cukup 

penetrasi. Ada korelasi linier antara 

ketinggian bevel 1mm, 1,5mm, 2mm, dan 

2,5mm. Kekuatan tarik maksimum 230 

MPa pada kecepatan las 0,6 cm/detik untuk 

bevel 40 dan tinggi bevel 1,5. Hal ini 

menunjukkan kekuatan las lebih lemah dari 

logam dasar. Kekuatan tarik lebih tinggi 

dengan kecepatan las yang lebih rendah. 
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Sudut bevel sambungan las memiliki efek 

mendalam pada kekuatan tarik las, bevel 

sudut antara 30- 45cocok untuk kekuatan 

maksimum. 

Liu, et al [4] meneliti  tentang 

perbandingan hasil sambungan las TIG dan 

MIG pada AA 5083. Hasil struktur mikro 

pada lasan TIG tidak terlihat jelas adanya 

cacat pada pengelasan, sedangkan pada 

lasan MIG terlihat adanya porositas. 

Ukuran butir las TIG lebih besar dibanding 

dengan hasil pengelasan MIG dengan rata-

rata sebesar 38µm dan 11µm. Hasil uji tarik 

sambungan las TIG mempunyai kekuatan 

tarik maksimum (UTS) sekitar 296 MPa, 

sedangkan menggunakan las MIG 

mempunyai UTS sekitar 269 MPa. Hasil uji 

kekerasan adalah sebesar 79,83 VHN untuk 

pengelasan TIG dan 79,38 VHN pada 

pengelasan MIG. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil pengelasan 

pengelasan TIG lebih baik dibanding 

dengan pengelasan MIG ditinjau dari 

kekuatan tarik dan kekerasan hasil 

sambungan las tersebut. 

Hakem, et al [5] telah meneliti 

sambungan las AA 5083 pada pipa dengan 

menggunakan logam pengisi ER 5356. 

Parameter yang digunakan saat pengelasan 

adalah arus sebesar 80-160A. Setelah 

selesai proses pengelasan kekuatan tarik 

maksimum  (UTS) 257,73 MPa dan 

kekuatan luluh (YS) 246,59 MPa. Pada uji 

tarik patah terjadi pada sambungan las. 

Pada pengujian struktur mikro ukuran butir 

bervariasi antara 20µm dan 40µm. Hasil uji 

kekerasan antara 80 sampai 100 VHN, dan 

daerah paling lunak adalah daerah HAZ. 

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat 

untuk digunakan sebagai acuan, khususnya 

pada pengelasan pipa yang menggunakan 

aluminium paduan 5083. 

Tujuan pada penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh sudut pengelasan 

TIG terhadap sifat fisis dan mekanis 

aluminium AA 5083 H116 dan ER 5356. 

 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan bahan AA 

5083 H116 dengan ukuran 130 mm x 75 

mm x 3 mm dimana  arah pengelasan tegak 

lurus terhadap arah pengerolan dan 

komposisi kimianya disajikan pada Tabel 1. 

Pengelasan dilakukan dengan arus 60A,  

tegangan 20V, dan kecepatan las 

65mm/menit. Hasil lasan dipotong sesuai 

dengan jenis pengujian yang akan 

dilakukan yaitu uji mikro dan kekerasan 

Vickers, tarik, dan bending (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Spesimen uji mikro, tarik, dan  

bending. 

a)Pengujian Struktur Mikro 

Struktur mikro dipakai untuk 

menganalisa perubahan bentuk dan fasa 

bahan yang dipengaruhi oleh masukan 

panas pengelasan serta dapat menganalisa 

sifat material sambungan. Etsa yang 

digunakan 1 ml HF, 1,5 ml HCl, 2,5 ml 

HNO3, 9,5 ml aquades. Pengamatan 

gambar dilakukan dengan perbesaran 

100X, kemudian difoto di daerah logam las 

(weld metal), daerah terpengaruh panas 

HAZ (heat affected zone), dan logam induk 

(base metal) pada setiap spesimennya. 

Tabel 1 Komposisi kimia berdasarkan 

sertifikat (as received) 

Unsur Berat (%) 

Al 94.31 

Si 0.16 
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Fe 0.29 

Cu 0.022 

Mn 0.57 

Mg 4.50 

Cr 0.088 

Ni 0.0081 

Zn 0.021 

Ti 0.027 

  

b)Pengujian Kekerasan 

Pada penelitian ini pengujian 

kekerasan menggunakan metode Vickers 

dan dilakukan sesudah pengelasan. 

Pengujian ini menggunakan indentor 

berupa piramida intan dengan sudut 136 ̊ 

sesuai dengan standar ASTM E-92 [6]. 

Beban yang digunakan sebesar 100gram 

(0,1 kg). Kekerasan Vickers  ditentukan 

dengan persamaan (1) : 

 VHN = 
2𝑃 sin( 

𝜃

2
 )

𝑙2
  =1,854 

2l

P
                   ( 1 

) 

Dengan, 

P   = Beban yang digunakan, (0,1 kg) 

l  = Panjang diagonal rata-rata dari bekas 

penekanan, (mm) 

θ  = Sudut antara permukaan indentor intan 

yang berlawanan, (136 ̊ ) 

 

c)Pengujian Tarik 

Uji tarik dilakukan sesuai standar 

ASTM E8 [7] dengan spesifikasi ukuran 

sebagai berikut: 

 

Tebal specimen, a  = 3 mm 

Lebar, b                  = 25 mm 

Luas penampang, A= a x b     =75 mm2 

Radius fillet, R  = 25 mm 

Panjang ukur, Lo  = 5.65 √𝐴 

= 66,3 mm 

 

d)Pengujian Bending 

Dalam penelitian ini uji bending 

menggunakan metode three point bending. 

Pengujian bending dilakukan sesuai standar  

ASTM D790 [8] dengan spesifikasi ukuran 

sebagai berikut : 

Tebal  = 3 mm 

Panjang = 100 mm 

Lebar  = 12.7 mm 

Jarak tumpuan = 50 mm 

Nilai kekuatan bending dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan (2): 

σb = 
3 𝑃𝐿

2 𝑏𝑑2                                             (2) 

dengan : σb = Tegangan bending, MPa

  

               P  = Beban, N 

               L  = Jarak tumpuan, mm 

                b  = Lebar, mm 

                d  = Tebal specimen, mm 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a)Hasil Pengujian Struktur Mikro 

Pengamatan struktur mikro 

dilakukan dengan menggunakan mikroskup 

optik dengan perbesaran 100X dan untuk 

struktur makro dengan perbesaran 15X. 

Pengambilan foto makro mencakup 3 

daerah yang berbeda yaitu logam las (WM), 

daerah terpengaruh panas (HAZ), dan 

material induk (BM) ditunjukkan pada 

Gambar  2, yang dibatasi dengan garis strip-

strip. 

Gambar 3 ditunjukkan struktur mikro 

daerah base material (BM) bentuk butir 

cenderung pipih dan batas butir yang halus. 

Hal ini terjadi akibat proses roll (H116) saat 

proses pembuatan material. Strukturmikro 

daerah HAZ, butir mengalami perubahan 

bentuk dan ukuran jika dibandingkan pada 

daerah base material seperti ditunjukkan 

pada Gambar 4. Pada daerah HAZ 

presipitat Mg2Al3 menjadi butiran-butiran 

kasar karena pengaruh panas dari proses 

pengelasan. Ini menyebabkan pengaruh 

proses pengerolan menghilang karena 

pertumbuhan butir pada daerah HAZ. 

Harga kekuatan pada daerah HAZ menurun 

akibat butir yang mengalami pembesaran. 
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Gambar 2. Foto  makro daerah WM, HAZ, 

dan BM untuk sambungan las TIG AA 

5083 H116 dan ER 5356  dengan sudut 

torch: (a) 60, (b) 75, (c) 90.    

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Foto strukturmikro pada daerah 

base material (BM) sambungan las TIG 

AA 5083 H116 dan ER 5356 dengan sudut 

torch:(a) 60, (b) 75, (c) 90. 

Daerah logam las (weld metal) pada 

Gambar 5 mengalami pembekuan dan 

menghasilkan struktur mikro berupa 

butiran-butiran yang kecil, hal ini terjadi  

karena adanya rekristalisasi pada suhu 

tinggi dan butir-butir tersebut kehilangan 

orientasi kristal. Ukuran butir yang 

dihasilkan pada daerah weld metal sudut 

60 lebih halus dan kecil dibandingkan 

dengan sudut 75 dan 90, hal ini 

dimungkinkan masukan panas yang lebih 

kecil. 

 

1000 

µm 

1000 µm 

1000 

µm 
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Gambar 4. Foto strukturmikro pada daerah 

HAZ sambungan TIG AA 5083 

H116 dan ER 5356 dengan sudut 

torch: (a) 60, (b) 75,  (c) 90. 

b)Hasil Pengujian Kekerasan 

Gambar 6 ditunjukkan bahwa nilai 

kekerasan spesimen dengan variasi sudut 

60 pada bagian daerah HAZ cenderung 

turun. Hal ini disebabkan karena adanya 

pengaruh proses mekanis dan panas di 

daerah HAZ  pada saat pengelasan. 

Sedangkan pada variasi sudut 75 pada 

bagian BM terjadi kenaikan nilai kekerasan 

dimungkinkan munculnya presipitat Mg2Si 

yang diduga pengaruh dari unsur silicon. 

Pada Gambar 6 dapat dilihat juga nilai 

kekerasan yang paling tinggi untuk daerah 

las ditunjukkan oleh spesimen dengan 

variasi 90, nilai kekerasannya adalah 

sebesar 78,4 VHN, sedangkan untuk nilai 

kekerasan daerah las  

 

 

 

 
Gambar 5. Foto struktur mikro pada daerah 

weld metal sambungan las TIG AA 5083 

H116 dan ER 5356 dengan sudut torch : (a) 

60,  (b) 75,  (c) 90. 

dengan sudut 60 adalah 77,5 VHN dan 

sudut 75 sebesar 72,6 VHN. Pada Gambar 

6 juga terdapat kenaikan kekerasan di 

daerah HAZ. Daerah las mempunyai 

kekerasan lebih tinggi lalu semakin menuju 

ke bagian HAZ, nilai kekerasannya 

semakin menurun. Nilai kekerasan  

terendah terjadi pada pengelasan  dengan 

sudut 60 sebesar 50,9 VHN pada jarak 
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2mm dari titik pusat las, sedangkan pada 

sudut 

75 nilai kekerasan terendahnya 60,4 VHN 

pada daerah HAZ dan sudut 90 nilai  

kekerasan terendahnya adalah sebesar 63,3 

VHN pada jarak 4mm dari titik pusat las. 

 
Gambar 6. Perbandingan distribusi nilai  

kekerasan las TIG dengan sudut torch : 

60, 75,  90, pada AA 5083 H116 dan 

ER 5356 

c)Hasil Pengujian Tarik 

Nilai kekuatan tarik pada as 

received adalah sebesar 346.2 MPa [9]. 

Nilai kekuatan luluh (yield strength) 

spesimen yang tertinggi adalah pada sudut 

90 sebesar 

 
Gambar 7. Hasil pengujian tarik 

sambungan las TIG AA 5083 H116 

172,26 MPa dengan ukuran butir struktur 

mikro yang cenderung besar dan yang 

kekuatan luluh terendah adalah spesimen 

dengan sudut 60 sebesar 165,28 MPa, 

dimana ukuran butir struktur mikro yang 

cenderung kecil. Namun spesimen dengan 

sudut 60 mempunyai kekuatan tarik 

maksimum (UTS) yang paling besar 

dengan 304,76 MPa dan spesimen dengan 

sudut 75 mempunyai kekuatan tarik paling 

rendah  sebesar 282 MPa.  

Pengelasan TIG sudut 60, 75, dan 90 

menghasilkan sambungan las yang bersifat 

ulet yang ditandai dengan adanya necking 

pada bekas patahan ujinya. Patahan yang 

dihasilkan pada las TIG dengan sudut 60 

terletak pada daerah HAZ, hal ini 

berbanding lurus dengan hasil uji kekerasan 

dimana harga kekerasan pada daerah HAZ 

menurun. 

 

d)Hasil Pengujian Bending 

 Hasil pengujian bending 

menunjukkan nilai kekuatan bending 

maksimal yang dapat diterima dari 

spesimen yang diuji. Hasil dari pengujian 

bending ditunjukkan pada Gambar 8. Nilai 

kekuatan bending pada as received adalah 

sebesar 643.21 MPa (rata-rata dari 659,94 + 

626,48)  [9]. 

 
Gambar 8. Hubungan sudut pengelasan 

terhadap nilai kekuatan bending 

 

Pada Gambar 8 ditunjukkan bahwa 

pengujian yang dilakukan dengan metode 

face bend (bending permukaan las) pada 

permukaan material yang sudah dilas, 

kekuatan bending tertinggi didapatkan pada 

sudut torch 60 sebesar 431,66 MPa. 

Sedangkan nilai kekuatan bending yang 

paling rendah terjadi pada sudut torch 75 

sebesar 394.41 MPa. Hasil dari pengujian 

dengan metode root bend (bending akar las) 

terlihat kekuatan bending tertinggi 

dihasilkan pada sudut torch 60 sebesar 

415,08 MPa. Sedangkan nilai paling rendah 
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terjadi pada sudut torch 75 sebesar 248.83 

MPa. Selanjutnya, kekuatan bending 

dengan metode root bend mengalami 

penurunan pada spesimen dengan sudut 

75,dan 90. Hal ini terjadi karena hasil 

lasan kurang bagus yaitu adanya cacat akar 

las yang mengakibatkan sobek merata pada 

akar las. Sehingga pada uji dengan metode 

root bend memiliki nilai kekuatan yang 

rendah. 

Kesimpulan dan Saran 

a. Berdasarkan pengamatan struktur 

mikro untuk spesimen dengan sudut 

pengelasan yang berbeda 

memperlihatkan munculnya presipitat. 

Semakin besar sudut pengelasan maka 

presipitat dan ukuran butir semakin 

besar. 

b. Pengujian mekanis dari sambungan las 

dengan variasi sudut pengelasan yang 

berbeda memperlihatkan nilai 

kekerasan menurun, kekuatan tarik dan 

kekuatan bending tertinggi dihasilkan 

sudut torch 60 sedangkan untuk yang 

paling rendah terjadi pada sudut torch 

75. 

c. Perlu diteliti lebih lanjut menggunakan 

SEM dan EDS khususnya untuk 

menyakinkan presipitat yang terjadi 

Mg2Al3 dan atau MgSi2. 
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Abstrak 

Injection molding merupakan proses pembuatan produk plastik dengan pencetakan secara siklus. 

Dibandingkan dengan jenis proses produksi plastik lainnya, injection molding memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan produk dengan geometri yang komplek.  Siklus proses meliputi penutupan 

molding, injeksi plastik ke dalam molding, menahan cairan dengan tekanan dalam waktu tertentu (fase 

holding), pendinginan produk dalam molding, dan pengeluaran produk, siklus ini akan berulang terus 

menerus. Setiap tahapan dalam siklus proses akan memberikan pengaruh pada hasil akhir produk. Pada 

fase injeksi bekerja tekanan dan kecepatan yang tinggi untuk memastikan cairan plastik masuk ke dalam 

molding secepat mungkin, kemudian tekanan berganti menjadi tekanan tahan. Fase holding semestinya 

dilakukan dengan memberikan pasokan cairan plastik tambahan ke dalam molding yang akan bekerja 

menahan dan menekan cairan yang telah memenuhi rongga cetak dalam waktu tertentu hingga gate 

mengalami pembekuan. Karena waktu proses yang singkat, fase ini seringkali tidak terlalu diperhatikan 

dalam aplikasi praktis di Industri bahkan pada beberapa kasus dilewatkan. Fokus penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan data pengaruh variasi tekanan dan waktu tahan terhadap kualitas produk. Besarnya 

tekanan dan lamanya waktu tahan dalam fase ini selalu diupayakan sekecil mungkin untuk menghindari 

ketegangan pada produk dan untuk mencapai waktu siklus proses yang sesingkat – singkatnya, namun 

tetap mentargetkan kualitas yang optimal. Dua parameter yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 

adalah tingkat penyusutan (shrinkage) dan berat produk. Nilai penyusutan yang rendah dan berat produk 

yang stabil menunjukkan kualitas yang baik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan mesin Injeksi 

berkapasitas pencekaman sebesar 70 ton dan molding spesimen dua cavity. Sedangkan bahan plastik 

yang digunakan adalah Polypropylene homopolimer. 

Kata kunci : Injection Molding; holding pressure; holding time; shrinkage; berat produk 

 

Pendahuluan 

Injection Molding adalah proses yang 

populer digunakan dalam pembuatan 

produk plastik karena kemampuannya 

menghasilkan geometri produk yang 

komplek dalam satu siklus yang cepat dan 

memiliki tingkat reproduksi yang tinggi 

(Gert Burkhardt, 2002). Siklus proses 

terbagi atas beberapa tahapan yaitu: 

- Penutupan mold 

- Injeksi plastik ke dalam mold 

- Tahapan Holding 

- Pendinginan produk 

- Plastisasi plastik dalam barel 

- Pembukaan dan pengeluaran produk 
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Siklus berulang dan setiap tahapan 

memberikan kontribusi pada pencapaian 

kualitas produk. 

Fase holding adalah tahapan yang terjadi 

setelah plastik cair diinjeksikan memenuhi 

rongga cetak. Fase ini diperlukan untuk 

memberikan supply tekanan tambahan pada 

plastik dalam rongga cetak dan ditahan 

dalam waktu tertentu hingga plastik 

mengalami solidifikasi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menentukan 

pengaruh dari aplikasi variasi nilai tekanan 

dan waktu holding terhadap kualitas produk 

hasil injeksi yang dilihat dari stabilitas berat 

dan penyusutan (shrinkage) yang terjadi.  

 

Deskripsi Alat dan Bahan 

Mesin injeksi yang digunakan adalah 

Meiki dengan kapasitas pencekaman 70 

ton. Sebuah molding dengan 2 rongga cetak 

(2 cavities mold) dipasang pada mesin 

injeksi. Mold ini menghasilkan produk 

berupa dumbell spesimen sesuai DIN ISO 

527 – 1A yang akan diamati perubahan 

kualitasnya saat diaplikasikan variasi 

holding.  

 

 
Gambar 74. Spesimen Cetak 

  

Bahan plastik yang diinjeksikan ke 

dalam mold adalah Polypropylene (PP) 

homopolimer dengan data terkait proses 

sebagai berikut: 

- Titik lebur: 173 °C 

- Melting index: 20 g/10 min pada 

suhu 230 °C. 

- Massa jenis pada suhu ruang : 0.905 

g/cm3 

- Rekomendasi suhu pencairan: 220 - 

260 °C 

- Suhu mold:   30 – 60  °C 

(sumber: Borealis A/S) 

Besarnya penyusutan (shrinkage) diukur 

dengan dial indikator yang disusun seperti 

gambar di bawah ini: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 75. Pengukur shrinkage 

 

Sedangkan peralatan lain yang 

diperlukan adalah: pengukur waktu, 

pyrometer dan timbangan digital.  

 

Prosedur Penelitian 

1. Penyetelan suhu barel. 

Suhu heating band/zona terakhir diujung 

barel disetel sesuai suhu pencairan yang 

direkomendasikan yaitu 230 °C. Suhu pada 

tiga zona sebelumnya secara berurutan 

dikurangi 20 ° C. Untuk bahan PP, suhu di 

bagian hopper disetel 35 – 45°C. Suhu ini 

diperlukan untuk pre kondisi bahan agar 

dapat dengan mudah dipindahkan ke bagian 

depan barel. 

2. Penyetelan suhu mold 

Suhu molding menentukan kecepatan 

pendingingan produk. Dalam kasus ini suhu 

mold disetel 40 °C. 

3. Mengatur kecepatan screw 

Sesuai standard, kecepatan ulir berkisar 

dari 0,05 – 0,2 m/s  

4. Mengatur putaran screw 

 

Pengukura

n 

Longitudi

nal  

Transvers

al (far 

gate) 

Transversal  

(near gate) 
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Untuk menghitung putaran screw 

berdasarkan kecepatan menggunakan 

rumusan: 

ndv   sehingga 
d

v
n





 (1) 

Maka untuk v = 0.1 m/s, 

N = 47 rpm. 

Di mana n adalah putaran screw maksimal.  

5. Tekanan balik/back pressure diatur 

sebesar 100 bar 

6. Dosing volume/stroke 

Sesuai rumus perhitungan dari ATI-

Basell, massa jenis plastik cair adalah 

sekitar 85% dari massa jenis bahan pada 

suhu ruang. Maka  

ρ melt = 0,85 x 0,905 (g/cm3) 

= 0,769 g/cm3 

Berat produk secara teoritis, termasuk 

runner system adalah m= 29,37 g, sehingga 

volume cairan  

V = 29,37 (g) / 0,79 (g/cm3) = 37,2 cm3 

 hdV  2

4


    (2) 

Maka langkah (stroke) dari screw menjadi 

 3
)4(

42,37
2








h  cm 

Langkah total adalah h + cushion 

 = 30 + 3 = 33 mm 

7. Asumsi awal tekanan holding 

Sebelum mencapai nilai tekanan 

holding yang ideal, pada awal trial tekanan 

holding diasumsikan 40% hingga 50% dari 

tekanan injeksi. Tekanan injeksi diambil 

sebesar 1000 bar, maka tekanan holding 

disetel sebesar  500 bar. Namun untuk 

memastikan bahwa switch over point 

bekerja secara benar, pada awalnya tekanan 

holding disetel 0. 

8. Waktu pendinginan 

Rumusan berikut ini adalah 

perhitungan untuk penentuan waktu 

pendinginan dari bahan PP yang diambil 

dari ATI – Basell 

tc = 3,67 x s2   (3) 

di mana: 

- tc = waktu pendinginan

 (detik) 

- s = tebal produk  (mm) 

untuk tebal produk = 2,86 mm, maka 

 tc = 3,67 x (2,86)2= 30 s 

jika waktu holding diambil 2 detik maka  

 tc = 30 – 2 = 28 detik 

9. Gaya pencekaman 

Gaya pencekaman adalah gaya yang 

menahan mold terhadap tekanan cavity dari 

arah nozzle sehingga molding dapat tertutup 

rapat selama proses injeksi dan tidak ada 

cairan plastik yang meluber keluar. Gaya 

pencekaman dihitung dengan rumus:  

 F = P x A   (4) 

Di mana: 

- F = gaya cekam   (N) 

- P = tekanan cavity  

 (Mpa) 

- A = area proyeksi produk dan 

runner (mm2) 

P = 615 bar = 61,5     MPa 

A = 2 x 215 x 20 = 8600 mm2 

Sehingga gaya pencekaman  

F = 61,5 (N)  x  8600 (mm2) = 528900 N 

Atau F = 52, 89 ton. 

Jadi mesin injeksi Meiki dengan kapasitas 

pencekaman 70 ton memenuhi. 

10. Purging 

Setelah semua parameter proses 

dimasukkan ke dalam panel mesin, perlu 

dilakukan prosedur purging yaitu 

pengosongan sisa bahan yang ada di barel 

sisa dari proses sebelumnya dan 

mengisinya dengan bahan yang digunakan 

dalam pengujian yaitu PP.  

11. Pengujian 

 

Tabel 18. Parameter Proses 
Suhu [°C] 

Hopper  40 

Zona 1 190 

Zona 2 210 

Zona 2 230 

Nozzle 230 

Mold (Movable part) 

Mold (Fixed part) 

40 

40 

Tekanan [Bar] 

Tekanan Injeksi (limit) 1000 
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Tekanan Injeksi (aktual) 800 

Tekanan holding (awal) 500 

Back Pressure 100 

Stroke & switch over point [mm] 

Dosing stroke (perhitungan) 

Dosing stroke (aktual) 

33 

37 

Switch over point 4,5 

Waktu [s] 

Waktu holding  2 

Waktu pendinginan 28 

Kecepatan [m/s] 

Kecepatan ulir 0,2 

Putaran [rpm] 

Putaran Screw 85 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Parameter Percobaan 

Jumlah percobaan yang dilakukan 

adalah 10 kali untuk setiap parameter 

setting. Kesetimbangan suhu harus 

ditetapkan sebelum mengambil data hasil 

percobaan, sehingga jumlah shot minimum 

untuk tiap percobaan adalah 15 kali. 

Sampel uji ditandai dengan nomor trial 

sebelum dipotong dari runner dan 

ditimbang beratnya.  

Pengukuran processing shrinkage 

dilakukan 24 jam setelah sampel keluar dari 

molding. Sedangkan perubahan parameter 

yang dilakukan saat percobaan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 19. Data Parameter Percobaan 

Parameter 
Tria

l 1 

Tria

l 2 

Tria

l 3 

Tria

l 4 

Tria

l 5 

Tekanan [Bar] 

Tekanan 

Injeksi 

100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

Tekanan 

Holding  

700 700 700 350 900 

Langkah dan Posisi [mm] 

Melt 

cushion 

3,5 2,5 2,2

4 

4,6

7 

1,0

2 

Switch 

over point 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Screw 

back stop 

37,8 37,

8 

37,

9 

37,

9 

37,

9 

Waktu [detik] 

Waktu 

Holding  

3 10 15 15 15 

Waktu 

pendingin

an 

16 9 4 4 4 

Waktu 

Injeksi 

1,12 1,1

2 

1,1

2 

1,1

2 

1,1

2 

Waktu 

Plastisasi 

12,0

4 

12,

7 

12,

8 

12,

7 

12,

8 

Cycle 

time 

20,6 28,

2 

33,

2 

33,

2 

33,

2 

 

  

2. Processing Shrinkage 

Processing shrinkage dihitung dengan 

mengambil rata-rata nilai penyusutan arah 

longitudinal dan transversal. Perhitungan 

dilakukan secara otomatis dengan program 

komputer dengan rumusan sebagai berikut: 

Rata – rata shrinkage arah longitudinal: 

%100



cavity

partcavity

long
l

ll
S

 (5) 

 

Rata – rata shrinkage arah transversal: 

%100








ngcavity

ngpartngcavity
ngtrans

w

ww
S

 
(6) 

 

%100








fgcavity

fgpartfgcavity
fgtrans

w

ww
S

 
(7) 

 

Total Processing Shrinkage menjadi: 

 
fgtransngtranslongtotal SSSS   2

4

1
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(8) 

Di mana: 

- long   = longitudinal 

- trans  = transversal 

- ng   = dekat gate 

- fg    = jauh dari gate 

- w  = lebar 

 

3. Pengaruh holding pressure dan 

holding time terhadap tekanan cavity 

Pengaruh dari perubahan holding time 

dan holding pressure terhadap cavity 

pressure diselidiki dengan melakukan 5 

percobaan dengan parameter yang berbeda 

seperti terlihat pada tabel 2. Nilai tekanan 

cavity, waktu injeksi dan tekanan injeksi 

serta berat sampel dicatat dan digambarkan 

dalam grafik berikut ini. 
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Gambar 76. Pengaruh waktu holding 

terhadap tekanan cavity 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5 10 15 20 25

Time [s]

C
av

it
y 

P
re

ss
u

re
 [

b
ar

] Holding pressure 700 bar

Holding pressure 350 bar

Holding pressure 900 bar

Gambar 77. Pengaruh tekanan holding 

pressure terhadap tekanan cavity. 

 

Pada percobaan ke 1 digunakan waktu 

holding 3 detik dan tekanan holding 700 

bar, tekanan cavity maksimum adalah 455 

bar, dan tekanan injeksi maksimum sebesar 

854 bar. Terjadi penurunan tekanan secara 

tiba-tiba (kurva menurun lebih awal 

daripada percobaan 2 dan 3). Hal ini terjadi 

karena waktu holding lebih rendah daripada 

titik sealing dari gate molding, tekanan 

dalam rongga cetak akan tertarik kembali 

ke arah sistem injeksi dan cairan mengalir 

balik ke arah barel. Kondisi ini disebut 

dengan back flow. Back flow harus 

dihindari karena akan berpengaruh pada 

kualitas produk dari segi geometrinya. 

Akan terjadi cekungan / sink mark di daerah 

dekat gate. Peningkatan waktu tahan 

menjadi 10 detik dan 15 detik memberikan 

efek perubahan pada kurva di mana terlihat 

hilangnya back flow. Sementara itu tekanan 

cavity, tekanan injeksi, berat spesimen dan 

penyusutan (shrinkage) tidak secara 

signifikan mengalami perubahan saat 

waktu holding diganti dari 10 detik ke 15 

detik.  

 

4. Over loading: Pengaruh pada berat 

sampel.  

Overloading menunjukkan adanya 

penggunaan tekanan berlebihan dan adanya 

sisa tekanan pada saat pengeluaran produk 

(demolding) dilakukan ( terlihat pada 

gambar 5 di mana Y merupakan sisa 

tekanan saat molding dibuka). Hal ini akan 

mengarahkan pada terjadinya orientasi 

berlebihan dan distorsi pada sampel, atau 

juga dapat terjadi luberan cairan / flash.  

Dari percobaan ke 1 hingga ke 3 dengan 

variasi tekanan holding dari 900 bar hingga 

1100 bar, tidak terlihat perubahan tekanan 

berlebihan pada kurva saat demolding. Hal 

ini berarti pada nilai tekanan tersebut 

meskipun cukup tinggi namun belun 

menyisakan tekanan sisa (internal) dalam 

spesimen. Tetapi saat tekanan dinaikkan 

menjadi 1170 bar, efek over loading terjadi, 

yang membawa pengaruh pada beberapa 

faktor yaitu berat spesimen,  cycle time, dan 

biaya. Berat spesimen akan meningkat 

akibat tekanan holding/packing yang tinggi 

pada cairan plastik di dalam mold. 

Peningkatan tekanan cavity ditunjukkan 

pada kurva gambar 5 (diberi lingkaran 

titik), efek ini terjadi karena terbukanya 

molding dalam waktu sangat singkat akibat 

tekanan holding yang tinggi. Pembukaan 
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cavity ini membuat supply cairan yang 

seharusnya masuk dan memampatkan 

molding mengalir balik karena gate sudah 

membeku dan molding kembali menutup, 

volume cairan tambahan mengalami 

kompresi. Sebagai akibatnya  tekanan 

cavity meningkat, kondisi ini juga disebut 

dengan injection compression. Gambar 6 

menunjukkan hubungan antara tekanan  

holding dengan berat spesimen. Pada nilai 

tekanan holding tertentu, berat spesimen 

mencapai kondidi konstan, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa tekanan holding yang 

sesuai adalah 1100 bar.  
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Gambar 78. Demolding spesimen saat 

tekanan overload  
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Gambar 79. Tekanan holding vs berat 

spesimen 

5. Pengaruh Waktu Holding dan 

Tekanan Holding terhadap Shrinkage 

dan Berat Spesimen. 

Dimensi spesimen lebih kecil dari 

ukuran molding akibat terjadinya 

penyusutan (shrinkage), perbedaan ukuran 

ini dinyatakan dalam persen. Shrinkage 

diukur 24 jam setelah keluar dari molding 

agar spesimen agar tercapai kesetimbangan 

thermal dengan suhu sekitarnya dan post 

shrinkage sudah tidak terjadi. Pengukuran 

dilakukan dengan alat ukur linear seperti 

pada gambar 2 yang mengukur shrinkage 

dalam arah longitudinal dan transversal 

baik pada posisi near gate maupun far gate. 

Sebagian besar hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa nilai shrinkage pada 

arah transversal lebih tinggi dibandingkan 

arah longitudinal. Hal ini disebabkan 

karena lebih banyak orientasi molekular 

terjadi pada arah longitudinal. Penyusutan 

transversal di daerah far gate juga lebih 

tinggi daripada  daerah near gate, hal ini 

diakibatkan oleh perbedaan tekanan di 

kedua daerah tersebut. Tekanan yang 

masuk ke molding akan mengalami 

penurunan jika jaraknya semakin jauh dari 

gate. 
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Gambar 80. Waktu holding vs berat 

Percobaan 1 dengan waktu holding 3 

detik dan tekanan 700 bar menghasilkan 

shrinkage yang mendekati seragam di 

semua arah, sementara percobaan 2 dengan 

waktu holding 10 detik dan tekanan 700 bar 

menghasilkan rata-rata shrinkage yang 

persis sama  di daerah far gate dan near 

gate dalam arah transversal. Peningkatan 

waktu holding menjadi  15 detik dan 

tekanan holding menjadi  900 bar 

memberikan pengaruh pada penurunan 

shrinkage. 

Target dari tekanan holding adalah 

untuk menekan cairan masuk ke molding 

dan memberikan post supply serta 

mencegah terjadinya  backflow. Diperlukan 

waktu untuk menahan cairan di dalam 

mold. Dalam gambar 8 ditunjukkan bahwa 

berat konstan tercapai dalam waktu tahan 

10 detik atau lebih.  

Sedangkan pada gambar 9 ditunjukkan 

bahwa jika waktu holding meningkat, nilai 
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rata-rata penyusutan akan menurun. Hal ini 

terlihat jelas dari waktu 3 detik menjadi 10 

detik. Namun pada waktu 10 dan 15 detik, 

perubahan penyusutan tidak signifikan. 
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Gambar 81. Waktu holding vs berat part 
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Gambar 82. Waktu holding vs rata-rata 

penyusutan 
 

Tabel 3 dan gambar 10 

menggambarkan bahwa peningkatan 

tekanan holding memberikan pengaruh 

terhadap berat sampel. Dengan peningkatan 

tekanan holding maka semakin post supply 

cairan masuk ke molding. Berat sampel 

akan melebihi berat normal dan dapat 

menghasilkan flashing, orientasi berlebihan 

dan distorsi.  

Tabel 20. Hasil Percobaan 3 - 5 
Holding 

pressure 

[bar] 

Average 

shrinkage 

 [%] 

Part 

weight 

[gr] 

350 
2.221 8.205 

700 
1.849 8.309 

900 
1.702 8.394 

 Tekanan holding yang tinggi namun 

tidak menggerakkan molding akan 

memampatkan cairan dan menurunkan 

shrinkage pada sampel. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa sampel memiliki stabilitas 

dimensi yang lebih baik pada tekanan 

holding yang meningkat (lihat gambar 11).  
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Gambar 83. Tekanan holding vs berat 

sampel 
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Gambar 84. Tekanan holding vs 

Penyusutan rata-rata 

 

Kesimpulan 

1. Terdapat dua metoda untuk 

menentukan waktu holding yang 

sesuai terkait dengan titik sealing 

gate. Yang pertama dengan trial 

peningkatan holding time hingga 

menemukan waktu di mana berat 

mencapai nilai konstan. Metode kedua 

dilakukan melalui  trial peningkatan 

waktu tahan dan dicapai tekanan 

cavity konstan meskipun waktu 

holding ditingkatkan.  Aplikasi 

tekanan holding yang tinggi akan 

menghasilkan produk dengan berat 

yang lebih tinggi/stabil dan rata-rata 

penyusutan rendah. Berat sampel akan 

meningkat jika waktu holding disetel 

lebih lama. Lamanya waktu holding 

juga akan menurunkan rata-rata 

penyusutan 
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2. Jenis tekanan holding yang 

menghasilkan produk ideal: Holding 

dengan tekanan tinggi namun dalam 

waktu yang singkat, distribusi tekanan 

dan cairan dalam molding akan lebih 

baik dan menghasilkan produk dengan 

kualitas lebih tinggi, perbedaan 

penyusutan kecil, lengkungan 

(warpage) lebih kecil dan orientasi 

molekul juga lebih minimal terjadi.   
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Abstrak 
Las gesek (Friction Stir Welding) sejak diperkenalkan oleh The Welding Institute pada tahun 

1991, diharapkan dapat mengisi kelemahan dari proses las fusi dalam menyambung logam 

dengan sifat mampu las yang rendah semisal aluminium. Kwalitas sambungan las gesek 

ditentukan oleh ikatan mekanik yang terjadi dan tentunya pengulangan lintasan mempengaruhi 

kwalitas dari ikatan mekanik tersebut. Eksperimen dilakukan dengan mengaplikasikan las fusi 

pada plat aluminium dengan tebal 3,5mm dan jumlah pengulangan dilakukan mulai 1 (tanpa 

pengulangan) hingga 5 kali.  Parameter lain dijaga konstan dan kwalitas sambungan dievaluasi 

berdasar kekuatan tariknya. Evaluasi foto makro dan uji kekerasan dilakukan untuk 

memperdalam analisa. Kekuatan tarik tertinggi diperoleh pada pengulangan lintasan 3 kali. 

Dengan pengulangan 3x diperoleh kekuatan tarik hingga 74,21 MPa yakni 99% kekuatan 

logam induk. Didukung data evaluasi foto makro dapat disimpulkan dengan peningkatan 

jumlah lintasan akan meningkatkan ikatan mekanik yang terjadi pada stir zone yang merupakan 

bagian kritis dari sambungan. Pada sisi lain, penerapan ulang FSW menyebabkan pengerasan 

regangan yang tidak homogen yang cenderung menurunkan kekuatan sambungan secara 

keseluruhan. Sehingga kwalitas sambungan neto merupakan kompromi perbaikan ikatan 

mekanik dan ketidak homogenan tersebut. 

Kata kunci : Friction stir welding, stir zone, ikatan mekanik.  

 

Pendahuluan 

Aluminium merupakan kandidat logam 

pengganti baja karena memiliki kekuatan 

persatuan berat bahkan diatas nilai 

kekuatan persatuan berat baja. Salah satu 

kendala penggunaan aluminium secara luas 

adalah kesulitannya untuk disambung 

khususnya dengan proses pengelasan. 

Untuk mengatasi hal tersebut Wayne 

Thomas mengembangkan proses 

pengelasan gesek (Friction Stir Welding – 

FSW). 

Menurut Balasubramanian [1] 

keuntungan utama menggunakan FSW 

adalah efisiensi energi yang tinggi, ramah 

lingkungan, distorsi yang rendah dan 

terhindar dari cacat berkenaan dengan 

transformasi padat-cair seperti halnya pada 

proses pengelasan konvensional (fussion 

welding). Pada prinsipnya, FSW 

memperoleh panas yang dihasilkan dari 

gesekan antara pahat (tool) dengan benda 

kerja. Suhu yang dihasilkan harus 

sedemikian sehingga mencukupi untuk 

menjadikan daerah sekitar sambungan 

melunak yang dengan aksi mekanis dan 

tekanan dari pahat menyebabkan bahan dari 

masing-masing bagian tercampur dan 

membentuk ikatan mekanik [2]. Mohanty 

et.al. [3] meneliti pengaruh bentuk pin dan 

shoulder terhadap kekuatan mekanik dan 

struktur mikro hasil proses FSW. Srinivas 

et.al. [4] mengevaluasi parameter proses 

FSW terhadap hasil lasan. Zhongfeng dan 

Hao [5] mengembangkan probe dengan 

poros ganda untuk menghilangkan bekas 

lubang pin proses FSW. Mohan et.al. [6] 
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menganalisa proses FSW dengan 

menggunakan metode elemen hingga. 

Hariharan dan Nimal mengaplikasikan 

FSW untuk menyambung dua jenis 

aluminium (seri 6061 dan 7075). Wook 

Baek et.al. [8] mengaplikasikan FSW 

sebagai las titik. Nandan et.al. [9] mengulas 

struktur mikro dan sifat mekanik hasil lasan 

dari proses FSW yang diaplikasikan pada 

berbagai logam induk. 

Karena ikatan yang terbentuk pada 

sambungan adalah ikatan mekanik, dapat 

diduga jumlah ulangan tentu akan sangat 

mempengaruhi kekuatan sambungan. Oleh 

karenanya pada artikel kali ini dievaluasi 

pengaruh jumlah ulangan terhadap 

kekuatan sambungan FSW. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode 

eksperimental murni. Variabel bebas adalah 

jumlah ulangan, variabel terikat adalah 

kekuatan tarik dan variabel terkontrol 

adalah berbagai parameter FSW seperti 

kecepatan putar pahat, laju pemakanan 

(feed rate), geometri dan bahan pahat dari 

pahat yang dijaga konstan. Kecepatan putar 

dari pahat dijaga pada 2257rpm, laju 

pemakanan 24mm/min dan pahat terbuat 

dari baja mampu keras S45C dengan 

diameter shoulder 22 mm, diameter dan 

kedalaman pin 5mm dan 3,4mm serta sudut 

pin 0 seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Pahat untuk proses FSW 

 

 

Tabel 1. Komposisi logam induk. 

Si Fe Cu Mn Mg Cr 

% % % % % % 
0.134 0.576 0.0772 0.0060 0.0238 0.0012 

 
Zn Ti Na Ca Ni Pb 

% % % % % % 
0.0080 0.0218 0.0002

5 
<0.0001

0 
0.0047 0.0009

7 

 
P Sn Sb Sr Be Zr 

% % % % % % 
<0.0005

0 
0.0038 0.0018 0.00016 0.0000

6 
0.0014 

 
Bi Cd Al    

% % %    
<0.0003

0 
0.0005

4 
99.1    

 

Tabel 2. Sifat mekanik logam induk. 

Kekuatan tarik (MPa) 75 

Kekerasan (VHN) 108,93 

Perpanjangan (%) 2 

Kekerasan Brinell(BHN) 50 

Density (g/cm3) 6,0 

 

Logam induk dari bahan plat aluminium 

A1090 tebal 3,5mm dengan komposisi 

seperti terlihat pada Tabel 1, memiliki 

dimensi panjang 125mm x lebar 70mm 

yang disambung secara butt joint pada 

lebarnya. Sifat-sifat mekanik dari logam 

induk aluminum A1090 disajikan pada 

Tabel 2. 

Proses FSW dilakukan menggunakan 

mesin milling Universal X6328B dengan 

pemegang (jig & fixtures) yang didesain 

untuk proses FSW ini seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2. 

 
1. Logam induk  2. Penjepit benda kerja 

3. Pencekam tool  4. Tool 

5. Matras untuk FSW 

Gambar 2. Instalasi FSW 
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Gambar 3. Spesimen uji tarik 

 

Setelah selesai proses FSW, logam 

induk dengan sambungan ditengahnya 

dibentuk menjadi spesimen tarik mengikuti 

standar AWS B4.0; 2007 seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3. Untuk tiap 

perlakuan (jumlah ulangan tertentu) dibuat 

tiga buah spesimen yakni spesimen A, B 

dan C. Data yang dicari dari uji tarik adalah 

kekuatan tarik ultimatenya (u). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Seperti telah didiskusikan pada bagian 

metode penelitian, data dari uji tarik adalah 

kekuatan tarik ultimate untuk tiap-tiap 

spesimen pada masing-masing perlakuan 

seperti ditampilkan pada Tabel 3. Pada 

Tabel 3 juga ditunjukkan data kekuatan 

tarik dari logam induk untuk perbandingan. 

Dari hasil uji tarik diketahui semua 

spesimen patah pada sambungannya. Hal 

ini mudah dipahami disebabkan kekuatan 

tarik dari logam induk selalu lebih tinggi 

dibanding kekuatan sambungan secara 

keseluruhan seperti ditunjukkan pada Tabel 

3. Jika Tabel 3 disajikan dalam grafik, maka 

terlihat seperti pada Gambar 4. Garis trend 

(trend line), atau kurva regresi, juga 

disajikan pada Gambar 4. 

 

 

 

Tabel 3. Data kekuatan tarik spesimen 

uji. 

Specimen 
Kekuatan tarik (MPa) 

A B C 

Ulangan 1 62.86 59.86 60.93 

Ulangan 2 65.21 65.43 57.64 

Ulangan 3 65.00 68.93 74.21 

Ulangan 4 53.21 58.43 54.79 

Ulangan 5 38.29 44.07 45.86 

Logam induk 75 

 

 
Gambar 4. Kekuatan tarik sambungan 

dengan berbagai variasi ulangan 

 

Jika dinormalisasi dengan kekuatan tarik 

logam induk, maka Tabel 3 dapat disajikan 

sebagaimana Tabel 4 dan secara grafik 

ditampilkan pada Gambar 5. Seperti halnya 

pada Gambar 4, kurva regresi juga di plot 

pada Gambar 5. 

 

Tabel 4. Data kekuatan yang 

dinormalisasi. 

Specimen 
Kekuatan tarik (MPa) 

A B C 

Ulangan 1 0.838 0,798 0,812 
Ulangan 2 0.870 0,872 0,769 
Ulangan 3 0,867 0,919 0,990 
Ulangan 4 0,710 0,779 0,730 
Ulangan 5 0,510 0,588 0,611 

Dari grafik pada Gambar 4 dan Gambar 

5 dapat dikatakan dengan peningkatan 

jumlah ulangan hingga 3 kali ulangan 

terjadi peningkatan kekuatan tarik. 

Penambahan ulangan setelah 3 kali akan 

menurunkan kekuatan tariknya. Dari 

Gambar 5 untuk specimen C dengan 3 kali 

ulangan bahkan diperoleh kekuatan tarik 

dari sambungan mendekati kekuatan logam 

induk (99% = 74,21 MPa), sedang kekuatan 

rata-rata dari ulangan tiga kali adalah 

92,5% (69,38 MPa). 
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Gambar 5. Grafik kekuatan tarik yang 

dinormalisasi terhadap logam induk 

 

Pada paragrap-paragrap berikut akan 

dibahas kenapa dengan pengulangan tiga 

kali didapat hasil yang terbaik. Peningkatan 

kekuatan tarik hingga ulangan tiga kali 

sesuai dengan harapan semula, yakni 

dengan penambahan ulangan akan semakin 

meningkatkan ikatan mekanik yang 

terbentuk pada sambungan. Peningkatan 

ikatan mekanik ini pada gilirannya akan 

meningkatkan kekuatan tarik dari spesimen 

secara keseluruhan. 

Pada sisi lain, material yang melunak 

selain mengalami pencampuran akibat tool 

yang berputar juga mengalami pemanasan 

ulang (reheating) dan peregangan ulang 

yang sangat mungkin melibatkan fenomena 

pengerasan regangan (strain hardening) 

saat dilakukan ulangan FSW. Jadi yang 

perlu ditekankan disini, selain mengalami 

pencampuran yang lebih yang diharapkan 

akan meningkatkan kekuatan ikatan 

mekanik, pengulangan FSW juga 

menyebabkan sifat material yang berubah 

dan perubahan ini cenderung tidak 

homogen.  

Foto makro dari patahan hasil uji tarik 

ditunjukkan pada Gambar 6. Gambar 6 

menunjukkan foto makro untuk spesimen 

dengan ulangan berturut-turut 1 hingga 5. 

Untuk 1 hingga 3 ulangan masih didapat 

patahan yang halus yang menunjukkan 

homogenitas sifat sambungan yang 

dihasilkan sedangan mulai 4 ulangan 

nampak bagian patahan yang kasar yang 

menunjukkan ketidak homogenan 

sambungan dan untuk 5 ulangan lebih 

banyak lagi daerah dengan patahan kasar. 

 
Gambar 6. Foto makro patahan spesimen 

dengan sambungan FSW 

Untuk mendukung hipotesa terjadinya 

pengerasan regangan akibat pengulangan 

FSW disajikan hasil uji kekerasan yang 

disajikan pada Tabel 5. Kekerasan di uji 

pada daerah stir zone dan Heat Affected 

Zone. Pada Gambar 7, angka-angka pada 

Tabel 5 disajikan dalam bentuk grafik 

batang. Dari Gambar 7 dapat dikatakan 

jumlah ulangan dari proses FSW cenderung 
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meningkatkan kekerasannya yakni sesuai 

dengan hipotesa bahwa pada daerah pin dan 

shoulder terjadi pengerasan regangan. 

 

Tabel 5. Kekerasan spesimen FSW. 

Ulangan 
Kekerasan (VHN) 

Stir zone HAZ 

1 x 105,20 94,98 

2 x 114,20 118,90 

3 x 133,70 120,00 

4 x 134,10 113,50 

5 x 142,10 128,90 

 

 
Gambar 7. Kekerasan spesimen FSW 

 

Kekuatan tarik final merupakan hasil 

neto dari perbaikan ikatan mekanik dan 

ketidak homogenan yang timbul sebagai 

akibat bertambahnya jumlah ulangan. 

Penambahan ulangan di atas 3x 

menyebabkan faktor ketidak homogenan 

lebih menonjol seperti ditunjukkan pada 

evaluasi foto makro patahan hasil uji tarik 

(Gambar 6). 

Kesimpulan 

Dari diskusi terutama pada bagian hasil 

dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal berikut ini: 

1. Dengan penambahan jumlah ulangan 

hingga 3 kali ulangan perbaikan ikatan 

mekanik merupakan faktor yang 

dominan yang pada akhirnya 

meningkatkan kekuatan sambungan. 

2. Pengulangan diatas 3 kali ulangan 

menyebabkan faktor fenomena 

pengerasan regangan yang tidak 

homogen lebih dominan sehingga 

mengakibatkan turunnya kekuatan 

sambungan. 

 

Saran 

Ketidak homogenan dari sambungan 

juga sangat mungkin disebabkan oleh 

fenomena transportasi masa (mass transfer) 

dari logam yang melunak akibat gaya 

sentripetal yang diberikan oleh pin serta 

shoulder dari tool. Evaluasi terhadap 

fenomena transportasi masa tersebut 

diyakini memberi mempertajam 

pemahaman terhadap proses FSW terutama 

pengaruh jumlah ulangan terhadap 

kekuatan tarik sambungan. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai fenomena transportasi masa ini. 
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Abstrak 
Dalam bedah ortopedi, kerusakan tulang dapat dihilangkan dengan metode permesinan untuk 

memungkinkan pemasanagan implan. Hal ini memerlukan alat-alat presisi tinggi dan teknik 

untuk mencegah kesalahan seperti overcut dan untuk menghindari luka pada jaringan 

sekitarnya. Penelitian ini melibatkan proses pembubutan dimana sampel tulang sapi yang 

dibubut berdasarkan kondisi eksperimental yang selanjutnya akan ditentukan kondisi 

pemotongan yang optimum. Penelitian ini dilakukan pada kondisi pemotongan tanpa cairan 

pendingin. Kecepatan potong, kedalaman potong dan pakan tingkat merupakan faktor utama 

diselidiki sementara utama kekuatan pemotongan dan kekasaran permukaan adalah tanggapan. 

Percobaan dilakukan pada kecepatan pemotongan berkisar 55 – 130 mm/min, dengan 

kedalaman potong pada kisaran 0.1 – 0.3mm, dan tingkat pemakanan pada 0.04 – 0.09 mm/rev. 

Hasil eksperimental dianalisa dengan metode Central Composite Design (CCD). Chip hasil 

pemesinan diamati dan dianalisis untuk melihat pengaruh kondisi pemotongan. Model 

matematika yang diusulkan adalah cukup akurat untuk memprediksi indikator kinerja dalam 

rentang eksperimental diselidiki. Faktor yang paling mempengaruhi pada gaya pemotongan 

adalah kedalaman potong, diikuti oleh tingkat pemakanan, dan kecepatan potong. Tingkat 

pemakanan memiliki pengaruh paling besar terhadap kekasaran permukaan sedangkan 

kecepatan potong menjadi kontribusi sekunder pada respon kekasaran permukaan. Chip 

sebagian terus menerus diamati pada kondisi kecepatan pemotongan 55 mm mm/menit, 

kedalaman pemakanan 0.3 mm dan laju umpan 0.09 mm/rev yang menunjukkan kemungkinan 

terjadinya modus ulet mesin pada tulang. 

Kata kunci : Pembubutan, Tulang, Parameter pemotongan, Kekasaran permukaan, Gaya 

Pemotongan, Central Composite Design, Chip.  

 

Pendahuluan 

Pembubutan dikenal sebagai proses 

manufaktur untuk menghilangkan bahan 

yang tidak diinginkan dalam bentuk chip 

dengan menggunakan peralatan mesin ke 

dalam bentuk yang diinginkan, dengan 

ukuran dan selesai seperti yang ditentukan 

untuk memenuhi persyaratan desain. Pada 

umumnya aplikasi manufaktur yang 

melibatkan pemesinan melibatkan logam 

yaitu aluminium, baja, stainless steel, 

tembaga, dan sebagainya. Meskipun 

analisis teoritis dari proses pemotongan 

logam adalah kompleks, penerapan proses 

ini di dunia industri tersebar luas. Tidak 

hanya logam, proses pemesinan dapat lebih 

digunakan untuk memproduksi komponen 

dari berbagai jenis bahan seperti 

polikarbonat, plastik, fiberglass, akrilik 

serta bahan rapuh seperti kaca, keramik, 

besi cor, silikon, tulang dan sebagainya.  

Untuk bahan tulang, metodologi 

pembubutan tulang pada operasi yang 

dikembangkan di sarana kedokteran telah 

ada dan dimulai sejak digunakan untuk 
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menyembuhkan orang lain dan hewan. 

Sampai sekarang orang masih 

menggunakan metode konvensional di 

permesinan tulang seperti menggergaji, 

pengeboran, gerinda, dan pembubutan 

untuk memperbaiki rusak atau terangsang 

bagian dari tulang dengan cara terbaik. 

Dalam bedah ortopedi, perbaikan fraktur 

dilakukan dengan menempatkan tulang di 

posisi yang tepat dan kemudian terpaku 

dengan memasang sekrup, pin, atau plat ke 

tulang.Untuk menempelkan perangkat ini, 

tulang perlu dimesin (yaitu, dengan 

pengeboran) di beberapa lokasi. Bentuk 

lain dari permesinan tulang dilakukan 

selama implantasi gigi, di mana sejumlah 

kecil tulang akan dihapus oleh mesin 

(pengeboran) untuk memberikan ruang dan 

menempatkan implan gigi di tulang rahang. 

Permesinan tulang sebenarnya 

menyebabkan kerusakan luka baru ke 

jaringan tulang. Oleh karena itu 

membutuhkan proses yang dilakukan 

secara hati-hati agar tidak merusak jaringan 

sehat di sekitarnya. Ada beberapa efek yang 

dapat terjadi karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi selama operasi tulang. 

Pertama adalah nekrosis termal, suhu 

terjadi selama mesin menyebabkan 

kerusakan jaringan yang menyebabkan 

infeksi, kegagalan implantasi, periode 

pemulihan tertunda, dan sakit parah.Tulang 

nekrosis dilaporkan terjadi ketika suhu 

mesin mencapai 56° C selama lebih dari 10 

detik [1]. Kedua adalah daya pemotongan 

(cutting force), daya pemotongan yang 

berlebihan memiliki efek pada penetrasi 

instrumen bedah, ahli bedah dapat 

mengontrol instrumen halus ketika 

kekuatan minimum dan operasi presisi 

lebih dicapai. Jadi ketika efek ini harus 

dikontrol dalam batas ini dengan parameter 

optimum permesinan tulang untuk 

mencapai yang terbaik waktu sesingkat 

mungkin dan menghindari kerusakan 

termal pada permesinan tulang. 

Makalah ini dimaksudkan untuk 

mengetahui faktor parameter pemotongan 

terhadap kekasaran permukaan dan chip 

yang dihasilkan pada pembubutan tulang. 

Pengukuran kekasaran permukaan pada 

tulang dimaksudkan untuk mengetahui 

hasil permukaan tulang yang telah 

dilakukan proses pembubutan. Meskipun 

kekasaran permukaan sebagai parameter 

output yang tidak signifikan, namun 

diperlukan sebagai data parameter 

permesinan yang dihasilkan. Hal ini 

diyakini bahwa hasil dari penelitian ini 

dapat mengkonversi untuk menentukan 

pengaturan optimal untuk mencapai hasil 

terbaik untuk permesinan tulang biasa 

dalam operasi kedokteran. 

Karakteristik Tulang  

Tulang adalah organ kaku struktural 

utama yang menyediakan peran mekanik 

dan mendukung untuk melindungi organ 

dalam tubuh.Ini adalah bahan yang 

memiliki struktur yang kompleks dengan 

sangat anisotropik. Jaringan tulang dapat 

dibagi menjadi kompak (tulang kortikal) 

dan kenyal (cancellous atau tulang 

trabekuler) mengenai kepadatan dan 

pengaturannya. Mikro tulang terdiri dari 

sistem Haversian sekitarnya dengan 

osteons sepanjang sumbu tulang lihat pada 

Gambar 1 [2]. 

 

 
Gambar 1. Struktur mikro tulang 

 

Komposisi tulang terdiri dari kalsium 

dan berukuran nano (keramik), komponen 

organik (terutama kolagen tipe I) dan 

menjadi air yang tersisa.Konstituen ini 

disusun secara hirarkis yang, setidaknya 
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pada skala mikroskopis, meniru struktur 

dasar komposit searah. 

Dalam makalah ini, tulang sapi dipilih 

untuk percobaan pembubutan tulang karena 

memiliki kemiripan dengan tulang manusia 

dalam struktur dan sifat mekanik [3. Dalam 

Tabel 1 dapat dilihat perbandingan modulus 

young antara tulang manusia dan sapi. 

 

Tabel 1. Modulus  young dari tulang 

manusia dan sapi  [4] 

 
 

Perbandingan nilai modulus elastisitas 

tulang dan biomaterial (GPa) ditunjukkan 

pada Tabel 2. Biomaterial seperti logam, 

polimer, keramik dan komposit biasanya 

digunakan untuk bantalan implan beban 

dan perangkat fiksasi internal. Sebagai 

pembanding dengan tulang, masing-masing 

bahan ini menyajikan keuntungan dan 

kerugian dalam hal sifat fisik dan perilaku 

bioaktivitas [5]. Sifat material tulang yang 

terlibat setelah biomaterial ini tetap ke 

dalam tubuh.Bahan yang cocok dan operasi 

yang sesuai dapat mencegah efek samping 

dari pasien selama dan setelah masa 

penyembuhan. 

 

Tabel 2. Perbandingan nilai modulus 

elastisitas tulang dan biomaterial  

Sampel 
Modulus 

Elastisitas (GPa) 
Bone 3.14 

Cast Co-Cr-Mo alloy 240 

Sintered Co-Cr-Mo alloy 8.1 

Composite with 10% volume 

addition of: 

 

Ca2P2O7 (calcium 

pyrophosphate) 

37 

B4C (Boron caribide) 12 

Si3N4 (Silicon Nitride) 3.8 

Eksperimental 

Material. Spesifikasi benda uji yang 

digunakan dalam eksperimen ini adalah 

tulang femur sapi yang telah dibersihkan 

dan diawetkan dalam larutan garam 

(natrium klorida BP 0.9%). 

 

 
Gambar 2. Tulang femur sapi  

 

Mesin dan Peralatan. Mesin yang 

digunakan adalah mesin CNC bubut 2-axis 

yang berkapasitas motor 7.5 kW dan 

kisaran putaran 86 – 3500 rpm. Pahat 

potong yang digunakan adalah coated 

carbide (Mitsubishi) yang dipasang pada 

tool holder MCLNR2525M12. 

 

 

 
Gambar 3. Coated carbide insert 

 

Adapun peralatan yang dipergunakan 

untuk mengukur tingkat kekasaran 

permukaan adalah Handysurf portable 

surface roughness (Gambar 4). Sedangkan 

pengukuran gaya pemotongan dilakukan 

dengan menggunakan Kristler 

dynamometer (Gambar 5). 
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Gambar 4. Handysurf portable surface 

roughness 

 

 
Gambar 5. Kistler dynamometer 

Hasil dan Pembahasan 

Kekasaran permukaan (Ra). 
Pengukuran kekasaran permukaan 

dilakukan dengan menggunakan Handysurf 

portable surface tester sebanyak tiga kali 

untuk setiap proses pembubutan. Data hasil 

pengukuran ini selanjutnya dianalisa 

dengan menggunakan software Design 

Expert versi 7.0 seperti diperlihatkan dalam 

Gambar 6. 

 

 
Gambar 6.Data kekasaran permukaan (Ra) 

dalam tampilan kontur plot 

 

Analisa pada kekasaran permukaan 

menunjukkan bahwa hanya kecepatan 

potong dan laju pemakanan yang 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kekasaran permukaan dalam 

proses pembubutan tulang.  

Hasil kekasaran permukaan yang 

diperoleh berada dalam kisaran 0.4 µm - 

0.92 µm dan merupakan rentang yang dapat 

diterima untuk menyelesaikan permukaan 

tulang karena telah disebutkan bahwa ini 

berbagai kekasaran permukaan adalah 

dalam kriteria menyelesaikan mesin [6]. 

Oleh karena permukaan akhir yang baik 

maka diperlukan untuk fase kronis awal, 

selama masa  penyembuhan tulang [7]. 

 

Gaya Pemotongan (Fc). Pengukuran 

gaya pemotongan dilakukan dengan 

menggunakan Kistler dynamometer dan 

diperoleh data hasil pengukuran yang 

dianalisa dengan software Design Expert 

versi 7.0 seperti diperlihatkan dalam 

Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Data kekasaran permukaan (Ra) 

dalam tampilan kontur plot 

 

Hasil analisis pada gaya pemotongan 

menunjukkan bahwa kecepatan potong 

memiliki efek terendah terhadap gaya 

potong dibandingkan dengan faktor-faktor 

lain. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya pada proses pemotongan 

tulang bahwa kecepatan potong memiliki 

efek yang sangat kecil pada gaya 

pemotongan. Namun itu disajikan pengaruh 

tinggi pada suhu pemotongan dalam 

pemesinan tulang [2,8,9]. 
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Hasil analisa data pengukuran dengan 

Design Expert telah didapatkan model 

experimental pada faktor sebenarnya untuk 

masing-masing respon berikut: 

Ra = 0.40 + 0.0012Vc – 2.80f + 58.59f2      

(1) 

Fc = -0.50 + 0.02Vc + 23.71ap - 12.27f –  

        0.017(Vc*ap) + 229(ap*f)           

(2) 

Dimana Vc adalah kecepatan potong 

(m/min), f adalah laju pemakanan (mm/rev) 

dan ap adalah kedalaman pemotongan. 

 

Model ini dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat kekasaran permukaan 

yang dihasilkan dalam kisaran parameter 

pemotongan berikut: 

29 m/min ≤kecepatan potong ≤ 156 

m/min 

003 mm ≤kedalaman potong ≤0.37 mm 

0.023mm/rev ≤laju pemakanan≤0.11 

mm/rev 

 

Optimisasi. Optimisasi dapat dilakukan 

secara numeric atau grafik. Namun dalam 

makalah ini, metode optimisasi secara 

grafik dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kecenderungan yang dihasilkan seperti 

diperlihatkan dalam gambar berikut. 

 

 
Gambar 8. Kontur kecenderungan pada 

pengaturan yang optimum. 

 

Hasil lain yang diperoleh adalah respon 

yang optimum dapat diketahui secara grafik 

dengan melihat plot overlay berikut. 

 

 
Gambar 9. Plot overlay yang menunjukkan 

parameter pemotongan yang optimum 

 

Daerah yang diarsir merupakan daerah 

yang menghasilkan kekasaran permukaan 

dan daya pemotongan yang optimum. 

Daerah itu berada pada kecepatan potong 

dan kedalaman potong yang rendah. 

 

Chip (beram). Chip hasil pemesinan 

dapat diamati dan dianalisa dengan 

memperhatikan bentuk chipnya secara 

micrograph. Gambar 10 memperlihatkan 

hasil chip secara micrograph untuk 

kedalaman pemakanan yang berbeda yaitu 

0.3 mm (a) dan 0.1 mm (b) pada kecepatan 

potong 55 m/min dan laju pemakanan 0.04 

mm/rev. umumnya bentuk chip/beram yang 

diperlihatkan dapat dikelompokkan dalam 

tipe segmental. 

 

 
Gambar 10. Bentuk chip yang dihasilkan 

 

Bentuk chip ini dapat dipengaruhi oleh 

material yang rapuh, seperti yang 

dijelaskan oleh Jasinevicius [10]. Beliau 
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memaparkan bahwa bahan yang rapuh akan 

menghasilkan chip yang kontinyu dengan 

potongan kecil-kecil. 

Kesimpulan 

Makalah ini menjelaskan bahwa 

parameter pemotongan dalam pembubutan 

tulang perlu dikaji untuk mendapatkan 

kualitas permukaan dan gaya pemotongan 

yang baik. Adapun hasilnya ditunjukkan 

faktor utama yang mempengaruhi pada 

gaya pemotongan adalah kedalaman potong 

yang diikuti secara berurutan oleh laju 

pemakanan, kecepatan potong. Sedangkan 

pada kekasaran permukaan, laju 

pemakanan adalah faktor yang paling 

signifikan. Untuk chip yang dihasilkan, laju 

pemakanan adalah faktor yang paling 

signifikan, namun diperoleh bahwa 

kecepatan potong parameter signifikan 

pada pembentukan geram dan chip moderat 

dipengaruhi oleh kedalaman potong saat 

pembubutan tulang. 
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Abstrak 
Sistem manajemen informasi peralatan laboratorium/workshop yang terkomputerisasi dapat 

meningkatkan kinerja operasional laboratorium. Tujuan penelitian ini membangun sistem 

aplikasi pengelolaan data-data peralatan pada laboratorium/workshop berbantukan komputer. 

Penelitian menggunakan metode analisa kebutuhan dan pemodelan sistem seperti data 

penelitian, perancangan dan pengembangan software aplikasi. Pengembangan sistem 

menggunakan metoda aturan prioritas, urutan pengerjaan order dilakukan berdasarkan waktu 

kedatangan order yang tercepat. Selanjutnya, pengembangan database peralatan laboratorium 

untuk penyimpanan data, penjadwalan, pencarian, penambahan data dan menampilkan laporan 

untuk proses pengambilan keputusan, mengontrol dan mengatur peralatan laboratorium. Untuk 

studi kasus adalah laboratorium/workshop Produksi, Teknik Mesin Universitas Riau. Hasil 

penelitian adalah sebuah sistem manajemen informasi untuk mengelola data peralatan 

laboratorium/workshop seperti jadwal pemakaian peralatan, data proses transaksi peminjaman 

dan pengembalian peralatan secara cepat dan akurat. 

Kata kunci : Database, Manajemen peralatan laboratorium, Penjadwalan, Sistem informasi 

Pendahuluan 

Peran manajemen sangat penting dalam 

pengelolaan suatu Lab. untuk mencapai 

optimalisasi sistem aksesibilitas, akurasi, 

ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan 

dan sustainability [1]. Sedangkan peranan 

sistem informasi untuk proses manajemen 

adalah sebagai penyedia informasi yang 

menunjang proses pengambilan keputusan, 

penyebaran dan penggunaan sumber-

sumber data [2]. Dengan adanya 

managemen sistem informasi laboratorium, 

akan membantu fungsi menajemen dengan 

diterimanya suatu informasi dengan cepat 

dan tepat. Berdasarkan Setiawan [3], 

manajemen Lab. berbasiskan sistem 

informasi menghasikan kinerja Lab. 

menjadi cepat dan akurat. Hal ini juga 

diperkuat dengan penelitian Asrianto et al. 

[4] yang mengembangkan aplikasi 

penjadwalan penggunaan ruangan dan 

peralatan Lab. dengan menggunakan 

platform Google App Engine. Setelah 

aplikasi penjadwalan praktikum 

diimplementasikan, kinerja Lab. menjadi 

lebih baik dan efisien [4]. Selanjutnya, Li 

[5] merancang dan mengimplementasikan 

sistem manjamen informasi untuk 

laboratorium diuniversitas.  Li [5] 

menyatakan bahwa program aplikasi 

tersebut membuat sistem manajemen 

laboratorium universitas menjadi lebih 

mudah, karena disajikan sepenuhnya pada 

kondisi aktual manajemen laboratorium 

universitas, sehingga memiliki nilai praktis 

yang tinggi. 

Lab. Produksi di Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Riau mempunyai fungsi utama 

mendukung kegiatan akademik mahasiswa 

berupa praktikum dan tugas akhir, kegiatan 

penelitian dan  pengabdian masyarakat bagi 

dosen. Lab. Produksi terdiri dari beberapa 

workshop yang memiliki peralatan dan 

perlengkapan yang berbeda-beda, dengan 

bergabai macam mesin, tools, peralatan dan 

perlengkapan penunjang lainnya. Selain itu, 
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mempunyai peripheral diantaranya 

monitor, printer, hardisk dan lain-lain.  

Namun mesin-mesin, tools dan peripheral 

tersebut belum tertata dengan baik dan 

belum optimum pengelolaanya. Selama ini, 

petugas mengalami kesulitan dalam 

mengelola semua peralatan dan 

perlengkapan tersebut, karena masih 

menggunakan sistem manual, sehingga 

sering terjadi gangguan serta kesalahan 

dalam kegiatan yang sedang dilakukan.  

Dalam penelitian ini, rancang bangun 

model manajemen peralatan laboratorium 

berbasis Information Technology (IT), 

dilakukan pada laboratorium Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Riau, khususnya 

laboratorium/workshop produksi sebagai 

studi kasus. Dalam merancang sistem 

tersebut, digunakan PHP sebagai bahasa 

pengembangan dan MySQL sebagai 

database. Sistem yang dibuat dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam administrasi dan pengelolaan 

database laboratorium, lebih ekonomis 

karena meminimalkan penggunaan waktu, 

mudah untuk mengambil 

tindakan/keputusan serta pengontrolan 

untuk penjadwalan, peminjaman dan 

pengembalian alat/mesin dll,  serta 

memudahkan akses ke rincian peralatan 

karena memiliki fungsi pencarian. 

Penelitian ini diharapkan bisa 

meningkatkan kinerja operasional 

laboratorium/workshop produksi Teknik 

Mesin Universitas Riau dalam menjalankan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Tinjauan Pustaka  

Manajemen Penjadwalan Peralatan 

Laboratorium/Workshop 

Sipper dan Bulfin [6] menyatakan 

penjadwalan merupakan proses 

pengorganisasian, pemilihan, penggunaan 

waktu untuk menangani aktivitas-aktivitas 

yang diperlukan untuk memproduksi 

produk tertentu pada waktu tertentu sesuai 

dengan jumlah waktu yang tersedia dan 

keterbatasan antara aktivitas dan sumber 

daya yang tersedia. Berbagai jenis peralatan 

yang digunakan dalam workshop seperti 

mesin-mesin, tools, peripheral dll. 

Penjadwalan/scheduling berbeda-beda 

ditinjau dari keadaan yang mendasarinya. 

Beberapa model penjadwalan yang ada 

pada proses produksi, seperti: single 

machine shop dan penjadwalan pada mesin 

jamak. Sedangkan berdasarkan pola aliran 

proses, Flow Shop dan Job Shop [7]. Flow 

Shop adalah proses produksi dengan aliran 

dari satu mesin kemesin lain, meskipun 

pada flow shop semua tugas akan mengalir 

pada pada jalur produksi yang sama, yaitu 

pure flow shop tetapi dapat pula berbeda 

dalam dua hal. Pertama, jika flow shop 

dapat menangani tugas yang bervariasi. 

Kedua, jika tugas yang datang kedalam flow 

shop tidak  harus dikerjakan pada semua 

jenis mesin.  Job Shop berarti proses 

pengurutan pekerjaan untuk lintasan 

produk yang tidak beraturan atau tidak 

selalu sama untuk setiap job-nya [7]. Setiap 

pekerjaan yang dikerjakan dengan urutan 

mesin tertentu sesuai dengan kebutuhan 

prosesnya. Dengan demikian pola alirannya 

berbeda-beda, tidak selalu dalam satu arah. 

Keluaran dari setiap mesin untuk jenis job 

shop biasannya langsung sebagai produk 

jadi sehingga dapat juga berarti produk 

setengah jadi. Berdasarkan pola kedatangan 

Job, terdiri dari penjadwalan statis, 

penjadwalan dinamis, penjadwalan 

deterministic dan penjadwalan stokastik 

[7]. 

Sedangkan berdasarkan prioritas yang 

sering digunakan dalam penjadwalan [8] 

adalah:  

• First Come First Served (FCFS). Urutan 

pengerjaan order dilakukan berdasarkan 

waktu kedatangan order yang tercepat. 

• Shortest Processing Time (SPT). Urutan 

pengerjaan order dilakukan berdasarkan 

waktu pemrosesan order yang terpendek. 

• Shortest Total Processing Time 

Remaining (STPT). Urutan pengerjaan 

order dilakukan berdasarkan waktu sisa 

pemrosesan terpendek. 

1303



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-007 

 

 

• Earliest Due Date (EDD). Urutan 

pengerjaan order dilakukan berdasarkan 

duedate order yang tercepat. Aturan ini 

bekerja baik jika waktu proses hampir 

sama. 

• Fewest Operation (FO). Urutan 

pengerjaan order dilakukan berdasarkan 

jumlah operasi yang paling sedikit. 

• Slack Time (ST). Urutan pengerjaan 

order dilakukan berdasarkan slack time 

yang terkecil. ST = due date – present 

date – remaining processing time. 

• Critical Ratio (CR). Urutan pengerjaan 

order dilakukan berdasarkan critical 

ratio yang terkecil.  

 

Sistem Manajemen Informasi 

Informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya [9]. Sistem 

informasi merupakan penerapan sistem 

informasi dalam organisasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

semua tingkatan manajemen [10]. 

Berdasarkan Kadir [11], komponen sistem 

informasi terdiri dari: hardware, software, 

prosedur, orang, database dan jaringan 

komputer dan komunikasi data. 

Pengembangan sistem informasi mengikuti 

tahapan yaitu: studi kelayakan, melakukan 

analisis kebutuhan, merancang konsep, 

merancang isi, menulis naskah, 

memproduksi sitem melakukan tes 

pemakai, menggunakan sistem dan 

memelihara sistem [9]. Pengembangan 

sebuah sistem informasi dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Tahapan rancangan 

pengembangan sebuah sistem informasi [9]  

 

Sistem Database  

Sistem database adalah 

pengorganisasian komponen-komponen 

untuk menentukan dan mengatur 

pengumpulan data, penyimpanan data, 

manajemen data, dan penggunaan data 

dalam lingkungan database. Dari sudut 

pandang manajemen umum pandang, 

sistem database terdiri dari lima bagian 

utama yang ditunjukkan pada Gambar , 

yaitu: hardware, software, orang, prosedur, 

dan data [12]. 
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Gambar 2. Komponen-komponen sistem 

database [12] 

 
Turner [13] menyatakan banhwa ada dua 

jenis database yaitu database flat dan 

relasional. Database relasional lebih mudah 

dipahami daripada database flat karena 

mempunyai format yang sederhana serta 

mudah dilakukan operasional data [13]. 

Database relasional adalah salah satu jenis 

Data Base Management System (DBMS) 

yang mempresentasikan data dalam bentuk 

tabel-tabel yang saling berhubungan. 

Contoh perangkat lunak Relational DBMS 

(RDBMS) seperti: MySQL, Oracle, Sybase, 

dBase, MS. SQL, Microsoft Access.  Paling 

banyak digunakan oleh programer dan web 

developer adalah MySQL, karena free 

lisensi dan akses cepat. Kelebihan database 

MySQL berdasarkan Denton & Peace [14]: 

database server tidak berbayar, mampu 

menyimpan data berkapasitas sangat besar, 

didukung oleh driver ODBC, yaitu yang 

dapat diakses menggunakan aplikasi apa 

saja, database menggunakan enkripsi 

password (cukup aman karena memiliki 

password untuk mengaksesnya) dan 

database server adalah multi-user 

(digunakan oleh banyak pengguna). 

 
Pemograman PHP 

PHP adalah singkatan dari Hypertext 

Preprocesssor adalah bahasa pemograman 

yang berbentuk script yang diletakkan 

didalam server web [15]. Program PHP 

bersifat open source, sehingga dapat 

dipakai secara cuma-cuma, dan mampu 

lintas platform, yaitu dapat berjalan pada 

sistem operasi Windows maupun Linux. 

PHP juga dibangun sebagai modul pada 

web server apache dan sebagai binary yang 

dapat berjalan sebagai CGI (Common 

Gateway Interface) [16]. Keuntungan 

menggunakn PHP [15,16] yaitu: PHP 

merupakan program open source (tidak 

memerlukan biaya lisensi), Multi-platform 

(dapat dijalankan pada sistem operasi yang 

berbeda-beda) dan adanya penggunaan per-

sesi. Program PHP banyak dipakai para 

peneliti diberbagai bidang seperti 

implementasi di universitas dan pendidikan 

[17-19].  

 

Metoda 

Penelitian yang dilakukan menggunakan 

metode yang terdiri dari analisa kebutuhan 

dan pemodelan sistem seperti bahan/data 

penelitian, pendekatan analisis dan 

perancangan; pemodelan software aplikasi. 

Flowchart metodologi rancang bangun 

sistem manajemen peralatan 

laboratorium/workshop, bisa dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Flowchart pengembangan 

sistem manajemen informasi peralatan 

laboratorium 
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Pengumpulan Data 

a. Data primer, menggunakan metoda 

observasi, interview dan  studi pustaka 

b. Data sekunder, data peralatan workshop, 

data permintaan pemakaian  workshop, dll.  

 

Analisa Sistem 

Pada perancangan dan pembuatan sistem 

untuk mengelola data penjadwalan 

peralatan, metode analisa yang digunakan 

mengadopsi tahapan rancangan 

pengembangan sistem informasi 

berdasarkan McLeod & Schell [9]. Model 

yang membutuhkan pendekatan yang 

sistematis dan sekuensial dalam 

pengembangan  perangkat lunak dimulai 

dari tahapan perencanaan, analisa, 

perancangan dan operasional sistem.   

a.  Analisa sistem lama 

Laboratorium Teknik Mesin Universitas 

Riau belum memiliki penjadwalan 

peralatan yang terstruktur dan 

terkomputerisasi sehingga kurangnya 

pengontrolan terhadap peralatan di 

laboratorium. Peralatan baik yang di pinjam 

maupun yang sudah dikembalikan hanya 

dicatat di dalam buku besar dan 

dimasukkan ke dalam Microsoft Excel 

dalam jangka waktu yang tidak jelas. Hal 

ini akan menyulitkan mahasiswa atau pun 

pihak labor dalam proses transaksi 

peminjaman dan pengembaliaan alat labor. 

Berdasarkan operasional proses 

pengelolaan peralatan lab. masih sistem  

konvensional, sehingga membutuhkan 

proses yang lama, berpotensi human error 

dan kerugian seperti peralatan yang tidak 

dikembalikan ataupun peralatan yang rusak 

atau tidak bisa digunakan. Tidak ada sistem 

komputer yang dapat melihat penjadwalan 

peminjaman dan pengembalian peralatan 

labor mengakibatkan operasional kegiatan 

labor tidak optimal.  

b. Analisa sistem baru 

Analisis sistem baru adalah memberikan 

masukan atau penyelesaian dari sistem 

yang lama. Alur sistem baru ini sama 

seperti alur pada sistem lama, namun sistem 

baru yang akan dibangun menggunakan 

sistem aplikasi berbasis komputer.  Analisa 

sistem baru terdiri dari sub-sistem data dan 

sub-sistem dialog.  

Sub-sistem data: sebuah database yang 

berisi data yang relevan untuk situasi dan 

dikelola oleh perangkat lunak. 

Pengembangan database digambarkan 

dalam bentuk Entitas Relational Diagram 

(ERD), yang berfungsi sebagai bahan acuan 

dalam merancang database. 

Sub-sistem dialog: sub-sistem yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan 

pengguna. Analisa sub-sistem dialog 

digambarkan dengan Data Flow Diagram 

(DFD). Tahap analisa sub-sistem dialog 

adalah: a. analisa masukan sistem, b. 

analisa proses sistem, dan c. analisa 

keluaran sistem.  

 

Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak 

Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu 

arsitektur sistem berdasarkan persyaratan 

yang telah ditetapkan. Juga 

mengidentifikasi dan menggambarkan 

abstraksi dasar sistem perangkat lunak dan 

hubungan-hubungannya. Tahap 

perancangan sistem merupakan tahapan 

dalam membuat rincian sistem agar 

dimengerti oleh pengguna (user). Sistem 

aplikasi yang dirancang menggunakan 

barcode untuk penjadwalan peminjaman 

dan pengembalian peralatan Laboratorium 

Teknik Mesin Universitas Riau.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Kondisi manajemen penjadwalan 

peralatan laboratorium Teknik Mesin 

Universitas Riau (Lab. Produksi sebagai 

studi kasus) saat ini masih belum terstruktur 

dan kurang optimal dalam segi administrasi 

data peminjam, penjadwalan peminjaman 

alat, serta pengembalian alat. Kondisi saat 

ini setiap mahasiswa yang akan meminjam 

peralatan di laboratorium harus mengisi 

form peminjaman. Hal itu bisa 

menimbulkan kesalahan apabila form 

peminjaman hilang atau rusak. Pada proses 

pengembalian alat yang dipinjam tidak 
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dilakukan pencatatan dibuku atau tidak 

didata sehingga alat bisa bertukar antar 

laboratorium.  Berdasarkan ketidak efektif 

dan efesien sistem manajemen yang dipakai 

saat observasi, maka diperlukan 

pengembangan sistem manajemen 

informasi penjadwalan peralatan di 

laboratorium Produksi, Teknik Mesin 

Universitas Riau. 

Analisis sistem baru adalah 

pengembangan dan peningkatan sistem dari 

sistem yang lama. Sistem baru yang 

dikembangkan berbasiskan komputerisasi 

dengan program aplikasi yang user friendly 

dan database yang terintegrasi. Sistem baru 

ini memiliki keunggulan yaitu adanya login 

pengguna sistem dihalaman depan, hal ini 

dapat menambah pengamanan data 

sehingga peminjam alat akan terdata 

dengan cepat dan akurat.   

Sistem baru ini memberikan kemudahan 

dalam proses penjadwalan peralatan, proses 

peminjaman peralatan dan proses 

pengembalian peralatan yang dipinjam. 

Keunggulan dari sistem baru ini adalah 

meminimalisir kesalahan yang terjadi pada 

saat peminjaman peralatan dan 

pengembalian peralatan dengan 

menggunakan sistem peng-kodean 

(barcode). Setiap item peralatan, tool, 

mesin, perhiperal dll diberi label dengan 

kode masing-masing. Jenis barcode yang 

digunakan adalah type code 128, linear bar 

codes.  

Semua proses dapat dilakukan dengan 

menjalankan perintah yang telah tersedia 

pada sistem tanpa harus melakukan secara 

manual lagi. Sistem baru ini membuat 

manajemen penjadwalan peralatan lebih 

terstruktur, aman, dan terkontrol. Dalam 

sistem ini menggunakan penjadwalan 

peralatan berdasarkan metoda First Come 

First Serve. Mahasiswa yang melakukan 

peminjaman alat pertama kali dengan 

mengisi form yang telah diberikan, maka 

mahasiswa itu yang akan pertama kali 

diprioritaskan oleh kepala laboratorium 

(admin) untuk diproses (flowchart dapat 

dilihat pada Gambar 4). Sedangkan menu 

login pada sistem, dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

Pengembangan sistem informasi 

manajemen peralatan di laboratorium 

Teknik Mesin Universitas Riau ini dapat 

diakses oleh dua user yaitu admin dan 

mahasiswa. Users dapat memilih fitur-fitur 

yang diinginkan sesuai dengan menu yang 

disediakan. Untuk  admin ditampilkan 

menu utama, seperti penjadwalan peralatan, 

maka sub-menu yaitu peminjaman mesin, 

konfirmasi peminjaman, daftar 

peminjaman, daftar pengembalian dan 

laporan peminjaman. Contoh tampilan 

menu admin, dapat dilihat pada Gambar 6 

dan 7. 

Setelah user mendapatkan  jadwal 

peminjaman ataupun pengembalian maka 

peralatan di-scan untuk menginputkan data 

secara otomatis dengan menggunakan 

barcode scanner, dapat dilihat pada Gambar 

8. 

Untuk tampilan menu laporan yang 

terdiri dari beberapa sub menu pilihan 

laporan yang bisa di print out, seperti menu 

peminjaman mesin, material masuk, 

material keluar, alat/ perlengkapan, dan 

bahan/ material dapat dilihat pada Gambar 

9. 
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Gambar 4. Flowchart pengembangan sistem manajemen peralatan laboratorium 

 

 
Gambar 5. Tampilan menu login 
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Gambar 6. Tampilan menu admin 

 
Gambar 7. Tampilan menu peminjaman mesin  
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Gambar 8.  Input kode barcode 

 

 
Gambar 9. Tampilan menu laporan 

Validasi pengembangan sistem informasi untuk manajemen peralatan laboratorium dilakukan 

dengan melakukan implementasi dan pengujian aplikasi. Berdasarkan hasil pengujian 

didapatkan sistem aplikasi yang memberikan hasil lebih cepat dan akurat, serta sesuai dengan 

perancangan yang dibuat. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini, mengembangkan sistem 

manajemen informasi peralatan di 

laboratorium berbasis komputerisasi. 

Sebagai studi kasus dilakukan pada 

laboratorium/workshop Produksi, Teknik 

Mesin Universitas Riau. Metoda yang 

dipakai untuk pengembangan sistem 

informasi manajemen penjadwalan 

peralatan laboratorium menggunakan 

sistem berdasarkan pola kedatangan order 

dengan aturan prioritas First Come First 

Served (FCFS). Sistem informasi 

manajemen laboratorium berbasis database 

dan menggunakan sistem barcode scanner, 

sehingga memudahkan pengolahan data 

peralatan seperti proses order, pencatatan, 

peminjaman, pengembalian, monitor 

kondisi peralatan dan pembuatan laporan. 

Hasil penelitian adalah program aplikasi 
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manajemen peralatan laboratorium yang 

memberikan kemudahan dalam order 

pemakaian peralatan/mesin, penjadwalan, 

input data, pencarian data dan pembuatan 

laporan secara cepat, efisien dan akurat. 
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Abstrak 

Mayoritas mesin bubut CNC yang ada saat ini di industri merupakan produk impor. BTMEPPO 

– BPPT selaku instansi pemerintah yang memiliki peranan dalam hal perancangan dan 

pengembangan mesin perkakas, produksi, dan otomasi melihat peluang untuk membuat mesin 

bubut CNC dengan harga yang bersaing dan mempunyai kualitas yang sama dengan produk 

sejenis buatan luar negeri di pasaran. Salah satu aspek penting dalam perancangan mesin bubut 

adalah perancangan struktur utama yang disebut bed yang menggunakan suatu rangka seperti 

tulang rusuk yang disebut rib sehingga mesin tetap kaku dan mampu mengatasi pembebanan 

yang terjadi, namun tetap memenuhi aspek berat yang tidak berlebihan. Proses perancangan 

dilakukan melalui metode penelitian dan pengembangan berdasarkan desain bed mesin bubut 

CNC yang dibuat oleh BTMEPPO – BPPT kemudian desain tersebut dilakukan optimasi untuk 

mendapat desain yang lebih baik dilihat dari ketahanan terhadap beban statik dan dinamik. 

Ketahanan statik dan dinamik dari optimasi desain yang diujikan adalah defleksi dan tegangan 

von Mises (statik) serta frekuensi pribadi dan struktur bed (dinamik). Material yang akan 

digunakan pada bed adalah FC25.  

 

Kata kunci: bed, rib, defleksi, frekuensi pribadi 

 

Pendahuluan 

Perkembangan mesin perkakas menjadi 

salah satu tolak ukur kemajuan  dari suatu 

bangsa/negara. Hal ini dapat dilihat pada 

negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, 

dan Amerika Serikat yang tidak melupakan 

sektor mesin perkakas dalam industri 

manufakturnya sehingga menjadi pemasok 

utama mesin perkakas ke seluruh dunia. 

Balai Teknologi Mesin Perkakas, 

Teknik Produksi, dan Otomasi – Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(disingkat BTMEPPO – BPPT) berencana 

membuat mesin bubut CNC dengan metode 

penelitian dan pengembangan (research 

and development). Target dari produk ini 

adalah harga yang bersaing dan mempunyai 

kualitas yang sama dengan produk sejenis 

buatan luar negeri di pasaran. Sehingga 

mesin buatan BTMEPPO – BPPT mampu 

bersaing dengan mesin buatan luar negeri 

dalam perkembangannya. 

Dengan melakukan optimasi desain bed 

mesin bubut CNC yang dibuat oleh 

BTMEPPO – BPPT maka diharapkan dapat  

menghasilkan desain bed dengan rib yang 
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optimal dilihat dari ketahanan terhadap 

beban statik dan dinamik. 

Ketahanan terhadap beban statik dan 

dinamik yang dimaksud, antara lain: 

a. Statik 

Gaya statik yang bekerja di 

struktur adalah akibat dari gaya 

proses/gaya pemotongan dan berat 

dari komponen mesin serta benda 

kerja. Gaya statik yang bekerja 

pada struktur akan mengakibatkan 

adanya defleksi atau kesalahan 

geometrik selama proses 

pemesinan yang terjadi sehingga 

hasil proses pemesinan akan berada 

pada daerah toleransi yang nilainya 

diperoleh dari kesalahan geometrik 

akibat pembebanan statik. Adanya 

kesalahan geometrik ini akan 

mempengaruhi akurasi hasil proses 

pemesinan. Selain itu gaya-gaya 

tersebut juga mengakibatkan 

tegangan pada suatu benda. 

Tegangan ini khususnya tegangan 

von Misses, mempengaruhi 

kegagalan statik suatu benda atau 

struktur.  

Teori Varignon menyatakan 

bahwa gaya-gaya yang berada di 

sebuah titik dapat dipindahkan ke 

titik yang diinginkan dengan 

menambah momen gaya dari 

resultan gaya yang diinginkan. 

Sehingga persamaannya 

       

      Fresultan = √F12 + F22                (1) 

 

  dimana  

Fresultan = Gaya resultan (N) 

F12  = Gaya ke 1 (N) 

F22  = Gaya ke 2 (N) 

 Sehingga gaya resultan 

tersebut jika dipindahkan ke 

beberapa titik persamaannya 

menjadi  

 

M = r x Fresultan                  

(2) 

 

dimana  

M  = Momen (Nm) 

R  = jarak (m) 

Fresultan = Gaya resultan (N) 

b. Dinamik 

Gaya dinamik umumnya 

diakibatkan oleh defleksi dinamik 

dan frekuensi pribadi. Akibat dari 

gaya dinamik ini, mengakibatkan 

terjadinya getaran atau sering 

disebut chatter yang 

mempengaruhi stabilitas dari 

proses pemesinan. Pada mesin 

bubut, yang termasuk kategori 

mesin perkakas 

ringan, kriteria dinamik yang digunakan 

adalah 

ωn < Frekuensi eksitasi                  (3) 

ωn = frekuensi pribadi struktur     (4) 

Struktur yang baik adalah ketika 

frekuensi kerja maksimum dari beban yang 

memiliki nilai 1/3 dari frekuensi pribadi 

strukturnya [5]. 

Dalam proses perancangan struktur 

mesin perkakas dibutuhkan suatu rangka 

seperti tulang rusuk yang disebut rib untuk 

meningkatkan ketahanan dan kekakuan 

struktur serta mengurangi berat dari 

struktur. Pada tabel 1 dan 2 ditunjukkan 

beberapa desain rib yang sering digunakan 

pada mesin perkakas beserta perbandingan 

kekakuannya [4]. 
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Tabel 1. Perbandingan nilai kekakuan dari 

             berbagai desain rib untuk 

             struktur tertutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Perbandingan nilai kekakuan dari 

             berbagai desain rib untuk 

             struktur terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat 

bahwa pemberian rib mampu menambah 

ketahanan struktur terhadap bending dan 

torsi mencapai 3 kalinya. 

 Secara umum, di dalam desain 

mesin bubut CNC BTMEPPO – BPPT 

terdapat 5 komponen utama, yakni: (1) bed, 

(2) tooling system (turret) dan X axis 

system, (3) Z axis system, (4) guideways dan 

tailstock, (5) headstock. Untuk komponen 

mesin seperti pahat, sistem hidrolik, sistem 

conveyor dan lain-lainnya dapat 

dimasukkan sebagai komponen tambahan. 

Berikut gambar penempatan komponen 

utama pada desain mesin bubut CNC 

BTMEPPO – BPPT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penempatan komponen utama 

mesin bubut CNC BTMEPPO 

– BPPT 

 Sedangkan spesifikasi  mesin bubut 

CNC BTMEPPO – BPPT adalah sebagai 

berikut : 

- Spindle Motor 

 Maksimal diameter bar : 52 mm 

 Rpm : 4500/menit 

 Daya : 7,5/5,5 kW 

 Torsi : 95/70 Nm 

- Performa proses turning 

 Material : middle carbon steel 

 Diameter : 75 mm 

 Panjang : 150 mm 

 Kecepatan potong : 

188m/menit 

 Kedalaman potong : 4mm 

 Feed  : 0,3 

mm/putaran 

 MRR  : 225 

cm3/menit 

 

 

 

 

bed 

Tooling system 

+ 

X axis system 

 

Headstock 

 

Guideways 

& 

Tailstock 

 

Z axis system 
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Metodologi 

Metodologi yang digunakan untuk 

menyelesaikan penelitian ini tertuang 

dalam bentuk diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram metodologi penelitian 

yang dilakukan 

Hasil dan Pembahasan 

 Sebelum dilakukan perhitungan 

numerik, perlu dibuat beberapa asumsi 

untuk memudahkan proses perhitungan 

tersebut, antara lain: 

1. Pembebanan akibat berat 

komponen yang diterima oleh bed 

adalah (1) tooling system (turret) 

dan X axis system, (2) Z axis 

system, (3) guideways dan 

tailstock, (4) headstock. 

2. Berat motor listrik diabaikan untuk 

pembebanan. 

3. Gaya berat yang diterima oleh bed 

terdistribusi merata. 

4. Akan dilakukan 2 perhitungan 

numerik, saat gaya pemotongan 

normal(kontinyu) dan saat gaya 

pemotongan maksimum.  

 Perhitungan pada saat gaya 

pemotongan normal dibutuhkan 

untuk mengetahui defleksi yang 

terjadi yang kemudian hasil defleksi 

ini dijadikan sebagai nilai ketelitian 

mesin bubut CNC. Sedangkan  

perhitungan pada saat gaya 

pemotongan maksimal dibutuhkan 

untuk mengetahui persebaran 

tegangan von mises yang kemudian 

hasil perhitungan ini digunakan 

sebagai referensi kegagalan statik 

pada mesin bubut CNC. 

5. Gaya pemotongan radial diabaikan. 

6. Guideways dan tailstock  tidak 

digunakan saat proses pemotongan 

sehingga gaya pemotongan dari 

pahat akan dialirkan benda kerja 

seluruhnya ke headstock. 

7. g = 10 m/s2 

 Pada asumsi pertama, berat komponen 

diperoleh dari desain komponen dengan 

menggunakan software solidworks 2012. 

Berikut hasil  berat setiap komponennya : 

1. Berat headstock : 375 kg = 3750N  

(pada satu titik)  

2. Berat Z axis system : 70 kg (pada 4 

titik jadi setiap titik 17.5 kg = 

175N)  

3. Berat tooling system+X axis 

system: 350 kg (pada 2 titik jadi 

setiap titik 175 kg = 1750N) 

4. Berat tailstock+guideways: 210 kg 

(pada 3 titik jadi setiap titik 70 kg 

= 700N) 
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Sehingga dari berat setiap komponen 

diatas dapat dibuat diagram benda bebas, 

berikut hasilnya : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram benda bebas akibat 

berat komponen 

Selain beban dari berat komponen, 

komponen bed juga menerima gaya akibat 

proses permesinan. Sesuai asumsi yang 

keempat, ada 2 perhitungan numerik yang 

akan dilakukan, untuk perhitungan pertama 

dilakukan pada saat gaya pemotongan 

normal (kontinyu), gaya-gaya yang terjadi 

yaitu gaya pemotongan arah vertikal  (Ft) 

sebesar 72 N (titik A) dan gaya pemakanan 

(Ff) sebesar 24 N (titik B) [8]. 

Sesuai teori Varignon, gaya-gaya diatas 

dapat dipindahkan ke titik yang diinginkan 

sehingga besarnya dapat diketahui dengan 

perhitungan di bawah ini : 

- Gaya pemotongan normal, berdasarkan 

persamaan (1) 

Fresultan = √F12 + F22                            

 = √Ft2 + Ff2 

 = √722 + 242 

= 75.19 N  

Dengan asumsi jarak yang digunakan 

untuk pemindahan gaya adalah sebagai 

berikut: 

- Satu momen di bawah headstock : 413 

mm 

- Satu momen di sumbu X dan Z untuk 

gaya makan : 240 mm 

Sehingga gaya resultan diatas dapat 

dipindahkan ke beberapa titik akan menjadi 

sebagai berikut: 

- Di bawah headstock 

     Mresultan = r x Fresultan 

          = 413 mm x 75.19 N 

          = 31.35 Nm (titik C) 

 - Di sistem sumbu X  

        M = r x Ff 

            = 240 mm x 24 N 

            = 5.76 Nm (titik G) 

  - Di sistem sumbu Z 

        M = r x Ff/4  (karena dibagi 4 titik) 

            = 240 mm x 6 N (titik D) 

            = 1.44 Nm (titik E) 

Jadi gaya-gaya diatas dapat dibuat 

diagram benda bebas sebagai berikut : 

Catatan : Titik F didapat dari gaya arah 

pemotongan vertikal dibagi 2 titik jadi 36 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram benda bebas akibat 

gaya pemotongan normal(kontinyu) 

Untuk perhitungan kedua dilakukan 

pada saat gaya pemotongan maksimum, 

gaya-gaya yang terjadi yaitu gaya 

pemotongan arah vertikal (Ft) sebesar 

2263.5 N (titik A) dan gaya pemakanan (Ff) 

sebesar 679 N (titik B) [8]. 
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Sesuai teori Varignon, gaya-gaya diatas 

dapat dipindahkan ke titik yang diinginkan 

sehingga besarnya dapat diketahui dengan 

perhitungan di bawah ini : 

- Gaya pemotongan maksimal, 

berdasarkan persamaan (1) 

Fresultan = √F12 + F22                            

 = √Ft2 + Ff2 

 = √2263.52 + 6792 

= 2363.15 N 

Dengan asumsi jarak yang digunakan 

untuk pemindahan gaya adalah sebagai 

berikut: 

- Satu momen di bawah headstock : 413 

mm 

- Satu momen di sumbu X dan Z untuk 

gaya makan : 240 mm 

Sehingga gaya resultan diatas dapat 

dipindahkan ke beberapa titik akan menjadi 

sebagai berikut: 

- Di bawah headstock 

     Mresultan = r x Fresultan 

          = 413 mm x 2363.15 N 

          = 975.98 Nm (titik C) 

- Di sistem sumbu X  

        M = r x Ff 

            = 240 mm x 679 N 

            = 162.96 Nm (titik G) 

- Di sistem sumbu Z 

        M = r x Ff/4  (karena dibagi 4 titik) 

            = 240 mm x 169.75 N (titik D) 

            = 40.74 Nm (titik E) 

Jadi gaya-gaya diatas dapat dibuat 

diagram benda bebas sebagai berikut : 

Catatan : Titik F didapat dari gaya arah 

pemotongan vertikal dibagi 2 titik jadi 

1131.76 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram benda bebas akibat 

gaya pemotongan maksimal 

Sehingga dari pembebanan akibat berat 

komponen dan gaya-gaya pemotongan, 

diagram bebasnya menjadi seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram benda bebas akibat 

berat komponen dan gaya-gaya 

pemotongan 

Setelah didapat pembebanan seperti 

diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan 

numerik pada desain bed yang dibuat 

BTMEPPO-BPPT. Desain bed ini, 

menggunakan rib berbentuk vertikal dan 

tipis seperti gambar dibawah ini :  
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Gambar 7. Desain bed  yang dibuat 

                  BTMEPPO-BPPT 

 Perhitungan numerik dilakukan dengan 

memasukkan hasil pembebanan yang 

diterima  bed menggunakan software Ansys 

14.5, sehingga didapat daerah pembebanan 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pemberian pembebanan melalui 

                   softwares ansys 14.5 

 Semua tanda panah pada gambar 8 diatas 

menunjukkan arah gaya yang terjadi. 

 Sehingga hasil perhitungan numerik 

terhadap pembebanan statik pada desain 

bed yang dibuat BTMEPPO-BPPT sebagai 

berikut : 

- Gaya pemotongan normal 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 9.Defleksi statik saat gaya 

potong normal 

- Gaya pemotongan maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 10. Defleksi statik saat gaya 

                         potong maksimal  

- Tegangan von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Persebaran tegangan von 

Mises  

 Sedangkan hasil perhitungan numerik 

terhadap pembebanan dinamik sebagai 

berikut: 

- Berat komponen 

  Melalui software solidwork 2012 

desain bed yang dibuat BTMEPPO-

BPPT didapat berat 1598 kg 

- Frekuensi pribadi 

 Melalui software ansys 14.5 didapat 

frekuensi pribadi seperti di bawah ini :  

 

 

 

 

 

Rib berbentuk 

vertikal tipis 
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Tabel 3. Frekuensi pribadi pada desain 

              bed yang dibuat oleh 

              BTMEPPO-BPPT 

 

 

   

 

 

 

 Setelah mendapat hasil perhitungan di 

atas, selanjutnya dilakukan optimasi desain 

yang dibuat BTMEPPO-BPPT supaya 

mendapat hasil perhitungan numerik yang 

lebih baik. 

 Optimasi desain yang dilakukan 

menggunakan software solidwork 2012. 

Berikut desain hasil optimasinya : 

a. Desain 1- rib vertikal tebal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 12. Desain 1- rib vertikal tebal 

 

b. Desain 2-rib horizontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Desain 1- rib diagonal 

 Kemudian dilakukan pengujian secara 

numerik dari kedua hasil desain optimasi di 

atas : 

a. Desain optimasi 1- rib vertikal tebal  

   Berikut hasil pengujian secara 

numerik terhadap pembebanan statik 

pada desain ini: 

- Gaya pemotongan normal 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 14. Defleksi statik saat gaya 

potong normal 

- Gaya pemotongan maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 15. Defleksi statik saat gaya 

                          potong maksimal 

 

 

Rib berbentuk 

vertikal tebal 

Rib berbentuk 

diagonal 

 

1319



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-008 

 

 

- Tegangan von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 16. Persebaran tegangan von 

Mises  

Sedangkan pengujian secara numerik 

numerik terhadap pembebanan dinamis, 

berikut hasilnya :  

- Berat komponen 

  Melalui software solidwork 2012 

desain bed yang dibuat BTMEPPO-

BPPT didapat berat 1771 kg 

- Frekuensi pribadi 

 Melalui software ansys 14.5 didapat 

frekuensi pribadi seperti di bawah ini :  

Tabel 4. Frekuensi pribadi pada desain 

1-rib vertikal tebal  

 

 

   

 

 

 

 

b. Desain optimasi 2- rib diagonal  

 Berikut hasil pengujian secara 

numerik terhadap pembebanan statik 

pada desain ini: 

 

 

 

 

- Gaya pemotongan normal 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 17. Defleksi statik saat gaya    

potong normal 

- Gaya pemotongan maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 18. Defleksi statik saat gaya  

potong maksimal 

- Tegangan von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Persebaran tegangan von Mises 

Sedangkan perhitungan numerik 

terhadap pembebanan dinamis, berikut 

hasilnya :  
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- Berat komponen 

  Melalui software solidwork 2012 

desain bed yang dibuat BTMEPPO-

BPPT didapat berat 1658 kg 

- Frekuensi pribadi 

 Melalui software ansys 2012 

didapat frekuensi pribadi seperti di 

bawah ini :  

Tabel 5. Frekuensi pribadi pada desain 

2-rib diagonal  

 

 

   

 

 

 

Untuk memudahkan dalam 

melakukan pembahasan, hasil perhitungan 

numerik dari ketiga desain (1 desain yang 

dibuat oleh BTMEPPO-BPPT) dan 2 desain 

hasil optimasi) dibuat dalam sebuah tabel, 

berikut tabelnya:  

Tabel 6. Data hasil pengujian secara 

numerik  

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat dalam 

hal dinamik, ketiga desain ini mempunyai 

nilai frekuensi pribadi pertama 150,06-

153,37 Hz. Sedangkan putaran maksimal 

spindle adalah 4500 rpm sama dengan 75 

Hz, artinya ketiga desain ini mempunyai 

ketahanan yang baik terhadap beban 

dinamik karena nilai frekuensi pribadi 

pertamanya 2 kali lipat dari nilai frekuensi 

maksimun putaran spindle. Dengan nilai 

frekuensi pribadi pertama yang hampir 

sama, maka ketiga desain ini mempunyai 

ketahanan terhadap beban dinamik yang 

hampir sama pula. 

Dilihat dari berat, desain yang dibuat 

BTMEPPO-BPPT mempunyai berat yang 

paling kecil yaitu 1598 kg. Sedangkan 

desain yang terberat yaitu desain hasil 

optimasi 1-rib vertikal tebal yang 

mempunyai berat sebesar 1771 kg.  

Dari aspek statik, ketiga desain ini 

mempunyai nilai tegangan von Mises1,4-

1,6 MPa. Sedangkan yield strength 

materialnya diangka 250 MPa, artinya 

ketiga desain struktur mampu 

mendistribusikan pembebanan yang 

dialaminya dengan baik. Atau bisa 

diartikan juga pengaruh tegangan von Mises 

pada ketiga desain ini tidak signifikan 

mengingat nilai tegangannya sangat kecil 

dibanding nilai yield strength materialnya.  

Dari aspek defleksi statik, desain 

dengan rib diagonal menunjukkan 

perbedaan cukup signifikan dibanding 

desain lain dengan defleksi di angka 3,67 

μm  yang memberikan defleksi statik 

terkecil. Faktor inilah yang mempengaruhi 

tingkat ketelitian suatu mesin, sehingga 

faktor ini mendapat perhatian yang lebih. 

Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Desain bed yang dihasilkan 

BTMEPPO-BPPT perlu untuk 

dilakukan optimasi 

2. Berdasar proses optimasi didapat 2 

desain yaitu (1) desain 1-rib 

vertikal tebal dan (2) desain 2- rib 

diagonal, desai yang kedua dengan 

rib diagonal memiliki nilai defleksi 

statik yang paling baik diantara 

desain yang lain. 

3. Kedua hasil optimasi desain 

menunjukkan nilai frekuensi 

pribadi pertama yang tidak jauh 
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berbeda dengan nilai frekuensi 

pribadi pertama desain yang dibuat 

oleh BTMEPPO-BPPT. 

4. Berdasar aspek defleksi statik dan 

dinamis, maka ditetapkan desain 

optimasi 2 dengan rib diagonal 

yang digunakan untuk desain bed 

mesin bubut CNC BTMEPPO-

BPPT. 
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Abstrak 
Interaksi antara manusia dan mesin merupakan aktifitas yang umum dalam dunia industri. 
Identifikasi kesalahan banyak dilakukan dengan pendekatan hanya pada manusia. Faktor 
mesin juga dapat berpengaruh terhadap kemungkinan kesalahan yang dilakukan manusia. 
Penelitian dilakukan dalam studi kasus pengadukan pasir pada pembuatan pasir cetak di 
proses casting. Integrasi dari beberapa metode identifikasi kesalahan dapat meningkatkan 
akurasi prediksi kesalahan dan objektifitas dari penilaian. Metode TAFEI digunakan untuk 
analisa interaksi antara manusia dengan mesin mixer pasir.. Hasil yang didapat dari analisa 
TAFEI berupa adanya potensi bahaya akibat prosedur yang tidak baik dianalisa lebih lanjut 
dengan menggunakan FMEA untuk mendapat rekomendasi perbaikan. Dari hasil analisa 
TAFEI dan penilaian dari FMEA. posisi dari pintu depan memiliki faktor bahaya terhadap 
urutan kerja dari penguna mixer pasir. Rekomendasi yang diberikan berupa perbaikan design 
pintu  mixer pasir. 
Kata kunci : TAFEI, FMEA, man- machine interaction, casting process, redesign 
 
. 
Pendahuluan 

Analisa kesalahan dari suatu proses tidak 

terlepas dari faktor manusia sebagai salah 

satu faktor penyebabnya. Banyak analis 

menggunakan metode human error 

identification (HEI) untuk memprediksi 

kesalahan yang terjadi dalam suatu proses. 

Faktor mesin dan lingkungan juga 

merupakan faktor penting yang harus 

dilihat saat melihat suatu proses. Kedua 

faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap 

kondisi dan cara pekerja mengambil 

tindakan dalam bekerja. Sebagai contoh 

studi awal pada industri tambang batubara 

dalam bidang man-machine-environment 

engineering dilakukan dengan analisa pada 

sistem dan hubungan ketiganya untuk 

membuat sistem lebih aman [1]. Dengan 

menggunakan metode yang tepat untuk 

menilai interaksi antara manusia dengan 

mesin guna memprediksi aktifitas yang 

memungkinkan menyebabkan kesalahan 

dan diintegrasikan dengan metode 

penilaian yang lain agar lebih objektif 

dalam memberikan rekomendasi perbaikan. 

Metodologi penelitian.  

Prosedur penelitian. Dalam setiap 

proses yang melibatkan faktor manusia 

pasti ada kemungkinan terjadinya 

kesalahan. Dalam kutipan tulisan dari Leva 

(2006), The Major Accident Reporting 

System mengindikasikan kesalahan 

manusia bertanggung jawab terhadap 90% 

kejadian kecelakaan sehingga faktor 

manusia sangat penting dalam aplikasi 

keselamatan industri dan tindakan 

pencegahan kecelakaan [2]. Dengan 

menggunakan pendekatan yang sistematis 

lewat penelusuran kegiatan pekerjaan yang 

dilakukan pelaksana kerja dan teknologi 

dari peralatan yang digunakan, kita dapat 

mengindikasikan jenis error yang mungkin 

muncul [3]. Pendekatan sistematis yang ada 

secara umum menggunakan tahapan : 

1. Mendefinisikan masalah 

2. Analisa faktor yang terkait dengan 

human error 

3. Analisa kegiatan pekerjaan (task 

analysis) 

4. Analisa faktor kesalahan manusia 

(human error) 
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5. Identifikasi konsekuensi kesalahan 

terhadap sistem 

6. Strategi mengurangi kesalahan 

7. Evaluasi dari hasil perbaikan. 

Pengunaan human error template (HET) 

dengan pendekatan multi metode dan analis 

memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan satu 

metode Human Error Identification (HEI). 

Penggunaan multi metode yang 

terintegrasi, analis yang ahli dalam bidang 

domain yang diteliti dan analis yang ahli 

dalam penggunaan HEI akan lebih 

memberikan akurasi prediksi dari 

kesalahan [4]. 

Dari pembahasan ini, analisa interaksi 

antara manusia dengan mesin dilakukan 

dengan menggembangkan metode Task 

Analysis for Error Identification (TAFEI). 

Langkah penggunaan metode TAFEI dapat 

dilihat dalam flow process di gambar 1. 

 
Gambar 1. Prosedur penggunaan metode 

TAFEI 

TAFEI terdiri dari 3 komponen utama; 

Hierarchical Task Analysis (HTA) yang 

menghasilkan diskripsi dari kegiatan 

operator, State-Space Diagram (SSD) yang 

mendiskripsikan aktifitas mesin dan 

Transition Matrix (TM) menunjukkan 

mekanisme yang menetukan potensi 

aktifitas yang dapat menimbulkan 

kesalahan dalam interaksi manusia mesin. 

Aktifitas yang berpotensi menimbulkan 

kesalahan dalam Transition Matrix 

ditunjukkan dalam notasi Ilegal (I). Notasi 

illegal dalam TM ini akan diberikan expert 

judgement  oleh para analis HEI dan analis 

dari domain yang diteliti. Hal ini tentu 

dapat dipengaruhi oleh subyektifitas dari 

analis sehingga perlu ada tool yang 

membantu objektifitas penilaian [3]. 

Tool yang umum untuk antisipasi 

kesalahan dan analisa resiko adalah Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA). FMEA 

dapat digunakan untuk identifikasi 

kemungkinan kesalahan pada awal design 

atau pengembangan awal dari proses atau 

produk [5]. Tabel 1 menunjukkan tabel 

kerja dari FMEA.  

Table 1.  Lembar kerja dan penjelasan 

FMEA 

 
 

FMEA dimulai dengan analisa fungsi 

produk atau proses dari kegiatan, mulai dari 

diskripsi jenis kesalahan yang dapat 

muncul, akibat yang ditimbulkan, faktor 

penyebab dan bagaimana deteksi dari 

kesalahan tadi. Masing - masing diukur dari 

tingkat severity, occurrence dan detection. 

Penilaian dari ketiganya menggunakan 

skala angka misalkan dari 1 sampai 10 

dengan penilaian dapat dilihat pada tabel 2. 

Dari hasil penilaian kemudian dihitung nilai 

RPN (Risk Priority Number). Nilai RPN 

merupakan masalah potensial, perlu ada 

penilaian lain seperti standard safety, 
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tuntutan safety equipment dan peraturan 

yang dapat menjadi faktor untuk 

rekomendasi perbaikan proses atau produk.  

 

Table 2. Deskripsi dari Severity, 

Occurrence dan Detection.

 

 

Nilai RPN dihitung dengan 

menggunakan formula 

𝑅𝑃𝑁
= 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦 x 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 x 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

Rekomendasi diberikan kepada proses 

atau produk dengan disertai person in 

charge (PIC) yang bertanggung jawab, 

target waktu, hal yang dilakukan. 

Pengukuran tingkat severity, occurrence 

dan detection dilakukan setelah perbaikan 

untuk melihat pengurangan dari faktor 

resiko yang mungkin muncul [6]. 

Case study proses pengadukan pasir 

cetakan. Pengecoran logam merupakan 

salah satu proses pembentukan produk yang 

cukup tua dengan cara material ferrous atau 

non-ferrous dilelehkan sampai pada 

temperatur leleh dan dituang ke dalam 

cetakan. Gambar 2 menunjukkan proses 

dari sand casting. Proses yang dilalui secara 

umum adalah proses persiapan pasir cetak, 

persiapan cetakan, pembuatan cetakan, 

pelelehan material tuang, proses 

penuangan, pembongkaran cetakan dan 

finishing produk. Proses pembuatan 

cetakan dan penuangan merupakan proses 

yang memiliki interaksi antara manusia 

dengan mesin.

 

Gambar 2. Urutan proses pembuatan 

produk cetak tuang pasir 

Dalam penulisan ini akan dilakukan 

analisa kondisi dalam proses pengadukan 

pasir untuk cetakan casting dengan 

menggunakan TAFEI dan dibantu dengan 

FMEA untuk membantu penilaian lebih 

objektif dalam memberikan rekomendasi. 

Gambar 3 adalah flow process metodologi 

pada penelitian ini 

 
Gambar 3. Flow process metodologi 

analisa identifikasi error  

Analisa masalah 

Analisa proses. Persiapan pasir cetak 

dilakukan dengan mengukur kadar air dan 

keaktifan dari bentonite untuk menentukan 

prosentase komposisi dari campuran pasir 

cetakan. Setelah mengetahui komposisi dari 

bahan kemudian dilakukan penimbangan 

dan setelah itu dilakukan pengadukan. 

Setelah pengadukan pasir siap digunakan 

untuk pembuatan cetakan seperti 

ditujukkan pada gambar 4. 
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Gambar 4. Alur proses produksi sand 

casting. 

Proses pengadukan pasir menggunakan 

mixer dengan kapasitas 40 kg sekali 

pengadukan. Proses pengadukan terutama 

pada penggunaan pasir daur ulang 

berfungsi untuk menghancurkan 

bongkahan pasir dari proses pengecoran 

sebelumnya agar menjadi lebih halus 

dengan menggilas menggunakan roda 

mixer yang memiliki flap besi di depannya 

untuk meratakan pasir hasil gilingan. 

Proses pencampuran antara pasir, bentonite 

dan air dilakukan untuk mendapatkan pasir 

yang dapat dipadatkan. Gambar 5 

menunjukkan urutan proses pengoperasian 

mesin mixer pasir. 

Aktifitas untuk pembuatan pasir dengan 

menggunakan mixer;  

 Proses penimbangan komponen pasir 

cetak.  

 Pengadukan dengan menggunakan 

mixer; menutup pintu, release emergency 

stop dan pencet tombol on mesin.  

 Pengadukan komponen campuran di 

mixer: menuangkan pasir ke mixer, 

menuangkan bentonite ke pasir di mixer 

dan menuangkan secara merata air ke 

dalam campuran pasir dan bentonite 

dalam mixer.  

 Pasir cetak siap dari mixer; menyiapkan 

box tampungan pasir, buka pintu mixer, 

tunggu pasir keluar dengan bantuan 

putaran mixer. Setelah proses selesai 

matikan mixer dengan menekan tombol 

emergency stop.  

Ilustrasi proses pengoperasian mixer 

pasir dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 5. Flow process pengadukan pasir 

cetak. 

 

Gambar 6. Gambaran proses 

pemgoperasian mesin mixer pasir 

Task Analysis for Error Identification 

(TAFEI). Dari urutan proses dan Standard 

Operation Procedure proses pengadukan 

pasir dibuat Hierarchical Task Analysis 

(HTA) untuk mengetahui aktifitas operator 

saat proses pengadukan pasir. HTA dari 

proses pembuatan pasir cetak dapat dilihat 

pada gambar 7.  

State-Space Diagram (SSD) dibuat 

untuk mengetahui aliran aktifitas pada 

mesin dan interaksinya dengan task 

analysis dari operator. Urutan proses di 

SSD dimulai dari mixer siap digunakan, 

menutup pintu, release emergency stop, 

pencet tombol on untuk menghidupkan 

mesin, proses pengadukan mesin dimulai, 
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saat sudah selesai pintu dibuka untuk 

pengeluaran pasir, mesin dimatikan dengan 

menekan emergency stop. Gambar 8 

menunjukkan SSD penggunaan mixer 

pengaduk pasir cetak. 

 

Gambar 7. Hierarchical Task Analysis 

pembuatan pasir cetak untuk casting. 

 

Gambar 8. State-Space Diagram 

penggunaan mesin mixer pada pembuatan 

pasir cetak untuk casting. 

Dengan menggunakan SSD dan HTA 

dilakukan proses identifikasi error dengan 

menggunakan tabel matrix transisi. Matrix 

transisi berisi aktifitas interaksi dari 

operator saat mengoperasikan mesin, 

dengan tiga transisi berupa legal transition, 

illegal transition, dan impossible transition. 

Matrix transisi dari proses pengadukan 

mesin dapat dilihat pada tabel 3. 

Dari hasil analisa matrix transisi, dibuat 

identifikasi error pada urutan proses 

TAFEI. Pada tabel 4 dapat dilihat jenis dan 

penjelasan error yang dapat menyebabkan 

kondisi bahaya. Salah satu hal yang 

menjadi perhatian adalah adanya aktifitas 

dari sebuah prosedur yang tidak baik seperti 

contohnya transisi dari kondisi pintu 

terbuka dan mesin masih menyala untuk 

proses pengeluaran pasir. Perlu ada 

penilaian yang lebih objektif untuk 

menentukan proses yang harus diperbaiki 

untuk mengurangi kondisi bahaya dari 

proses pengadukan pasir. 

Tabel 3. Matrix transisi TAFEI 

 

Table 4. Identifikasi error dari TAFEI 

 

 Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA). Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) dapat membantu analis untuk 

menganalisa dan mengkelompokan 

masalah, kemudian melakukan 

brainstorming untuk memberikan penilaian 

yang lebih objektif untuk rekomendasi 

perbaikannya. Tabel 5 menunjukkan 

pengkelompokan dari error yang 

teridentifikas dari TAFEI. Ada dua kondisi 

utama yang akan dinilai dengan 

menggunakan FMEA yaitu kondisi 

emergency stop sebagai pengaman mesin 

dan prosedur pengeluaran pasir setelah 
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proses pengadukan. Dari hasil analisa 

didapatkan prosedur pengeluaran pasir 

merupakan proses dengan nilai RPN yang 

tinggi. 

Table 5. FMEA proses pengadukan pasir 

di mixer sand casting. 

 

Proses pengeluaran pasir pada mixer 

dinilai sebagai prosedur yang tidak baik 

karena memiliki potensi kecelakaan. 

Kondisi bahaya dapat dilihat dari ilustrasi 

gambar 9. Dilihat dari pengamatan, kondisi 

berpotensi mengakibatkan  cedera tangan 

dan kerusakan pada peralatan. Berdasarkan 

pada peraturan menteri tenaga kerja 

Republik Indonesia No: 

PER.04/MEN/1985 tentang Pesawat 

Tenaga Dan Produksi, Pasal 27 dan Pasal 

96 tentang keamanan peralatan produksi 

dan mesin rol [7], dibuat rekomendasi 

untuk perbaikan prosedur pengeluaran pasir 

untuk proses pembuatan cetakan.  

 

 

Gambar 9. Kondisi bahaya pada saat 

pengeluaran pasir 

Rekomendasi dapat dilihat pada tabel 6 

dengan tujuan mesin dapat tetap bekerja 

saat pintu dibuka degan melakukan desian 

ulang pada pintu mixer. 

Table 6. Rekomendasi awal dari FMEA 

proses pengadukan pasir di mixer sand 

casting. 

 
Untuk membuat desian baru dari pintu 

ada permintaan desain yang dibutuhkan 

sebagai acuan untuk perubahan. Tabel 7 

menunjukkan permintaan desain untuk 

perubahan pintu mixer pasir. Dari hasil 

tabel didapatkan beberapa hal yang harus 

diperhatikan, mesin harus tetap berjalan 

pada saat pasir dikeluarkan, karena flap 

membantu untuk proses pengeluaran pasir, 

pasir mudah untuk keluar, sehingga tidak 

menimbulkan aktifitas pengambilan pasir 

di pintu dengan menggunakan tangan atau 

alat. Mudah untuk membuka dan menutup 

pintu. 

Table 7. Design requirement untuk 

perubahan pintu mixer pasir. 

 

Gambar 10 menunjukkan rencana 

perubahan desain mesin mixer. Perubahan 

yang dilakukan dengan merubah cara 

membuka pintu dari bukaan samping 

menjadi membuka dengan cara ditarik. 

Dengan pintu tarik diharapkan proses 

Ada celah antara flap 

dengan bibir pintu. Flap 

yang ikut berputar pada 

saat pengeluaran pasir 

dapat menyebabkan 

tangan atau ala banti 

terjepit antara ujung flap 

dengan bibir pintu 
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pengeluaran pasir dapat berlangsung dalam 

kondisi mixer tetap berputar sehingga pasir 

dapat langsung turun. Dengan perubahan 

ini diharapkan tidak ada lagi pasir yang 

menumpuk di pintu sehingga tidak ada 

kecenderungan untuk pengambilan pasir 

dengan menggunakan tangan atau alat 

bantu. 

 

Gambar 10. Rencana perubahan desain 

pintu mixer pasir. 

Dari hasil usulan desain pintu mixer 

yang baru dilakukan evaluasi untuk menilai 

rekomendasi dari hasil perbaikan. Tabel 8. 

Menunjukkan hasil dari perbaikan. Nilai 

RPN dari proses perbaikan dari awalnya 

245 menjadi 8. Perubahan ini akan 

membantu operator terutama operator baru 

untuk melakukan proses dengan aman. 

Tabel 8. Evaluasi rekomendasi hasil 

perbaikan 

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisa HTA, dilanjutkan 

dengan analisa TAFEI didapatkan faktor 

interaksi operator dengan mesin mixer yang 

berpotensi bahaya adalah adanya aktifitas 

yang dilakukan karena prosedur yang tidak 

aman. Dengan menggunakan FMEA, maka 

dilakukan analisa untuk mendapatkan 

rekomendasi perbaikan proses. Penilaian 

dari proses yang berpotensi terhadap 

bahaya adalah pada saat mesin berputar, 

pintu dibuka sehingga berpotensi terjadi 

kecelakaan karena operator cenderung 

untuk mengeluarkan pasir dengan bantuan 

tangan atau alat bantu sehingga dapat 

terjepit oleh mesin dengan nilai RPN 245. 

Rekomendasi yang diberikan adalah 

dengan dengan redesign pintu untuk 

menghindari tangan atau alat masuk pada 

saat proses pengeluaran pasir yang 

disesuaikan dengan design requirement. 

Hasil evaluasi dari rekomendasi di analisa 

FMEA, nilai RPN mengalami penurunan 

dari 245 menjasi 8. 
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Abstract 

In drilling of composite material, the thrust force is one of the main problems which affect the 

quality of the drilled hole. This paper reports the thrust force in drilling process of natural 

composite panel. The composite panel was made of abaca fiber and synthetic adhesive by using 

manual lying process. Epoxy and resin is used as adhesive in this process with the ratio of 30% 

abaca fiber and 70% adhesive. The drilling processes were conducted on vertical machining 

center by using High Speed Steel drill tool. Three drilling parameters were selected as 

independent variables with three levels of values respectively (spindle speed: 1000, 3000 and 

5000 rpm, feed rate: 75, 150 and 225 mm/min and tool diameter: 8, 10 and 12 mm). The thrust 

force as the response of the experiments, were measured and analyzed. The result shows that 

the spindle speed, feed rate and tool diameter give significant effect to the thrust force in 

drilling process of abaca composite panel. Recommendations could be given for the best 

cutting condition to minimize the thrust force. 

 

Keywords: abaca composite panel, drilling, thrust force 

 

Introduction 

 

The abaca fiber is a vegetable fiber from the 

family of the abaca-banana tree 

‘‘musatextilis”. It growths rapidly in 

tropical forest of Philippine, Thailand and 

Indonesia.  Philippine has been the leader of 

the world market of abaca fiber that 

manages more than 80% of the business 

share. Its ability to growth naturally gives 

abaca an economical benefit compares to 

other natural fiber. The abaca fibers are 

used in manytechnical applications [1, 2] 

mostly because of their high 

tensileproperties [3, 4, 5]. 

 

Composite panel requires machining 

processes to achieve final shape and 

dimension. Drilling and milling processes 

are mostly used in manufacturing of 

composite panel product. Milling is used to 

make side profiles. Drilling is used to make 

holes for assembly and fitting processes. 

The quality of machining product is 

determined by the surface characteristic and 

the precise of its dimension. Both of those 

quality characteristics depend on the thrust 

force developed during the machining 

process. Previous related research shows 

that the thrust force was influenced by the 

machining parameters [6]. 

 

This paper reports the result of a research to 

investigate the effect of machining 

parameter to the thrust force in drilling 

process of abaca composite panel. Three 

drilling parameters were selected as 

independent variable: spindle speed, feed 

rate and tool diameter. The drilling 

processes were conducted at different 

cutting condition (3 levels of each 

machining parameters) by using High 

Speed Steel (HSS) drill tool. The thrust 

force of each drilling process was measured 

and the results were analyzed to study the 

effect of each drilling parameter to the 

thrust force and to predict the drilling 
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condition that will minimize the thrust 

force. 

 

Material and Method 

 

The composite panel was made from 70 % 

of abaca fiber and 30% of epoxy resin by 

using manual hand laying process. The 

dimensions of the panel are 300 mm length, 

260 mm widthand 14 mm thickness. 

Table 1. The drilling parameters 

Parameters 
Level 

1 2 3 

Spindle speed 

(N, rpm) 
1000 3000 5000 

Feed (f, 

mm/min) 
75 150 225 

Diameter (D, 

mm) 
8 10 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Thrust force signal 

 

Drilling process was conducted on vertical 

CNC machining center Agma A-8 by using 

HSS drill tool.  Spindle speed, feed rate and 

tool diameter were selected as independent 

variables and 3 levels of value were 

determined for each of the parameter as 

shown in Table 1. The design of experiment 

was developed by using Box Behnken of 

Response Surface Methodology [7]. Seven 

teen experiments were proposed by the said 

method as shown in Table 2. The drilling 

process was repeated 2 times for each of 

cutting condition and the average measure 

was taken as the result. The thrust force of 

each drilling process was measured by 

using Kistler 9272 vertical dynamometer. 

 

The dynamometer was placed on machine 

table. The composite panel was clamped on 

the top surface of the dynamometer. Only 

one drill hole can be made at one position. 

Consequently, the new repositioning of the  

Table 2. Result of the experiment 

 
 

Table 3. Analysis of varian 

 
 

composite panel is required whenever new 

drill hole need to be made. The 

 

(a)                     (b)                        (c) 

Figure 1. Experimental setup (a) drilling 

process (b) dynamo meter (c) data processing 

Fz (N) 

Before 

drilling 

Sharp increase of 

thrust force when 

drill point enters 
Drilling of 

hole 

After drilling 
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dynamometer is connected to a multi-

channel amplifier and continues to a 

computer with the software. The 

experimental equipment and process are 

shown in Figure 1. 

 

The result of the measurement was 

presented by the dynamometer in value and 

graph as shown in Figure 2. As the tool 

rotate and heading to the hole positon, the 

reading shows some small value of the 

force. As the drill point touch the composite 

panel, the thrust force increase sharply and 

become stable during the drilling process. 

The thrust force reduces rapidly as the 

drilling process come to the end. It was 

found that all of the drill process has the 

same trend of signal plot as described 

above. 

 

Result and Discussion 

 

The result of the experiment was statistical 

analyzed by using Design Expert Software 

Ver 6.0.8, as shown in Table 2. The analysis 

of variance (ANOVA) was carried out to 

identify the factors which are having more 

influence on the thrust force in drilling of 

abaca composite panel. The result of 

ANOVA (Table 2) shows that the model is 

significant with F-value of 10.35 and the 

probability of 0.0008. Values of Prob F less 

than 0.05 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Fig. 3. Effect of drilling parameters on 

thrust force. (a) Spindle speed versus thrust 

force. (b) Feed rate versus thrust force. (c) 

Tool diameter versus thrust force. 

 

indicate that the model terms are 

significant. In this case N, f, D and f-d and 

are the significant model terms which 

influence the thrust force (with the value of 

ProbF are 0.0026, 0.0002, 0.0452 and 

0.0169 respectively). 

 

The effects plot for spindle speed, feed rate 

and depth of cut is presented in Fig. 3. From 

Fig. 3 (a), it is evident that the thrust force 

developed decreases with increase in 
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spindle speed. Fig. 3 (b) shows that the 

increase of feed rate increases the thrust 

force. The increase of feed rate increases 

the contact area and load on the tool, which 

in turn increases the thrust force in drilling. 

Fig. 3 (c) indicated that higher tool diameter 

decreases the thrust force. From the results, 

it is revealed that the thrust force developed 

in drilling of abaca composite panel can be 

minimized with higher spindle speed and 

lower feed rate by using bigger tool 

diameter combination. 

 

The interaction between the parameters also 

has effect on the drilling of abaca composite 

panel. The interaction plots for the thrust 

force are presented in Fig. 4. From Fig. 4 

(a), it is observed that the thrust force 

decreases with the increasing of spindle 

speed at both low and high level of feed 

rate. However the thrust force decreases 

faster at the higher level of feed rate 

compare to the lower levelone. Figure 4 (b) 

indicates that increasing of the spindle 

speed will decrease the thrust force at both 

low and high level of tool diameter. Figure 

4 (c) shows that the thrust force is increased 

with increase of feed rate. The graph 

indicated that it increases more at smaller 

tool diameter. Fig. 4 also indicates that the 

significant interaction is observed between 

feed rate and tool diameter. Un-significant 

interaction is found between spindle speed 

and feed rate and between spindle speed 

and tool diameter, in which the  
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Fig 4.The interaction effect between 

drilling parameters. (a) Spindle speed 

versus feed rate. (bSpindle speed versus 

tool diameter (c) Feed rate versus tool 

diameter 

 

lines are almost parallel to each other. The 

similar result has been found in the result of 

analysis of variance. 

 

Fig. 5 shows the three dimensional surface 

plots for thrust force developed in drilling 

of abaca composite panel with different 

cutting conditions. The surface plot can 

help to visualize the response surface. 

These are used to establish the desirable 

response values and operating conditions. 

The surface plots show how a thrust force 

relates to two factors based on model 

equation. The surface plots show only two 

variables, the third variable is kept as 

constant. For analyzing the thrust force, the 

third variable is kept at constant middle 

level. Fig. 5 (a) shows the relation between 

spindle speed and feed rate on thrust force. 

This plot shows how spindle speed and feed 

rate are related to thrust force. This plot 

reveals that for minimizing the thrust force, 

high spindle speed and low feed rate are 

preferred. 

 

Fig. 5 (b) shows how spindle speed and tool 

diameter are related to thrust force in 

drilling of abaca composite panel. This 

graph indicates that maximum spindle 

speed and maximum tool diameter are 

preferred for drilling of abaca composite 

panel. Fig. 5 (c) shows how feed rate and 

tool diameter have influence the thrust 

force. The result indicated that for obtaining 

minimum thrust force, 75 mm/min feed rate 

and 12 mm tool diameter are preferred. 

From Fig. 5, it is asserted that maximum 

spindle speed, minimum feed rate and 

maximum tool diameter are preferred for 

drilling of abaca composite panel. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig 5.Three Dimensions (3D) surface 

graph: (a) Spindle speed versus feed rate. 

(b) Spindle speed versus tool diameter. (c) 

Feed rate versus tool diameter 
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Conclusion 

 

The experiments are planned and conducted 

by using Box Behnken of Response Surface 

Methodology design to predict the 

influence of cutting parameters on thrust 

force at various cutting conditions in 

drilling of abaca composite panel by using 

HSS drill tool. 

Based on the result of the experiment, the 

following conclusions can be obtained: 

- The result indicates that all the drilling 

parameters influence the thrust force. 

Among the interactions considered, the 

interaction between the feed rate and tool 

diameter has significant influence on the 

drilling process. 

- The decrease of spindle speed, increase 

of feed rate and decrease of tool diameter 

increases the thrust force. 

- From surface plots it is confirmed that 

the thrust force developed is more at low 

spindle speed and high feed rate 

combinations and less at high spindle 

speed and low feed rate combinations. 

- The combination of high spindle speed 

with low feed rate and big tool diameter 

minimizes thrust force developed in 

drilling of abaca composite panel with 

HSS drill tool. 
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Abstrak  

Mesin hammer mill adalah mesin yang memanfaatkan prinsip kerja tumbukan dimana 

produk akan masuk dalam ruangan penghancur, dimana didalamnya ada blade yang diputar 

sebagai media penghancur primer dan dinding mesin dan screening sebagai media penghancur 

sekunder. Blade hammer mill ada dua tipe yaitu tipe fixed atau tetap dan tipe swing atau 

menggantung. Salah satu penggunaan mesin hammer mill dengan tipe swing blade adalah pada 

industri pengolahan gandum dimana lebih spesifik untuk mengolah gandum yang tidak layak 

proses untuk dibuat tepung untuk dihancurkan sebagai bahan campuran produk pakan ternak. 

Permasalahan yang sering terjadi pada mesin hammer mill adalah faktor keausan blade yang 

sangat tinggi sehingga memiliki umur pakai yang relatif pendek. Efek keausan menyebabkan  

kerja hammer mill tidak akan optimal, seperti kualitas produk yang kurang baik, boros energi, 

serta kapasitas produksi menurun dan yang paling fatal bisa berakibat kebakaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti feomena yang terjadi dalam proses tumbukan antara blade hammer 

mill yang digunakan dengan gandum yang diproses. Pengaruh tumbukan gandum pada 

permukaan blade akan dikaji untuk mengetahui daerah-daerah kritisnya yaitu daerah yang 

mengalami  laju keausan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode simulasi  dengan 

pendekatan software berbasis FEM. Area yang mengalami keausan akan dibagi menjadi 6 titik 

untuk diuji pengaruh tumbukan dengan gandum. Data yang digunakan dalam proses simulasi 

yaitu putaran mesin 1500rpm, serta material yang digunakan adalah AISI 1064. Data hasil 

simulasi berupa nilai stress dan strain pada masing-masing titik tumbukan. Dari hasil pengujian 

didapatkan bahwa titik paling ujung atau paling jauh dari sumbu bukan titik yang terbesar 

mengalami stress dan strain. Nilai stress dan strain terbesar ada pada titik kedua dimana hal 

ini sesuai dengan profil keausan yang terjadi di lapangan. Nilai stress dan strain berbanding 

lurus dengan tingkat keausan pada blade yang mengalami tumbukan.  

 

Kata kunci: Hammer mill, Swing blade, FEM, Tumbukan, Keausan.  

 

 Pendahuluan  

Industri pengolahan gandum tidak hanya 

menghasilkan produk luaran berupa tepung, 

namun juga ada produk sekunder yaitu 

bahan untuk campuran pembuatan pakan 

ternak. Produk sekunder ini berasal dari sisa 

gandum yang tidak terproses menjadi 

produk tepung. Proses pengolahan produk 

sekunder pada industri pengolahan gandum 

menggunakan mesin hammer mill.   

Hammer mill, yang juga dapat disebut 

sebagai Sereal Miller, adalah mesin yang 

sebenarnya dirancang untuk pengolahan 

penggilingan dan pengayakan semua jenis 

biji-bijian sereal, seperti gandum, 

padipadian, jagung, sorgum. Hammer mill 

ini juga dapat memproses bahan non - sereal 

seperti umbi-umbian, singkong kering dan 

ubi [1]. Mesin ini mempunyai suatu bagian 

yang berfungsi sebagai penghancur bahan 

baku, yaitu pisau atau blade hammer mill [2]  
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Dalam industri pengolahan gandum, 

selain sebagai penghasil produk sekunder, 

mesin hammer mill juga berperan penting 

dalam menjaga keseimbangan proses 

produksi sebagai pengolah sisa-sisa hasil 

produksi tepung. Maka apabila mesin 

hammer mill mengalami masalah, seluruh 

proses produksi tepung dapat dihentikan. 

Hal tersebut dilakukan karena ketika mesin 

hammer mill bermasalah maka tidak ada 

yang akan menyeimbangkan proses 

produksi dalam mengolah sisa-sisa produksi 

tepung yang semakin lama akan semakin 

banyak.   

Mesin hammer mill menggunakan 

prinsip kerja tumbukan untuk 

menghancurkan material input menjadi 

butiran. Proses tumbukan ini memberikan 

efek berupa  keausan pada blade. Keausan 

pada blade akan memberikan dampak 

diantaranya menurunnya kuantitas dan 

kualitas produksi. Dengan blade yang aus 

mesin hammer mill tidak dapat 

memproduksi makanan ternak dengan 

cepat dan dengan kualitas bagus karena 

tumbukan yang terjadi antara blade dengan 

gandum menjadi kurang efektif.   

Jika proses penghancuran kurang 

maksimal maka bisa berakibat screen bisa 

tersumbat sehingga menaikan suhu ruang 

hammer mill. Hal ini berpotensi memicu 

timbulnya kebakaran. Kebakaran pada 

ruang produksi mesin bisa merambat 

melalui pipa menuju ke silo atau 

penampungan produk sekunder yang siap 

kemas.   

Kualitas blade hammer mill menjadi 

salah satu jawaban agar potensi 

permasalahan seperti diuraikan diatas tidak 

terjadi. Selain itu dengan kualitas yang baik 

maka waktu yang terbuang untuk 

melakukan proses penggantian blade juga 

akan semakin kecil karena umur pakai yang 

lebih lama.   

Hammer mil berdasarkan jenis blade di 

bedakan menjadi 2 jenis, yaitu tipe Fix 

Hammer mill tipe ini yaitu hammer mill 

yang mempunyai pisau terpasang fix 

dengan poros, sehingga posisi hammer 

tetap lurus ketika mesin beroperasi. 

Keuntungan dari mesin hammer mill tipe 

ini yaitu dapat menghasilkan produk lebih 

halus dengan waktu yang lebih cepat. Hal 

ini dikarenakan pukulan yang dilakukan 

blade/hammer lebih maksimal karena 

mempunyai sambungan fix. Akan tetapi fix 

hammer mill mempunyai kerugian yaitu 

poros yang menjadi tumpuan pisau akan 

mudah mengalami kegagalan atau 

kerusakan.   

Jenis kedua yaitu swing hammer mill 

yang mempunyai pisau terpasang longgar 

atau consentric. Jadi, apabila mesin 

beroperasi maka palu akan melayang 

terlempar kearah luar dari pusat putaran 

karena adanya gaya sentrifugal. 

Keuntungan hammer mill jenis ini yaitu 

hanya part hammer/blade/pisau saja yang 

sering mengalami keausan, sedangkan 

poros yang menjadi tumpuan pisau akan 

lebih tahan lama. Selain itu proses 

pergantian part juga relative lebih mudah.  

Untuk industri pengolahan gandum, 

mesin hammer mill  yang digunakan adalah 

tipe swing. Profil aus yang terjadi pada blade 

tipe swing pada industri pengolahan gandum 

adalah seperti terlihat pada Gambar 1.   

  

 

  

Gambar 1. Profil keausan pada blade.  

  

Kualitas  blade  yang baik akan 

meminimalkan resiko keausan yang terjadi 

sehingga umur pakai kan semakin panjang. 
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Kualitas blade ditentukan dari kualitas 

bahan baku serta perlakuan permukaan yang 

diberikan. Untuk industri besar cenderung 

memilih blade import dimana memang 

memiliki kualitas ketahanan lebih bagus 

dibandingkan blade lokal.   

Untuk meningkatkan daya saing blade 

lokal sehingga bisa memenuhi kebutuhan 

dalam negeri maka akan dilakukan 

eksperimen   perlakuan permukaan blade 

lokal sehingga bisa mendekati atau 

menyamai kualitas blade import.   

Topik kajian yang nantinya akan di kupas 

adalah sejauh mana ketebalan permukaan 

yang akan diproses sehingga kekerasannya 

meningkat serta menggunakan teknologi apa 

serta parameter apa yang nanti akan menjadi 

kunci. Untuk eksperimen direncanakan dua 

buah metode yaitu nitriding dan induksi.  

Untuk material yang akan diproses adalah 

baja dengan kategori karbon menengah dan 

tinggi sebagaimana kelaziman bahan yang 

digunakan untuk blade hammer mill di 

pasaran.  

Namun sebelum masuk ke fase 

eksperimen perlu dilakukan kajian dengan 

analisis FEM untuk melihat efek dari 

tumbukan material gandum pada blade.  

Tujuan dari simulasi dan analisis FEM ini 

adalah untuk memastikan fenomena keausan 

yang terjadi sehingga nanti bisa ditentukan 

rancangan proses perlakuan permukaan serta 

ketebalan yang akan diperkirakan untuk 

dikeraskan.  

Beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan terkait mesin hammer mill 

diantaranya tentang pemodelan aliran 

campuran fluida dan partikel dalam mesin 

hammer mill [3]. Analisis aliran fluida dan 

gerak partikel secara individu dalam dalam 

mesin hammer mill juga telah dikaji [4,5]  

Penelitian tentang tumbukan atau impak 

yang terjadi dalam proses milling dengan 

memodelkan sebuah partikel juga telah 

dilakukan dimana ragam bentuk dan ukuran 

serta berat partikel akan memberikan efek  

yang beragam [6,7,8]  

  

Metodologi  

Dalam penelitian ini untuk input simulasi, 

data yang digunakan diantaranya adalah 

blade dengan dimensi seperti pada Gambar 

2. Pada blade akan dibagi menjadi 6 titik 

untuk diuji pengaruh tumbukan dengan 

gandum seperti terlihat pada Gambar 3.. 

Data yang digunakan dalam proses simulasi 

yaitu putaran mesin 1500 rpm, serta material 

yang digunakan adalah AISI 1064 massa 

264,90 grams.  

 
  

Gambar 2. Dimensi blade (mm).  
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Gambar 3. Titik tumbukan gandum dengan 

blade.  

  

Mechanical properties dari bulir gandum 

didapat dari referensi perusahaan yaitu nilai 

modulus of elasticity sebesar 0,2 GPa, 

sedangkan nilai poisson ratio gandum yaitu 

0,4. Gandum juga mempunyai nilai bulk 

density sebesar 690-823,2 kg/m3 dan nilai 

shear stress antara ± 8,437 Mpa.  

Adapun perumusan yang digunakan 

dalam proses simulasi ini adalah seperti 

dalam Persamaan 1, persamaan 2 dan 

persamaan 3  

[9].  

  

Tegangan:  

  

                                                
  

Dimana:  

𝜎  = Tegangan (N/m2)  

P  = Gaya yang bekerja pada benda (N)  

𝐴  = Luas penampang melintang benda (m2)  

  

Regangan :  

  

   
 𝛿𝑙 =  𝑙                          (2)  

  

Dimana:   

   = Regangan (m/m)  

 𝛿𝑙 = Perubahan panjang benda (m)  

 𝑙   = Panjang awal benda (m)  

  

Deformasi:   

                   (3)  
  

Dimana:  

𝑃 = Beban atau gaya yang bekerja pada 

benda  

𝑙  = Panjang benda  

𝐴 = Luas penampang benda  

𝜎 = Tegangan yang timbul pada benda  

𝐸 = Modulus Elastisitas material benda  

  = Regangan  

𝛿𝑙 = Deformasi benda  

  

 Tahapan penelitian meliputi proses 

pemodelan mesin hammer mill ke dalam 

Software berdasarkan data mesin yang ada. 

Hasil pemodelan sebagaimana terlihat pada 

Gambar 4.  

  

 

  

Gambar 4. Gambar desain blade 

hammer mill  

  

Selanjutnya tahapan simulasi rotasi dan 

validasi simulasi gerak rotasi. Setelah 

tervalidasi maka hasil simulasi akan 

digunakan untuk diukur posisi blade 

hammer mill  meliputi jari jari dari sumbu 

utama dan sudut yang terbentuk. Data hasil 

pengukuran ini akan dijadikan sebagai data 

input untuk pemodelan tumbukan secara 

linier antara biji gandum dan blade.   

  

Hasil dan Pembahasan  

Dari hasil simulasi rotasi pada Gambar 5 

didapat sudut tumbukan saat gandum tepat 

memasuki mesin. Kemiringan blade yaitu 

sebesar 14,08o dari garis lurus yang berpusat 

pada pusat rotasi.   

Jarak titk tumbukan yaitu jarak dari pusat 

rotasi terhadap titik yang terkena tumbukan 

yaitu titik A, B, C, D, E dan F. Jarak ini yang 

nantinya akan digunakan dalam perhitungan 

kecepatan awal simulasi tumbukan.  

Diketahui nilai kecepatan sudut sebesar 

1500 rpm, maka di konversikan terlebih 

dahulu ke dalam rad/s. Setelah diketahui 
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kecepatan sudut, maka dapat dihitung 

kecepatan linear awal pada masing-masing 

titik tumbukan seperti pada Tabel 1 berikut.  

Tabel 1 Kecepatan Linear Awal  

No  Nama  

Titik  

Kecepatan Linear Awal 

(m/s)  

1  A  64,7  

2  B  64,6  

3  C  62,0  

4  D  59,4  

5  E  56,7  

6  F  54,0  

  

  

 
  

Gambar 5. Simulasi rotasi.  

  

Setelah dilakukan proses simulasi 

tumbukan maka profil hasil tumbukan yang 

menggambarkan nilai tegangan, regangan  

dan deformation bisa dilihat pada Gambar 6 

sampai Gambar 8.  

  

 
  

Gambar 6. Stress.  

  

  

 
  

Gambar 7. Strain.  

 
  

Gambar 8. Deformasi.  

  

Pada Gambar 6 dari keenam titik tersebut, 

titik B mempunyai nilai maksimum stress 

yang paling besar. Hal ini dikarenakan pada 

titik B tumbukan terjadi sepenuhnya, jika 

dibandingkan dengan tumbukan pada titik A 

terjadi hanya sebagian karena titik A berada 

tepat pada garis ujung blade walaupun titik 

A mempunyai kecepatan terbesar. 

Sedangkan apabila dibandingkan dengan 

titik C yang berada 16,5 mm lebih dalam dari 

titik B, tumbukan di titik C sama-sama 

tumbukan sepenuhnya akan tetapi kecepatan 

tumbukan pada titik C lebih kecil daripada 

titik B sehingga maksimum stress lebih kecil 

daripada titik B. Sedangkan tumbukan pada 

titik C, D, E dan F secara kontinyu 

mengalami penurunan maksimum stress. Hal 

ini disebabkan kecepatan linier yang terjadi 

pada titik-titik tersebut semakin kecil pula.  

Gambar 7 merupakan grafik 

perbandingan nilai maksimum strain dari 

titik A, B, C, D, E  

dan F pada blade. . Pada titik A, nilai 

maksimum strain yang muncul yaitu sebesar 

3,363 x 10-5 . Sedangkan di titik B nilai 

maksimum strain yaitu sebesar 3,579 x 10-5. 
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Nilai maksimum strain yang terjadi pada titik 

C yaitu 2,299 x 10-5. Pada titik D nilai 

maksimum strain sebesar 1,937 x 10-5, 

sedangkan pada titik E sebesar 1,437 x 10-5. 

Pada titik F terjadi maksimum strain terkecil 

yaitu sebesar 1,025 x 10 -5.  

Dari masing-masing nilai maksimum 

strain pada Gambar 7 dapat disimpulkan 

bahwa blade mempunyai nilai regangan 

tertinggi pada titik B daripada titik-titik yang 

lain.  

Pada Gambar 8 nilai deformasi 

semangkin menurun dari titik A, B, C, D, E 

sampai titik F. Sedangkan nilai tertinggi 

yaitu pada titik A. Hal ini dikarenakan pada 

bagian ujung adalah bagian yang cenderung 

lebih mudah diubah dimensinya daripada 

bagian yang lain.  

Kesimpulan  

Profil distribusi dan grafik stress dan 

strain pada hasil simulasi tumbukan sama 

seperti profil keausan pada blade di 

lapangan, berarti semakin besar nilai stress 

dan strain maka semakin besar pula tingkat 

keausan blade.  

Deformasi terbesar berada pada ujung 

blade, karena karakteristik profil yang ada.  
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Abstrak 

Makalah ini berkaitan dengan penjadwalan perawatan untuk fasilitas Flexible Manufacturing 

System (FMS) yang terdiri dari empat mesin-CNC identik dan memiliki karakteristik yang 

sama sehingga mempunyai kemampuan yang sama untuk dapat memproses benda kerja. FMS 

memerlukan jadwal perawatan untuk seluruh mesin agar tidak terlalu banyak interupsi pada 

saat produksi berlangsung sebelum operasi tanpa awak dijalankan. Pada penelitian ini 

dikembangkan suatu model penjadwalan perawatan dengan pendekatan Semi Markov Process 

untuk menentukan jadwal perawatan mesin dengan kriteria meminimasi ongkos perawatan. 

Lima status sistem yang mungkin terjadi adalah : status E1 dimana keempat mesin dalam 

keadaan baik, status E2 dimana mesin-CNC-1 dalam keadaan rusak sedangkan ketiga mesin 

lainnya dalam keadaan baik, status E3 dimana mesin-CNC-2 dalam keadaan rusak sedangkan 

ketiga mesin lainnya dalam keadaan baik, status E4 dimana mesin-CNC-3 dalam keadaan rusak 

sedangkan ketiga mesin lainnya dalam keadaan baik, dan status E5 dimana mesin-CNC-4 dalam 

keadaan rusak sedangkan ketiga mesin lainnya dalam keadaan baik.  Berdasarkan perhitungan 

akan diperoleh suatu fungsi ongkos untuk semua status yang mungkin terjadi. Kebijakan 

perawatan keempat mesin dapat ditentukan berdasarkan fungsi ongkos tersebut. Misalnya jika 

sistem berada pada status E2, E3, E4 atau E5 apakah harus segera diusahakan untuk berubah 

kestatus E1 atau menunggu sampai jadwal perawatan pencegahannya tiba. 

Kata kunci : FMS, Penjadwalan perawatan, MTTF, Semi Markov Process. 

 

Pendahuluan 

FMS merupakan sistem manufaktur yang 

sesuai untuk menyelesaikan pembuatan produk 

dengan variasi produk dan volume produksi 

menengah. Fasilitas FMS merupa-kan sistem 

terintegrasi yang terdiri dari beberapa mesin 

perkakas otomatis (misalnya mesin CNC) 

dengan sistem penanganan material yang 

dikendalikan dengan komputer [1][2]. FMS 

dapat beroperasi secara otomatis, tanpa harus 

selalu diawasi oleh operator. Operasi ini 

dinamakan operasi tanpa awak (unmanned 

operation), dimana operasi ini 

mempersyaratkan tersedianya elemen FMS 

dengan lengkap yang terdiri dari material benda 

kerja, paket perkakas potong, perkakas bantu 

pegang, NC Program dan mesin CNC [3]. 

Selain beroperasi secara otomatis, FMS juga 

mempunyai kemampuan routing flexibility 

yaitu kemampuan untuk dapat mencari mesin 

CNC lain, apabila sebuah mesin CNC 

mengalami gangguan atau kerusakan [4]. Bila 

terdapat mesin-CNC yang rusak maka ada 

waktu operasi yang akan terbuang dan 
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menyebabkan penggunaan mesin-CNC lainnya 

menjadi bertambah.  Mesin-CNC yang rusak 

dan tidak segera diperbaiki dapat menurunkan 

efisiensi dan produktifitas pada sistem FMS 

yang dibeli dengan investasi yang sangat besar. 

Tentu saja hal ini dapat dipandang sebagai 

suatu kerugian bagi perusahaan. Salah satu cara 

untuk mencegah terjadinya kerusakan mesin 

adalah dengan dilakukan perawatan 

pencegahan (preventive maintenance) yang 

teratur [5]. Akan tetapi untuk melakukan 

perawatan yang terlalu sering belum tentu 

menjamin ongkos perawatan yang selalu murah 

karena terlalu sering menghentikan  fasilitas 

FMS dan mesin CNC. Oleh karena itu 

perusahaan harus memperhitungkan faktor 

ekonomis untuk menentukan jadwal 

pemeriksaan untuk perawatan terhadap 

keempat mesin-CNC tersebut.   

Pengamatan untuk penelitian ini dilakukan 

pada sebuah industri pesawat terbang yang 

menggunakan fasilitas FMS yang terdiri dari 

empat mesin CNC horisontal yang terintegrasi 

dengan sebuah rak penyimpanan material 

(pallet stocker) yang mempunyai kapasitas 60 

buah pallet,  dan sebuah stacker crane untuk 

mengantarkan material di dalam FMS, seperti 

dijelaskan pada Gambar 1. Jadwal perawatan 

pada penelitian ini hanya dibatasi untuk jadwal 

perawatan pencegahan mesin-mesin CNC saja. 

 

 
 

Gambar 1. Konstruksi FMS [3]. 

 

Perawatan pada FMS 

Perawatan pada dasarnya dibagi menjadi 

dua jenis aktivitas. Pertama adalah perawatan 

pencegahan (preventive maintenance) dan yang 

kedua adalah perawatan korektif [5]. Pada 

perawatan pencegahan, tindakan-tindakan yang 

dapat dilakukan diantaranya adalah 

penggantian komponen, penggantian minyak 

pelumas, atau perbaikan yang dilakukan 

sebelum terjadinya kerusakan. Sedangkan 

perawatan korektif merupakan tindakan 

perawatan yang akan dilakukan setelah terjadi 

kerusakan pada sistem. Tujuan dari perawatan 

pada FMS adalah untuk memperoleh tingkat 

keandalan (reliability) yang ditentukan oleh 

perusahaan.  Keandalan dapat diartikan sebagai 

probabilitas suatu sistem tidak rusak dalam 

jangka waktu tertentu dan dalam kondisi 

operasi tertentu [6].  

 

Kerusakan pada FMS 

Sistem yang diamati terdiri dari empat buah 

mesin-CNC yang dinamakan dengan mesin-

CNC-1, mesin-CNC-2, mesin-CNC-3 dan 

mesin-CNC-4. Keempat mesin tersebut 

dintegrasikan menjadi sebuah FMS. Rangkaian 

keempat mesin CNC ini tersusun secara paralel 

(artinya tidak tersusun secara serial). Jika 

terjadi kerusakan pada satu, dua, atau tiga 

mesin CNC, FMS masih dapat bekerja 

meskipun harus memindahkan pekerjaan ke 

mesin CNC yang tidak rusak. Namun 

demikian, perusahaan hanya memberikan 

toleransi satu buah mesin saja yang rusak dalam 

waktu tertentu.   

Berdasarkan keadaan tersebut, maka akan 

terdapat beberapa status sistem yang mungkin 

terjadi, yaitu status dimana keempat mesin-

CNC dalam keadaan baik, status dimana 

mesin-CNC-1 rusak dan ketiga mesin yang lain 

dalam keadaan baik, status dimana mesin-

CNC-2 rusak dan ketiga mesin yang lain dalam 

keadaan baik, status dimana mesin-CNC-3 

rusak dan ketiga mesin yang lain dalam 

keadaan baik, atau status dimana mesin-CNC-

4 rusak dan ketiga mesin yang lain dalam 

keadaan baik. Dalam suatu selang waktu 

pengamatan, status sistem tersebut dapat 

berubah – ubah dari suatu status tertentu ke 

status yang lainnya. Perpindahan antar status 

tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2. 
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 Gambar 2. Perpindahan antar status. 

 

Gambar 2 menjelaskan bahwa dapat terjadi 

perpindahan dari status tertentu ke status yang 

lain dengan kemungkinan sebesar P. Misalnya 

dari status-1 yaitu dimana semua mesin-CNC 

dalam keadaan baik dapat berpindah ke status-

2 dimana mesin-CNC-1 rusak dan ketiga mesin 

yang lain dalam keadaan baik dengan 

kemungkinan sebesar P12. Akan tetapi sebelum 

berpindah ke status berikutnya, sistem akan 

berada terlebih dahulu selama beberapa waktu 

pada status asal. Misalnya sebelum berpindah 

dari status-1 ke status-2, sistem akan berada 

terlebih dahulu pada status-1 selama beberapa 

perioda sebelum benar-benar berpindah ke 

status-2. Setelah berpindah ke status-2 maka 

pemilihan kebijakan pada status-2 ini tidak 

tergantung pada pemilihan kebijakan yang 

telah dilakukan pada status-1 sebelumnya. 

Pemilihan kebijakan yang akan dilakukan 

untuk setiap status pada setiap waktu adalah 

independent. Proses pada sistem tersebut 

mengikuti Proses Semi Markov  [7][8].  

Status keempat mesin dapat diketahui 

setelah dilakukan pemeriksaan. Pada saat 

pemeriksaan petugas akan memeriksa status 

mesin dan melakukan perbaikan bila 

diperlukan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan 

perbaikan mesin, jika terjadi kerusakan maka 

jadwal pemeriksaan berikutnya ditetapkan pada 

waktu tertentu yang didasarkan pada status 

sistem pada saat pemeriksaan.  Penentuan 

jadwal pemeriksaan berikutnya ditentukan dan 

diatur sehingga probabilitas terjadinya 

kerusakan hingga saat pemeriksaan berikutnya 

tidak melebihi suatu nilai konstanta tertentu, γ. 

Interval maksimal dari dua pemeriksaan yang 

berurutan dapat ditentukan sebagai berikut. 

Jika setelah pemeriksaan dan perbaikan, 

keempat mesin berada dalam status operasi dan 

jika F1(t) menyatakan Cumulative Distribution 

Function (CDF) dari  failure free operation 

time sistem, maka untuk perioda pemeriksaan 

T1 berlaku hubungan, [7] : 

F1(T1)   (1) 

Jika setelah pemeriksaan ternyata sistem 

bekerja dengan tiga mesin (mesin-CNC-1 

rusak) maka untuk perioda pemeriksaan 

berikutnya T2 harus memenuhi kondisi, 

F2(T2)   (2) 

Dimana F2(t) adalah CDF dari waktu kerusakan 

untuk tiga mesin-CNC. Konstanta  tersebut 

berfungsi sebagai pembatas agar jadwal 

perawatan yang dihasilkan oleh model tidak 

melampaui batasan yang ditetapkan 

sebelumnya. Konstanta  dalam permasalahan 

ini dapat ditentukan berdasarkan selang waktu 

sebesar MTTF (Mean Time To Failure) dari 

mesin-CNC.  Berdasarkan pendefinisian 

masalah tersebut maka akan dimodelkan suatu 

model matematik dengan pendekatan Semi 

Markov Process dengan tujuan untuk 

menentukan kebijakan pemeriksaan yang 

optimal dengan kriteria minimasi ongkos jika 

sistem beroperasi dalam interval waktu 

tertentu, yaitu [0, ] seperti yang dijelaskan 

pada [7]. 

Pengembangan Model. 

Untuk pembentukan model matematik ini, 

status sistem yang mungkin terjadi akan 

dilambangkan sebagai berikut : 

• E1 : Status 1, yaitu dimana keempat mesin-

CNC dalam keadaan baik 

• E2 : Status 2, yaitu dimana mesin-CNC-1 

dalam keadaan rusak sedangkan ketiga 

mesin-CNC yang lain dalam keadaan baik. 

• E3 : Status 3, yaitu dimana mesin-CNC-2 

dalam keadaan rusak sedangkan ketiga 

mesin-CNC yang lain dalam keadaan baik. 
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• E4 : Status 4, yaitu dimana mesin-CNC=3 

dalam keadaan rusak sedangkan ketiga 

mesin-CNC yang lain dalam keadaan baik. 

• E5 : Status 5, yaitu dimana mesin-CNC-4 

dalam keadaan rusak sedangkan ketiga 

mesin-CNC yang lain dalam keadaan baik. 

Berdasarkan Gambar 1. dapat dilihat perubah-

an status yang mungkin terjadi adalah sebagai 

berikut : 

1. Perubahan dari status E1 ke status E1. 

2. Perubahan dari status E1 ke status E2. 

3. Perubahan dari status E1 ke status E3. 

4. Perubahan dari status E1 ke status E4. 

5. Perubahan dari status E1 ke status E5. 

6. Perubahan dari status E2 ke status E1. 

7. Perubahan dari status E2 ke status E2. 

8. Perubahan dari status E2 ke status E3. 

9. Perubahan dari status E2 ke status E4. 

10. Perubahan dari status E2 ke status E5. 

11. Perubahan dari status E3 ke status E1. 

12. Perubahan dari status E3 ke status E2. 

13. Perubahan dari status E3 ke status E3. 

14. Perubahan dari status E3 ke status E4. 

15. Perubahan dari status E3 ke status E5. 

16. Perubahan dari status E4 ke status E1. 

17. Perubahan dari status E4 ke status E2. 

18. Perubahan dari status E4 ke status E3. 

19. Perubahan dari status E4 ke status E4. 

20. Perubahan dari status E4 ke status E5. 

21. Perubahan dari status E5 ke status E1. 

22. Perubahan dari status E5 ke status E2. 

23. Perubahan dari status E5 ke status E3. 

24. Perubahan dari status E5 ke status E4. 

25. Perubahan dari status E5 ke status E5. 

Penentuan Strategi 

Interval [0,] dibagi menjadi N subinterval, 

dimana setiap subinterval mempunyai panjang 

 sehingga  = N  . Perioda peme-riksaan T 

juga merupakan perkalian dari , yaitu T = K  

. Karena  = 1 maka dapat dihitung waktu 

secara integer 0,1,2,…,t,…,N. 

Seandainya pada saat t dimana sisa umur 

sistem yang belum terpakai adalah sebesar m, 

dilakukan pemeriksaan dan status sistem 

diketahui berada pada Ei, di mana i = 1,2,3,4,5. 

Dan kebijakan i(m) untuk status tersebut 

adalah perpindahan ke Ej, maka pemilihan 

waktu pemeriksaan berikutnya tergantung pada 

Ej dan m. Ketergantungan tersebut adalah 

sebagai berikut : jika m > Kj, yaitu jika sistem 

dalam keadaan baik sampai dengan akhir 

operasi atau akhir interval (N) lebih besar 

daripada Kj, di mana K adalah konstanta yang 

telah ditentukan, maka jadwal pemeriksaan 

berikutnya akan dilakukan pada saat t + Kj,  jika 

tidak maka pemeriksaan dilakukan pada saat   t 

+ m  yaitu pada saat akhir interval ( = N)  

[7],[8]. 

Penentuan Probabilitas Perpindahan 

Probabilitas bahwa pada akhir interval (0 , t) 

terdapat bahwa mesin-j yang dalam keadaan 

rusak dinyatakan dengan Pi,j(t) dan selama 

perioda (0 , t) sistem dibiarkan tanpa 

pengawasan.  Untuk model yang dibuat, pro-

babilitas perpindahan diperoleh dari distribusi 

waktu antar kerusakan dan waktu perbaikan 

mesin, yaitu : 

1. Mesin-CNC-1 memiliki distribusi 

kerusakan f1(t) dan CDF F1(t). 

2. Mesin-CNC-2 memiliki distribusi 

kerusakan f2(t) dan CDF F2(t). 

3. Mesin-CNC-3 memiliki distribusi 

kerusakan f3(t) dan CDF F3(t). 

4. Mesin-CNC-4 memiliki distribusi 

kerusakan f4(t) dan CDF F4(t). 

5. Mesin-CNC-1 memiliki distribusi waktu 

perbaikan f1’(t) dan CDF F1’(t). 

6. Mesin-CNC-2 memiliki distribusi waktu 

perbaikan f2’(t) dan CDF F2’(t). 

7. Mesin-CNC-3 memiliki distribusi waktu 

perbaikan f3’(t) dan CDF F3’(t). 

8. Mesin-CNC-4 memiliki distribusi waktu 

perbaikan f4’(t) dan CDF F4’(t). 

Probabilitas perpindahan antar status adalah 

sebagai berikut [7],[8]: 

 12 1 2 3 4( ).(1 ( )).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t     

 (3) 

 13 2 1 3 4( ).(1 ( )).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t   

 (4) 

 14 3 1 2 4( ).(1 ( )).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t   

 (5) 
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 15 4 1 2 3( ).(1 ( )).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t   

 (6) 

 11 12 13 14 151P t P P P P      (7) 

 21 1 2 3 4'( ).(1 ( )).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t     (8) 

 23 1 2 3 4'( ) . ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (9) 

 24 1 3 2 4'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (10) 

 25 1 4 2 3'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (11) 

 22 21 23 24 251P t P P P P      (12) 

 31 2 1 3 4'( ).(1 ( )).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t   

 (13) 

 32 2 1 3 4'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (14) 

 34 2 3 1 4'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (15) 

 35 2 4 1 3'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (16) 

 33 31 32 34 351P t P P P P      (17) 

 41 3 1 2 4'( ).(1 ( )).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t   

 (18) 

 42 3 1 2 4'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (19) 

 43 3 2 1 4'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (20) 

 45 3 4 1 2'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (21) 

 44 41 42 43 451P t P P P P      (22) 

 51 4 1 2 3'( ).(1 ( )).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t   

 (23) 

 52 4 1 2 3'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (24) 

 53 4 2 1 3'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (25) 

 54 4 3 1 2'( ). ( ).(1 ( )).(1 ( ))P t F t F t F t F t    (26) 

 55 51 52 53 541P t P P P P      (27) 

Penentuan One Step Cost 

Berdasarkan persamaan di atas, dapat 

ditentukan one step cost untuk setiap status E1, 

E2, E3, E4 dan E5. Untuk setiap perpin-dahan 

dari Ei ke Ej, ongkos–ongkos yang terlibat 

adalah sebagai berikut [9]: 

Af, yaitu ongkos karena terjadinya 

kerusakan diantara dua inspeksi yang 

berturutan. Ongkos yang termasuk dalam jenis 

ini adalah biaya-biaya perawatan yang tidak 

langsung (indirect costs). Misalnya ongkos 

operator yang menganggur karena mesin yang 

bersangkutan mengalami kerusakan dan biaya 

depresiasi mesin yang dibebankan menjadi 

ongkos dikarenakan kerugian investasi jika 

mesin tidak dapat digunakan pada selang waktu 

tertentu. Af terbagi menjadi empat, yaitu Af1, 

jika kerusakan terjadi pada mesin-CNC-1; Af2, 

jika kerusakan terjadi pada mesin-CNC-2; Af3, 

jika kerusakan terjadi pada mesin-CNC-3; dan 

Af4, jika kerusakan terjadi pada mesin-CNC-4. 

As, yaitu ongkos yang dibutuhkan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap keempat 

mesin. Sebelum terjadi perpindahan antar 

status, keempat mesin tersebut akan diperiksa 

terlebih dahulu kondisinya. Jadi As akan 

muncul dalam setiap ongkos perpindahan yang 

terjadi. 

Ap, yaitu ongkos yang diperlukan untuk 

melakukan perbaikan. Ap terbagi menjadi 

empat, yaitu Ap1, untuk ongkos perbaikan 

mesin-CNC-1; Ap2, untuk perbaikan mesin-

CNC-2; Ap3, untuk ongkos perbaikan mesin-

CNC-3; dan Ap4, untuk ongkos perbaikan 

mesin-CNC-4. Seluruh ongkos perpindahan 

(one step cost) Rij dari status Ei ke Ej dilihat 

dalam Tabel 1.   

Ekspektasi ongkos total selama interval (t,N) 

sama dengan jumlah dari one step cost untuk 

status Ei yang diamati pada saat t ditambah 

dengan future expected cost yang merupakan  

ekspektasi ongkos yang terjadi jika 

perpindahan dari Ei ke Ej benar-benar terjadi. 

 

Tabel 1. Ongkos Perpindahan One Step Cost . 

Rij   j=E1 j= E2 j=E3  j=E4   j=E5 

i=E1 As     

i=E2 
As + 

Ap1 

As + 

Af1 

As + 

Ap1 

As + 

Ap1 

As + 

Ap1 

i=E3 
As + 

Ap2 

As + 

Ap2 

As + 

Af2 

As + 

Ap2 

As + 

Ap2 

i=E4 
As + 

Ap3 

As + 

Ap3 

As + 

Ap3 

As + 

Af3 

As + 

Ap3 

i=E5 
As + 

Ap4 

As + 

Ap4 

As + 

Ap4 

As + 

Ap4 

As + 

Af4 

 

Future expected cost ini merupakan akumu-lasi 

ongkos yang akan terjadi pada sisa interval 
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setelah perpindahan dari Ei ke Ej terjadi.  

Ongkos-ongkos yang mungkin terjadi pada 

akhir interval adalah sebesar vi(0) yang 

ditentukan sebagai berikut.  Jika pada akhir 

interval status sistem berada pada status E1, E2, 

E3, E4 dan E4,maka ongkos yang dibeban-kan 

sebesar : 

v1(0) = As  (28) 

v2(0) = As + Af1 (29) 

v3(0) = As + Af2 (30) 

v4(0) = As + Af3 (31) 

v5(0) = As + Af4 (32) 
Ditentukan bahwa  vi(m) menyatakan rata-

rata ongkos minimal yang terjadi jika dilakukan 

kebijakan i(m), dan jika perhitungan ongkos 

dilakukan mulai saat t yaitu pada saat minggu 

ke-m (N dikurangi m) dan berakhir pada saat  

= N dan status yang diamati pada saat t tersebut 

adalah Ei.  

Jadwal pemeriksaan keempat mesin-CNC 

sebaiknya lebih kecil atau sama dengan Mean 

Time To Failure (MTTF) mesin-CNC. Karena 

sampai dengan nilai MTTF, sistem FMS masih 

dalam keadaan dapat beroperasi. Sedangkan di 

luar MTTF, FMS mempunyai kemungkinan 

yang kecil untuk dapat beroperasi (keandalan 

sistem berkurang). Oleh sebab itu MTTF 

dimasukkan sebagai pembatas dalam 

persamaan untuk menentu-kan jadwal 

pemeriksaan optimal. Dalam model ini MTTF 

tersebut adalah sama dengan K, yaitu K1, K2, 

K3, K4, dan K5.   Dimana K1 menyatakan MTTF 

sistem jika sistem berada pada status E1 

(keempat mesin dalam keadaan baik). 

Sedangkan K2, menyatakan MTTF sistem jika 

mesin-CNC-1 dalam keadaan rusak (sistem 

berada pada status E2), dengan demikian K2 ini 

nilainya sama dengan MTTF mesin-CNC-2,3, 

dan 4. K3 menyatakan MTTF sistem jika mesin-

CNC-2 dalam keadaan rusak (sistem berada 

pada status E3), dengan demikian K3 ini 

nilainya sama dengan MTTF mesin-CNC-1,3, 

dan 4. K4 menyatakan MTTF sistem jika mesin-

CNC-3 dalam keadaan rusak (status E4), 

dengan demikian K4 ini nilainya sama dengan 

MTTF mesin-CNC-1,2, dan 4. K5 menyatakan 

MTTF sistem jika mesin-CNC-4 dalam 

keadaan rusak (status E5), dengan demikian K5 

ini nilainya sama dengan MTTF mesin-CNC-

1,2, dan 3. Kelima konstanta tersebut memiliki 

hubungan sebagai berikut : 

K2= K3= K4= K5= K (33) 

K < K1 (34)    

Persamaan rekursif, bila diambil suatu 

kebijakan pada minggu ke-m dimana m < 

MTTF, adalah memilih nilai minimum dari 

persamaan berikut [9]. 
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Untuk kebijakan yang diambil pada minggu ke-

m, dimana m > K1 , persamaan rekursifnya 

menjadi 
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Pengolahan Data 

Pengamatan yang dilakukan selama lima 

bulan telah memberikan data kerusakan antar 

mesin yang ditulis pada Tabel 2 dan waktu 

yang diperlukan untuk perbaikan ditulis pada 

Tabel 3. 

 

Tabel.2 Data saat kerusakan pada tiap 

mesin-CNC 

i 
Hari ke ti 

Mesin-

CNC-1 

Mesin-

CNC-2 

Mesin-

CNC-3 

Mesin-

CNC-4 

1 8 7 8 9 

2 12 10 20 14 

3 24 36 24 22 

4 46 44 40 54 

5 64 56 60 55 

 

Biaya pemeriksaan (As) sebesar Rp 40.400 

per orang per jam. Biaya perbaikan (Ap) 

sebesar Rp 40.400 per orang per jam. Biaya 

yang terjadi diantara dua inspeksi yang 

berurutan (Af) sebesar Rp 48.423 per jam. 

Besarnya biaya ini diperoleh dari biaya 

depresiasi mesin per jam. Biaya depresiasi 

dihitung dari harga mesin yang dikonversikan 

per jam dengan suku bunga 0,08 per tahun 

 

Tabel.3 Lama perbaikan mesin-CNC 

i 
ti (dalam satuan jam) 

Mesin-

CNC-1 

Mesin-

CNC-2 

Mesin-

CNC-3 

Mesin-

CNC-4 

1 2 3 2 2 

2 3 4 5 3 

3 5 6 7 6 

4 6 8 7 7 

5 8 8 8 8 

 

Dari data ini diolah, model kerusakan pada 

masing-masing mesin-CNC dengan meng-

asumsikan bahwa model kerusakan tiap mesin 

berdistribusi Weibull dapat ditentukan 

parameter bentuk  dan parameter skala  pada 

persamaan keandalan (45) dan failure function 

(46) serta perhitungan MTTF (47) yang 

ditunjukkan pada Tabel 4. 

 /
( )

t
R t e


   (45) 

( ) 1 ( )F t R t    (46) 

1
1MTTF 



 
   

 
 (47) 

 

Tabel 4. MTTF dari masing masing status. 

Status    
MTTF 

(hari) (minggu) 

E1 2.080 25.125 0.8858 22.3 4.6 

E2 1.279 14.849 0.9262 13.6 2.6 

E3 1.299 15.051 0.9238 13.9 2.8 

E4 1.230 14.278 0.9341 13.3 2.7 

E5 1.237 14.429 0.8946 12.9 2.6 

 

Berdasarkan data ini, dapat ditentukan 

bahwa jadwal perawatan untuk mesin-CNC-

1,2,3,4 dapat dilakukan setiap 13 hari kerja atau 

2 minggu dengan nilai-nilai konstanta K 

sebagai berikut K1 = 4, K2=K3=K4=K5=K = 2. 

Bila dikaitkan dengan meminimasi ongkos, 

maka perpindahan pada setiap status dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

Konsekuensi Ongkos  

 

Ekspektasi ongkos total selama interval (t,N) 

sama dengan jumlah dari one step cost untuk 

status Ei yang diamati pada saat t ditambah 

dengan future expected cost yaitu ekspektasi 

ongkos yang terjadi jika perpindahan dari Ei ke 

Ej denar-benar terjadi. 
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Tabel 5. Ongkos Perpindahan (One Step Cost), 

Rij dalam rupiah 

Rij E1 E2 E3 E4 E5 

E1 40.400     

E2 80.800 48.423 80.800 80.800 80.800 

E3 80.800 80.800 48.423 80.800 80.800 

E4 80.800 80.800 80.800 48.423 80.800 

E5 80.800 80.800 80.800 80.800 48.423 

 

Future expected cost ini merupakan 

akumulasi ongkos yang akan terjadi pada sisa 

interval setelah perpindahan dari Ei ke Ej 

terjadi.  Sesuai Tabel 5. jika pada akhir perioda 

sistem berada pada status E1 maka ongkos yang 

dibebankan sebesar Rp 40.400.  Jika pada akhir 

perioda sistem berada pada status E2 maka 

ongkos yang dibebankan sebesar Rp 48.423.  

Bila sistem berada di E2 dan berupaya untuk 

pindah ke status E1, maka memerlukan biaya 

Rp.80.800. 

Dengan memasukkan persamaan (3) sam-

pai (27) dan persamaan (28) sampai (32) pada 

persamaan rekursif (35) sampai (44), dapat 

ditentukan kebijakan perawatan apa yang akan 

diambil pada minggu ke-m. Misalnya kebijakan 

pada minggu ke-4, pada formula v3(4) yaitu 

pada saat umur sistem N – m yaitu 52 – 4 = 48 

minggu, kebijakan yang terbaik pada status E3 

adalah memperbaiki mesin-CNC-2 agar sistem 

berada pada status E1. Sedangkan jadwal 

pemeriksaan berikutnya adalah 4 minggu 

kemudian yaitu pada saat umur sistem 

mencapai 52 minggu. 

 

 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah 

dibuat suatu model untuk menentukan jadwal 

perawatan yang optimal dengan kriteria 

minimasi ongkos dan menggunakan 

pendekatan Semi Markov Process. Sesuai 

dengan deskripsi sistem dalam penelitian ini, 

maka sistem yang terdiri dari empat mesin yang 

tergabung secara paralel ini memiliki lima 

status yang mungkin terjadi. Kelima status 

sistem yang mungkin terjadi tersebut adalah E1, 

E2, E3, E4,dan E5 serta konse-kuensi biaya yang 

dapat muncul dijelaskan dengan model rekursif 

untuk ongkos perawatan. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah memperkirakan kesalahan geometrik pada linear guideway di 

mesin CNC miling vertikal tiga-sumbu pada arah sumbu-x dengan menggunakan metode 

pendekatan matematik. Kesalahan geometrik pada lintasan luncur (linear guideway) akan 

mengakibatkan perubahan geometrik  yang signifikan dan akan mempengaruhi ketelitian 

mesin CNC miling vertikal tiga-sumbu. Perpindahan dan gerak meja mesin perkakas pada 

lintasan luncur akan mengikuti bentuk lintasan luncur yang menyimpang dari bentuk lintasan 

ideal. Penyimpangan dan perpindahan gerak disebut dengan kesalahan kelurusan dan 

kesalahan posisi. Kesalahan kelurusan dan kesalahan posisi di lintasan luncur (linear 

guideway) dengan arah sumbu xyz dapat  sebagai penyebab kesalahan volumetrik di ruang 

kerja mesin perkakas. Kesalahan geometrik di linear guideway dapat dilakukan estimasi 

dengan  pendekatan secara matematis, metode yang diusulkan dengan metode aljabar linear. 

Pengembangan pemodelan matematik dengan persamaan umum di sistem lintasan luncur 

(guideway) berdasarkan geometrik  pada meja mesin perkakas CNC. Pendekatan secara 

matematis untuk membantu memahami dan menafsirkan kesalahan geometrik yang disebabkan 

kesalahan posisi, kesalahan kelurusan vertikal dan horisontal serta kesalahan sudut 

(pitch,yaw,roll) pada arah sumbu-x. Hasil pemodelan secara matematis, kesalahan geometrik 

pada lintasan luncur (guideways) menghasilkan tiga komponen kesalahan yaitu kesalahan 

posisi, kesalahan vertical straightness dan kesalahan pitching. Hasil kesalahan geometrik 

dengan  pendekatan secara matematis dapat membantu dan memverifikasi hipotesis bahwa 

ketidaktelitian meja mesin perkakas dapat menjadi sumber kesalahan geometri yang 

signifikan. 

Kata kunci : mesin CNC miling vertikal,  kesalahan geometri, linear guideway,  kesalahan 

posisi, kesalahan kelurusan, kesalahan vertical straightness, kesalahan pitching. 

 

Pendahuluan 

Pada mesin perkakas CNC dengan unjuk 

kerja baik yaitu memiliki ketelitian dan 

ketepatan yang tinggi. Unjuk kerja mesin 

CNC menurun dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti kesalahan termal, 

kesalahan fixture dan kesalahan geometrik. 

Salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi ketelitian dan ketepatan 

mesin perkakas adalah kesalahan geometrik 

pada meja mesin perkakas.[1] Kesalahan 

geometrik dapat didefinisikan kesalahan 

bentuk komponen individu, seperti 

kesalahan geometrik di lintasan luncur akan 

menyebabkan kesalahan kelurusan gerak 

dari lintasan luncur.  Kesalahan geometrik 
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di meja mesin perkakas akan 

mempengaruhi kesalahan dimensi  benda 

kerja atau dengan kata lain benda kerja 

tidak dapat mencapai toleransi dimensi 

yang diinginkan. Penyebab kesalahan 

dimensi pada benda kerja adalah kesalahan 

geometrik pada lintasan luncur (linear 

guideway) dan kesalahan pada ballscrew. 

Kedua kesalahan baik kesalahan geometrik  

di lintasan luncur (guideway)  dan 

kesalahan pada ballscrew akan 

mengakibatkan perbedaan posisi antara 

ujung pahat dengan koordinat posisi benda 

kerja yang diinginkan.[2] Analisis 

kesalahan di mesin perkakas ada 

hubungannya antara kesalahan volumetrik 

dengan kesalahan gerak komponen mesin 

di setiap sumbu di ruang kerja mesin 

perkakas.[3] Kesalahan dimensi di benda 

kerja  sangat dipengaruhi oleh kedataran 

permukaan dari meja mesin perkakas. 

Walaupun struktur mesin perkakas  CNC 

dirancang dengan baik, tetapi faktor utama 

yang tidak bisa diabaikan adalah kedataran 

permukaan meja mesin perkakas. 

Ketidakdataran meja mesin dapat 

disebabkan karena ketidaklurusan lintasan 

luncur (guideways). Pada mesin perkakas 

CNC dengan ukuran meja mesin yang 

panjang, kemungkinan untuk merakitnya 

dengan struktur mesin yang kaku dengan 

kedataran meja mesin perkakas sangat sulit. 

Kelurusan lintasan luncur (guideway) 

sebagian besar tergantung pada saat 

ketelitian perakitan lintasan luncur. 

Penelitian ini difokuskan pada kesalahan 

geometrik di lintasan luncur (linear 

guideway) dan pemodelan secara 

matematis dilakukan pada satu lintasan 

luncur dalam dua dimensi.Tujuan 

penelitian pertama adalah pengembangan 

pemodelan secara matematis kesalahan 

geometrik di linear guideway pada sumbu-

x dengan arah x-positif agar meningkatkan 

ketelitian. Kedua adalah pemodelan 

kesalahan posisi, vertical straightness 

error, horizontal straightness error, 

kesalahan angular (roll, pitch, yaw) meja 

mesin perkakas dengan arah x-positif. 

 

Dasar Teori Penelitian 

Error of linear axis.  Menurut ISO 230-

1, kesalahan di setiap sumbu pada meja 

mesin perkakas memungkinkan 

menghasilkan enam derajat kebebasan (6 

DOF). Kesalahan yang terjadi pertama 

kesalahan posisi yaitu linear positioning, 

horizontal straightness, vertical 

straightness, dan kesalahan angular yaitu 

roll (sumbu-x), pitch (sumbu-y), yaw 

(sumbu-z). Pada penelitian ini 

menggunakan mesin miling vertikal tiga-

sumbu, tampak pada gambar 1. Kesalahan 

geometrik di meja mesin CNC mesin 

miling vertikal tiga-sumbu dapat terjadi 

enam derajat kebebasan (6 DOF) dan tiga 

kesalahan ketegaklurusan. Tampak pada 

gambar 2, enam derajat kesalahan 

geometrik di meja mesin CNC miling tiga-

sumbu. 

 

 

 
Gambar 1, mesin CNC miling vertikal 

tiga-sumbu. 

 

 
Gambar 2, enam kesalahan geometrik 

di meja mesin NC miling vertikal tiga-

sumbu. 
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Jumlah kesalahan geometrik. 
Kesalahan geometrik di komponen yang 

mungkin terjadi pada tiga-sumbu atau 

ruang kerja di meja mesin perkakas akan 

berjumlah dua puluh satu komponen 

kesalahan, tampak pada tabel 1. [4] 

 

Tabel 1. Komponen  kesalahan pada tiga-

sumbu. 
Komponen 

kesalahan 

Kesalahan 

 posisi linear 

Kesalahan angular 

(roll, pitch,yaw) 

Sumbu-x δx(x), δy(x), δz(x) εx(x), εy(x), εz(x) 
Sumbu-y δx(y), δy(y), δz(y) εx(y), εy(y), εz(y) 
Sumbu-z δx(z), δy(z), δz(z) εx(z), εy(z), εz(z) 

 

Kesalahan geometrik lintasan luncur 

(linear guideway). Komponen mesin CNC 

yang dapat dikontrol gerakannya (strat, 

asselarasi, deselerasi, stop) dinamakan 

sebagai sumbu mesin (machine axis).[4] Di 

mesin perkakas CNC, dua sumbu atau lebih 

dapat bekerja bersamaan (simultan). 

Gerakan sumbu-sumbu untuk mencapai 

titik akhir/tujuan (end/target point) 

dinamakan sumbu titik-ke-titik (point to 

point axes). Ketidaktelitian gerakan sumbu-

sumbu dapat menyebabkan pahat potong 

tidak akan mencapai tujuan koordinat 

benda kerja (target point), maka 

dibutuhkan ketelitian pemosisian pahat ke 

titik koordinat benda kerja. Sumbu mesin 

CNC memegang peranan penting karena 

menentukan gerakan pahat relatif terhadap 

benda kerja.  

Kesalahan geometrik di mesin perkakas  

disebabkan oleh kesalahan gerak (motion 

error) dan kesalahan kinematik (kinematic 

error).  Kesalahan gerak (motion error) 

disebabkan kesalahan posisi (position 

error) dan kesalahan gerak makan (feed 

rate error). [5] Ketidaksempurnaan 

gerakan elemen mesin seperti carriage, 

guideway dan meja-kerja, disebabkan 

kesalahan posisi dan kesalahan gerak 

makan. Kesalahan posisi yang terjadi antara 

mata potong pahat dengan benda kerja yang 

disebabkan oleh deformasi struktur mesin 

disebut sebagai Quasi static error.[6] 

 

Pemodelan matematik.  

Pemodelan matematik ini bertujuan 

untuk membantu memahami dan 

mengestimasi kesalahan  geometrik di meja 

mesin perkakas CNC vertikal miling tiga-

sumbu. Pengembangan pemodelan secara 

matematis ini difokuskan antara kesalahan 

geometrik linear guideways dengan 

kesalahan gerak setiap sumbu. Analisis 

kelurusan gerak sumbu di lintasan luncur 

(linear guideways) dilakukan saat meja 

mesin perkakas tanpa ada beban. Hasil 

pengembangan pemodelan kesalahan 

geometrik meja mesin perkakas CNC untuk 

memverifikasi hipotesis bahwa deformasi 

meja mesin dapat sebagai sumber kesalahan 

yang signifikan dari kesalahan volumetrik. 

Objek penelitian untuk pemodelan secara 

matematis adalah satu lintasan luncur 

(linear guideway), tampak pada gambar 4. 

Analisis kesalahan geometrik di lintasan 

luncur (linear guideway) dilakukan pada 

dua-dimensi dan bentuk lintasan luncur 

yang ideal berupa garis lurus pada bidang 

sumbu XY, tampak pada gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3, kesalahan geometrik di 

lintasan luncur (linear guideway) pada 

sumbu X-Y. 

 Perkiraan kesalahan geometrik yang 

terjadi di meja mesin perkakas CNC 

disebabkan oleh lintasan luncur (linear 

guideway) dan ballscrew. Pertama untuk 

mengestimasi kesalahan geometrik di 

lintasan luncur (linear guideway) dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan 

pemodelan secara matematis.  
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Pada pemodelan secara matematis, 

asumsi yang digunakan adalah rigid body 

machine, static errors, antara linear 

bearing  dan linear guideway (LM rail) 

tidak terjadi gesekan. 

Pemodelan secara matematis dilakukan 

di satu lintasan luncur (linear guideway), 

tampak pada gambar 4, satu lintasan luncur 

(linear guideway). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4, lintasan luncur (linear 

guideway). 

 

Gesekan antara linear bearing (LM 

block) dan linear guideway (LM rail) 

diabaikan, pada gambar 5, tampak depan 

lintasan luncur. 

 

 
Gambar 5. Tampak depan lintasan 

luncur (linear guideway). 

 

Asumsi. Pada pemodelan secara 

matematis dilakukan untuk sistem gerak per 

sumbu yaitu ke x-sumbu di meja mesin 

perkakas CNC.  Pertama di asumsikan 

tinggi h adalah jarak vertikal antara 

permukaan  LM guide (LM rail) dengan 

permukaan meja, tampak pada gambar 5. 

Ke dua di asumsikan bahwa error pada dua 

buah  LM block bagian depan adalah sama, 

begitu pula error pada dua buah LM block 

bagian belakang adalah sama, sehingga 

model kesalahan (error) dapat dianggap 

dua-dimensi (bidang XZ). 

Pada kondisi awal, untuk sementara 

tidak ada error (no clearance) pada LM 

block relatif terhadap LM rail. Ke tiga 

diasumsi bahwa panjang meja mesin 

perkakas adalah L, titik P pada posisi L/2 

dan h adalah jarak vertikal antara 

permukaan  LM guide (LM rail) dengan 

permukaan meja. Tampak pada gambar 6, 

kondisi awal lintasan luncur tanpa ada error 

(kesalahan geometrik). Ke empat 

diasumsikan bahwa LM block dan meja 

dianggap sebagai benda kaku, sehingga 

tidak terjadi kesalahan rotasi pada masing-

masing  LM block secara kesatuan, dalam 

hal ini terjadi pada bidang XZ (pitching). 

tampak pada gambar 7 kondisi LM block 

dan LM guide terjadi kesalahan geometrik. 

 

 

 

 
 

Memperkirakan kesalahan 

geometrik.  

Pada gambar 6, kondisi LM guide (LM 

rail) tanpa ada kesalahan geometrik 

sehingga posisi titik P memiliki koordinat 

(L/2,h).  Pada gambar 7, kondisi LM guide 

(LM rail) dengan kesalahan geometrik 

sehingga posisi titik P menjadi P’. Mencari 

∆ZA 

∆XA 

A 

A’ 
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koordinat titik P’ dengan memperhitungkan 

∆XA, ∆ZA, ∆XB, ∆ZB.  

Bila koordinat A: (XA, ZA) maka 

koordinat A’ (X’A, Z’A). 

Bila koordinat B: (XB, ZB) maka 

koordinat B’ (X’B, Z’B). 

Bila koordinat P: (XP, ZP) maka 

koordinat P’ (X’P, Z’P). 

maka : X’A = XA + ∆XA 

           Z’A = ZA  + ∆ZA 

dan :   X’B = XB + ∆XB 

           Z’B = ZB  + ∆ZB 

 

Kondisi perpindahan titik P dengan 

kesalahan geometrik sesuai dengan gambar 

8. 

 
 

Gambar 8, Posisi P’ dengan kondisi 

kesalahan geometrik. 

 

Penentuan perpindahan titik P menjadi 

P’ dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut:  

𝑋𝑂′ =
𝑋′𝐵−𝑋′𝐴

2
     (1)       𝑍𝑂′ =

𝑍′𝐵− 𝑍′𝐴

2
  

(2) 

 

𝑋𝑃 =
(𝑋𝐵+∆𝑋𝐵)−(𝑋𝐴+∆𝑋𝐴)

2
                        (3) 

 

𝑍𝑃 =
𝑍′𝐵−𝑍′𝐴

2
            

(4) 

 

𝑍𝑃 =
(𝑍𝐵+∆𝑍𝐵)−(𝑍𝐴+∆𝑍𝐴)

2
            

(5) 

 

𝛾 =  𝑡𝑎𝑛−1(
𝑍′

𝐵−𝑍′
𝐴

𝑋′
𝐵−𝑋′

𝐴
)                             (6) 

 

𝛾 = 𝑡𝑎𝑛−1(
(𝑍𝐵+∆𝑍𝐵)−(𝑍𝐴+∆𝑍𝐴)

(𝑋𝐵+∆𝑋𝐵)−(𝑋𝐴+∆𝑋𝐴)
)             

(7) 

 

Koordinat titik P’ yaitu (X’P, Z’P) dapat 

dihitung dengan mencari posisi titik X’P 

tampak pada gambar 9, dengan  persamaan 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9, koordinat titk X’P dan Z’P  

 X’P = XP – h . sin γ 

 

maka koordinat X’P adalah : 

 

 𝑋′𝑃 = 
(𝑋𝐵+∆𝑋𝐵)−(𝑋𝐴+∆𝑋𝐴)

2
− ℎ. 𝑠𝑖𝑛𝛾     

(8) 

 

Demikian pula koordinat titik Z’P dapat 

dihitung dengan mencari posisi titik ZP 

dengan persamaan berikut: 

 

 Z’P = ZP + h . cos γ 
 

maka koordinat Z’P adalah  : 

 

 𝑍′𝑃 = 
(𝑍𝐵+∆𝑍𝐵)−(𝑍𝐴+∆𝑍𝐴)

2
+ ℎ. 𝑐𝑜𝑠𝛾     

(9) 

 

Hasil persamaan dapat dilihat hasilnya 

bahwa kesalahan kelurusan pada bidang 

horisontal, error linear positioning (δhor) 

adalah:  

δhor = X’P – XP  

 

Sedangkan untuk kesalahan kelurusan 

pada bidang vertikal, error vertical 

straightness (δver) adalah :  

δver = Z’P – ZP  

 

dan kesalahan rotasi pitching (ϕxz) :  

X+ 

Z+ 

A’ 

B’ 
P’ 

O’  

 

h 

O 
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ϕxz = γ  

 

Validasi pemodelan 

  Pengujian validitas pemodelan secara 

matematis pada linear guideway dilakukan 

untuk mengetahui kebenaran pemodelan, 

konsistensi secara logis dan kedekatan 

model dengan keadaan nyata. Secara nyata 

atau langsung pengukuran yang dilakukan 

pada linear guideway menggunakan alat 

ukur laser interferometer. Grafik hasil 

pengukuran akan dibandingkan antara 

grafik pengukuran dengan alat ukur laser 

interferometer dan grafik hasil validasi 

model matematis.   

Verifikasi pemodelan untuk pemeriksaan 

dari seluruh ekspresi matematis dalam 

model  bahwa variabel-variabel dapat 

mempresentasikan hubungan yang ada 

dengan benar. Verifikasi pemodelan 

matematis menggunakan program excel 

untuk mendapatkan hasil grafik kesalahan 

angular (pitching).. Tampak pada tabel 2, 

hasil verifikasi pemodelan secara 

matematis.  

Pengukuran pada satu linear guideway 

menggunakan alat ukur interferometer dan 

dilakukan lima pengambilan data ke arah 

sumbu-x atau arah gerak meja mesin 

perkakas. Tampak pada gambar 11, grafik 

hasil pengukuran dengan laser 

interferometer. 

 

Tabel 2, hasil verifikasi pemodelan 

matematis. 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian dari hasil verifikasi 

pemodelan matematis, dibuat grafik 

kesalahan angular (pitching). Seperti 

tampak pada gambar 10, hasil validasi 

dengan  pemodelan matematik, ke arah 

sumbu-x, grafik kesalahan angular 

(pitching). 

 

  
 

Gambar 10, grafik kesalahan angular 

(pitching) ke arah sumbu-x, hasil validasi 

pemodelan matematik. 

 

 

 

.  

 

Gambar 11, grafik kesalahan angular 

(pitching) ke arah sumbu-x, hasil 

pengukuran interferometer. 

 

Hasil pengamatan, grafik hasil 

pemodelan matematik untuk satu linear 

guideway mendekati grafik hasil 

pengukuran dengan alat ukur.  

 

Kesimpulan 

 Persamaan kesalahan geometrik meja 

mesin NC vertikal miling tiga-sumbu 

untuk dua-dimensi (XZ) dengan arah 

gerak sumbu-x dipengaruhi oleh 

variabel error straightness horizontal 

(δhor) dan variabel error straightness 

vertical (δver). 
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 Kesalahan rotasi pitch (ϕxz) dipengaruhi 

oleh error straightness vertical (δver) 

dan error linear positioning (δhor).  

 Pemodelan matematik untuk kesalahan 

posisi sumbu-x, kesalahan vertikal 

sumbu-z dan kesalahan angular 

(pitching), belum diperhitungkan 

kesalahan dari ballscrew. 

 Hasil validasi model matematis linear 

guideway mendekati hasil pengukuran 

laser interferometer. 
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Abstrak 
Mesin rotary dryer banyak digunakan pada industri pengolahan makanan, perkebunan, 

industry otomotif dan lainnya. Mesin rotary dryer bekerja memanfaatkan panas untuk 

mengeringkan produk makanan, hasil perkebunan, biji aspal dan sebagainya. Dalam tulisan ini 

mesin rotary dryer digunakan untuk mengeringkan limbah cair dari hasil perkebunan seperti 

limbah cair sawit menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Produk turunan 

itu berupa tanah lempung dan arang yang dapat dijadikan pupuk, fiber atau material komposit. 

Komponan utama mesin rotary dryer untuk pengolahan limbah cair sawit adalah drum inlet 

dan outlet, drum pengering, burner, pompa, blower, wet scrubber, rangka dan komponen 

lainnya. Komponen yang paling kritis dalam pengolahan limbah sawit ini adalah drum 

pengering karena drum pengering menerima langsung panas dari burner untuk mengeringkan 

limbah cair yang ada di dalam drum pengering dengan temperatur kerja hingga 1100C. 

Temperatur kerja yang tinggi memerlukan material dengan daya hantar panas yang tinggi, 

tahan panas dan tahan korosi agar produk atau limbah yang akan dikeringkan lebih optimal, 

bersih dan ramah lingkungan. Hal ini didapatkan dengan pemilihan desain dan material drum 

yang tepat akan menunjang kinerja mesin rotary dryer untuk menghasilkan produk dengan 

waktu yang lebih singkat, bersih dan ramah lingkungan. Selain pemilihan desain dan material, 

kondisi drum pengering juga harus diperhatikan seperti balance (center) agar memudahkan 

pergerakan dan pemerataan panas drum, pemasangan drum dan lainnya. Dalam penelitian ini 

sebelum drum dibuat dengan proses pembentukan, pengelasan, pengecoran dan pemesinan, 

terlebih dahulu dilakukan pemodelan desain dan pemilihan material menggunakan simulasi 

dengan metode finite element dan finite volume. Hal ini untuk menghemat biaya dalam 

pemilihan dan pembuatan material drum yang sesuai dengan temperatur pengeringan limbah 

cair yang akan dikeringkan. Material drum yang digunakan dalam penelitian ini adalah material 

cast iron, stainless steel dan steel. Unjuk kerja material drum yang diinginkan adalah distribusi 

temperatur yang cepat dan merata, tegangan termal yang rendah, tahan korosi dan reaksi kimia. 

Untuk mengetahui unjuk kerja drum berupa distribusi temperatur dari material cast iron, 

stainless steel dan steel. dilakukan simulasi menggunakan finite volume method. Dalam analisis 

ini ditunjukkan desain berupa bentuk drum pengering dan dimensi drum berupa panjang, 

diameter dan tebal lapisan dinding pengering dengan temperatur kerja maksimum 1100C. 

Kata kunci : Limbah Cair, Drum Pengering, Mesin Rotary dryer, Distribusi Temperatur, finite 

volume method. 

 

Pendahuluan 
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Mesin rotary dryer merupakan mesin 

yang dapat digunakan untuk mengolah dan 

mengeringkan bahan mentah menjadi 

produk jadi berupa biji-bijian hasil panen, 

buah-buahan [1], butir aspal [2], makanan 

[3], limbah cair [4] dan lainnya [5,6]. 

Prinsip kerja mesin rotary dryer adalah 

memanaskan produk mentah hingga kering 

dengan temperatur tertentu. Pengeringan 

dilakukan oleh drum pengering yang 

digerakkan oleh motor. Penggerak mesin 

rotary dryer dapat dilakukan secara manual 

dan otomatis menggunakan PLC atau 

microcontroller [4]. Panas didapatkan dari 

burner yang dipasang pada rumah drum 

pengering.   

Mesin rotary dryer memiliki beberapa 

komponen utama yaitu drum pengering [7], 

drum inlet/outlet, sirip pengaduk [8], 

burner, rangka dudukan drum pengering, 

motor penggerak, bantalan dan komponen 

lain. Drum pengering merupakan 

komponen penting yang harus didesain dan 

materialnya dipilih yang sesuai dengan sifat 

penghantar panas yang baik agar 

mendapatkan hasil yang optimal, tegangan 

termal yang rendah dan sifat mekanik 

lainnya. Drum pengering ini bekerja pada 

temperatur yang tinggi dimana desain dan 

material drum harus sesuai dengan kondisi 

temperatur produk yang akan dikeringkan. 

Temperatur kerja yang tinggi menyebabkan 

tegangan termal muncul pada drum 

pengering. Tegangan yang besar akan 

memudahkan terjadi kegagalan pada drum 

pengering. Untuk itu, drum pengering harus 

dipilih dan dibuat dengan menggunakan 

material yang memiliki kemampuan 

penghantar panas yang baik, tahan panas 

dan korosi serta memiliki tegangan termal 

yang rendah. Material drum dapat dipilih 

dari material cast iron, stainless steel dan 

steel.. Daya hantar panas yang baik 

didapatkan dari distribusi temperatur yang 

terjadi, tegangan termal didapat dari nilai 

maksimum tegangan yang terjadi. 

Distribusi temperatur dan tegangan termal 

dapat diketahui dengan pengukuran dan 

simulasi [9,10]. Dalam tulisan ini 

difokuskan pada simulasi menggunakan 

metode finite volume untuk mengetahui 

distribusi temperatur pada drum pengering 

dan tegangan termal dikalkulasi 

menggunakan metode finite element. 

Batasan kajian dalam tulisan ini adalah 

simulasi untuk mengetahui distribusi 

temperatur pada desain dan bahan drum 

dari material cast iron, stainless steel dan 

steel dengan drum pengering berbentuk 

silinder. 

Distribusi temperatur yang diperoleh 

akan digunakan untuk mengetahui 

tegangan yang terjadi akibat panas atau 

termal pada drum pengering sehingga 

diperoleh bentuk desain dan material yang 

sesuai dengan kondisi pengeringan. 

Material yang akan dikeringkan adalah 

limbah cair (sawit).   

 
Gambar 1. Drum Pengering, Inlet dan 

Outlet 

Metodologi 

Alat dan Bahan. Alat yang didesain 

dalam penelitian ini adalah drum pengering 

pada mesin rotary dryer untuk pengolahan 

limbah cair. Drum pengering terdiri atas 

drum pengering utama, drum inlet dan 

outlet seperti terlihat pada Gambar 1. 

Proses pemodelan desain drum berbentuk 

silinder bertingkat dimana didalam drum 

terdapat sirip pengaduk seperti terlihat pada 

Gambar 1. Dimensi drum adalah tebal drum 

5 mm, diameter drum pengering 500 mm 

dan panjang 510 mm, diameter inlet dan 

outlet 270 mm dan panjang 300 mm. Bahan 

drum terbuat dari cast iron, stainless steel 

dan steel. 
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3D model digunakan untuk simulasi 

drum pengering dengan properties seperti 

terlihat pada Tabel 1 menggunakan finite 

volume method. 

Tabel 1. Properti Material  
Material Young 

Modulus 

(GPa) 

Yield 

Strength 

(MPa) 

Tesile 

Strength 

(MPa) 

Heat 

Specific 

Themal 

Condutivity 

(W/m0K) 

Coefficient 

Thermal 

Expansion 

(µm/0C) 

Density 

(kg/cm3) 

Cast 

Iron 

120,5 758 884 450 21 12 7,15 

Stainless 

steel 

193 250 540 477 16,2 10,4 8 

Steel 210 207 345 480 56 12 7,85 

Properti material pada Tabel 1 dijadikan 

input dalam simulasi untuk mendapatkan 

distribusi temperatur pada drum pengering 

berupa Young modulus, thermal 

conductivity, heat specific dan coefficient 

thermal expansion. Pengaturan 

temperaturnya adalah temperatur 

lingkungan dan drum pengering awal 280C. 

Temperatur akhir pemanasan drum 

pengering adalah 1100C.  Bahan yang akan 

dikeringkan diambil dari limbah cair 

(sawit).  

Bentuk model dan mesh drum pengering 

dapat dilihat pada Gambar 2. Mesh dibuat 

dengan elemen berbentuk segitiga.  

 
Gambar 2. Bentuk dan Mesh Model Drum 

Pengering 

Hasil 

Hasil simulasi desain drum pengering 

berbentuk silinder dan pemilihan material 

dapat dilihat pada Gambar 3 hingga 8. 

Gambar 3 menunjukkan distribusi 

temperatur pada drum pengering 

menggunakan material cast iron, dimana 

pada Gambar 3 terlihat bahwa distribusi 

temperatur merata pada seluruh dinding 

drum pengering tetapi terjadi sedikit 

perbedaan temperatur pada sisi flens 

penyambung drum pengering yaitu sebesar 

10C (382K). Perbedaan timbul disebabkan 

oleh lapisan flens yang berfungsi sebagai 

penghubung drum utama ke drum outlet 

memiliki tebal dan diameter menurunkan 

temperatur yang mengalir sisi bawah drum 

pengering. Fenomena ini sama pada semua 

material yang digunakan yaitu cast iron, 

stainless steel dan steel. Pada bagian atas 

drum inlet dan outlet temperatur yang 

didapatkan adalah 1080C (381K). 

Temperatur tertinggi yang dihasilkan oleh 

model dengan material cast iron maupun 

material lain adalah 1100C (383K) dan 

terendah sebesar 1030C (376K) seperti 

dapat dilihat pada Gambar 3 hingga 5. 

Dimana temperatur yang ingin dicapai oleh 

drum pengering ini sesuai dengan 

temperatur maksimum drum pengering 

yang diinginkan untuk proses pengeringan. 

Hal ini menunjukan bahwa distribusi 

temperatur pada desain dan material drum 

pengering telah mencapai batas maksimal 

yaitu 1100C (383K).  

Untuk material cast iron pada Gambar 3 

terlihat penyebaran temperatur pada daerah 

drum inlet dan outlet masih ada yang berada 

dibawah temperatur 1080C (381K) dimana 

hal ini menunjukkan bahwa temperatur 

yang dihasilkan masih kurang mencapai 

titik temperatur maksimum (1100C) 

terutama pada bagian yang memiliki flens. 

Tetapi untuk proses pengeringan yang 

dibutuhkan memiliki temperatur 1100C 

adalah daerah drum pengering utama 

karena drum berfungsi sebagai drum 

pengering. 

 
Gambar 3. Distribusi Temperatur pada 

Drum pengering menggunakan Material 

Cast Iron 
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Gambar 4. Distribusi Temperatur pada 

Drum pengering menggunakan Material 

Stainless steel

 

Gambar 5. Distribusi Temperatur pada 

Drum pengering menggunakan Material 

Steel 

Distribusi temperatur untuk drum inlet 

dan outlet menggunakan material stainless 

steel dan steel dapat dilihat pada Gambar 4 

dan 5. Pada Gambar 4 dan 5 terlihat 

fenomena yang sama dengan penggunaan 

drum dari material cast iron yaitu 

temperatur maksimum 1100C (383K) 

merata disepanjang dinding drum, tetapi 

masih ada yang tidak mencapai 1100C. 

Distribusi temperatur maksimum dan 

minimum dapat dilihat pada Gambar 6 

hingga 8. Dimana temperatur maksimum 

1100C (383K) dan temperatur minimum 

1030C (376K). Kurva distribusi penyebaran 

temperatur untuk cast iron dapat dilihat 

pada Gambar 6. Dimana terlihat untuk 

material cast iron distribusi temperatur 

dibawah 1070C penyebaran tidak terlalu 

banyak dibanding dengan penyebaran pada 

material stainless steel dan steel (lihat 

Gambar 7 dan 8). Untuk penyebaran 

temperatur diatas 1080C terlihat bahwa 

material steel memiliki pola penyebaran 

merata. Hal ini menunjukkan penyerapan 

panas menggunakan material steel lebih 

baik dibanding menggunakan material 

stainless steel dan cast iron. 

 
Gambar 6. Posisi Temperatur Maksimum 

dan Minimum Drum pengering 

menggunakan Material Cast Iron 

 
Gambar 7. Posisi Temperatur Maksimum 

dan Minimum Drum pengering 

menggunakan Material Stainless steel 

 
Gambar 8. Posisi Temperatur Maksimum 

dan Minimum Drum pengering 

menggunakan Material Steel 

Distribusi temperatur maksimal dan 

minimal untuk material stainless steel lebih 

sedikit yang berada dibawah 1050C (378K) 

dan merata pada temperatur 1090C hingga 

1100C dibanding dengan drum dari material 

cast iron dan steel seperti terlihat pada 

Gambar 7. Hal ini menunjukkan 

penggunaan stainless steel lebih baik dalam 

segi distribusi temperatur untuk 

pengeringan limbah cair dengan temperatur 

hingga 1100C (383K).  
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Kesimpulan 

Dari hasil pemodelan menggunakan 

metode finite volume didapatkan 

kesimpulan yaitu: 

1. Pemilihan desain dan material drum 

pengering menunjukan distribusi 

temperatur drum pengering untuk 

limbah cair lebih merata pada 1080C 

terutama pada material stainless 

steel. 

2. Dengan variasi material yaitu cast 

iron, stainless steel dan steel, 

temperatur pada dinding drum 

pengering memiliki temperatur 

maksimum sebesar 1100C (383K) 

dan temperatur minimum sebesar 

103 0C.  

3. Untuk proses pengolahan limbah 

cair, penggunaan material stainless 

steel lebih cocok karena 

pemanasannya lebih merata pada 

semua dinding drum pengering pada 

temperatur 1090C. 
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Abstrak 
Penelitian ini tentang pembuatan serbuk nano biokeramik dari bahan lokal melalui optimasi 

proses Ball Milling untuk aplikasi biomedis. Sumber bahan alam untuk pembuatan obat 

umumnya berasal dari tanaman, jaringan hewan, struktur mikroba dan dengan perekayasaan 

biomaterial. Bentuk bahan baku obat tersebut berupa serbuk halus sebelum diracik atau diolah 

menjadi bentuk bahan sediaan obat. Penelitian ini diarahkan mencari sumber-sumber bahan 

biomedis yang nantinya dalam skala nano dapat digunakan sebagai serbuk bahan baku obat. 

Salah satu bahan biomedis yang bisa digunakan sebagai bahan baku obat adalah dari jenis 

biokeramik yaitu cangkang telur ayam. Penelitian ini akan mengembangkan metode 

pembuatan material nano dari cangkang telur ayam dengan Ball Milling menggunakan metode 

Taguchi dan ANOVA. Cangkang telur digiling pada variasi putaran 150, 200 dan 250 rpm, 

variasi waktu 1, 2 dan 3 jam serta variasi perbandingan antara massa bola penggilingan dengan 

massa serbuk cangkang telur yaitu 1:6, 1:8, 1:10. Dimana setiap 15 menit penggilingan 

dilakukan pertukaran arah putaran penggilingan. Sebelum digiling cangkang telur dihaluskan 

terlebih dahulu dan dipanaskan dengan temperatur 900oC. Setelah digiling dilakukan 

karakterisasi terhadap material serbuk halus dari cangkang telur ayam broiler menggunakan 

SEM untuk melihat ukurannya. Hasil penelitian ini baru sampai tahap rancangan optimasi 

parameter proses Ball Milling. 

Kata kunci : cangkang telur, Ball Milling, serbuk nano, biokeramik, Taguchi dan ANOVA. 

Pendahuluan 

Selama ini penyakit yang terjadi pada 

manusia umumnya diobati dengan 

menggunakan obat-obatan yang 

mengandung bahan senyawa kimia yang 

disebut dengan obat medis (obat sintetik). 

Obat medis merupakan obat modern yang 

dibuat dari bahan sintetis atau bahan alam 

yang diolah secara modern. Sumber atau 

bahan alam untuk pembuatan obat tersebut 

umumnya berasal dari tanaman, jaringan 

hewan, struktur mikroba dan dengan 

perekayasaan (teknik) biomaterial. Bentuk 

bahan baku obat-obatan tersebut adalah 

berupa serbuk halus sebelum diracik atau 

diolah lebih lanjut menjadi bentuk sediaan 

obat (BSO). Dalam ilmu Farmasetika ada 

banyak bentuk sediaan obat antara lain, 

serbuk, kapsul, pil, suspensi, larutan dan 

emulsi [1]. 

 

Dalam bidang perekayasaan biomaterial 

para peneliti mengembangkan teknologi 

biomedis yang merupakan pengaplikasian 

teknik dan prinsip teknik dalam bidang 

medis. Bidang ini menggabungkan 

kemampuan desain dan pemecahan 

masalah seorang insinyur dengan ilmu 

medis dan ilmu biologi di bidang 
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kedokteran, seperti pengobatan, diagnosa, 

pengawasan, dan terapi. Salah satu 

pengaplikasian biomedis ini adalah 

penanggulangan penyakit, yang mencakup 

aspek obat-obatan dan peralatan terkait 

diagnosa dan terapi penyakit [2]. 

Dalam hal obat-obatan penelitian 

diarahkan mencari sumber-sumber bahan 

biomedis yang nantinya dalam skala nano 

dapat digunakan sebagai serbuk bahan baku 

obat. Salah satu bahan biomedis yang bisa 

digunakan sebagai bahan baku obat adalah 

dari jenis biokeramik. Salah satu bahan 

biokeramik lokal yang banyak tersedia dan 

belum termanfaatkan yang menurut peneliti 

bisa digunakan sebagai bahan baku obat 

tersebut adalah cangkang telur ayam 

broiler. Cangkang telur ini banyak terdapat 

di alam dan terbuang begitu saja tanpa 

dimanfaatkan. Cangkang telur ayam juga 

butuh waktu yang lama untuk terurai di 

alam [3]. Senyawa-senyawa yang terdapat 

dalam cangkang telur ayam ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan 

alami. Diantara senyawa kimia yang 

terkandung dalam telur salah satunya 

merupakan zat yang mempunyai sifat dapat 

menetralisir asam yaitu Kalsium karbonat 

(CaCO3) [4]. Sehingga senyawa ini 

dimanfaatkan dalam dunia farmasi sebagai 

antasida karena kemampuannya 

menetralisir asam ini, seperti untuk 

pengobatan penyakit maag. Disamping itu 

CaCO3 merupakan senyawa yang paling 

banyak terkandung dalam cangkang telur 

ayam mencapai 94-97% [5]. Selain CaCO3 

senyawa-senyawa lainnya yang bermanfaat 

bagi dunia medis akan digunakan sebagai 

suplemen ataupun sebagai bahan baku 

konstruksi tulang. Untuk mendapatkan 

senyawa-senyawa yang terdapat dalam 

telur tersebut, maka harus merubahnya 

menjadi serbuk nano dan di analisa 

karakterisasinya. Sehingga dapat diketahui 

senyawa-senyawa mana saja yang dapat 

dimanfaatkan dan tidak dapat 

dimanfaatkan. 

 Salah satu peralatan untuk membuat 

material nano adalah Ball Mill. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

Alat pada Gambar 1 dinamakan dengan 

Planetary Ball Mills (disebut juga 

pulverisette). Alat ini merupakan mills yang 

sering digunakan dalam eksperimen, 

dimana beberapa ratus gram serbuk dapat 

dihasilkan pada suatu waktu dengan alat ini. 

Planetary ball mills sesuai dengan gerakan 

mangkuknya seperti gerakan planet. 

Gerakan ini diatur oleh disk yang berputar 

dan mekanisme pemutar khusus yang 

menyebabkan mereka berputar di sekitar 

sumbu mereka sendiri. Gaya sentrifugal 

yang dihasilkan oleh perputaran di sekitar 

sumbu tersebut dan yang dihasilkan oleh 

perputaran disk yang akan membuat serbuk 

menggunakan bola gerinda. Ball mill 

manufacturing merupakan salah metode 

pembuatan material nano dari teknik MM-

PM (mechanical alloying-powder 

metallurgy) yaitu menggunakan energi 

tumbukan antara bola-bola penghancur dan 

dinding wadahnya. Pada saat sekarang ini 

para peneliti berusaha untuk menghasilkan 

material nano dalam jumlah banyak dan 

dalam range waktu yang sangat singkat [6]. 

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

akan dilakukan optimasi proses pembuatan 

material nano dari cangkang telur ayam 

broiler menggunakan ball milling dan 

pengujian karakterisasi serbuk nano 

tersebut menggunakan SEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Urutan proses penelitian yang 

direncanakan [6]. 
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Gambar 2. Gaya-gaya yang terjadi dalam 

proses pembuatan nano material pada 

Planetary ball mills [6]. 

Metodologi 

Skema tahap-tahap pelaksanaan 

penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali 

dengan melakukan studi literatur dan 

mempersiapkan objek penelitian. Setelah 

itu baru dilakukan proses penghalusan awal 

cangkang telur, diayak kemudian 

dipanaskan. Berikutnya, dilanjutkan proses 

ball mill dan dikarakterisasi untuk melihat 

ukuran serbuk tersebut. Skema lengkap 

penelitian berupa langkah kerja yang 

dimulai dari studi literatur sampai dengan 

mendapatkan kesimpulan dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Urutan proses penelitian yang 

direncanakan. 

Hasil dan Pembahaan 

Persiapan bahan. Penyiapan bahan 

penelitian didahului dengan pengambilan 

cangkang telur ayam broiler. Pertama-tama 

cangkang telur ayam tersebut dibersihkan 

dengan menggunakan air mengalir. Setelah 

itu dilanjutkan menggunakan aquades dan 

kemudian dijemur selama 3 hari dibawah 

sinar matahari. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi kadar air sampel tersebut. 

Cangkang telur ayam yang sudah bersih 

dan kering dihancurkan menggunakan 

mesin Blender sehingga terbentuk serbuk 

kasar. Selanjutnya serbuk kasar di kalsinasi. 

Proses pemanasan (kalsinasi). 

Pemanasan bertujuan untuk menghilangkan 

komponen organik dan kuman-kuman yang 

berada pada serbuk. Dari beberapa 

penelitian terdahulu umumnya 

menggunakan temperatur pemanasan 

sekitar 900oC [7,8]. Pada temperatur ini 

Studi 

Literatur 

Persiapan Cangkang 

Telur 

Penghancuran Cangkang Telur 

Proses pemanasan (kalsinasi) 

Serbuk 

kasar 

Mulai 

Proses Ball Mill 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan 

 

Selesai 

Pengamatan ukuran serbuk 

Proses pengayakan serbuk 
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diharapkan yang tertinggal hanya unsur 

yang bermanfaat saja seperti Kalsium (Ca), 

Oksigen (O) dan Fosfor (P). Ketiga unsur 

tersebut merupakan unsur yang digunakan 

untuk membentuk hidroksiapatit.  Pada 

penelitian ini direncanakan proses 

pemanasan terhadap cangkang telur ayam 

dilakukan secara bertahap selama 10 jam 

seperti terlihat pada Gambar 4. Pada 

Gambar 4 ditunjukkan kurva proses 

pemanasan mulai dari temperatur kamar ± 

27oC menuju 200oC selama 45 menit, 

kemudian di holding selama 30 menit, 

seperti itu seterusnya sampai temperatur 

900oC. Setelah itu  di holding selama ± 5,5 

jam. Hal ini bertujuan agar partikel serbuk 

betul-betul dipanaskan secara sempurna 

pada temperatur ini. 

  

Gambar 4. Kurva proses pemanasan 

(kalsinasi) pada serbuk cangkang 

telur (Temperatur 900oC). 

Proses pemanasan serbuk cangkang telur 

ayam ini dilakukan pada stove atau oven  

yang terekspos udara dengan merek 

Nabertherm P320 seperti yang terlihat pada 

Gambar 5. Sebelum proses kalsinasi 

dilakukan, bagian dalam oven dihembuskan 

udara bertekanan dengan menggunakan 

kompresor untuk mensterilkan bagian 

dalamnya dari gas dan kontaminan. Setelah 

itu serbuk cangkang telur ayam dimasukkan 

ke dalam oven. 

 

Gambar 5. Nabertherm P320. 

Proses Ball Mill. Proses ini dilakukan 

untuk membentuk serbuk cangkang telur 

ayam hingga berukuran halus. Proses ball 

mill pada penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Metalurgi Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Andalas dan 

menggunakan mesin bernama Pulverisette 

6 Classic Line Fritsch Planetary Mono Mill 

seperti yang terlihat pada Gambar 6 [9]. 

Variasi parameter pada proses ball mill 

untuk serbuk cangkang telur adalah 

kecepatan putaran (n) 150, 200 dan 250 

rpm, variasi waktu penggilingan (t) 1, 2 dan 

3 jam, dimana setiap 15 menit diubah arah 

putarannya serta variasi rasio berat bola 

terhadap serbuk (Ball to Powder Ratio atau 

BPR) 1:6, 1:8, 1:10. Kombinasi variasi 

percobaan dianalisis dengan Metode 

Taguchi dan ANOVA menggunakan 

Perangkat Lunak (Software) Minitab16. 

Bola penghancur dan wadahnya 

menggunakan material Stainless Steel. 

Sebelum proses ball mill dimulai, berat 

mangkuk gilingan yang berisikan bola-bola 

penggiling dan serbuk ditimbang terlebih 

dahulu. Hasil berat tersebut selanjutnya 

menjadi bahan pengaturan untuk 

counterweight yang menyatu pada piringan 

pendukung putaran. 
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Gambar 6. Fritsch Planetary Mono Mill. 

Prosedur Penerapan Metode Taguchi. 

Langkah – langkah di dalam menjalankan 

program statistik dengan metode taguchi 

dan ANOVA untuk dapat mengoptimasi 

parameter proses Ball Mill menggunakan 

Software Minitab16 adalah: 

1. Buka Software Minitab16 

Langkah pertama yang dilakukan 

adalah membuka Software Minitab16. 

Menu utama perangkat lunak ini dapat 

dilihat pada Gambar 7. Di dalam menu 

utama terdapat banyak pilihan aplikasi 

statistik untuk melakukan perhitungan, 

optimasi, pembuatan grafik, dan lain – 

lain. 

 

 

Gambar 7. Menu utama Minitab16. 

 

2. Pemilihan metode Taguchi 

Setelah membuka menu utama 

selanjutnya adalah membuka menu 

Start>DOE>Taguchi>create taguchi 

design. Langkah ini digunakan untuk 

pemilihan metode Taguchi. 

Selengkapnya dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 8. Langkah membuat Taguchi 

design. 

 

3. Pemilihan matrik orthogonal array 

Setelah membuka create taguchi 

design langkah selanjutnya adalah 

pembuatan metode matrik orthogonal 

array L9(3^4) dengan cara setting 

faktor utama dan level pengujian. 

Faktor dan level dapat dilihat pada 

tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Faktor dan level proses Ball Mill 

serbuk cangkang telur ayam untuk 

pembuatan matrik pengujian 

No Faktor Level 

1 Laju 

penggilingan 

(rpm) 

150 200 250 

2 Waktu 

penggilingan 

(jam) 

1 2 3 

3 BPR 1 : 6 1 : 8 1 : 10 

 

Langkah selanjutnya adalah 

menginput data faktor dan level ke 

dalam taguchi design untuk membuat 

matrik orthogonal array. Matrik dapat 

dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

Dimana setiap 1 level percobaan akan 

dilaksanakan 2 kali. 

 

Tabel 2. Matrik Orthogonal array 

percobaan 
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No Laju 

penggilingan 

(rpm) 

Waktu 

penggilingan 

(jam) 

BPR 

1 150 1 1 : 6 

2 150 2 1 : 8 

3 150 3 1 : 10 

4 200 1 1 : 8 

5 200 2 1 : 10 

6 200 3 1 : 6 

7 250 1 1 : 10 

8 250 2 1 : 6 

9 250 3 1 : 8 

Gambar 8 menunjukkan langkah untuk 

membuat matrik orthogonal array pada 

Minitab16 dengan menggunakan taguchi 

design. Sedangkan Gambar 9 menunjukkan 

input data faktor dan level pengujian. 

 

 

Gambar 8. Pemilihan matrik orthogonal 

array. 

 

 

Gambar 9. Input faktor dan level pengujian. 

 

4. Penerapan pengujian menggunakan 

matrik orthogonal array 

Hasil Input faktor dan level pengujian 

dapat dilihat pada Gambar 10. Setelah 

semua faktor dan level dimasukkan ke 

dalam command taguchi design 

langkah selanjutnya adalah 

menerapkan metode yang digunakan 

untuk melakukan proses Ball Mill 

dengan tujuan mendapatkan serbuk 

yang berukuran super halus (nano).  

  

 
Gambar 10. Hasil matrik orthogonal array. 

 

Proses Pengayakan. Proses ini 

bertujuan untuk mengukur nomor 

kehalusan dari serbuk cangkang telur ayam 

hasil proses ball mill. Proses pengayakan 

ini dilakukan menggunakan mesin ayakan 

getar dengan merk Retsch seperti yang 

terlihat pada Gambar 11. Proses 

pengayakan ini mengikuti standar ASTM 

E11 dengan menggunakan sieve ayakan 

bernomor 35, 60 120 dan 230. Parameter 

yang digunakan untuk serbuk ini adalah 

waktu pengayakan selama 10 menit dan 

amplitudo getaran sebesar 80. 
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Gambar 11. Mesin ayakan getar merk 

Retsch. 

 

Karakterisasi dengan Scanning 

Electron Microscopy (SEM). Penggunaan 

SEM bertujuan untuk mengamati distribusi 

ukuran dan morfologi dari serbuk cangkang 

telur ayam. Sebelum sampel dimasukkan ke 

dalam specimen chamber, sampel 

dipreparasi terlebih dahulu dengan 

menempelkan serbuk pada double carbon 

tape yang telah tertempel pada holder. 

Setelah itu, hembuskan udara 

menggunakan blower ke arah serbuk untuk 

memastikan serbuk menempel kokoh pada 

carbon tape. Apabila terdapat sebuk yang 

tidak menempel kokoh, maka 

dikhawatirkan serbuk tersebut terhisap saat 

proses pemvakuman SEM. 

Panduan penggunaan SEM pada serbuk 

cangkang telur ayam ini digolongkan 

kepada low vacuum SEM dengan 

parameter voltase sebesar 5 kV, objective 

aperture 4 dan jarak kerja (working 

distance) sebesar 5 mm. Perbesaran yang 

digunakan pada proses SEM sebagai bahan 

pengolahan data adalah perbesaran 100 

kali. SEM yang digunakan dalam penelitian 

ini bermerek Hitachi S 3400 seperti yang 

terlihat pada Gambar 12 dan bertempat di 

Laboratorium Metalurgi Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Andalas. 

  

Gambar 12. SEM Hitachi S 3400. 

 

Analisis data hasil SEM.  

1. Input data hasil pengujian ke dalam 

taguchi design 

Setelah melakukan pengujian 

dengan 2 kali percobaan pada setiap 

satu level, maka didapatkan harga 

masing - masing ukuran serbuk nano 

dengan menggunakan SEM. 

Langkah selanjutnya adalah 

menginput data pengujian ke dalam 

taguchi design untuk melakukan 

analize taguchi design dari kedua 

data tersebut, sehingga di dapatkan 

data S/N ratio, Mean, dan grafik 

analisis. 

 

2.  Membuat Analisis Anova General 

linier Model 

Pada tahap ini bertujuan menganalisa 

pengaruh ukuran serbuk nano 

terhadap level dan faktor utama 

sehingga didapatkan persen 

kontribusi dari masing-masing 

parameter.                                         

Kesimpulan 

Penelitian ini baru sampai pada tahap 

rancangan proses pelaksanaan. Hal ini 

diawali dari persiapan sampel cangkang 

telur ayam sampai pemeriksaan ukuran 

sampel. Selanjutnya penelitian ini akan 

dilaksanakan sesuai dengan rancangan 

tersebut. 
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Abstrak 
 

Pengelasan sambungan banyak digunakan pada industri berbahan baja termasuk kapal. Permasalahan 

utama untuk proses pengelasan tersebut adalah terjadinya distorsi dan tegangan sisa. Tegangan sisa dan distorsi 

adalah fenomena yang terjadi pada logam yang dilas, yang dapat menyebabkan kegagalan pada logam tersebut 

saat beroperasi. Proses pengelasan tipe butt joint dilakukan pada spesimen baja SS400 dengan ukuran panjang, 

lebar, dan tebal adalah 100 x 50 x 2 mm. Mesin las yang digunakan adalah mesin las Tungsten Inert Gas (TIG) 

otomatis di laboratorium Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Pada penelitian ini akan diuji 

hubungan antara parameter kuat arus dengan variasi 60, 70, 80 ampere dan kecepatan pengelasan dengan 

variasi 1,2; 1,4; 1,8 mm/s terhadap terciptanya distorsi setelah proses las. Kajian dititik beratkan pada 

perhitungan distorsi dan tegangan sisa dengan pengukuran distorsi menggunakan mesin Coordinate Measuring 

Machine (CMM) setelah material mengalami pendinginan menuju temperatur ruangan. Dari hasil uji coba di 

laboratorium diperoleh distorsi terbesar diperoleh pada variabel kuat arus terbesar dan kecepatan terkecil. Dari 

hasil analisa didaptkan bahwa besarnya tegangan sisa yang terbentuk berbandung lurus dengan besarnya 

distorsi yang tercipta. 

Kata Kunci : Las TIG, Distorsi, Tegangan Sisa, Kuat Arus, Kecepatan Pengelasan 

 

Pendahuluan 
Proses pengelasan saat ini digunakan 

secara luas pada proses konstruksi perkapalan 

dikarenakan hasil yang diperoleh lebih baik 

daripada proses penyambungan lain dalam hal 

efektivitas pengerjaan, sifat mekanis, lokasi 

pengerjaan, dan lain-lain [1]. Pengelasan adalah 

proses penggabungan material yang meliputi 

keadaan peleburan material dengan cara 

memberikan panas sesuai temperatur leleh dari 

material dengan atau tanpa tekanan dan dengan 

atau tanpa penggunaan material logam pengisi 

[2].  

Pada pengelasan Gas Tungsten Arc 

Welding (GTAW)/ Tungsten Inert Gas (TIG), 

busur listrik yang tercipta terletak di antara 

elektroda tak habis pakai dan logam kerja. 

Elektroda terletak pada sumbu las yang juga 

tempat keluarnya gas pelindung. Gas pelindung 

membentuk karakteristik busur listrik menjadi 

plasma dan juga melindungi elektroda, ujung 

filler metal, dan kolam manik las dari kontaminasi 

udara dan debu. Ketika busur las dan kolam las 

telah terbentuk, sumbu las bergerak searah 

sambungan dan melelehkan permukaan yang 

akan disambung [3]. 

Distorsi pada proses pengelasan terjadi 

karena adanya tegangan sisa yang terjebak di 

dalam logam ketika proses pengelasan telah 

dilakukan. Tegangan sisa adalah tegangan yang 

tetap hadir dalam suatu struktur akibat adanya 

perlakuan termal atau perlakuan mekanik atau 

keduanya. Efek utama dari tegangan sisa adalah 

distorsi dan kegagalan prematur dari daerah lasan. 

Tegangan yang ditimbulkan oleh regangan 

menghasilkan gaya internal yang menyebabkan 

penciutan material sehingga terjadinya perubahan 

dimensi yang disebut distorsi. 

Tegangan akibat pemanasan 

dideskripsikan dengan membagi daerah lasan 

menjadi beberapa buah potongan melintang 

sebagai berikut : 

 A – A : Daerah yang belum tersentuh 

panas 

 B – B : Daerah yang mencair tepat pada 

busur las 

 C – C : Daerah terjadinya deformasi 

plastis selama proses pengelasan 
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 D – D : Daerah yang sudah mengalami 

pendinginan 

Bila pengelasan berjalan dari potongan D – D ke 

potongan B – B maka akan terjadi distribusi panas 

sepanjang pengelasan. Sesaat pengelasan sampai 

di titik O maka setiap potongan pada alur 

pengelasan dapat dianalisa distribusi 

tegangannya. Besarnya tegangan yang terjadi 

karena adanya perubahan temperatur selama 

proses pengelasan ditunjukkan oleh gambar 1.1 

berikut. 

 

 
Gambar 1. Distribusi temperatur dan tegangan selama 

proses pengelasan [3] 

 

Pada daerah A – A, dimana ΔT = 0 maka 

di daerah ini tidak terjadi tegangan, sedangkan 

pada daerah B – B yaitu daerah yang mencair 

(terjadi suhu maksimum) tepat pada garis lasan 

akan terjadi tegangan tekan (compression) 

sedangkan di sisi kanan dan sisi kiri dari garis 

lasan akan terjadi tegangan tarik (tension). Pada 

daerah C – C, dimana suhu sudah mulai turun, 

pada daerah lasan akan terjadi tegangan tarik dan 

pada daerah sisi kanan dan kirinya akan terjadi 

tegangan tekan. Demikian pula pada daerah D – 

D yaitu pada daerah yang sudah terjadi 

pendinginan (ΔT = 0) maka pada garis lasan akan 

terjadi tegangan tarik dan pada sisi kanan dan kiri 

dari garis akan mengalami tegangan tekan. 

Tegangan tarik yang terjadi pada daerah D – D 

sifatnya akan tetap tinggal pada daerah material 

tersebut dan lebih sering disebut tegangan sisa [3]. 

Tegangan sisa dapat dihitung melalui 

besarnya regangan sisa yang terjadi dengan 

menggunakan hukum Hooke. Sedangkan 

besarnya regangan sisa dapat diukur dari 

perubahan ukuran antara batang sebelum dilas, 

yaitu ukuran yang digambarkan pada bagian yang 

akan ditentukan tegangan sisanya dan ukuran 

sebenarnya yang didapat setelah bagian yang akan 

diuji dilas. Dari hukum Hooke jelas bahwa 

perubahan ukuran ini disebabkan oleh adanya 

tegangan, karena itu besarnya tegangan dapat 

dihitung. Dalam hal tegangan satu arah dapat 

dihitung dengan persamaan (1), yaitu : 

      

 𝜎 = 𝐸
Δ𝑙

l
     (1) 

Di mana : 

 σ = tegangan sisa yang terjadi 

 E = Modulus elastis 

 l   = panjang sebelum dilas 

 Δl = perubahan panjang sebelum dan 

sesudah dilas 

  

Metode Penelitian 
 

Pada penelitian ini spesimen yang diuji 

yaitu baja lunak SS400. Spesimen yang 

digunakan adalah plat datar ketebalan 2 mm 

dengan dimensi yaitu p=100 mm, l= 50mm, dan 

t=2mm, dan jenis sambungan butt joint. 

Sambungan pengelasan pada penelitian ini 

mengacu pada aplikasi pengelasan di kapal yang 

dalam penyambungannya banyak menggunakan 

tipe butt joint untuk bagian lambung, geladak, dan 

dinding kapal. Berikut di bawah ini tercantum 

properti material dari baja SS400.  
 

Tabel 1 Komposisi kimia dari baja SS 400 (% 

atom) [4] 

C Si 
M

n 
P S Ni Cr Fe 

0,2

0 

0,0

9 

0,5

3 

0,0

1 

0,0

4 

0,0

3 

0,0

3 

99,

3-

100 

 

Tabel 2 Properti mekanis baja SS 400 [4] 

Density 

(kg/m3) 

Young’s 

Modulu

s (GPa) 

Tensile 

Strength 

(MPa) 

Yield 

Strength 

(MPa) 

Melting 

Point 

7860 190-210 400-510 205-245 1430oC 

 

 
Penelitian ini menggunakan parameter 

kuat arus dan kecepatan pengelasan untuk 

menentukan besarnya pengaruh terhadap distorsi 

yang dihasilkan pada baja SS400. Variasi dari 

parameter kuat arus adalah 60, 70, 80 Ampere dan 

variasi dari kecepatan pengelasan adalah 1,2; 1,4; 

1,8 mm/s. Untuk parameter lain, penelitian ini 

menggunakan elektroda tungsten 2% thoriated 
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dengan spesifikasi ANSI/AWS A5.12M-98, gas 

argon murni 99,9 %, dan tanpa filler atau 

autogeneous. Ukuran spesimen dari material yang 

dilas diilustrasikan pada gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Spesimen uji pada pengelasan TIG 

 

 

 Penelitian ini menggunakan 3 sampel 

pada setiap percobaan. Untuk setiap sampel 

menggunakan kuat arus dan kecepatan 

pengelasan yang berbeda. Jumlah total sampel 

yang digunakan berjumlah 27 sampel. 

  
Data dan Analisis 

 
A. Distorsi Transversal 

 

Tabel 3 menunjukkan data distorsi 

transversal dari pengukuran. Gambar 3 

menunjukkan grafik pengaruh kecepatan terhadap 

distorsi angular transversal. Pada gambar 3 dapat 

terlihat bahwa grafik untuk arus pengelasan 60 A 

terjadi penurunan besarnya distorsi searah dengan 

naiknya nilai kecepatan pengelasan. Dan untuk 

arus pengelasan 80 A, mengalami penurunan 

berlawanan dengan naiknya kecepatan 

pengelasan. Dan untuk arus 70 A, untuk 

peningkatan kecepatan pengelasan dari 1,2 mm/s 

ke 1,8 mm/s juga mengalami peningkatan 

besarnya distorsi. Besarnya distorsi angular 

transversal yang paling tinggi dialami pada 

kecepatan pengelasan 1,2 mm/s dan arus 

pengelasan 80 A dengan nilai distorsi 1,36 mm. 

 
Tabel 3 Data Distorsi Transversal dari Pengukuran 

No 
Arus 

(A) 

Kecepatan 

(mm/s) 

Distorsi 

(mm) 

Standar 

Deviasi 

(mm) 

1 60 1,2 0,91 0,08 

2 60 1,4 0,90 0,07 

3 60 1,8 0,49 0,07 

4 70 1,2 1,20 0,05 

5 70 1,4 1,18 0,05 

6 70 1,8 0,70 0,36 

7 80 1,2 1,36 0,21 

8 80 1,4 1,22 0,03 

9 80 1,8 1,03 0,22 

 

 

Gambar 3 Grafik pengaruh kecepatan terhadap 

distorsi angular transversal 

 

B. Distorsi Longitudinal 
 

Tabel 4 menunjukkan data distorsi 

longitudinal dari pengukuran. Dan Gambar 4 

menunjukkan grafik pengaruh kecepatan 

pengelasan terhadap distorsi longitudinal. Pada 

gambar 4 dapat dilihat bahwa pada arus 60 

ampere, distorsi angular longitudinal pada 

kecepatan 1,2 mm/s hingga 1,8 mm/s mengalami 

penurunan. Begitu juga dengan arus 70 ampere 

dari kecepatan terlambat hingga tercepat 

mengalami penurunan. Sementara untuk arus 80 

ampere, besarnya distorsi terletak di nilai yang 

terpaut 0,4 mm dari kedua variabel lainnya. 

Distorsi terbesar terjadi pada variabel arus 80 

ampere dan kecepatan pengelasan 1,2 mm/s 

dengan nilai distorsi 1,52 mm. 
 

Tabel 4 Data Distorsi Longitudinal dari 

Pengukuran 
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No 
Arus 

(A) 

Kecepatan 

(mm/s) 

Distorsi 

(mm) 

Standar 

Deviasi 

(mm) 

1 60 1,2 1,00 0,08 

2 60 1,4 0,61 0,09 

3 60 1,8 0,48 0,07 

4 70 1,2 1,17 0,45 

5 70 1,4 1,01 0,17 

6 70 1,8 0,71 0,33 

7 80 1,2 1,52 0,17 

8 80 1,4 1,20 0,31 

9 80 1,8 0,82 0,12 

 

 

 
Gambar 4 Grafik pengaruh kecepatan pengelasan 

terhadap distorsi longitudinal 

 

C. Tegangan Sisa 
Dari data distorsi yang dihasilkan, akan 

dicari besarnya tegangan sisa yang terdapat pada 

sampel setelah dilas. Perhitungan besarnya 

tegangan sisa satu arah menggunakan rumus yang 

telah dibahas pada persamaan (1) dan akan 

digunakan sebagai pertimbangan analisis dalam 

penelitian ini. Tabel 5 di bawah adalah data 

mengenai tegangan sisa yang dihasilkan pada 9 

sampel berdasarkan parameter uji kecepatan dan 

arus pengelasan. 

Tabel 5 Tegangan Sisa pada Setiap Sampel 

No 
Arus 

(A) 

Kecepatan 

(mm/s) 

Heat 

Input 

(J/mm) 

Tegangan 

Sisa σ (MPa) 

1 60 1,2 50,0 480 

2 60 1,4 42,8 444 

3 60 1,8 33,3 368 

4 70 1,2 58,3 516 

5 70 1,4 50,0 488 

6 70 1,8 38,9 424 

7 80 1,2 66,7 524 

8 80 1,4 57,1 492 

9 80 1,8 44,4 456 

 
 

 
Gambar 5 Tegangan sisa vs Heat input 

 

 Gambar 5 menunjukkan grafik tegangan 

sisa terhadap heat input. Pada gambar 5 dan tabel 

5, dapat dilihat bahwa tegangan sisa yang paling 

besar dimiliki oleh sample dengan parameter 80 

ampere dan kecepatan las 1,2 mm/s yaitu 524 

MPa. Hal ini seperti yang telah diperkirakan 

sebelumnya bahwa material yang mengalami 

masukan panas yang paling tinggi akan 

mengalami distorsi yang paling besar pula. 

Sedangkan nilai tegangan sisa yang paling kecil 

adalah pada arus 60 ampere dan kecepatan 

pengelasan 1,8 mm/s. 

 

D. Response Surface Methodology 

 Dengan Menggunakan perangkat lunak 

MATLAB dapat diperoleh model persamaan orde 

dua untuk penelitian ini. 

 

Model regresi distorsi transversal 

      𝑦𝑑𝑡 = 1,122 + 0,011𝐴 − 0,025𝐵 +
0,141𝐴2 − 0,0783𝐵2 − 0,087𝐴𝐵     (4) 

 

 

 

 

Model regresi distorsi longitudinal 

          𝑦𝑑𝑙 = 1,612 + 0,548𝐴 − 0,193𝐵 −
0,125𝐴2 − 0,57𝐵2 − 0,16𝐴𝐵        (4) 

 

Dari model regresi yang diperoleh 

menunjukkan bahwa untuk distorsi transversal, 

arus pengelasan mempunyai pengaruh yang lebih 

besar terhadap distorsi, sedangkan pada distorsi 

longitudinal parameter kecepatan memiliki 

pengaruh yang lebih besar. Melalui nilai respon 

yang dimasukkan dari hasil pengukuran distorsi 

hasil lasan di laboratorium dan dihubungkan 

dengan parameter-parameter yang digunakan 

maka diperoleh grafik response surface yang 

menggambarkan hubungan antara dua buah 
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variabel independen terhadap satu variabel 

respon. 

 
Gambar 6 Grafik pengaruh arus dan kecepatan 

terhadap distorsi transversal 

 

Pada gambar 6 dapat dilihat perubahan 

distorsi transversal terhadap parameter arus dan 

kecepatan. Nilai distorsi terbesar terjadi pada saat 

nilai welding current 80 A dan kecepatan 1,2 

mm/s. Sedangkan nilai distorsi terkecil terjadi 

pada saat welding current 60 A dan kecepatan 1,8 

mm/s. 

 
Gambar 7 Grafik pengaruh arus dan kecepatan 

terhadap distorsi longitudinal 

 

Pada gambar 7 dapat dilihat perubahan 

distorsi longitudinal terhadap parameter arus dan 

kecepatan. Nilai distorsi terbesar terjadi pada saat 

nilai welding current 80 A dan kecepatan 

pengelasan 1,2 mm/s. sedangkan nilai distorsi 

terkecil terjadi pada saat welding current 60 A dan 

kecepatan pengelasan 1,8 mm/s. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 

yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat 

disimpulkan distorsi terbesar terjadi pada arus 

pengelasan 80 ampere dan kecepatan pengelasan 

1,2 mm/s. pada parameter tersebut nilai distorsi 

angular transversal adalah 1,36 mm dan nilai 

distorsi angular longitudinal adalah 1,52 mm. 

Pada parameter ini nilai tegangan sisa adalah yang 

terbesar yaitu 524 MPa. Arus dan kecepatan 

pengelasan yang digunakan pada proses 

pengelasan mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap terjadinya distorsi. Pada distorsi angular 

transversal, parameter arus mempunyai pengaruh 

yang lebih besar, sementara pada distosi angular 

longitudinal parameter kecepatan pengelasan 

mempunyai pengaruh yang lebih besar. 
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Abstrak 

Tahapan disain sebesar 70-80% biaya produksi merupakan tahapan yang paling berpengaruh 

dalam usaha merealisasikan suatu produk manufaktur. Proses pemesinan dalam banyak hal 

selalu berperan dalam setiap proses pembuatan suatu produk manufaktur bahkan hingga 

memakan porsi antara 60%-80%, tidak saja berkaitan pada produknya secara langsung akan 

tetapi juga termasuk pembuatan tools yang digunakan. Bervariasinya bentuk fitur produk 

manufaktur, mendorong Jong Yun Jung melakukan klasifikasi fitur kedalam empat fitur dasar 

yang dapat dibentuk dengan proses permesinan, yaitu rotational feature, slab feature, prismatic 

feature, dan revolving feature. Kondisi persaingan dalam industri menuntut para pelakunya 

untuk bekerja cepat, kualitas bagus, dan harga rendah yang salah satunya dapat dipercepat 

melalui upaya estimasi biaya pada tahap awal proses disain dengan mengetahui secara cepat 

kompleksitas proses pemesinan yang dimudahkan dengan ke empat klasifikasi dasar tersebut. 

Pada penelitian ini akan dihitung nilai kompleksitas dari setup mesin CNC untuk fitur 

rotational dan non rotational. Metode perhitungan kompleksitas yang digunakan adalah 

metode yang telah dikembangkan oleh El Maraghy dan Urbanic dimana penilaian dilakukan 

berdasarkan jumlah informasi, variasi informasi, dan isi informasi dari setup mesin CNC. Hasil 

perhitungan dan analisis menunjukan bahwa nilai kompleksitas setup mesin CNC untuk 

rotational feature(∑pcx 9.93 – 10.48) dan non rotational feature (∑pcx 9.74 – 10.38). 

 

Kata kunci: Kompleksitas proses, setup, CNC, rotational feature, non rotational feature 
 

 

1.  Pendahuluan 

Industri manufaktur memegang peranan 

penting dalam perkembangan ekonomi 

global, termasuk banyaknya lapangan 

pekerjaan di dalam industri manufaktur 

yang mendukung perkembangan ekonomi 

dan pasar suatu negara. Hal ini membuat 

setiap negara bersaing untuk 

mengembangkan strategi dalam 

memajukan industri manufaktur masing-

masing.  

Salah satu kunci di balik strategi 

manufaktur yang berhasil yaitu terus 

dilakukannya inovasi dan pengembangan 

teknologi. Inovasi yang dilakukan dalam 

membuat suatu produk melibatkan berbagai 

aspek seperti disain produk, pemilihan 

material, proses manufaktur, dll. 

Disain produk sebagai tahap awal 

perancangan suatu produk menentukan 

fungsi dan performa dari produk yang akan 

dibuat. Aktivitas ini menentukan 70-80% 

biaya dari produk[1]. Oleh karena itu, 

dalam pengembangan suatu produk, inovasi 

di dalam disain produk menjadi suatu hal 

yang esensial. Disain produk melibatkan 

segala perencanaan produk mulai dari 

bentuk produk, proses produksi hingga 

pengaplikasiannya.  

Aktivitas disain pada kegiatan manufaktur 

pada umumnya dilakukan secara  

berurutan, dari proses perencanaan, 

pengembangan konsep, kemudian disain 

tersebut dianalisis secara detail, hingga 

pada akhirnya produk siap untuk 

diproduksi. 
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Namun dalam melakukan pengembangan, 

melakukan aktivitas hingga detail disain 

memakan waktu yang cukup lama, 

sehingga berimbas kepada dibutuhkannya 

biaya yang besar. Oleh karena itu, 

diperlukan metode yang dapat 

mengestimasi penerapan inovasi bahkan 

pada tahap sebelum detail disain. 

 
Gambar 85. Konsep estimasi biaya 

sebelum detail disain [1] 

Dengan menerapkan inovasi pada tahap 

awal proses disain atau sebelum detail 

disain, waktu yang dibutuhkan untuk 

menerapkan ide-ide baru menjadi lebih 

cepat. Inovasi dilakukan dengan 

membandingkan berbagai konsep atau 

bahkan produk baru dengan  informasi data 

mengenai kompleksitas proses yang telah 

direkam menjadi database. 

 
Melakukan aktivitas sebelum tahap detail 

disain merupakan hal yang cukup sulit, 

karena informasi yang ada mengenai 

produk belum cukup. Setelah melakukan 

tahap disain awal (CADDrawing), aktivitas 

estimasi dapat dilakukan berdasarkan 

volume dari produk manufaktur maupun 

waktu yang dibutuhkan, khususnya waktu 

permesinan dalam membuat produk 

tersebut. Namun hal tersebut belum cukup 

untuk merepresentasikan informasi dalam 

melakukan estimasi biaya.  

Dalam pengembangan konsep assessment 

produk, ElMaraghy dan Urbanic (2003) 

mengemukakan bahwa suatu produk 

manufaktur memiliki nilai kompleksitas 

yang merepresentasikan tingkat kerumitan 

dari produk tersebut. Nilai kompleksitas 

didapat dengan mendefinisikan berbagai 

informasi mengenai suatu produk. Nilai 

dari kompleksitas tersebut selanjutnya 

digunakan dalam proses pengestimasian. 

Nilai tersebut secara detail dapat 

merepresentasikan informasi mengenai 

produk tersebut. 

 
Kompleksitas merupakan tingkat 

kerumitan dari suatu kegiatan proses atau 

operasional, ataupun tingkat kerumitan dari 

suatu produk yang dibuat. Tingkat 

kerumitan dihitung dengan mengetahui 

subproses yang ada di dalam sebuah proses 

manufaktur. Untuk setiap subproses yang 

didefinisikan, terdapat parameter-

parameter penting yang akan menentukan 

nilai dari kompleksitas yang dicari. 

Parameter tersebut dibagi menjadi 

parameter fisik dan parameter non fisik. 

Parameter fisik adalah parameter yang 

berasal dari komponen fisik, atau peralatan 

yang digunakan dalam sebuah proses 

manufaktur. Parameter fisik dari sebuah 

proses manufaktur selanjutnya 

diklasifikasikan sebagai fixture, tools, 

gauge, dan machine. Selanjutnya parameter 

non fisik dibedakan menjadi dua, yaitu in-

process feature dan in-process 

specification. In-process feature adalah 

Gambar 86. Cost estimation sebelum 

tahap detail disain [1] 

Gambar 3. Konsep kompleksitas [2] 

1378



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-017 

 

 

parameter yang ditambahkan ke dalam 

proses untuk membentuk produk secara 

shape, geometry, dan tolerance dengan 

kualitas standar. Sedangkan in-process 

specification adalah parameter yang 

ditambahkan ke dalam proses dengan 

tujuan bahwa produk yang dibuat memiliki 

nilai lebih dibandingkan kualitas 

standar.Paramater fisik terdiri atas jumlah 

informasi (H) dan keragaman informasi 

(DR). sedangkan parameter non-fisik berisi 

konten informasi (cj). Ketiga parameter 

tersebut yang akan menentukan nilai dari 

kompleksitas. 

Dalam menghitung nilai kompleksitas, 

bentuk geometri suatu produk merupakan 

salah satu faktor utama, namun bentuk 

geometri dari produk tidak dapat dihitung 

karena jumlahnya yang tidak terhingga, 

sesuai dengan tingkat kreativitas dan 

inovasi dari perancang dalam membuat 

produk tersebut.  

 

Oleh karena itu, diperkenalkan istilah 

feature yang mencakup semua geometri 

dengan membentuk beberapa klasifikasi. 

Jong Yun Jung (2002) menjelaskan bahwa 

feature merupakan bentuk penampilan dari 

geometri yang dihubungkan dengan 

aktivitas manufakturnya, di mana hampir 

semua proses produksi (60% sampai 80%) 

dilakukan melalui proses permesinan, baik 

produknya secara langsung maupun 

pembuatan tools yang digunakan. Jong Yun 

Jung (2002) selanjutnya memaparkan ada 

empat klasifikasi dasarfeature dalam proses 

manufaktur, dengan melibatkan berbagai 

prosesmachining, yaitu rotational features, 

prismatic features, slab features dan 

revolving features. Setiap feature 

melibatkanproses yang berbeda, baik itu 

dari proses machining maupun tools yang 

dipilih. 

Proses permesinan secara umum terdiri dari 

tiga proses utama, yaitu set-up, operation 

dan non-operation. Masing-masing 

memiliki nilai kompleksitas yang disebut 

kompleksitas proses (El Maraghy & 

Urbanic, 2003). Proses operation dan non-

operation dilakukan sesuai dengan jenis 

mesin yang digunakan. Keduanya semakin 

dipermudah dengan adanya mesin 

Computerized Numerical Control (CNC). 

Namun untuk setiap fituryang akan dibuat, 

memerlukan proses set-up yang berbeda. 

Sehingga diperlukan perhitungan 

kompleksitas set-up untuk setiap fitur. 

Penelitian berjudul PERHITUNGAN 

DAN ANALISIS NILAI 

KOMPLEKSITAS SET UP MESIN 

CNC akan membahas setiap fitur yang 

dikemukakan Jong Yun Jung. Akan 

dibuktikan bahwa perbedaanfeature 

berpengaruh terhadap nilai kompleksitas 

set up machining, dengan menghitung nilai 

kompleksitas proses dari setiap fitur. Nilai 

kompleksitas yang didapat akan digunakan 

sebagai bagian dari database yang 

digunakan dalam menerapkan ide atau 

disain baru pada tahap konsep disain. 
 

2. Metodologi Penelitian 

Gambar 4. Klasifikasi proses 

permesinan Jong-Yun Jung [3] 
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Penelitian ini dilakukan dengan studi 

literatur serta studi lapangan. Studi 

lapangan dilakukan di lima tempat, yaitu di 

Departemen Teknik Mesin Universitas 

Indonesia, Politeknik Negeri Jakarta, CV. 

Alko Millenium Perkasa Engineering, PT. 

Sarana Adhikarya Utama, dan CV. Harapan 

Bubut. Perlu pemahaman mengenai 

permodelan kompleksitas serta setup proses 

bubut dan milling dengan mesin CNC. 

Setelah memahami keseluruhan setup 

proses bubut dan millingg CNC, dilakukan 

penguraian subproses serta tahapan – 

tahapan dalam setiap subproses untuk 

menentukan parameter – parameter yang 

akan dibobotkan dalam model perhitungan 

kompleksitas setup proses bubut dan 

milling CNC. Data pada penelitian ini 

didapatkan dari pengamatan penulis, 

wawancara dengan para ahli, dan dengan 

mengumpulkan standar produksi yang 

dimiliki suatu perusahaan. Objek penelitian 

ini adalah tiga fitur dasar proses permesinan 

yang diklasifikasikan oleh Jong-Yun Jung. 

 

2.1   Identifikasi Parameter 

Parameter yang berpengaruh pada 

kompleksitas proses manufaktur terbagi 

menjadi dua, yaitu parameter fisik dan 

parameter non fisik. 

 

2.1.1 Parameter Fisik 

Parameter fisik adalah parameter yang 

berasal dari komponen – komponen fisik 

atau peralatan yang digunakan dalam 

sebuah proses manufaktur. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh El Maraghy 

[1], parameter fisik dari sebuah proses 

manufaktur dapat diklasifikasikan sebagai 

fixture, tools, gauge, dan machines. 

 

2.1.2 Parameter Non Fisik 

Parameter non fisik pada perhitungan 

kompleksitas proses terbagi menjadi dua, 

yaitu in process feature dan in process 

specification. In process feature adalah 

parameter yang ditambahkan ke dalam 

proses untuk menghasilkan produk sesuai 

standarnya. Sedangkan in process 

specification adalah parameter yang 

ditambahkan ke dalam proses dengan 

tujuan menghasilkan produk melebihi 

standarnya. 

 

2.2  Pengolahan Data 

Perhitungan kompleksitas proses dari 

parameter fisik dan parameter non fisik 

dilakukan secara terpisah. Data parameter 

fisik yang diperoleh diolah menjadi H dan 

DR. H atau jumlah elemen informasi 

dihitung dengan persamaan 

H = log2 (N + 1)   (1) 

Sedangkan DR atau rasio keragaman 

dihitung dengan persamaan 

𝐷𝑅 =
𝑛

𝑁
    (2) 

dimana N adalah jumlah informasi dan n 

adalah jumlah informasi yang unik. 

Pengolahan data parameter nonfisik 

dimulai dengan penyeragaman nilai dengan 

pembobotan dengan menggunakan metode 

normalisasi. Hal tersebut dilakukan karena 

data parameter yang diperoleh memiliki 

satuan yang berbeda-beda, sehingga agar 

dapat dihitung, data tersebut diseragamkan 

terlebih dahulu. Proses pembobotan ini 

menghasilkan FCF dan SCF yang diperoleh 

dengan persamaan: 

 

   (3) 

   (4) 

 

Hasil perhitungan tersebut kemudian 

digunakan untuk menghitung cf,feature atau 

koefisien kompleksitas feature relatif, yang 

merupakan deskripsi dari fitur-fitur yang 

diinginkan beserta usaha-usaha yang 

dilakukan untuk membentuk fitur tersebut. 

𝑐𝑓,𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝐹𝑁∗𝐹𝐶𝐹+𝑆𝑁∗𝑆𝐶𝐹

𝐹𝑁+𝑆𝑁
  (5) 

Setelah itu, dapat dihitung koefisien 

kompleksitas relatif dengan persamaan: 

1380



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-017 

 

 

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑥 = ∑𝑓=1
𝐹 𝑋𝑓 ∗ 𝑐𝑓,𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 (6) 

Berdasarkan prsamaan (1), (2), dan (6) 

dapat dihitung nilai kompleksitas proses 

dengan persamaan sebagai berikut 

𝑝𝑐𝑥 = (𝐷𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑥 + 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑥) ∗

𝐻𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑥   (7) 

Nilai kompleksitas proses atau ∑pcx adalah 

penjumlahan jumlah dari seluruh subproses 

di dalamnya. Dalam penelitian ini, nilai 

kompleksitasproses dapat ditulis dengan 

persamaan sebagai berikut: 

∑pcx = pcxsubproses 1 + pcxsubproses 2+ 

… + pcxn    (8) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Perhitungan Kompleksitas 

Setelah mengetahui parameter fisik dan non 

fisik dari setup proses bubut CNC, 

perhitungan dilakukan terhadap tiga fitur 

Jong-Yun Jung. Berikut adalah hasil 

perhitungan kompleksitas setup 

 
Tabel 1. Nilai kompleksitas setup fitur step 

Step 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4.585 0.696 0.344 4.764 

2 3.585 0.545 0.328 3.132 

3 2.585 1 0 2.585 

∑pcx 10.48 

 

 

Tabel 2. Nilai kompleksitas setup fitur Groove 
Groove 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4.087 0.688 0.343 4.211 

2 3.585 0.545 0.328 3.132 

3 2.585 1 0 2.585 

∑pcx 9.93 

 

Tabel 3. Nilai kompleksitas setup fitur 

Chamfer 
Chamfer 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4.585 0.696 0.344 4.764 

2 3.585 0.545 0.328 3.132 

3 2.585 1 0 2.585 

∑pcx 10.48 

 

Tabel 4. Nilai kompleksitas setup fitur Round 
Round 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4.585 0.696 0.344 4.764 

2 3.585 0.545 0.328 3.132 

3 2.585 1 0 2.585 

∑pcx 10.48 

 

Tabel 5. Nilai kompleksitas setup fitur Neck 
Neck 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4.585 0.696 0.344 4.764 

2 3.585 0.545 0.328 3.132 

3 2.585 1 0 2.585 

∑pcx 10.48 

 

Tabel 6. Nilai kompleksitas setup fitur 

Cylinder 
Cylinder 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4.585 0.696 0.344 4.764 

2 3.585 0.545 0.328 3.132 

3 2.585 1 0 2.585 

∑pcx 10.48 

 

Tabel 7. Nilai kompleksitas setup fitur Plain 
Plain 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 3,81 0,85 0,15 3,77 

2 2,32 1,00 0,08 2,51 

3 4,25 0,89 0 3,78 

∑pcx 10.06 

 

Tabel 8. Nilai kompleksitas setup fitur Stair 
Stair 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 3,70 0,83 0,13 3,55 

2 2,32 1,00 0,08 2,51 

3 4,17 0,88 0 3,68 

∑pcx 9.74 

 

Tabel 9. Nilai kompleksitas setup fitur Slot 
Slot 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 3,70 0,83 0,13 3,55 

2 2,32 1,00 0,08 2,51 

3 4,17 0,88 0 3,68 
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∑pcx 9.74 

 

Tabel 10. Nilai kompleksitas setup fitur Notch 
Notch 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4,09 0,81 0,19 4,09 

2 2,32 1,00 0,08 2,47 

3 4,17 0,88 0,03 3,82 

∑pcx 10.38 

 

Tabel 11. Nilai kompleksitas setup fitur 

Depression 
Depression 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4,09 0,81 0,19 4,09 

2 2,32 1,00 0,08 2,47 

3 4,17 0,88 0,03 3,82 

∑pcx 10.38 

 

Tabel 12. Nilai kompleksitas setup fitur Pocket 
Pocket 

Subproses H DR 
Cprocess 

x 
pcx 

1 4,09 0,81 0,19 4,09 

2 2,32 1,00 0,08 2,47 

3 4,17 0,88 0,03 3,82 

∑pcx 10.38 

 

3.2 Analisis Hasil Perhitungan 

Perhitungan kompleksitas dilakukan 

dengan metode yang dikemukakan oleh El 

Maraghy. Perhitungan ini dilakukan secara 

manual dengan bantuan software Microsoft 

Excel.  

 
Dari gambar 5 terlihat bahwa nilai 

kompleksitas setup proses bubut untuk 

keenam rotational feature relatif sama. 

Perbedaan nilai kompleksitas hanya terlihat 

pada fitur groove yang sedikit lebih rendah, 

yaitu 9.928. Sedangkan fitur lainnya 

memiliki nilai kompleksitas yang sama, 

yaitu 10.481. Nilai ini didapat dari nilai 

entropi informasi (H), rasio variasi 

informasi (DR), dan koefisien kompleksitas 

relatif (cprocess x). Nilai entropi informasi 

didapatkan dari banyaknya jumlah 

informasi. Semakin banyak jumlah 

informasi yang ada, maka akan semakin 

tinggi juga nilaii entropi informasinya. 

Rasio variasi informasi dinilai dari 

besarnya jumlah informasi yang dianggap 

unik. Informasi unik merupakan ragam dari 

informasi. Semakin tinggi rasio antara 

jumlah informasi dan informasi unik, maka 

nilai rasio variasi informasi juga akan 

semakin tinggi. Terakhir adalah koefisien 

kompleksitas relatif. Nilai ini didapatkan 

dari penjumlahan dari jumlah total feature 

dikalikan dengan koefisien kompleksitas 

feature relatif. Semakin tinggi jumlah total 

feature dan koefisien kompleksitas feature 

relatif, maka nilai koefisien kompleksitas 

relatif maka akan semakin tinggi.  

 
Gambar 6 adalah diagram nilai 

kompleksitas setup proses bubut 

berdasarkan subproses penyusunnya. 

Subproses yang menyumbangkan nilai 

terbesar untuk nilai kompleksitas secara 

kecseluruhan adalah subproses setting 

pahat, diikuti oleh subproses memasang 

benda kerja dan terakhir adalah subproses 

programming. Terlihat bahwa pada 

subproses memasang benda kerja dan 

programming nilai kompleksitasnya sama 

untuk semua rotational feature, yaitu 3.132 

Gambar  5 Diagram kompleksitas setup bubut 

Gambar  6 Diagram kompleksitas subproses 
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dan 2.585. Kedua nilai kompleksitas 

subproses tersebut sama karena seluruh 

aktivitas yang dilakukan dan nilai aspek 

penting pada tiap – tiap aktivitasnya sama 

untuk setiap fitur. Perbedaan nilai 

kompleksitas terlihat pada subproses 

setting pahat. Nilai kompleksitas subproses 

setting pahat fitur groove lebih rendah dari 

kelima fitur lainnya, yaitu sebesar 4.211. 

Sedangkan fitur – fitur lainnya memiliki 

nilai kompleksitas subproses setting pahat 

sebesar 4.764. Pada subproses ini lah yang 

menyebabkan nilai kompleksitas setup 

proses bubut fitur groove lebih rendah dari 

fitur – fitur lainnya. 

Nilai kompleksitas subproses setting pahat 

dihasilkan dari pembobotan dua aspek 

penting, yaitu assembly time pahat dan 

jumlah pahat yang dicari offset-nya. Ada 

dua nilai assembly time pada subproses ini. 

Pertama assembly time untuk in process 

feature dan yang kedua assembly time 

untuk in process specification. Nilai 

assembly time didapatkan dari pendekatan 

DFMA [7]. Nilai kompleksitas subproses 

setting pahat fitur groove lebih rendah 

karena jenis pahat yang digunakan untuk 

roughing cut dan finishing cut sama. Hanya 

berbeda radius saja. Sedangkan untuk fitur 

– fitur lainnya, pahat yang digunakan untuk 

roughing cut dan finishing cut berbeda. 

Untuk roughing cut pahat yang digunakan 

adalah pahat negatif, untuk finishing cut 

pahat yang digunakan adalah pahat positif. 

Perakitan pahat positif harus lebih teliti dari 

pada pahat negatif karena pada pahat positif 

hanya satu sisinya dapat digunakan. 

Dengan perlunya ketelitian tersebut, maka 

nilai assembly time pahat positif lebih 

tinggi dibanding dengan pahat negatif atau 

pun pahat groove. 

 
 
Sedangkan untuk non rotational feature, dari 
keenam fitur yang dihitung, nilai pcx total 
dari notch, depression dan pocket memiliki 
nilai tertinggi. Walaupun fitur stair dan slot 
menggunakan jenis tools  yang sama, namun 
fitur notch, depression dan pocket 
membutuhkan dua tools pada saat tahap 
roughing, sedangkan fitur lain termasuk 
stair dan slot hanya membutuhkan satu 
ukuran tools. Dengan jumlah tools yang lebih 
banyak waktu yang dibutuhkan dalam 
melakukan assembly tools menjadi lebih 
lama. Dan juga, aktivitas pengaturan tools 
terhadap benda kerja juga menjadi lebih 
rumit. Lalu nilai kompleksitas dari fitur plain 
yang lebih tinggi dari nilai kompleksitas fitur 
stair dan slot bisa terjadi karena aktivitas 
assembly tools dari fitur plain lebih rumit 
daripada stair dan slot. Pada aktivitas 
assembly tools fitur plain, cutter insert 
dimasukkan ke slot tool holder, selanjutnya 
dikencangkan dan dimasukkan ke dalam 
arbor, baru selanjutnya dimasukkan ke 
dalam magazine. Sedangkan pada fitur stair 
dan slot,tools end mill dimasukkan ke dalam 
collet dan langsung dimasukkan ke 
magazine.    

Gambar 7 Diagram kompleksitas set up milling 
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Gambar 8 menunjukkan nilai dari 

subproses pada masing-masing non 

rotational feature. Di mana nilai subproses 

yang relatif sama menunjukkan untuk 

setiap perbedaan fitur, tingkat kompleksitas 

dalam memasang benda kerja tidak terlalu 

berbeda. Lalu pada subproses 

programming, perbedaan nilai dari 

kompleksitas tiap fitur terjadi pada aktivitas 

pengaturan tools terhadap benda kerja, di 

mana semakin banyak tools yang harus 

diatur/di-setting, maka tingkat 

kompleksitas dari subproses tersebut akan 

meningkat.   

Melihat dari perbandingan data tersebut, 

pada fitur stair dan slot subproses 

programming memiliki nilai tertinggi 

sedanngkan pada fitur notch, depression 

dan pocket, subproses pengaturan  tools 

menunjukkan angka yang paling tinggi. 

Namun dengan perbedaan nilai subproses 

yang tinggi pada fitur notch, depression dan 

pocket hingga lebih dari 0,2; ini 

menunjukkan bahwa pengaturan tools 

insert pada fitur plain lebih kompleks 

daripada pengaturan tools end mill pada 

fitur slot dan stair.  

Dengan dibutuhkannya 2 tools end millsaat 

roughing pada feature notch, depression 

dan pocket lebih rumit dibandingkan satu 

tools insert saat roughing pada fitur plain. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

subproses pengaturan tools merupakan 

subproses yang paling berpengaruh di 

dalam aktivitas set up mesin milling CNC.   
 

3.3 Korelasi Kompleksitas dan 

Waktu 

 
Gambar 9 adalah grafik korelasi antara 

kompleksitas setup dengan waktu setup 

untuk fitur rotational. Dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi nilai kompleksitas setup 

maka semakin lama pula waktu setup yang 

dilakukan. 

 
 

 

 

Sedangkan gambar 10 untuk fitur non 

rotational, dapat dilihat juga bahwa 

semakin tinggi nilai kompleksitas set up, 

maka semakin lama waktu yang dibutuhkan 

dalam melakukan aktivitas set up.Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa nilai 

kompleksitas setup memiliki hubungan 

positif dengan waktu setup. 

 

4. Kesimpulan 

1. Aspek penting yang berkaitan dengan 

setup mesin CNC untuk fitur 

rotational dari sisi feature adalah 

assembly time pahat, jumlah pahat 

yang dicari offset-nya, diameter benda 

Gambar 9 Grafik korelasi komplesitas setup dengan 

waktu (fiturrotational) 

 

Gambar 8 Diagram kompleksitas subproses  

Gambar 10Grafik korelasi komplesitas setup 

dengan waktu (fitur non rotational) 
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kerja, panjang benda kerja, assembly 

time benda kerja, dan bentuk benda 

kerja. Sedangkan dari sisi 

specification aspek yang berpengaruh 

hanyalah assembly time pahat.Aspek 

penting yang berpengaruh terhadap 

nilai kompleksitas set up CNC untuk 

fitur non rotational dari sisi feature, 

tools, bentuk maupun toleransi yaitu 

dimensi tools pada saat roughing, 

dimensi benda kerja, assembly time 

toolsroughing dan assembly time 

benda kerja, dan jumlah tools yang 

digunakan. Lalu dari sisi spesification 

yaitu assembly time tools pada saat 

finishing dan dimensi tools finishing. 

2. Nilai kompleksitas proses pemesinan 

untuk setup proses feature rotational 

adalah: 

a. Step  : 10,48 

b. Groove : 9,93 

c. Chamfer : 10,48 

d. Round : 10,48 

e. Neck  : 10,48 

f. Cylinder : 10,48 

Sedangkan nilai kompleksitas proses 

pemesinan setup proses feature non-

rotational adalah: 

a. Plain  : 10,06 

b. Slot  : 9,74 

c. Stair  : 9,74 

d. Notch  : 10,38 

e. Depression : 10,38 

f. Pocket  : 10,38 

3. Ditinjau dari hasil perhitungan dan 

analisis, subproses yang paling 

mempengaruhi perbedaan nilai 

kompleksitas set up untuk fitur 

rotational adalahsetting pahat. 

Sedangkan untuk fitur non rotational 

adalah pengaturan tools. 
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Abstract 
Micro-texturing is a process used to produce micro scale texture (pattern) on part surface. 

Micro-texture is found in many functions, such as for producing tribological performance on a 

part surface, or giving aesthetic value to product. This paper presents a developed method to 

produce 3D micro-texture on micro-part based on 2D image as input data of the desired 

patterns. The 2D image data undergo three processing-step. First is the image preparation and 

enhancement which includes converting original image into grayscale image. Second step is 

the XY pre-scaled mapping. The last step is the Z pre-scaled mapping. In this step, the grayscale 

image color intensity is converted into specified contour height data of micro-texture. Once a 

complete 3D contour data of micro-texture is obtained, the machining strategy and parameters 

are determined, and tool paths are then generated. The tool path generation embeds the gouging 

avoidance scheme throughout the process to produce gouge-free Cutter Location (CL) points. 

Three 2D input images were used to test the method and algorithm using 3-axis micromilling 

process on a 5-axis micro-milling machine. The results show that the developed method can 

successfully produce 3D micro-texture, thus, can be further used for micro-texture surface 

machining.  

Keywords : micro-texturing, micromilling, micro-texture, 2D image processing, gouging 

avoidance 

Introduction 

Nowadays, micro scale product has 

become the needs in various fields such as 

health, energy, manufacturing, even 

defense and military application. The micro 

product could be produced by Micro-
Electrical-Mechanical System (MEMS) 

manufacturing technique, such as 

photolithography, chemical etching, 
plating, LIGA, laser ablation, etc. Another 
method to produce micro product is non-
MEMS manufacturing technique (such as 
EDM, micro-mechanical cutting, laser 
cutting/patterning/drilling, micro-
embossing, micro-injection molding, 
micro-extrusion, micro-stamping, etc.) 
[1]. 

Micro-texture surface is one of the micro 

scale products, which are used in many 

applications especially to evoke friction [2-

6], to control wettability [7, 8], to alleviate 

slip [9], lubrication [10, 11], fluid’s flow 

[12], product’s art, etc. 

The most common process to produce 

micro-texturing is MEMS manufacturing 

technique such as etching, laser and 

lithography, etc. Mata et al. [13] used 

microfabrication and soft lithography to 

develop 3D scaffolds with precise micro-

architecture and surface micro-texture. The 

pattern were put on different size thickness  

layers of SU-8 2100 as the micro-texture 

patterns. On the other hand, Ziki et al. [14] 

used spark assisted chemical engraving 

(SACE) technology to produced micro-

texture. Path planning algorithms were used 

to manufacture straight line channels of the 

texture pattern. Zhang & Meng [15] utilized 
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Photochemical machining (PCM), 

combination of photolithography and wet 

chemical etching to produce micro-

texturing on carbon steel surfaces. The 

texture pattern was produced by a 

schematic diagram onpatterned film as 

film-pasted photomask. 

However, research on micro-texture 

using non-MEMS manufacturing technique 

is still rare. Kobayashi and Shirai [16] 

presented a method to generate micro-

texture tool path for multi-axis milling 

machine, one of non-MEMS manufacturing 

technique. The research used Computer 

Graphics to make surface texture in micro-

product. The texture image pattern was 

designed using CAD system. An algorithm 

based on topological features was applied 

for shape classification. This process was 

used to classify the shapes of texture 

pattern. Then, the texture data were 

converted into STL format, which describes 

a triangulated surface and was supported by 

several 3D CAD/CAM applications. Next, 

the critical points, peaks, pits, and saddle 

points were calculated from the connection 

data and STL surface data. CL data were 

calculated for hills that had similar shapes. 

The research  assumed that the results of 

machining using this method are better than 

those using CAM method.  

However, from the above conducted 

researches, it is difficult find the one that 

handles the micro-texturing based on 2D 

image.  

This paper presents research on non-

MEMS manufacturing technique to 

produce 3D micro-texture based on 2D 

image processing and carried out by a 

micro-milling operation. Micro-milling is a 

micro-scaled conventional milling. The 

down-scale is effecting the overall cutting 

parameters such as cutting speed, depth of 

cut, feed-rate, vibration, thermal effect, etc. 

In micro-milling, the cutting tools diameter 

is ranging between 600 µm until 100µm. 

Due to the micro-size of the tool, the depth 

of cut is  in size of micro and the cutting 

process needs a high speed spindle rotation 

which is common between 25.000 rpm to 

100.000 rpm. The developed method can be 

used to easily map the image data, 

regardless its resolution, into the desired 3D 

micro-texture data.  

The surface texture pattern is generated 

based on 2D images (a sketch, a picture,  a 

photo or a drawing). This method will 

simplify the design process of micro-

texture pattern. The micro-texture pattern 

can be directly taken from an artist’s sketch, 

photo, picture or other sources of images 

with colour degradation. The design 

perfomance is analyzed by producing actual 

micro-texture part with the experimental 

machining process using 3-axis micro-

milling. The products of micro-milling 

process are expected to be matched with the 

input image texture.  

 

Concept of Micro-Texturing Based on 

Image Processing 

The concept of micro-texturing based on 

image processing is performed by 

distinguishing colour intensity or the colour 

brigh,jtness of an image in order to develop 

micro-texture pattern and topography. 

Higher texture area has a brighter colour in-

comparison with the lower texture area. 

Different brightness represents different Z-

level. The concept of this method is shown 

in Fig.1 below. 
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Fig. 1. Concept of Micro-texturing based 

on 2D Image Processing. 

 

Build The XY-Z Map from Image. 

Figure 2 shows the image (garter stitch 

pattern image) used as one of the models in 

this research, since its pattern represents 

surface texture. The image can be classified 

as an artist made image. 

Image intensity level is used as a basis 

for developing 3D contour (topology) 

information of the micro-texture. This 

contour information is then used for 

determining micromilling motion accuracy. 

The resolution of contour information 

should not exceed motion resolution of 

micromilling machine. Therefore the image 

resizing is conducted, which is effecting the 

intensity level, to take into account the 

motion resolution of the micromilling 

machine. 

 
Fig. 2. Original image (garter stitch 

pattern) 

 

The original image of M x N resolution is 

then resized to be m x n resolution which is 

in this case 254 x 300 pixels. This means 

the image data array has 254 columns and 

300 rows which are along X-axis and Y-

axis respectively. Each rows and columns 

has its own colour intensity value. Intensity 

of original image is saved in RGB format, 

which consists of three colour layers. In 

order to obtain one layer value of intensity, 

it is needed to convert the original image to 

become grayscale image as shown in Figure 

3. The layer value will be converted into Z-

level map. Darker colour represent a lower 

area of the surface texture while brighter 

colour represent a higher area of the surface 

texture. The Z-level will yield the surface 

pattern that will be machined. 

The following rule is used to calculate 

the XY and Z-value by mapping image 

intensity value to the designed workpiece 

topography information.  

 

 𝑋, 𝑌 =
𝑋𝑊

𝑋𝑟𝑒𝑠
×𝑖,

𝑌𝑊

𝑌𝑟𝑒𝑠
×𝑗           (1) 

 

 𝑍 = 𝑍𝑤×(1 −
(𝐺𝑖,𝑗−𝐺𝑚𝑖𝑛)

(𝐺𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑚𝑖𝑛)
)          

(2) 

 

where :  

X,Y  = X, Y coordinate with respect to 

the  

   image pixel (i,j) resolution in mm 

 𝑋𝑊 = specified width of texture on the  

   workpiece in mm 

𝑌𝑊 = specified length of texture on the  

   workpiece in mm 

𝑋𝑟𝑒𝑠  = Number of pixel (resolution) 

along i  

   (X -direction)  

𝑌𝑟𝑒𝑠  = Number of pixel (resolution) 

along j  

   (Y -direction)  

𝑖, 𝑗  = i-th and j-th pixel along x and y  

direction respectively  

Z  = height of texture on the workpiece 

at  

   image pixel coordinate (i,j) in mm 
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𝑍𝑊 = designed maximum height of 

texture  

on the workpiece from the lowest  

position 
𝐺𝑖,𝑗 = brightness value of texture at 

image    

   pixel coordinate (i, j) 

𝐺𝑚𝑖𝑛 = minimum brightness value of the  

   image  

𝐺𝑚𝑎𝑥 = maximum brightness value of the  

   image 

 

 
Fig. 3. Grayscale image (garter stitch 

pattern) 

 

 
Fig. 4. Z-level mapping conversion 

(contour view) 

The result of mapping from intensity 

level (intensity domain) of the source image 

into XY-Z map data (Cartesian domain) is 

shown in Fig. 4.  

After the XY-Z map is obtained, the next 

step is determining the machining strategy 

and parameters. Machining parameters are 

decided with respect to the tool type and 

size, and tool and workpiece material. The 

tool path generation is then carried out once 

the parameters are decided. 

  

Machining Pattern Strategy. 

Machining pattern is a model of tool 

movement during cutting operation. There 

are several machining strategy commonly 

used in milling operation, such as Parallel 

Cutting (e.g. Zig, Zig-Zag), Spiral Cutting, 

Radial Cutting, Follow Part, Follow 

Periphery, Profile, Zig with Contour, etc. 

Zig movement is selected in this research 

(See Figure 5). It aims to produce uniform 

surface quality since it cuts with the same 

cutting direction and is easier to manage as 

well. 

  
   a)          b) 

Fig. 5. (a) Zig movement (b) Non-cutting 

movement 

Aside the cutting movement, non-

cutting movement for the machining 

process must also be defined. Non-cutting 

movement includes non-cutting approach, 

engage, retract and depart. Clearance 

between initial cutting tool position and 

workpiece before cutting process begins is 

set to 0.5mm. 

 

Machining Parameters. The 

machining parameters and depth of cut 

arrangement depends on mechanical 

properties of cutting tools material and 

workpiece material. Workpiece or 

specimen material is aluminum (AA7075), 

while the tools material is Solid Carbide 

(Seco MEGA-T).  

To produce a fine surface with effective 

time, the machining process is performed in 

two types of processes : rough milling 

(roughing) and finish milling (finishing). 

The roughing process is to remove 

unintended material as fast as possible, 

while the finishing one is done to obtain the 

specified quality of the final machined 

surface.  
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Appropriate depth of cut is defined by 

calculating the tools parameters from tools 

manufacturer recommendation, as shown in 

Table 1 and 2.  

 

Table 1. Depth of cut for roughing process 

[17] 

 

Based on the table 1, with the spindle speed 

N of 75.000 rpm the following machining 

parameters for roughing process are chosen 

:  

Feed-rate    = 1 mm/s 

Ap (Dept of Cut - Axial) = 0.06 mm 

Ae (Width of Cut - Radial) = 0.02 mm 

Since the total depth of workpiece material 

to be removed in the roughing stage is 0.24 

mm, therefore, the roughing process is 

divided into 4 steps of machining layers : 3 

layers with 0.06 mm depth of cut for each 

layer and 1 layer with 0.0536 mm deph of 

cut. Fig. 6 – 9 simulate different workpiece 

surface profile for each machining layer. 

 
Fig. 6. Graphical simulation of workpiece 

surface after machining the first layer with 

depth of cut 0.06 mm 

 
Fig. 7. Simulation of workpiece surface 

after machining the second layer (reaching 

0.12 mm total depth of cut) 

 
Fig. 8. Simulation of workpiece surface 

after machining the third layer (with 

accumulation of depth of cut 0.18 mm) 

 

 
Fig 9. Simulation of workpiece surface 

after machining the last layer with total 

accumulation of depth: 0.236 mm 

 

Once the rough milling is completed, the 

finishing process with spindle speed of 

75.000 rpm also is then conducted with the 

following machining parameters:  

Feedrate   = 1 mm/s 

Ap (Dept of Cut Axial) = 0.004 mm 

Ae (Dept of Cut Radial) = 0.02 mm 

 

Table 2. Depth of cut for finishing process 

[17] 

 
 

Total depth of cut for finishing the 

specimen is 0.24 mm as can be seen in 

Fig.10.  
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Fig. 10. The surface contour of finishing 

process after a total depth of cut 0.24 mm 

 

Gouging Avoidance Process. After the 

image processing step is completed, the 

next step is tool path generation. In this 

step, it is important to consider the 

possibility of gouging. Gouging is a 

condition where overcut in workpiece 

occurs during machining process. It can be 

avoided by using gouging avoidance 

method in tool path design. Calculating the 

cutting tool diameter and machine 

resolution of movement will yield the best 

result of gouging avoidance method. 

Gouging detection is performed by 

comparing the interference between cutting 

tool and triangular facets which are 

generated from the point of the Z-level 

map. Gouging avoidance calculation in this 

research is solved using a method proposed 

by Hwang [18], that is to avoid gouging 

with vertices, edges and face of triangular 

facet.  The tool lifting for avoiding gouging 

with vertices of triangles can be seen in the 

following formula: 

𝑧𝑝 = 𝑧𝑟 + (𝑅2 − (𝑥𝑝 − 𝑥𝑟)
2
− (𝑦𝑝 − 𝑦𝑟)

2
)2          

(3) 

 
Fig. 11 Scheme of gouging avoidance 

 

Where: 

𝑥𝑝 dan 𝑦𝑝 =  x and y coordinates of cutting 

tool  

        where the tool is gouge free 

xr, yr, zr      =  vertices coordinates of faceted  

     which are overlapped by 

cutting   tool diameter 

R  =  radius of cutting tool 

zp = z position of cutting tool that is  

    gouge free 

 

When the gouging is detected, the tool 

is lifted using eq. (3) to barely touch the 

workpiece surface to have a gouge free tool 

position (See Figure 11). 

At every cc-point, the triangular facets 

are generated according to all of the Z-level 

data. Based on triangular facets, the 

gouging avoidance is carried out. The 

output of gouging avoidance process is the 

tool path in CL (Cutter Location) - File 

format. 

 

 
Fig. 12. Simulated surface profile as result 

of gouging avoidance process 

 

Generate The CL-File and NC-File. 

After the tool path is successfully 

generated, the next step is to generate the 

CL-File. CL-File is a set of sequence of 

cutting tool position coordinate with respect 

to the WCS (Workpiece Coordinate 

System). 

The CL-File with ASCII format as a 

result of tool path generation must be 

converted using specific postprocessor to 

the ‘NC’-file format with respect to the 

Machine Coordinate System (MCS) of the 

micromilling machine. The conversion 
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between these two coordinate systems are 

done using inverse kinematic solution 

which is placed in the postprocessor (Fig. 

13). 

 
Fig. 13. NC-File conversion 

 

Experimental Setup 

Micro-milling machines, like any 

majority of micro-machine tools, are based 

on conventional ultra-precision machines 

that have high accuracy, micro resolution, 

high rigidity and a temperature-controlled 

environment. Micro-milling machine 

consists of a spindle, stages, frames, motors 

to move each axis of the machine tool and a 

control system. It is specified to meet the 

functional requirements of machining 

operations, like travel, minimum 

resolution, velocity, accuracy and load 

capacity. 

Micromilling machine used in this 

experiment is a 5-axis milling machine 

which consists of 3 motorized linear stage 

(Suruga Seiki KYC06020-G for XY axis 

and KS302-30 for Z axis) and two 

motorized rotary stage (Suruga Seiki 

KS402-75 and KRW06360). However, in 

this microtexturing  research only 3 axis 

linear movement are used. The cutting tool 

is motorized by a high speed air turbine 

spindle (NSK HTS1501S-M2040) with 

maximum 150.000 rpm. However, spindle 

speed (rotation) is set to 75.000 rpm and is 

measured using a laser digital tachometer 

(Monarch ACT-3X). Three stepping motor 

controller (Suruga Seiki DS102 stepping 

motor controller) is used to regulate the 

movement of 3 linear stage. The 

micromilling machine is positioned on the 

surface of the anti-vibration table to prevent 

any vibration interference during 

machining. 

The micro-tools used in this experiment 

is Seco Jabro Mini JM915 solid carbide end 

mill – ball nose. The carbide end mills – ball 

nose were coated with MEGA-T (MEGA-T 

is a proprietary coating exclusive to Seco 

Tools, Inc). Workpiece material used for 

this research is aluminum AA7075 with 

3x3x3 mm dimension. The tool overhang 

length from the collet remained constant 

because the specimens used only one type 

of cutting tool with 100 µm diameter. 

A high-resolution handheld digital 

microscope (zoom 35x~200x) with 

resolution up to 1280x1024 is used to 

monitor the cutting tool movement. The 

schematic of the micromilling machine set-

up and the microtexturing process are 

shown in Fig. 14 and 15. 

NC-file with “prg” file extension format 

as the result of postprocessor is written in to 

the micromilling controller. Micromilling 

machine controller then run the axis stage 

according to tool position coordinates that 

have been planned based on 2D image. 

 

 
Fig. 14 Schematics of micromilling 

machine 
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Fig. 15. Microtexturing process  

 

 

 

Result and Discussion.  

Tool Path and Gouging Avoidance 

Analysis. Tool path analysis is made by 

comparing2D image with the tool path that 

constructed by 2D image processing and 

with the workpiece as result of machining 

operation.  

 
Fig. 16. The valley on the workpiece 

compared to 2D image 

 

As shown in Fig. 16, at 23th CL-Point of 

the 20th tool path, there is a spot valley that 

is generated with respect to color intensity 

values of the corresponding 2D image. 

Compared to the surrounding areas, darker 

area of 2D image forms lower elevation of 

the tool path.  

 
Fig. 17. Cusp of a hill compared to 2D 

image 

 

On the other hand, on 50th CL-Point of 

the 20th tool path (as seen in Fig. 17), a hill 

like contour is formed following color 

intensity of the corresponding location of 

the 2D image. The corresponding location 

on the image shows brighter area (~ higher 

intensity value) compared to the 

surrounding ones, therefore a higher tool 

path elevation is generated on CL-point of 

that location.  

The effectiveness of gouging avoidance 

scheme is then analyzed. As shown in Fig. 

18, the outer tool end surface along path 

50th is deviated from the original surface 

contour. The gouging avoidance process 

lifted the tool to eliminate detected 

interference between tool and surface 

model along the path. 

 
Fig. 18. Tool path 50th compared to the 

original surface 

 

Furthermore, Fig. 19 shows a 

comparison among tool path profiles: path 

10th, 15th, 20th, and 25th. The profiles, which 

are different to each others, are influenced 

not only by the shape of the surface contour 

along each path but also by the gouging 

avoidance process at the corresponding 

path. For example, on the path 15th, it is 

clearly shown that the tool path is closed to 
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be linear compared to others. It occurs since 

the gouging avoidance scheme prevents the 

tool to go through the narrow valley area 

which is smaller than the tool diameter. 

 

Fig. 19. Comparison among tool path 

profiles 

 

As the consequence, it can be seen that 

the final contour (texture) of the machined 

surface of micro-part, in some area, is quite 

different compared to the XY-Z map 

texture as shown in Fig. 4 and 5. 

In more detailed, effectiveness of 

gouging avoidance can be more seen in Fig. 

20 and 21. Fig. 20 explains that three 

consecutive tool paths 50th, 51st, and 52nd 

have relatively the same path profile since 

they passed relatively the same surface 

contour.  

 
Fig. 20 Consecutive tool paths (50th, 51st, 

and 52nd) with relatively the same path 

profile  

 

Moreover, as shown in Fig. 21, at the 

same location (blacked circle) of 90th and 

95th path along X-axis and 20th path along 

Y-axis, the tool could not go down to lower 

position even though the contour is seemed 

feasible. It occurs since there exists other 

neighboring contour has narrower gap that 

could be interfered when the tool goes 

down. This contour is actually located at 

more or less the same location of 100th path 

in Fig. 21.  

 

 

Fig. 21. Tool paths influenced by 

neighboring contour 
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When the tool is changed with different 

diameters, it is clearly shown (Fig. 22) that 

the tool path is going along with the tool 

diameter in the sense that the tool size 

(diameter) influences the gouging 

avoidance scheme to react accordingly to 

avoid the tool interferes the surface. 

 

 

Fig. 22 Tool path profiles with different 

tool diameters on the same surface contour 

  

 

Machining Result Analysis. Fig. 23 

shows the final workpiece of 

microtexturing that is compared with a 

match.  

 

Fig. 23. Result of microtexturing 

compared to actual product (a match) 

 

Scanning Electron Microscope (SEM) 

is used to get a clearer image and to see the 

structure of workpiece as result of 

microtexturing operation for further 

analysis. Black dots that are shown in Fig. 

24 (a) and 25 (a) represent deeper surface 

contour compared to the neighboring 

surface area.  

  

 
      a)         b) 

Fig. 24 (a) Top view and (b) Isometric 

view of machining result image with 

resolution of 127 x 150 pixels  

 

The valleys and hills are formed as 

expected by using the developed image 

processing method.  

   

 
      a)         b) 

Fig. 25 (a) Top view and (b) Isometric 

view of machining result image with 

resolution of 254 x 300 pixels 
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Two image resolutions are tested : 254 

x 300 and 127 x 150. It is shown that image 

resolution setting influences the machining 

result. Image with 254 x 300 pixel produces 

smoother and more detailed texture as 

shown in Fig. 29 and Fig. 30, compared to 

image with 150 x 127 pixel resolution. The 

higher image resolution that mapped to the 

same area of workpiece, the more CC-point 

generated in each tool path. 

As previously mentioned in gouging 

analysis section, there are differences 

between surface texture directly generated 

from the image (Fig. 4) and the actual 

micro-texture of the machined surface (Fig. 

24 and Fig. 25). This difference occurs due 

to final cutting path is modified by gouging 

avoidance scheme. When the gouging is 

detected, e.g. when the tool diameter is 

bigger than the surface contour of the 

texture (See Fig. 22), the gouging 

avoidance scheme calculates the non-gouge 

free CL-point. Therefore, eventually the 

cutting path profile changes the surface 

texture accordingly to avoid overcut. 

In order to have more tests on the 

method with different surface texture, other 

two different 2D images with 254 x 300 

pixel resolution are used, as shown in Fig. 

33 and 35. The cutting tool diameter is 

0.1mm for finishing operation and other 

cutting parameters are set to be the same 

with the previous microtexturing. The gray 

scale image and microtexturing results are 

shown in Fig. 26 and 27. 

 

   

 
      a)         b) 

Fig. 26 (a) Grayscale image as the source 

of (b) micro-texturing result 

 

 

 

Fig. 27 (a) Grayscale image as the input 

image of (b) micro-texturing result 

 

The image patterns can be fully 

developed using tool diameter 0.1mm with 

minimum tool lifting compared to the initial 

pattern (garter stitch). Therefore, the 

machining results show that the 

corresponding 2D images can be generated 

successfully on the workpieces. 

 

Conclusion 

 

The developed method is proven to be a 

simple method to generate micro-texture 

pattern based on 2D image processing. A 
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2D image of texture such as hand sketch, 

picture or photograph that has colour 

degradation or brightness differences with 

respect to its contour height can be directly 

used to generate tool path for 3-axis 

micromilling operation through image 

processing.  

The total depth of micro-texture 

(contour), the distance between the highest 

point on the texture surface to the lowest 

one, can be determined suitably. 

Furthermore, the texture area represented 

by image resolution can be mapped onto 

any dimension (length x width) of the 

workpiece (micro-part) flexibly. An image 

can be simply arranged to be an array of the 

same image to produce a micro-texture with 

wider area.  

Image with higher resolution would 

produce a more detailed micro-texture as 

long as within the machining motion 

resolution and the tool diameter that is used 

can protrude to the vicinity of the micro-

texture contour without gouging. 
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Abstrak 
 

Untuk memperoleh sistem karakterisasi lapisan tipis semikonduktor oksida logam untuk sensor 

gas CO dengan rancangan yang sederhana dan relatif murah, dalam penelitian ini dilakukan 

pengembangan sistem karakterisasi tersebut dengan menggunakan peralatan dan bahan baku 

yang mudah diperoleh di pasaran. Sistem tersebut memiliki dua tugas pokok yaitu 

mengkondisikan temperatur dan konsentrasi gas dalam tungku pemanas. Pengujian dilakukan 

dengan melakukan pengukuran temperatur dalam tungku pemanas dengan termokopel tipe K 

dan transduser temperatur digital sebagai pembanding. Pengukuran dengan termokopel tipe K 

dianggap nilai temperatur sebenarnya dan pengukuran dengan transduser temperatur digital 

dianggap sebagai nilai terukur. Range pengukuran adalah 25C - 900C dengan interval 5C. 

Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metoda regresi linier. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa hubungan regresi linier antara temperatur terukur dengan nilai temperatur 

sebenarnya dapat dinyatakan dengan persamaan y = 1.0005x + 0.7824 dimana x adalah nilai 

temperatur terukur dan y adalah nilai temperatur sebenarnya. Kesalahan pengukuran yang 

dihasilkan sebesar 1.7145%.   

Kata kunci : Semikonduktor, oksida logam, karakterisasi, gas CO, lapisan tipis, dan sensor 

gas CO    

Pendahuluan 

Semikonduktor oksida logam 

merupakan material yang cukup potensial 

untuk digunakan sebagai sensor gas CO 

karena harga yang murah, ketersediaan 

yang melimpah dan respon yang baik 

terhadap gas pereduksi seperti gas CO [1-

3]. Untuk itu beberapa tahun belakangan ini 

telah dilakukan penelitian yang cukup 

intensif dalam mengembangkan sensor gas 

dengan material tersebut. Penelitian-

penelitian tersebut diantaranya telah 

menghasilkan sensor dengan karakteristik 

yang sangat baik untuk digunakan sebagai 

sensor gas CO. 

Sensor dengan material semikonduktor 

oksida logam banyak diproduksi dengan 

dalam bentuk lapisan tipis karena factor 

prosedur yang sederhana, bentuk yang lebih 

kompak dan lebih murah [1-3]. Pembuatan 

sensor gas CO dalam bentuk lapisan tipis 

banyak menggunakan metoda penguapan 

(evaporation) seperti CVD, Flash 

Evaporation, CSVT dan sebagainya [4,5].   

Dalam usaha untuk mengetahui 

karakteristik sensor dalam bentuk lapisan 

tipis maka diperlukan suatu sistem 

pengujian yang dapat mengkondisikan 

lingkungan sekitar sensor. Kondisi yang 

dimaksud adalah temperatur dan 

konsentrasi gas yang dialirkan [3-5]. 

Dengan demikian dapat diketahui 

performansi optimum sensor pada 

temperatur dan konsentrasi gas tertentu.   
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Untuk memperoleh sistem karakterisasi 

sensor gas CO di dalam negeri masih sulit 

ditemukan. Sedangkan untuk memperoleh 

sistem tersebut dari luar negeri maka akan 

membutuhkan biaya dan waktu yang tidak 

sedikit. Alternatif lain yang lebih ekenomis 

adalah dengan melakukan fabrikasi sistem 

pengujian tersebut dengan menggunakan 

peralatan dan bahan baku yang mudah 

diperoleh didalam negeri. Hal terpenting 

dalam melakukan fabrikasi ini adalah 

tercapainya kondisi lingkungan seperti 

yang dibutuhkan oleh sensor yang 

diproduksi disamping harga yang relatif 

murah dan mudah membuatnya. Hal lain 

yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

tungku ini adalah ventilasi yang baik untuk 

sirkulasi udara karena proses karakterisasi 

ini menggunakan gas-gas yang berbahaya 

bagi manusia.    

Dalam tulisan ini akan dipaparkan 

rancang bangun tungku panas terkontrol 

yang diperlukan dalam proses karakterisasi 

lapisan tipis semikonduktor oksida logam 

untuk sensor gas CO. Tungku tersebut 

dirancang dengan peralatan dan bahan baku 

yang mudah diperoleh dipasaran serta 

sederhana sehingga lebih murah dan mudah 

dibuat. 

 

Metodologi 

Sistem karakterisasi yang dirancang 

dalam penelitian ini memiliki dua tugas 

pokok yaitu mengkondisikan temperatur 

dan konsentrasi gas. Sistem tersebut terdiri 

dari komponen sebagai berikut : 

a. Sumber daya listrik untuk memberikan 

daya/energi listrik pada kawat pemanas 

untuk memanaskan tungku. 

b. Pengontrol temperatur untuk 

mengontrol temperatur dalam tungku 

pemanas. 

c. Termokopel tipe K sebagai sensor 

temperatur untuk mengukur temperatur 

dalam tungku pemanas. 

d. Krusibel untuk menempatkan benda uji 

yang akan dikarakterisasi. 

e. Tungku pemanas untuk 

mengkondisikan udara sekitar benda uji 

[11-13]. Terbuat dari alumina yang 

dikelilingi kawat pemanas dan diisolasi 

dengan glass wool kemudian dibungkus 

dengan pelat besi. Tabung alumina ini 

disambung dengan tabung gelas pada 

kedua ujungnya sebagai inlet dan outlet 

gas maupun saluran bagi termokopel 

dan kawat emas untuk proses 

karakterisasi. Elemen kawat pemanas 

terbuat dari nikelin dengan diameter 0,7 

mm dan panjang 10 m. Kawat ini 

digulung dengan diameter 5,5 mm. 

Hambatan total kawat sebesar 55 ohm. 

Kawat pemanas ini mampu memanasi 

tungku hingga temperatur 1000C dan 

arus yang mengalirinya sebesar 4 A 

pada tegangan 220 V. 

f. Bubler untuk mengurangi konsentrasi 

gas pereduksi yang dibuang setelah 

proses karakterisasi. 

g. Venturimeter berbentuk pipa U untuk 

menentukan konsentrasi gas yang 

dialirkan ke dalam tungku pemanas 

[2,11,12]. 

h. Gas yang dibutuhkan untuk  proses 

karakterisasi (CO/N2) dan N2. 

i. Rotameter gas untuk mengukur aliran 

gas ke dalam tungku pemanas. 

Langkah-langkah karakterisasi sensor 

gas CO pada prinsipnya dapat dijelaskan 

sebagai berikut [4,5]:  

Sensor yang akan dikarakterisasi 

diletakkan di atas krusibel dan dimasukkan 

dalam tungku pemanas. Tungku tersebut 

kemudian dipanaskan dengan memberikan 

daya listrik pada kawat pemanas dan 

dikondisikan pada temperatur tertentu 

dengan alat pengukur dan pengontrol 

temperatur . Ke dalam tungku pemanas 

dialirkan gas karakterisasi yaitu CO/N2 dan 

N2. Respon benda uji terhadap gas CO 

dapat diketahui dalam bentuk perubahan 

tahanan yang diukur dengan menggunakan 

DVM (Digital Volt Meter). Dari perubahan 

tahanan sensor maka dapat diketahui 

performansi sensor gas CO yang dibuat.   

Konsentrasi gas CO dapat ditentukan 

dengan menggunakan persamaan berikut 

[2,11,12]: 
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CO/N2
CO CO

CO/N2 N2

V
y = y

V + V
 

(2) 

dimana  

yCO’ : konsentrasi gas CO yang telah 

diencerkan 

yCO : konsentrasi gas CO semula (=1000 

ppm) 

VCO/N2 : laju aliran volume gas CO/N2 

VN2 : laju aliran volume gas N2 

Dalam melakukan percobaan ini, laju 

aliran volume total diatur konstan. 

Pengubahan konsentrasi dilakukan dengan 

mengubah-ubah laju aliran volume CO/N2 

dan N2 sedemikian rupa sehingga total laju 

aliran volume tetap. Konsentrasi gas CO/N2 

akan berubah menurut persamaan (2). 

Sistem karakterisasi lapisan tipis 

semikonduktor oksida logam yang 

dirancang diperlihatkan pada gambar 2. 
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Gambar 2. Sistem karakterisasi lapisan tipis 

untuk sensor gas 

Untuk mengetahui performansi sistem 

dalam mengkondisikan temperatur tungku 

maka dilakukan pengujian dengan 

membandingkan nilai temperatur terukur 

dengan nilai temperatur set point. Nilai 

temperatur terukur ditampilkan oleh 

transduser temperatur digital yang telah 

dikalibrasi. Sedangkan nilai temperatur set 

point ditampilkan oleh sensor termokopel 

yang digunakan dalam sistem karakterisasi. 

Dalam penelitian ini temperatur diatur dari 

25 hingga 900 dengan interval 5.  

Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan metoda statistik yang 

terdapat pada program Microsoft Office 

Excel [7]. Langkah pertama adalah 

membuat plot hubungan nilai temperatur 

terukur dengan nilai temperatur set point. 

Kemudian dibuat garis regresi linier pada 

plot grafik tersebut. Dari garis regresi linier 

yang diperoleh dapat dibuat persamaan 

matematis hubungan nilai temperatur 

terukur dengan nilai temperatur set point. 

Hubungan regresi linier dapat dituliskan 

dengan persamaan sebagai berikut : 
y = ax + b (1) 

dengan : 

2 2

n(Σxy) - (Σx)(Σy)
a =

n(Σx ) - (Σx)
 

2

2 2

(Σy)(Σx ) - (Σx)(Σxy)
b =

n(Σx ) - (Σx)
 

Dengan menggunakan fasilitas pada 

program tersebut dapat pula dihitung 

kesalahan pengukuran standar, Sy-x, dengan 

metoda standar kesalahan regresi linier 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

 
2

2 2

y-x 2 2

n Σxy - (Σx)(Σy)1
= nΣy - (Σy) -

n (n - 2) nΣx - (Σx)
S

  
  
    

 
(2) 

dimana x dan y merupakan data variable 

dan n merupakan jumlah data.  

Hasil 

Pengujian sistem karakterisasi dilakukan 

dengan membandingkan antara nilai 

setpoint (termokopel tipe K) dengan nilai 

temperatur terukur (transduser temperatur 

digital). Data pengukuran diplot dalam 

bentuk grafik dan dicari grafik regresi 

linier. Data pengukuran temperatur 

ditampilkan pada tabel 1. Sedangkan grafik 

regresi linier yang menyatakan hubungan 

hasil pengukuran termokopel tipe K dan 

transduser temperatur digital ditunjukkan 

pada gambar 3. 
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Gambar 3. Plot nilai temperatur terukur 

dengan  nilai temperatur set 

point  

Dari gambar 3 data hasil pengukuran 

temperatur dalam tungku pemanas dengan 

termokopel tipe K dan tranduser digital 

yang telah dikalibrasi menghasilkan 

hubungan regresi linier yang dapat 

dinyatakan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

y = 1.0005x + 0.7824 

dimana x adalah nilai temperatur set 

point dan y adalah nilai temperatur terukur.  

Dengan menggunakan persamaan (1) 

maka dapat dihitung kesalahan standar 

pengukuran. Kesalahan pengukuran yang 

dihasilkan sebesar 1.7145%. Kesalahan 

pengukuran dapat disebabkan karena [3,14-

16]: 

a. isolasi tungku pemanas yang tidak 

sempurna sehingga ada kalor 

pemanasan yang keluar dari tungku. 

b. Turbulensi udara aliran gas O2 

sehingga terjadi perbedaan kondisi 

udara yang diukur oleh kedua alat ukur 

yang digunakan. 

c. Sensitivitas sensor yang berbeda yang 

menyebabkan perbedaan respon 

terhadap gas CO. 

 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini telah 

dikembangkan sistem karakterisasi lapisan 

tipis semi konduktor oksida logam untuk 

sensor gas. Sistem tersebut dirancang 

sederhana dengan menggunakan peralatan 

dan bahan baku yang mudah didapat 

dipasaran dalam negeri sehingga lebih 

mudah dibuat dan relatif murah. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

nilai temperatur terukur dengan nilai 

temperatur set point dapat dinyatakan 

dengan hubungan regresi linier y = 1.0005x 

+ 0.7824 dengan x  adalah nilai temperatur 

set point dan y adalah nilai temperatur 

terukur. Sedangkan nilai kesalahan 

pengukuran temperatur sebesar 1.7145%. 

Kesalahan tersebut disebabkan oleh factor 

turbulensi udara dalam tungku dan respon 

dinamis sensor yang berbeda. 
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Abstrak 

Electrochemical Machining (ECM) merupakan permesinan yang cocok diterapkan untuk 

benda kerja berukuran kecil, material yang relatif keras, dan berbentuk kompleks, salah satunya 

adalah pada pembuatan multilayered microfilters. Namun demikian, biaya investasi awal yang 

tinggi, konsumsi daya listrik, biaya operasi, pemeliharaan mesin, dan biaya perkakas yang 

terkait dengan penggunaan ECM membuat proses ini menjadi relatif mahal, di samping 

kemampuan prosesnya yang unik dan memiliki banyak kelebihan. Banyaknya proses 

parameter yang terlibat juga menjadikan permesinan ECM menjadi kompleks. Oleh karena itu, 

perlu adanya analisis lebih lanjut untuk mengetahui kombinasi nilai parameter optimal serta 

model matematis untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menghasilkan proses serta hasil 

permesinan ECM yang optimal. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai 

pengaruh konsentrasi larutan elektrolit (5%, 10%, dan 15%), tegangan (11V, 12,5V, dan 14V), 

dan gap permesinan (3 mm, 4 mm, dan 5 mm) dalam memproduksi microfilter. Respon yang 

diuji dalam penelitian ini adalah material removal rate (MRR), overcut, dan surface roughness 

(Ra). Optimasi single-objective dilakukan menggunakan rasio S/N, sedangkan optimasi multi-

objective dilakukan menggunakan metode Grey Relational Analysis. Nilai MRR, overcut, dan 

surface roughness optimal secara simultan didapatkan pada kombinasi 5%, 12,5V, dan 4 mm. 

Ketika dianalisis secara simultan, faktor konsentrasi menjadi faktor paling berpengaruh dalam 

mengasilkan respon yang optimal. Persamaan regresi juga dirumuskan untuk setiap responnya 

sehingga dapat digunakan untuk memprediksi nilai respon.  

 
Kata kunci :  Electrochemical machining, Taguchi, Rasio S/N, Grey Relational Analysis, Regresi, 

Microfilters, Optimasi  

Pendahuluan 

Electrochemical machining (ECM) 

merupakan alternatif untuk melakukan 

permesinan pada benda kerja yang 

berukuran kecil dan memiliki struktur yang 

kompleks tanpa mengakibatkan dampak 

termal dan mechanical stress pada benda 

kerja [1]. ECM juga merupakan salah satu 

metode permesinan yang banyak digunakan 

untuk memproses benda kerja berbentuk 

rumit dari material dengan sifat konduktor 

yang baik namun sulit untuk di mesin, 

seperti super alloys, Ti-alloys, alloy steel, 

tool steel, stainless steel, dan lain lain [2]. 

        Biaya investasi awal yang tinggi, 

biaya konsumsi daya listrik, biaya operasi, 

biaya pemeliharaan, dan biaya perkakas 

yang terkait dengan penggunaan ECM 

membuat proses ini menjadi mahal, di 

samping kemampuan prosesnya yang unik 

dan memiliki banyak kelebihan  

[3]. Permesinan menggunakan ECM 

melibatkan beberapa parameter. Hal 

tersebut yang nantinya akan mempengaruhi 

performa permesinan ECM. 
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      Penelitian ECM sebelumnya 

menyimpulkan bahwa terdapat beberapa 

parameter yang akan mempengaruhi hasil 

permesinan, yaitu konsentrasi elektrolit, 

tegangan, dan gap permesinan [4] [5] [6]. 

Namun ketiga faktor tadi belum pernah 

diteliti secara bersamaan sebelumnya. 

      Berdasarkan penjelasan sebelumnya, 

penelitian ini akan berfokus pada optimasi 

tiga faktor, konsentrasi elektrolit, tegangan, 

dan gap permesinan. Respon yang diteliti 

adalah material removal rate (MRR), 

overcut, dan surface roughness.  

 

Metode Penelitian 

A. Benda Kerja, Elektrode, dan Proses 

ECM 

Pada penelitian kali ini, benda kerja yang 

digunakan berupa material berbahan dasar 

stainless steel 204. Profil permesinan yang 

digunakan adalah mikrofilter, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1. Untuk 

mencapai profil tersebut, digunakan lapisan 

isolator dari material vinyl yang dilapisi 

pada benda kerja sebelum permesinan.  

 
Gambar 1. Profil Mikrofilter 

 

Elektrode yang digunakan dalam penelitian 

ini terbuat dari stainless steel 204. Terdapat 

delapan lubang untuk menyemprotkan 

elektrolit ke benda kerja, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Elektrode SS 204 

 

Untuk proses permesinan, metode yang 

digunakan adalah metode permesinan die 

sinking statis.    

ECM bekerja berdasarkan prinsip 

elektrolisis (Faraday). Prinsip kerja pada 

proses ECM yaitu dengan cara pelarutan 

anodis oleh elektrolit yang mengalir 

melalui celah antara elektroda dan benda 

kerja. Benda kerja yang bertindak sebagai 

anode akan dialiri arus bermuatan positif 

(DC +), sedangkan elektrode akan 

bertindak sebagai katode yang dialiri 

dengan arus bermuatan negatif (DC -). 

Mesin ECM terdiri dari beberapa 

komponen utama, yaitu sistem kontrol 

pemakanan, sistem elektrolit, power 

supply, dan penjepit benda kerja. Setup 

permesinan ECM ditunjukkan pada 

Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Setup ECM 

 

B. Pengukuran Respon 

Pada penelitian kali ini, pengukuran respon 

terbagi menjadi dua bagian. Pengukuran 

pertama adalah untuk benda kerja 

berlubang, sedangkan pengukuran kedua 

adalah untuk benda kerja tidak berlubang. 

      Untuk benda kerja berlubang, respon 

yang diukur adalah MRR dan overcut. 

MRR dihitung menggunakan Persamaan 

(1) [7]. 

𝑀𝑅𝑅 =  
m1 − m2

𝑡
=  

Δm

𝑡
 (1) 

 

dengan: 

m1 : massa awal benda kerja (g), 

m2 : massa benda kerja setelah 

permesinan (g), 

t : waktu permesinan (s), 
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d : density (g/cm3) 

      Overcut diukur pada beberapa titik 

benda kerja menggunakan Persamaan (2). 

Titik pengukuran overcut ditunjukkan oleh 

Gambar 4. 

𝑂𝐶
=  𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 − 𝑑𝑤𝑜𝑟𝑘𝑝𝑖𝑒𝑐𝑒 

     

(2) 

dengan: 

𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 : ukuran isolator (mm), 

𝑑𝑤𝑜𝑟𝑘𝑝𝑖𝑒𝑐𝑒 : ukuran benda kerja (mm) 

Untuk benda kerja tidak berlubang, respon 

yang diukur adalah surface roughness. 

Surface roughness diukur pada tiga titik 

pada benda kerja, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 4. Titik Pengukuran Overcut 

 

 
Gambar 5. Titik Pengukuran Surface 

Roughness 

C. Design of Experiment (DOE) 

Pada penelitian kali ini, terdapat tiga faktor 

dengan tiga level dan replikasi sebanyak 

tiga kali, sehingga total jumlah eksperimen 

adalah 27 run. Faktor dan level yang terlibat 

ditunjukkan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Faktor dan  Levelnya 

Faktor Level  
1 2 3 

1 Konsentrasi Elektrolit 

(%) 

5 10 1

5 

2 Tegangan (V) 1

1 

12,

5 

1

4 

3 Gap Permesinan (mm) 3 4 5 

 

Desain eksperimen untuk penelitian kali ini 

akan didesain dengan metode Taguchi. Hal 

ini karena Taguchi menawarkan jumlah run 

yang tidak sebanyak full factorial design. 

Orthogonal array yang digunakan adalah 

L9 (ditunjukkan pada Tabel 2). 

 

Tabel 2. Orthogonal Array L9 

Run Konsentrasi 

elektrolit 

Tegangan Gap 

permesinan 

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 1 3 3 

4 2 1 2 

5 2 2 3 

6 2 3 1 

7 3 1 3 

8 3 2 1 

9 3 3 2 

 

Results and Analysis 

 

A. Analisis Hasil Percobaan 

1. Analisis MRR 

 

Gambar 6. Grafik Respon MRR 

 

      Gambar 6 menunjukkan bahwa MRR 

tertinggi didapat ketika konsentrasi 

elektrolit berada pada level tiga, yaitu 15%, 

tegangan pada level tiga, yaitu 14 volt, dan 

gap permesinan berada pada level satu, 

yaitu 3 mm. Semakin  tinggi konsentrasi 

maka MRR akan semakin tinggi. Hal ini 

juga berlaku pada faktor tegangan, di mana 

semakin tinggi tegangan akan 

menghasilkan nilai MRR yang semakin 

tinggi pula. Untuk gap permesinan, 
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semakin dekat jarak antara elektroda 

dengan benda kerja, atau dengan kata lain 

semakin kecil gap, maka MRR akan 

semakin tinggi. 

 

2. Analisis Overcut 

 

 
Gambar 7. Grafik Respon Overcut 

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa overcut 

terkecil didapat ketika konsentrasi elektrolit 

berada pada level satu, yaitu 5%, tegangan 

pada level satu, yaitu 11 volt, dan gap 

permesinan berada pada level tiga, yaitu 5 

mm. Nilai  konsentrasi elektrolit dan 

tegangan memiliki pengaruh yang sama 

terhadap overcut, yaitu semakin tinggi nilai 

konsentrasi ataupun tegangan, maka 

overcut yang di hasilkan akan semakin 

tinggi, sedangkan untuk gap permesinan, 

semakin kecil gap permesinan akan 

berakibat semakin tinggi overcut. Overcut 

dihitung berdasarkan selisih waktu 

permesinan yang sama, sebesar 10 detik, 

terhadap waktu permesinan optimal. Waktu 

permesinan optimal adalah waktu 

permesinan ketika kualitas hasil 

permesinan dapat masuk ke dalam standar 

toleransi nilai overcut untuk mikrofilter, 

yaitu maksimal sebesar 0,1 mm. 

Penambahan waktu sebesar 10 detik disini 

dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik dari perubahan 

faktor yang terlibat terhadap overcut. 

3. Analisis Surface Roughness 

 

 
Gambar 8. Grafik Respon Surface 

Roughness 

 

Gambar 8. menunjukkan bahwa surface 

roughness terkecil didapat ketika 

konsentrasi elektrolit berada pada level 

satu, yaitu 5%, tegangan pada level satu, 

yaitu 11 volt, dan gap permesinan berada 

pada level tiga, yaitu 5 mm. Nilai  

konsentrasi elektrolit dan tegangan 

memiliki pengaruh yang sama terhadap 

surface roughness, yaitu semakin tinggi 

nilai konsentrasi dan tegangan maka 

surface roughness yang di hasilkan akan 

semakin tinggi, berbeda dengan gap 

permesinan, yaitu semakin tinggi gap maka 

nilai surface roughness semakin kecil. 

B. Analisis Statistik 

Analisis statistik bertujuan agar hasil 

eksperimen (sampel) layak untuk 

diterapkan di dunia industri (populasi).  

 

1. Analisis Statistik MRR 

Berdasarkan uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov Smirnov test, didapatkan p-

value sebesar 0,12 (lebih besar dari α=5%), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

respon MRR terdistribusi normal. Langkah 

selanjutnya adalah menganalisis nilai MRR 

dengan Analysis of Variance (ANOVA), 

yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 3. 

  

Table 3 Anova MRR 
Source of 

variation 

DF SS MS P-

Value 

Konsentrasi 2 0,000013 0,000006 0 

Tegangan 2 0,000004 0,000002 0 

Gap 2 0,000005 0,000002 0 

1407



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-020 

 

 

Error 20 0,000002 0 
 

Total 26 0,000023 
  

Berdasarkan analisis ANOVA, semua 

faktor yang terlibat dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap respon (p-value < α=5%).  

Setelah menyimpulkan bahwa semua 

respon berpengaruh, dilakukan optimasi 

dengan rasio S/N untuk mengetahui level 

terbaik bagi setiap faktornya, serta 

mengetahui faktor mana yang paling 

mempengaruhi respon. Perhitungan rasio 

S/N menggunakan larger is better karena 

semakin besar nilai MRR maka semakin 

baik. Dari perhitungan rasio S/N 

didapatkan bahwa konsentrasi elektrolit 

adalah faktor yang paling mempengaruhi 

MRR, diikuti oleh gap permesinan dan 

tegangan. MRR tertinggi didapatkan ketika 

level faktornya adalah level tiga untuk 

konsentrasi dan tegangan dan level satu 

untuk gap permesinan, yang berarti 

merupakan kombinasi 15%, 14V, dan 3 

mm.  Hasil perhitungan rasio S/N 

ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

Table 4 Rasio S/N MRR 

Level Konsentrasi Tegangan Gap 

1 -58,4 -56,37 -

53,25 

2 -54,34 -54,69 -

54,01 

3 -51,45 -53,13 -

56,93 

Delta 6,95 3,24 3,67 

Rangking 1 3 2 

 

Setelah mengetahui level optimal serta 

faktor paling berpengaruh, analisis 

dilanjutkan dengan analisis regresi untuk 

mendapatkan persamaan matematis MRR.  

Model matematis yang didapat dari analisis 

regresi adalah sebagai berikut. 

 

𝑀𝑅𝑅
= −0,001437
+ ( 0,01687 𝑥 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 ) 

                         + ( 0,000296 𝑥 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ) 

                         −( 0,000482 𝑥 𝑔𝑎𝑝 ) 
 

Untuk meyakinkan bahwa model 

matematis yang dibangun adalah sesuai, 

maka dilakukan validasi. Tabel V 

menunjukkan data validasi MRR. Data 

validasi tersebut kemudian dibandingkan 

dengan hasil prediksi dari model yang telah 

dibangun, dan didapat deviasi hanya 

sebesar 6,18%. 

 

Table 5 Validasi MRR 

Replikasi MRR Rata-

rata 

1 0,004438 0,004042 

2 0,004063 

3 0,003625 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖

=  
| 𝑀𝑅𝑅 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 − 𝑀𝑅𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 |

𝑀𝑎𝑥 (𝑀𝑅𝑅 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛,𝑀𝑅𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖)
 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 =  
| 0,004042 − 0,003792  |

0,004042
 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 =  0,0618 = 6,18% 

 

2. Analisis Statistik Overcut 

Berdasarkan uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov Smirnov test, didapatkan p-

value sebesar 0,99 (lebih besar dari α=5%), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

respon overcut terdistribusi normal. 

Langkah selanjutnya adalah menganalisis 

nilai overcut dengan Analysis of Variance 

(ANOVA), yang hasilnya ditunjukkan pada 

Tabel 6. 

 

 

 

Table 6 Anova Overcut 
Source of 

variation 

DF SS MS P- 

Value 

Konsentrasi 2 0,01846

4 

0,00923

2 

0 

Tegangan 2 0,00382

7 

0,00191

4 

0,017 

Gap 2 0,00309

6 

0,00154

8 

0,033 

1408



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-020 

 

 

Error 20 0,00760

5 

0,00038 
 

Total 26 0,03299

2 

  

 

Berdasarkan analisis ANOVA, semua 

faktor yang terlibat dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap respon (p-value < α=5%).   

Setelah menyimpulkan bahwa semua 

respon berpengaruh, dilakukan optimasi 

dengan rasio S/N untuk mengetahui level 

terbaik bagi setiap faktornya, serta 

mengetahui faktor mana yang paling 

mempengaruhi respon. Perhitungan rasio 

S/N menggunakan smaller is better karena 

semakin kecil nilai overcut maka semakin 

baik. Dari perhitungan rasio S/N 

didapatkan bahwa konsentrasi elektrolit 

adalah faktor yang paling mempengaruhi 

overcut, diikuti oleh tegangan dan gap 

permesinan. Overcut terendah didapatkan 

ketika level faktornya adalah level satu 

untuk konsentrasi dan tegangan serta level 

tiga untuk gap permesinan, yang berarti 

merupakan kombinasi 5%, 11V, dan 5 mm.  

Hasil perhitungan rasio S/N ditunjukkan 

pada Tabel 7. 

Table 7 Rasio S/N Overcut 
Level Konsentrasi Tegangan Gap 

1 13,17 12,25 11,47 

2 11,64 12,18 12,08 

3 10,98 11,36 12,25 

Delta 2,19 0,89 0,78 

Rangking 1 2 3 

 

Setelah mengetahui level optimal serta 

faktor paling berpengaruh, analisis 

dilanjutkan dengan analisis regresi untuk 

mendapatkan persamaan matematis 

overcut.  

Model matematis yang didapat dari analisis 

regresi adalah sebagai berikut: 

 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑢𝑡
=  0,1285 + ( 0,6282 𝑥 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 ) 

                                  +( 0,00921 𝑥 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ) 

                                  −( 0,01288 𝑥 𝑔𝑎𝑝 ) 
 

Untuk meyakinkan bahwa model 

matematis yang dibangun adalah sesuai, 

maka dilakukan validasi. Tabel VIII 

menunjukkan data validasi overcut. Data 

validasi tersebut kemudian dibandingkan 

dengan hasil prediksi dari model yang telah 

dibangun, dan didapat deviasi hanya 

sebesar 3,26%.  

 

Table 8 Validasi Overcut 

Replikasi Overcut Rata-

rata 

1 0,203 0,1904 

2 0,196 

3 0,172 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖

=  
|𝑂𝐶 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 − 𝑂𝐶 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 |

𝑀𝑎𝑥 (𝑂𝐶 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛, 𝑂𝐶 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖)
 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 =  
| 0,1904 − 0,19682  |

0,19682
 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 =  0,0326 = 3,26% 

 

3. Analisis Statistik Surface Roughness 

Berdasarkan uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov Smirnov test, didapatkan p-

value sebesar 0,67 (lebih besar dari α=5%), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

respon surface roughness terdistribusi 

normal. Langkah selanjutnya adalah 

menganalisis nilai surface roughness 

dengan Analysis of Variance (ANOVA), 

yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 9. 

 

 

Table 9 Anova Surface Roughness 
Source of 

variation 

DF SS MS P-

Value 

Konsentrasi 2 347,632 173,816 0 

Tegangan 2 69,632 34,816 0 

Gap 2 37,630 18,815 0 

Error 20 33,007 1,650 
 

Total 26 487,901 
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Berdasarkan analisis ANOVA, semua 

faktor yang terlibat dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap respon (p-value < α=5%).   

Setelah menyimpulkan bahwa semua 

respon berpengaruh, dilakukan optimasi 

dengan rasio S/N untuk mengetahui level 

terbaik bagi setiap faktornya, serta 

mengetahui faktor mana yang paling 

mempengaruhi respon. Perhitungan rasio 

S/N menggunakan smaller is better karena 

semakin kecil nilai surface roughness maka 

semakin baik. Dari perhitungan rasio S/N 

didapatkan bahwa konsentrasi elektrolit 

adalah faktor yang paling mempengaruhi 

surface roughness, diikuti oleh tegangan 

dan gap permesinan. Surface roughness 

terendah didapatkan ketika level faktornya 

adalah level satu untuk konsentrasi, 

tegangan, dan level tiga untuk gap 

permesinan, yang berarti merupakan 

kombinasi 5%, 11V, dan 5 mm.  Hasil 

perhitungan rasio S/N ditunjukkan pada 

Tabel 10. 

 

Table 10 Rasio S/N Surface Roughness 

Level Konsentrasi Tegangan Gap 

1 -12,05 -15,71 -

18,48 

2 -18,49 -17,09 -

17,16 

3 -22,03 -19,77 -

16,92 

Delta 9,98 4,06 1,56 

Rangking 1 2 3 

 

Setelah mengetahui level optimal serta 

faktor paling berpengaruh, analisis 

dilanjutkan dengan analisis regresi untuk 

mendapatkan persamaan matematis surface 

roughness.  

Model matematis yang didapat dari analisis 

regresi adalah sebagai berikut: 

 

𝑅𝑎 = −10,88 + ( 87,89 𝑥 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 ) 

             +( 1,311 𝑥 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 )
− (1,444 𝑥 𝑔𝑎𝑝 ) 

 

Untuk meyakinkan bahwa model 

matematis yang dibangun adalah sesuai, 

maka dilakukan validasi. Uji F dan uji T 

dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

model. Dari uji F, didapatkan p-value < α, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi cukup signifikan untuk dijadikan 

acuan memprediksi nilai surface 

roughness. Dari uji T, didapatkan nilai p-

value yang juga lebih kecil dari α=5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

faktor memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai surface roughness. Validasi 

dilanjutkan dengan uji goodness of fit. Nilai 

prediction R-square didapatkan sebesar 

90,61%, yang berarti bahwa model 

matematis dapat menjelaskan variasi 

surface roughness sebesar  90,61% saat 

model tersebut digunakan untuk melakukan 

prediksi respon surface roughness. 

 

C. Multi-objective Optimization  

Multi objective optimization bertujuan 

untuk mendapatkan waktu dan kualitas 

permesinan yang optimal, dengan 

mempertimbangkan MRR (waktu 

permesinan), overcut (kualitas 

permesinan), dan surface roughness 

(kualitas permesinan) secara simultan 

(bersamaan). Metode yang digunakan 

dalam melakukan optimasi multi-objective 

kali ini adalah grey relational analysis. 

Metode ini dapat mengoptimasi banyak 

respon karena mengkonversi nilai-nilai 

pada respon yang memiliki satuan yang 

berbeda ke dalam grey relational grade. 

Optimasi dicapai dengan meminimalkan 

overcut dan surface roughness, serta 

memaksimalkan MRR. Terdapat beberapa 

langkah dalam grey relational analysis : 

 

1. Transformasi Nilai Respon Menjadi 

Rasio S/N 

Transformasi nilai respon menjadi rasio 

S/N dapat menggunakan Persamaan (3) dan 

Persamaan (4). Persamaan (3) digunakan 

ketika kriteria yang digunakan adalah 

larger is better, sedangkan Persamaan (4) 
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digunakan ketika kriteria yang digunakan 

adalah smaller is better. 

 

dengan: 

yij = nilai respon  

i = 1, 2, 3,…, n (jumlah eksperimen) 

j  = 1, 2,…, k (replikasi) 

x = jumlah replikasi 

Hasil transformasi nilai respon menjadi 

rasio S/N ditunjukkan pada Tabel 11. 

Table 11   Rekapitulasi Rasio S/N 

Ru

n 

Rasio S/N 

MRR Overcu

t 

Ra 

1 -58,235 13,071 -10,560 

2 -58,931 13,967 -10,821 

3 -58,047 12,486 -14,760 

4 -54,305 11,678 -17,383 

5 -56,166 12,247 -16,833 

6 -52,541 11,007 -21,268 

7 -56,565 12,010 -19,181 

8 -48,982 10,336 -23,621 

9 -48,803 10,585 -23,273 

 

2. Normalisasi Rasio S/N 

Langkah selanjutnya dalam grey 

relational analysis adalah melakukan 

normalisasi nilai rasio S/N menggunakan 

Persamaan (5), sehingga nilainya dalam 

rentang nol sampai satu. 

 

 

Hasil normalisasi rasio S/N ditunjukkan 

pada Tabel 12. 

Table 12 Normalisasi Rasio S/N 

Run Normalisasi 

MRR Overcut Ra 

1 0,069 0,753 1,000 

2 0,000 1,000 0,980 

3 0,087 0,592 0,678 

4 0,457 0,370 0,478 

5 0,273 0,526 0,520 

6 0,631 0,185 0,180 

7 0,234 0,461 0,340 

8 0,982 0,000 0,000 

9 1,000 0,069 0,027 

 

3. Menghitung Grey Relational 

Coefficient 

Setelah mendapatkan normalisasi nilai 

rasio S/N,  

 

 

 

data tersebut ditransformasi kembali 

menjadi nilai grey relational coefficient 

menggunakan Persamaan (6). Namun 

untuk mendapatkan nilai grey relational 

coefficient harus terlebih dahulu mencari 

deviation sequence. Deviation sequence 

didapatkan melalui Persamaan (7). 

 

 

dengan: 

휀𝑖(𝑘) = Grey Relational Coefficient 

∆0𝑖 (𝑘) = deviation sequence 

∆𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛 ‖𝑦0(𝑘) − 𝑦𝑗(𝑘) ‖      

∆𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑎𝑥 ‖𝑦0(𝑘) − 𝑦𝑗(𝑘) ‖ 

𝜑= distinguishing coefficient (0,5) 

 

Hasil perhitungan deviation sequence 

ditunjukkan pada Tabel 12. 

 

Table 12 Deviation Sequece 

𝑍𝑖𝑗

=
𝑦𝑖𝑗 − min (𝑦𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛)

max(𝑦𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑛) − min (𝑦𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛)
 

(5) 

𝑆/𝑁(𝐿𝐵) = −10𝑙𝑜𝑔10 [(
1

𝑥
)

×(∑
1

𝑦𝑖𝑗
2
)] 

(3) 

𝑆/𝑁(𝑆𝐵) = −10𝑙𝑜𝑔10 [∑
𝑦𝑖𝑗

2

𝑛
] (4) 

휀𝑖(𝑘) =
∆min+ 𝜑×∆𝑚𝑎𝑥

∆0𝑖 (𝑘) + 𝜑×∆𝑚𝑎𝑥
 (6) 

∆0𝑖  (𝑘) = ‖𝑦0(𝑘) − 𝑦𝑖(𝑘) ‖ (7) 
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Run Deviation Sequences 

MRR Overcut Ra 

1 0,931 0,247 0,000 

2 1,000 0,000 0,020 

3 0,913 0,408 0,322 

4 0,543 0,630 0,522 

5 0,727 0,474 0,480 

6 0,369 0,815 0,820 

7 0,766 0,539 0,660 

8 0,018 1,000 1,000 

9 0,000 0,931 0,973 

 

Hasil perhitungan grey relational 

coefficient ditunjukkan pada Tabel 13. 

Table 13Grey Relational Coefficient 

Run Grey Relational 

Coefficient 

MRR Overcut Ra 

1 0,349 0,670 1,000 

2 0,333 1,000 0,962 

3 0,354 0,551 0,609 

4 0,479 0,442 0,489 

5 0,408 0,514 0,510 

6 0,575 0,380 0,379 

7 0,395 0,481 0,431 

8 0,966 0,333 0,333 

9 1,000 0,349 0,339 

4. Menghitung Grey Relational Grade  

Nilai grey relational grade menunjukkan 

urutan kombinasi faktor yang 

menghasilkan nilai respon paling optimal. 

Nilai grey relational grade merupakan nilai 

rata-rata dari setiap kombinasi yang 

didapatkan menggunakan Persamaan (8). 

𝛾𝑖 = 
1

𝑛
∑ 휀𝑖(𝑘)

𝑛

𝑘=1

 (8) 

 Hasil dari grey relational grade dan 

rangking setiap kombinasinya dirangkum 

pada Tabel 14. 

Table 14 Grey Relational Grade  

Run A 

(%) 

B 

(V) 

C 

(mm) 

Grey 

Relatio

nal 

Grade 

Ran

k 

1 5 11 3 0,673 2 

2 5 12,

5 

4 0,765 1 

3 5 14 5 0,504 5 

4 10 11 4 0,470 7 

5 10 12,

5 

5 0,477 6 

6 10 14 3 0,445 8 

7 15 11 5 0,436 9 

8 15 12,

5 

3 0,544 4 

9 15 14 4 0,563 3 

*A adalah konsentrasi elektrolit, B adalah 

tegangan, dan C adalah gap permesinan 

Tabel 14 tidak menggambarkan semua 

kemungkinan kombinasi dari faktor. Hal ini 

dikarenakan metode desain eksperimen 

yang digunakan dalam penelitian kali ini 

adalah Taguchi, yang tidak menjalankan 

semua kombinasi. Selain itu, belum 

diketahui faktor mana yang paling 

mempengaruhi respon. Pada Tabel 15 

ditunjukkan grey relational grade dan 

rangking dari semua faktor dan level. 

 

Table 15 Grey Relational Grade Setiap 

Faktor dan Level 

Faktor Level 1 Level 2 Level 3 Delta Rank 

A 0,647 0,464 0,514 0,183 1 

B 0,526 0,595 0,504 0,091 3 

C 0,554 0,599 0,472 0,127 2 

*A adalah konsentrasi elektrolit, B adalah 

tegangan, dan C adalah gap permesinan 

Dari tabel XV terlihat bahwa konsentrasi 

elektrolit merupakan faktor yang paling 

berpengaruh dalam mendapatkan nilai 

respon yang optimal, diikuti oleh gap 

permesinan dan tegangan. Kombinasi 

optimal dari setiap level faktor didapat 

ketika grey relational grade nya maksimal 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kombinasi faktor untuk mendapat nilai 

MRR, overcut, dan surface roughness 

optimal adalah level satu untuk konsentrasi, 

level dua untuk tegangan, dan level dua 

untuk gap permesinan, yaitu 5%, 12,5V, 

dan 4 mm. 
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Kesimpulan 

Nilai MRR tertinggi didapatkan pada 

kombinasi: 15% konsentrasi elektrolit, 14 

volt tegangan, dan 3 mm gap permesinan. 

Untuk nilai overcut terendah didapatkan 

pada kombinasi: 5% konsentrasi elektrolit, 

11 volt tegangan, dan 5 mm gap 

permesinan. Surface roughness terendah 

didapatkan pada kombinasi: 5% 

konsentrasi elektrolit, 11 volt tegangan, dan 

5 mm gap permesinan. 

Nilai kombinasi respon MRR, overcut, dan 

surface roughness optimal didapatkan pada 

kombinasi nilai factor: 5% konsentrasi 

elektrolit, 12,5 volt tegangan, dan 4 mm 

gap.  

Faktor yang paling berpengaruh bagi 

respon MRR adalah konsentrasi elektrolit, 

diikuti oleh gap permesinan dan tegangan. 

Untuk respon overcut, faktor yang paling 

berpengaruh adalah konsentrasi elektrolit, 

kemudian diikuti oleh tegangan dan gap 

permesinan sedangkan faktor paling 

berpengaruh untuk respon surface 

roughness adalah konsentrasi elektrolit, 

diikuti oleh tegangan dan gap permesinan. 

Faktor yang paling berpengaruh untuk 

menghasilkan kombinasi respon MRR, 

overcut, dan surface roughness optimal 

adalah konsentrasi elektrolit, diikuti oleh 

gap permesinan dan tegangan. 
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Abstrak 

Salah satu tujuan dalam kegiatan pemeliharaan mesin adalah meningkatkan dan menjaga nilai 

availability. Kegiatan tersebut merupakan hal penting untuk berlangsungnya proses di sebuah 

industri. Sehingga dalam penelitian ini dibuat untuk membahas mengenai pencarian MTBF 

optimum suatu mesin di PT. XYZ yang dapat menghasilkan peningkatan availability. Mesin 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah crusher line B karena memiliki breakdown yang 

paling tinggi di tahun 2015. Proses Optimasi dilakukan dengan menggunakan tool optquest di 

software crystal ball yang tingkat kepercayaannya diatur sebesar 90% dan iterasi sebanyak 

1.000 kali. Dari proses optimasi, hasil MTBF optimum yang didapat memiliki nilai-nilai yang 

lebih besar dari MTBF yang dihitung secara manual di setiap bulannya. MTBF optimum 

tertinggi adalah sebesar 856,867 menit yang dapat digunakan sebagai dasar dari persiapan 

kegiatan preventive maintenance, sehingga dapat menjaga nilai availability mesin tersebut. 

 

Kata Kunci : Optimum MTBF, crystal ball software, crusher line B 

 

Pendahuluan 

Pada umumnya terdapat tiga jenis 

perawatan, yaitu preventive maintenance, 

corrective maintenance, dan breakdown 

maintenance. Mesin-mesin dengan tingkat 

kekritisan yang tinggi perlu dilakukan 

preventive maintenance. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara melakukan 

pencatatan waktu-waktu yang terbuang 

akibat mesin rusak dan frekuensi kerusakan 

yang terjadi pada mesin. Dari data waktu 

tersebut dapat diperoleh nilai Mean Time 

Between Failure (MTBF) dan Mean Time 

To Repair (MTTR) yang nantinya akan 

menghasilkan strategi untuk perawatan 

mesin dan nilai availability mesin. PT. 

XYZ merupakan industri pengolahan 

garam yang proses manufakturnya adalah 

mengeringkan, menghancurkan, mengayak 

dan melakukan proses pengepakan dengan 

menggunakan beberapa mesin. Jenis 

perawatan mesin yang dilakukan PT. XYZ 

adalah breakdown maintenance, dengan 

demikian perawatan hanya dilakukan 

ketika terjadi kerusakan pada mesin.  

Berdasarkan data yang diperoleh, 

selama 2015 terjadi breakdown selama 

1.949,1 jam atau 116.946 menit dengan 

frekuensi 633 kali. Dari data tersebut, 

terdapat 6 mesin yang sering mengalami 

kerusakan yaitu bucket elevator, mesin 

discmill, screw discmill, bucket rafinery, 

crusher line A, dan crusher line B. Di tahun 

2015, crusher line B merupakan mesin yang 

sering rusak dibandingkan dengan kelima 

mesin lainnya, karena rusaknya crusher 

line B membuang waktu sebanyak 71.145 

menit yang merugikan PT. XYZ. Untuk 

mengetahui waktu yang tepat dalam 

melakukan inspeksi, diperlukannya data-

data MTBF, sehingga diperlukannya 

MTBF optimum agar mendapatkan hasil 

yang maksimal. Pada kondisi ini, simulasi 

dapat digunakan untuk mengoptimasi 

model maintenance yang dikembangkan 

sehingga didapatkan MTBF yang optimum. 

Simulasi monte carlo dengan metode 

metaheuristik dan stokastik dapat 

digunakan untuk menghasilkan MTBF 

yang optimum. Pada penyelesaian masalah 

ini digunakan software crystal ball dengan 
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menggunakan tool optquest yang sudah 

tersedia di crystal ball. MTBF optimum 

yang didapat akan menjadi salah satu 

komponen 

yang dipertimbangkan dalam perencanaan 

preventive maintenance mesin, sehingga 

dengan dilakukannya preventive 

maintenance, nilai availability mesin dapat 

terjaga dengan baik sehingga proses 

pengolahan garam tidak terhambat dan 

mesin tetap terawat dengan baik. 

 

Metode Penelitian 

Tahap pertama adalah pengolahan 

data breakdown, data yang digunakan 

adalah data breakdown tahun 2015. Dari 

data breakdown 2015, didapatkan enam 

buah mesin yang memiliki waktu 

breakdown tertinggi, yaitu bucket elevator, 

mesin discmill, screw discmill, bucket 

refinery, crusher line A, crusher line B 

seperti yang terlihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Total Major Problem di Tahun 

2015 

Di tahun 2015, crusher line B merupakan 

mesin yang sering rusak dibandingkan 

dengan kelima mesin lainnya, karena 

rusaknya crusher line B membuang waktu 

sebanyak 71.145 menit yang merugikan PT. 

XYZ. Sehingga, crusher line B dipilih 

sebagai equipment yang akan dicari MTBF 

optimumnya.   

 Langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji kecukupan, validitas, dan 

reliabilitas data kerusakan crusher line B. 

Setelah hasil dari pengujian data tersebut 

menunjukkan bahwa data sudah cukup, 

valid, dan reliable, maka data akan diolah 

ke dalam perhitungan untuk mendapatkan 

nilai MTBF, MTTR, dan availability di 

setiap bulannya seperti pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Availability, MTBF, dan MTTR 

Crusher Line B Tahun 2015 

Lalu nilai-nilai yang sudah dihitung 

tersebut diproses menjadi model matematis 

yang akan menghasilkan persamaan. Data 

yang sudah dimasukan dalam software 

minitab adalah data yang siap diolah. 

Dimana availability sebagai variabel Y, 

MTTR sebagai X1, dan MTBF sebagai X2. 

Setelah itu, data diproses dan menghasilkan 

persamaan regresi. Persamaan regresi yang 

didapat adalah availability = 0,639 - 

0,000646MTTR + 0,00036MTBF dengan 
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nilai interceptnya adalah 0,639 dan 

slopenya adalah -0,000646 dan 0,00036. 

Setelah mendapatkan nilai intercept 

dan slope, proses optimasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan crystal ball yang 

prosesnya digambarkan seperti gambar 3. 

Jumlah iterasi yang digunakan adalah 1.000 

kali yang merupakan iterasi maksimum 

yang dapat diproses pada crystal ball. 

Selanjutnya, proses optimasi dilakukan dan 

menghasilkan nilai-nilai terbaik di setiap 

bulannya. Proses optimasi dilakukan 

dengan menggunakan optquest yang ada di 

crystal ball. 

 

Gambar 3. Flow Chart Proses Optimasi 

 

Hasil dan Pembahasan 

Contoh pada bulan Januari, di 

gambar 4 menunjukan bahwa dalam 1.000 

iterasi terdapat lima hasil yang terbaik yaitu 

di iterasi satu, dua, lima, sebelas, dan empat 

belas. 

 

Gambar 4. Hasil Optimasi Bulan Januari 

Dari kelima hasil terbaik tersebut 

didapatkan hasil yang paling terbaik adalah 

pada saat iterasi empat belas, pada iterasi 

tersebut didapatkan nilai availability dan 

MTTR sebesar 0,73 dan 271,161 menit 

sehingga menghasilkan MTBF optimum 

sebesar 715,627 menit. Untuk hasil 

optimasi di bulan selanjutnya dapat dilihat 

di grafik MTBF optimum pada gambar 5 

yang menggambarkan besarnya nilai-nilai 

MTBF optimum dari bulan Januari sampai 

dengan Desember tahun 2015. 

 

Gambar 5. MTBF Optimum Crusher Line 
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Dari gambar 5, nilai MTBF optimum yang 

didapat selalu lebih tinggi dari nilai MTBF 

yang dihitung manual. Nilai-nilai MTBF 

optimum tersebut menunjukkan bahwa 

seharusnya perusahaan dapat mencapai 

nilai-nilai optimum tersebut di setiap 

bulannya. Dari MTBF optimum yang 

didapat menunjukkan rentang waktu antara 

kerusakan yang satu dengan kerusakan 

selanjutnya dan dapat digunakan untuk 

melakukan kegiatan preventive 

maintenance. MTBF optimum yang dapat 

digunakan untuk melakukan kegiatan 

preventive maintenance adalah nilai MTBF 

optimum yang memiliki nilai availability 

yang paling tinggi. MTBF yang memiliki 

nilai 856,857 menit dinyatakan sebagai 

MTBF yang paling optimum karena 

memiliki nilai availability yang paling 

tinggi dari hasil simulasi yaitu 0,77 di bulan 

April. Nilai-nilai tersebut ditentukan 

dengan membandingkan nilai-nilai yang 

didapat dari hasil simulasi seperti yang 

terlihat pada gambar 5, 6, dan 7. 

 

Gambar 6. Availability Maksimum Crusher 

Line B 

 

Gambar 7. MTTR Setelah Optimasi 

Crusher Line B 

Dalam kegiatan preventive maintenance 

difokuskan untuk lebih memperhatikan ke 

komponen-komponen mesin yang lebih 

sering mengalami kerusakan berdasarkan 

data yang didapat selama tahun 2015. 

Dimana berdasarkan data yang didapat, 
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oleh bearing yang rusak, adjuster patah, 
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komponen tersebut sering mengalami 

kerusakan, maka nilai MTBF optimum 
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dari crusher line B yang dapat 

dimanfaatkan sebagai batasan dalam 

melakukan kegiatan pencegahan kerusakan 

crusher line B. Beberapa kegiatan yang bisa 

dilakukan adalah pengecekan dan 

penggantian bearing, pulley, vbelt, motor, 

serta pengecekan dan welding adjuster 

0,73

0,69

0,69

0,77

0,68

0,72

0,63

0,67

0,70

0,70

0,69

0,63

0,00 0,50 1,00

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Availability

B
u

la
n

Availability Maksimum Crusher 

Line B

(tahun 2015)

271,161

291,150

292,500

251,845

249,750

345,375

288,409

299,919

351,964

390,420

334,241

366,000

0 100 200 300 400 500

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

MTTR (menit)

B
u

la
n

MTTR Setelah Proses Optimasi

(tahun 2015) 

1417



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-021 

 

 

dengan tidak melewati nilai MTBF 

optimum atau dengan kata lain sebelum 

jatuh tempo, kegiatan-kegiatan tersebut 

harus dilakukan. 

Kesimpulan 

1. Breakdown maintenance 

merupakan jenis perawatan yang 

kurang cocok untuk dilakukan di 

PT. XYZ berdasarkan data 

breakdown yang didapat. 

2. Lima penyebab kerusakan crusher 

line B yang sering terjadi adalah 

kerusakan bearing, pulley, vbelt, 

motor, dan adjuster yang patah. 

3. Bearing merupakan komponen 

yang mendominasi kerusakan 

crusher line B berdasarkan 

frekuensi dan average down time 

per incidentnya. 

4. Nilai MTBF optimum crusher line 

B yang didapat paling optimal 

mencapai 856,857 menit yang 

menggambarkan bahwa sebenarnya 

crusher line B dapat meraih nilai 

tersebut. 

Referensi 

[1] Corder, Anthony, “Teknik Manajemen  

      Pemeliharaan”, terjemahan Kusnul 

Hadi, 

      Erlangga, Jakarta, 1998. 

[2] Gopalakrishnan, Maintenance and 

Spare  

     Parts Management (New Delhi : 

Prentice  

     Hall, 1991) 

[3] K. S. Krishnamoorthi, “Reliability   

     Methods For Engineers”, ASQC 

Quality  

     Press, Milwaukee, Wisconsin, 1992. 

[4] Gaspersz, Vincent, “Lean Six Sigma For  

     Manufacturing and Services 

Industries”, 

     Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2007. 

[5] Oracle Crystal Ball Guidance Book 

[6] L.  Bianchi,  M.  Dorigo,  L.  M.    

     Gambardella,  dan  W.  J. Gutjahr,  “A   

     survey  on  metaheuristics  for  

stochastic  

     combinatorial  optimization,” Nat.  

     Comput., vol.  8,  no.  2 , 2009. 

 

[7] C.  Blum  dan  A.  Roli,   

     “Metaheuristics in  Combinatorial   

     Optimization: Overview  and 

Conceptual  

     Comparison,” ACM Comput. Surv., vol.  

     35, no. 3, 2003. 

1418



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XV (SNTTM XV) 

Bandung, 5-6 Oktober 2016 

TP-022 

 

 

ANALISIS PERBAIKAN METODE DISTRIBUSI PADA INDUSTRI KECIL 
MENENGAH 

Ratna Mayasari 1,*,Robby Marlon Brando 2 
1BPPT-BT MEPPO, Gd. Teknologi II Kawasan PUSPIPTEK Tangerang Selatan 15314, Indonesia 

2BPPT-BT MEPPO, Gd. Teknologi II Kawasan PUSPIPTEK Tangerang Selatan 15314, Indonesia 

*my_of_mine@yahoo.com 

 

Abstrak 
Permasalahan distribusi di industri muncul akibat ketersediaan produk di konsumen yang disebabkan 

oleh tingkat persediaan, over stock atau stock out. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan 

membuat penjadwalan distribusi produk yang mempertimbangkan dari segi jumlah, waktu, dan 

kapasitas perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggabungkan 

metode DRP (Distribution Requirement Planning) dan EPQ (Economic Production Quantity). Untuk 

membuktikan kelayakan penggabungan kedua metode tersebut dalam menyelesaikan permasalahan 

distribusi maka perlu diterapkan di studi kasus perusahaan. Studi kasus penelitian ini adalah di 

Industri Plastik yang memproduksi sedotan untuk minuman kemasan tetrapack. Kelayakan atau 

kesesuaian dilihat berdasarkan dari segi jumlah dan biaya. Kedua hal tersebut harus memberikan 

peningkatan nilai menuju kearah perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

persediaan dan juga penghematan biaya penyimpanan sebesar 75,30%. 

Kata kunci : EPQ, DRP, Penjadwalan Distribusi, Persediaan. 

 

Pendahuluan 

Distribusi mempresentasikan aktivitas yang 

berhubungan dengan penyampaian produk ke 

konsumen.Peran utama distribusi adalah 

menyediakan kebutuhan konsumen akhir 

dengan produk berkualitas tinggi yang tepat 

waktu, tempat yang sesuai, wujud yang sesuai, 

dan harga yang menarik. Terlihat bahwa 

industri membutuhkan sistem distribusi yang 

optimal agar dapat mempertahankan 

produknya di konsumen [1]. 

Berbagai kendala distribusi dihadapi 

perusahaan. Kendala yang sering dihadapi 

dalam pengelolaan distribusi adalah 

ketidakpastian permintaan sehingga dapat 

mempengaruhi tingkat persediaan produk dan 

perencanaan produksi di perusahaan. Kendala 

lainnya adalah waktu pendistribusian, 

distribusi produk yang lebih cepat atau 

terlambat berdampak pada biaya persediaan 

dan biaya distribusi [2][3][4]. 

Industri  Kecil dan Menengah (IKM) 

memegang peranan penting pada 

perekonominan di banyak negara. IKM diakui 

sebagai tulang punggung ekonomi, 

pembangunan dan pertumbuhan lapangan 

kerja untuk dapat bertahan di kompetisi, IKM 

harus bekerja sama secara efektif dengan 

konsumen dan pemasok dan berkompetitif di 

biaya, kualitas, inovasi dan pengiriman [5]. 

Berbagai kendala distribusi juga dihadapi 

oleh Industri Kecil dan Menengah dalam 

mencapai target pasar. Perusahaan IKM 

minuman di China mengalami hambatan 

dalam distribusi produk disebabkan karena 

stock out (kekurangan persediaan) dan over 

stock (kelebihan persediaan) di manajemen 

persediaannya. Produk minuman memiliki 

tanggal kadaluarsa jadi apabila produk 

disimpan dalam waktu yang lama maka 

menimbulkan biaya persediaan tinggi. 

Sebaliknya apabila perusahaan tidak 

mempunyai persediaan yang cukup untuk 

memenuhi permintaan konsumen maka akan 

kehilangan pangsa pasar dan menimbulkan 

distribusi lambat [6]. 

Untuk mengatasi kendala di IKM tersebut 

maka diperlukan suatu penjadwalan distribusi 

yang tidak hanya mempertimbangkan waktu 

pengiriman tetapi juga penentuan jumlah 

produk optimal agar meminimalisasi 

ketidaktepatan tingkat persediaan sehingga 
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jumlah produk yang didistribusikan mendekati 

jumlah permintaan dari konsumen. 

DRP (Distribution Requirement Planning) 

adalah metode digunakan untuk mengatur 

penjadwalan distribusi produk ke berbagai 

saluran distribusi. DRP bertujuan untuk 

merencanakan jumlah produk dan waktu 

pengiriman untuk tiap-tiap saluran distribusi. 

Kebutuhan yang diperlukan dalam sekali 

pengiriman juga dipertimbangkan sehingga 

tidak melampui kemampuan kapasitas yang 

ada di perusahaan. Dengan DRP, kebutuhan 

saluran distribusi dapat terpenuhi sesuai 

variasi permintaan dan persediaan dapat 

disalurkan melalui jaringan distribusi untuk 

menyediakan produk  secara tepat  yang akan 

memenuhi permintaan konsumen [7]. 

EPQ (Economic Production Quantity) 

adalah model yang sering digunakan untuk 

menentukan jumlah produksi optimal untuk 

meminimalkan biaya persediaan atau produksi 

secara keseluruhan [8].  

Metode DRP selama ini menggunakan data 

permintaan dan peramalan permintaan dalam 

penentuan jumlah produk yang 

didistribusikan. Hal ini tidak 

mempertimbangkan kemampuan kapasitas 

perusahaan dalam memproduksi produk, yaitu 

laju produksi, laju permintaan, biaya persiapan 

dan biaya penyimpanan. Penentuan jumlah 

produk yang optimal dengan EPQ 

mempertimbangkan faktor kemampuan 

kapasitas perusahaan tersebut. Dengan 

penggabungan dua metode ini diperoleh 

penjadwalan distribusi dengan 

mempertimbangkan jumlah produk optimal 

yang didistribusikan [9][10]. 

Berdasarkan kendala pada Industri Kecil 

dan Menengah yang dijabarkan di atas, 

penggabungan kedua metode DRP dan EPQ 

adalah sesuai sehingga diperoleh penjadwalan 

distribusi produk yang optimal dari segi 

jumlah dan waktu dengan memperhatikan 

kemampuan kapasitas perusahaan dan 

meminimalkan biaya persediaan dan biaya 

distribusi. 

Ketidakpastian permintaan mempengaruhi 

tingkat persediaan di perusahaan. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, perusahaan 

seringkali melakukan produksi yang berlebih 

(over stock) sehingga jumlah produksi perlu 

dibatasi sesuai dengan kapasitas perusahaan. 

Permasalahan muncul ketika perusahaan dapat 

memenuhi permintaan tetapi mengalami over 

stock. Hal ini disebabkan belum adanya 

penjadwalan distribusi produk yang 

mempertimbangkan segi jumlah produk, 

waktu distribusi ke konsumen dan kapasitas 

perusahaan. 

Tinjauan Pustaka 

Tujuan utama dari manajemen distribusi 

persediaaan adalah mendapatkan persediaan 

dalam tempat yang tepat, waktu yang tepat, 

spesifikasi kualitas yang tepat, serta biaya 

yang memadai untuk mencapai tingkat 

pelayanan pelanggan yang diinginkan pada 

atau dibawah tingkat biaya yang ditetapkan. 

Keputusan – keputusan distribusi akan 

mempengaruhi [11], hal-hal sebagai berikut:  

1. Fasilitas 

2. Transportasi 

3. Investasi persediaan 

4. Frekuensi kehabisan persediaan (stock out) 

5. Proses manufakturing 

6. Komunikasi dan pemrosesan data 

 

Perhitungan matematis jumlah produksi 

ekonomis (EPQ) [12], untuk meminimasi  

biaya total persediaan menggunakan 

perhitungan sebagai berikut:  

 

𝐸𝑃𝑄 = √
2𝐷𝑆

𝐻(1−(
𝑑

𝑝
)
                        

(1) 

 

Dimana : 

EPQ  = Jumlah Produksi Ekonomis 

S = Set Up Cost (Biaya Persiapan)  

H  = Holding Cost (Biaya Penyimpanan) 

D = Jumlah Permintaan 

p = Jumlah Produksi Rata-Rata 

d  = Jumlah Permintaan Rata-Rata 

 

Tahapan dalam pembuatan DRP [13],  

adalah: 

1. Penetapan Lead time 

Lead time adalah waktu yang dibutuhkan 

ketika produk dipesan sampai produk 

datang ke distributor. Penetapan lead time 
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dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah 

disepakati antar perusahaan dan distributor. 

 

 

 

 

2. Penentuan Lot Size 

Lot size disepakati berdasarkan kontrak 

antara perusahaan dan distributor yang 

disesuaikan dengan kapasitas alat 

transportasi pengiriman. 

3. Perhitungan Safety stock 

Safety stock berfungsi untuk mengantisipasi 

fluktuasi permintaan yang terjadi pada saat 

lead time pengiriman. 

4. Pembuatan lembar DRP 

Di bawah ini adalah lembar DRP yang 

dibuat untuk melakukan penjadwalan 

distribusi: 

 

Tabel 1. Lembar Distribution Requirement  

             Planning 

Safety Stock =   
Lembar Distribution Requirement 

Planning 

Lot Size  =   Periode 

Lead Time =   0 1 2 3 4 5 6 dst 

Gross Requirement (GR)                 

Schedule Receipt (SR)                 

Project On Hand (POH)                 

Net Requirement (NR)                 

Planned Order Receipt 
(PORe) 

                

Planned Order Release 

(PORI) 
                

       

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengisian lembar DRP pada Tabel 1. adalah : 

a. Menentukan Gross Requirement (GR) 

GR merupakan jumlah permintaan masing-

masing produk yang dipesan. 

b. Menentukan Schedule Receipt (SR) 

SR merupakan produk yang sedang 

diproses dan akan diterima pada periode 

tertentu. 

c. Menghitung Net Requirement (NR) 

NR merupakan kuantitas yang dibutuhkan 

untuk pendistribusian pada periode 

tersebut. 

Net Requirement = (GR+ SS) – (SR+POH 

periode sebelumnya                                

d. Menentukan Planned Order Receipt 

(PORe) 

PORe adalah sejumlah Net Requirement 

yang disesuaikan  dengan lot size. 

e. Menentukan Planned Order Release 

(PORl) 

PORl  merupakan jumlah produk yang 

digunakan untuk tingkat distribusi 

selanjutnya, dengan mengurangkan PORe 

dengan lead time. 

f. Menghitung Projected On Hand (POH) 

POH berarti persediaan yang ada di gudang 

perusahaan. 

POH = (POH sebelumnya + SR + PORe)    

              – GR                          

 

Tahapan Perhitungan Metode EPQ dan 

DRP 

Gambar 1 Tahapan Perhitungan Metode 

EPQ dan DRP, memperlihatkan tahapan 

pengolahan data dengan penggabungan 

metode EPQ (Economic Production Quantity) 

dan DRP (Distribution Requirement 

Planning). 

 

 
Gambar 1.Perhitungan Metode EPQ dan DRP 

  

Hasil pengembangan metode DRP dan EPQ 

akan diujicobakan pada studi kasus di sebuah 

perusahaan untuk melihat kelayakan 
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penggabungan kedua metode tersebut. 

Perusahaan yang dijadikan objek penelitian 

adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

plastik. Produk yang dihasilkan adalah sedotan 

untuk minuman kemasan tetrapack. 

Pada penelitian ini difokuskan pada jenis 

sedotan untuk kemasan minuman 250 ml 

dengan data yang digunakan adalah data 

periode Bulan Januari – Juni 2015 tujuan 

pengiriman  ke  Tambun. 

Dalam pengolahan data dengan EPQ 

diperlukan data-data sebagai berikut : 

1. Jumlah Data Permintaan  (D) 

 Tabel 2 Permintaan Jenis Produk 250 ml 

selama 6 bulan adalah data permintaan dari 

produk sedotan 250 ml periode Januari – Juni 

2015. Data permintaan ini diperoleh dari 

bagian produksi dimana bagian produksi 

mendapatkan informasi jumlah permintaan 

dari bagian marketing dalam bentuk Surat 

Perintah Produksi. Jumlah Permintaan yang 

diperoleh oleh bagian produksi dalam periode 

bulanan. Selanjutnya bagian produksi 

membuat perencanaan produksi dengan 

periode mingguan untuk dilakukan proses 

pembuatan produk sedotan. 

 

Tabel 2. Permintaan Produk 250 ml 6 bulan 

Bulan 2015  Permintaan  

Januari 6,500,000 

Februari 6,500,000 

Maret 7,000,000 

April 7,000,000 

Mei 7,500,000 

Juni 8,000,000 

TOTAL 42,500,000 

 

 

2. Data Permintaan (d) dan Laju Produksi 

(p) per periode. 

 

Tabel 3. Permintaan & Laju Produksi Tambun 

 
(Sumber : Data Produksi PT. XYZ, 2015) 

 

Tabel 3 memperlihatkan jumlah permintaan 

dan laju produksi untuk tujuan tambun. 

Jumlah permintaan  tujuan Tambun setiap 

bulan berada dalam kisaran 6.500.000 pcs 

sampai dengan 8.000.000 pcs. Sedangkan laju 

produksi per minggu yang dihasilkan lebih 

500.000 pcs sampai dengan 700.000 pcs dari 

jumlah permintaan per minggu. Dengan total 

permintaan selama 6 bulan sebesar 42.500.000 

pcs, jumlah produksi yang dihasilkan 

56.931.470 pcs. Terdapat sisa persediaan 

sebesar 14.431.470 pcs. 

 

3. Biaya Persiapan (S) dan Biaya 

Penyimpanan (H) 

Nilai biaya persiapan dan biaya 

penyimpanan dari  PT. XYZ dijabarkan pada 

Tabel 4. Biaya ini diperoleh dari bagian 

Accounting. 

Biaya persiapan adalah biaya yang 

dikeluarkan setiap kali melakukan persiapan 

produksi ketika beralih dari jenis produk satu 

ke jenis produk lainnya. Frekuensi persiapan 

dalam sebulan dilakukan empat sampai dengan 

lima kali dengan waktu yang dihabiskan 

kurang lebih selama 2 jam. Setiap kali 

dilakukan persiapan, pasti terdapat produk 

gagal untuk persiapan pengaturan dan 

pengetesan bahan. Produk gagal ini juga 

diperhitungkan dalam menentukan biaya 

persiapan. Jumlah karyawan atau operator 

tentunya juga menjadi komponen yang 

diperhitungkan dalam penentuan biaya 

persiapan. 

Sedangkan biaya penyimpanan adalah 

biaya yang dimiliki setiap unit produk ketika 
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disimpan digudang. Biaya penyimpanan ini 

selain dipengaruhi oleh fasilitas pendukung 

dan karyawan yang terlibat dalan 

penyimpanan produk, biaya yang muncul 

akibat penyimpanan juga diperhitungkan 

seperti biaya asuransi, biaya keamanan, dan 

biaya pajak. 

 

Tabel 4. Biaya Persiapan dan Penyimpanan  

Jenis Biaya Nilai dalam Rupiah 

Biaya Persiapan 67,553 / persiapan 

Biaya Penyimpanan 5,92 / unit / 6 bulan 

(Sumber : Data Accounting  PT. XYZ, 2015) 

 

Setelah data perusahaan di atas diperoleh, 

tahap selanjutnya adalah dilakukan proses 

perhitungan dengan metode EPQ dengan 

meggunakan persamaan (1) untuk 

mendapatkan jumlah produksi ekonomis pada 

setiap periode.  

 

 
Gambar 2. EPQ PT. XYZ  Tujuan Tambun 

 

Nilai EPQ (Jumlah Produksi Ekonomis) 

pada konsumen  tujuan Tambun berada pada 

rentan jumlah permintaan dan laju produksi 

mingguan terlihat pada Gambar 2. Hal ini 

menunjukkan bahwa laju produksi yang 

selama ini dihasilkan terlalu banyak  sehingga 

mengakibatkan over stock (kelebihan 

persediaan). Jumlah yang optimal yang 

mendekati permintaan dan kapasitas 

perusahaan dalam segi biaya penyimpanan dan 

biaya persiapan ditunjukkan pada nilai EPQ 

tersebut. 

Nilai – nilai yang diperoleh dari EPQ ini 

selanjutnya digunakan sebagai data masukan 

dalam perhitungan DRP sebagai Gross 

Requirement atau Kebutuhan Kotor setiap 

periode. 

 

Dalam pengolahan data dengan DRP 

dibutuhkan data-data perusahaan sebagai 

berikut: 

1. Safety stock (Persediaan Pengaman) 

Persediaan pengaman difungsikan sebagai 

tanda peringatan terhadap bagian produksi 

untuk meningkatkan jumlah produksi 

karena jumlah persediaan yang menipis di 

gudang dan mengantisipasi ketidakpastian 

permintaan dari konsumen.  Safety stock 

PT. XYZ untuk tujuan pengiriman  Tambun 

853.749 pcs. 

2. Lead time 

Lead time adalah waktu proses ketika 

produk ketika mulai dipesan oleh konsumen 

sampai produk sampai ke konsumen, 

dimana lamanya 2 minggu atau 2 periode.  

 

 

3. Lot Size 

Lot size pengiriman ditetapkan berdasarkan 

kapasitas jumlah pcs per karton box, yaitu 

sebesar 13.500 pcs tersebut. 

4. Project On Hand sebelumnya  

Project On Hand sebelumnya yang 

digunakan adalah jumlah persediaan yang 

ada di gudang barang jadi pada Desember 

2014 karena periode penelitian yang 

digunakan di mulai Januari 2015. 

Project On Hand  PT. XYZ pada Desember 

2014 untuk tujuan pengiriman  Tujuan – 

Tambun sebesar 810.000 pcs. 

5. Kapasitas Pengiriman  

 PT. XYZ melakukan setiap kali 

pengiriman dengan kapasitas yang sama 

yaitu 144 karton box dengan kapasitas 1 

karton box 13.500 pcs. Jadi kapasitas sekali 

pengiriman sebanyak  144 x 13.500 = 

1.944.000 pcs. 

6. Jumlah Tujuan Distribusi 

Tujuan Pengiriman sebanyak jumlah 

konsumen produk 250 ml yaitu  Tujuan 

Tambun. 

7. Biaya Distribusi 

 PT. XYZ setiap kali pengiriman 

perusaahaan mengeluarkaan biaya 

pengiriman sebesar Rp. 567.000,00.  

 

Tahapan pengolahan data dengan DRP 

sebagai berikut : 

-
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1. Memasukkan nilai EPQ di Gross 

Requirement per periode. 

2. Menghitung nilai Net Requirement (NR) 

 Net Requirement = (GR + SS) – (SR+POH 

periode sebelumnya) 

Contoh :  

Periode Bulan Januari minggu ke-4  

NR = (1.567.993 + 853.749) – (0+ 850.683) 

= 1.571.059 Pcs. 

3. Menentukan Planned Order Receipt 

(PORe) 

Nilai lot size PT. XYZ adalah 13.500 pcs 

sesuai dengan kapasitas 1 karton box. 

Contoh : 

Periode Bulan Januari minggu ke-4 

1.571.059 pcs / 13.500 pcs = 116 karton box 

dan 5.059 pcs. 

4. Menentukan Planned Order Release 

(PORl) 

 PORl merupakan produk akan 

didistribusikan dengan mengurangkan 

PORe dengan lead time. PORe pada di 

januari minggu ke – 4 maka PORl dengan 

nilai yang sama berada di minggu ke-2 

bulan januari sebesar 1.566.000 pcs. 

5. Menghitung Projected On Hand (POH) 

POH berarti persediaan yang ada di gudang 

perusahaan  

Nilai POH = (POH sebelumnya + SR + 

PORe) – GR 

Contoh: 

Periode Bulan Januari minggu ke-4  

POH = (850.683 + 0 + 1.566.000) – 

1.567.993 =  848.690 pcs 

6. Pembuatan Lembar DRP 

Selanjutnya dengan perhitungan yang sama 

pada setiap periode pada setiap tujuan 

pengiriman akan diperoleh hasil 

pengolahan dalam Lembar DRP. 

Jika menginginkan lebih detail jadwal 

pengiriman dari jumlah dan waktu 

pengiriman dari  dilihat pada lembar 

Distribution Requirement Planning. 

 

Tabel 5. adalah lembar DPR untuk tujuan 

Tambun. Setiap kali pengiriman kapasitas truk 

pengiriman adalah 144 karton box.  Dari 

lembar DRP  Tujuan Tambun diperoleh 

kesimpulan bahwa : 

a. Pengiriman langsung pada periode berjalan 

(jumlah karton box ≥ 144 box). Terdapat 

17  kali pengiriman ke  Tujuan Tambun 

b. Pengiriman tunda menunggu kapasitas truk 

pengiriman penuh (jumlah karton box ≤ 

144 box). Terdapat sebanyak 8 pengiriman 

ke  Tujuan Tambun 

c. Total selama periode 6 bulan mampu 

menghasilkan sebanyak 3.632 box dan 

162.226 pcs. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.  DRP  Tujuan Tambun 
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7. Pembuatan Pegging Information 

Pegging Information ini berisi 

rekapitulasi dari lembar DRP per 

periode ke masing- masing tujuan.  

Dengan rekapitulasi ini dapat 

memberikan gambaran secara umum 

mengenai frekuensi pengiriman ke 

setiap konsumen. 

 

Tabel 6. menggambarkan frekuensi 

pengiriman tujuan Tambun selama enam 

bulan dalam periode mingguan dimana 

frekuensi pengiriman 3 – 4 kali dalam satu 

bulan. Total  pegiriman selama enam bulan 

adalah 25 kali pengiriman. 

 

Tabel 6. Pegging Information tujuan 

Tambun  

 
 

Hasil Analisis 

Analisis Jumlah 

Analisis jumlah untuk melihat tingkat 

persediaan berdasarkan tingkat pemenuhan 

produk terhadap permintaan dari 

konsumen. 

 

 
Gambar 3.Analisis Persedian per Enam 

Bulan 

 

Gambar 3. memperlihatkan persediaan 

aktual perusahaan dan usulan penelitian. 

Persediaan sebesar 761 karton box 

merupakan data perusahaan per Juni 2015 

yang diperoleh dari bagian gudang barang 

jadi dimana jumlah produksi dikurangkan 

dengan jumlah pengiriman ke tambun. 

Sedangkan persediaan usulan penelitian 

sebesar 188 karton box diperoleh dari sisa 

produk pada lembar DRP per periode 

setelah dilakukan pengiriman yang 

disesuaikan dengan kapasitas pengiriman. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

persediaan tidak mengalami stockout 

(kurang dari permintaan) dan overstock 

(melebihi kapasitas gudang, 500 karton 

box). 

Kapasitas gudang barang jadi  produk 

250 ml di  PT. XYZ dialokasikan sebanyak 

500 karton box atau 6.750.000 Pcs.  

Kriteria kelayakan dari penggabungan 

metode EPQ (Economic Production 

761 

188

-

200 

400 

600 

800 

Aktual Pengiriman Usulan

Persediaan Juni 2015

Persediaan (Karton Box)
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Quantity) dan metode DRP (Distribution 

Requirement Planning) dari segi jumlah 

adalah persediaan tidak mengalami 

stockout dan overstock. 

Perhitungan pengurangan persediaan 

sebesar ((761 – 188) / 761) x 100 % = 

75,30%.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa usulan 

dalam penelitian dianggap layak Jadi 

dengan penerapan penggabungan metode 

DRP dan EPQ adalah layak dan  nilai 

persediaan mengalami penurunan sebesar 

75,30%. 

 

Analisis Biaya 

Analisis dari sisi biaya untuk melihat 

penghematan biaya penyimpanan yang 

dapat dilakukan perusahaan jika 

menerapkan penggabungan metode 

berdasarkan penelitian. 

Tabel 7. memperlihatkan frekuensi 

pengiriman usulan penelitian sebanyak 25 

kali sedangkan pada aktual perusahaan 

sebanyak 24 kali pengiriman. 

Biaya penyimpanan aktual perusahaan 

761 karton box x Rp. 5,92,00/pcs = Rp. 

60.819.120,00. Jadi penghematan biaya 

penyimpanan berdasarkan aktual 

perusahaan adalah ((Rp. 60.819.120,00 – 

Rp. 15,024,960,00) / Rp. 60.819.120,00) x 

100% = 75,30%. 

 

Tabel 7. Perbandingan Frekuensi 

Pengiriman  

              dan Biaya Penyimpanan. 

 

 

Kriteria kelayakan dari penggabungan 

metode EPQ (Economic Production 

Quantity) dan metode DRP (Distribution 

Requirement Planning) dari segi biaya 

adalah memenuhi permintaan pengiriman 

konsumen dan biaya penyimpanan lebih 

kecil dari aktual perusahaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa usulan 

dalam penelitian dianggap layak karena 

memenuhi frekuensi aktual pengiriman 

perusahaan dan biaya penyimpanan yang 

dikeluarkan lebih kecil yaitu terdapat 

penghematan sebesar 75,30%. 

Kesimpulan 

1. Telah diperoleh pengembangan metode 

Economic Production Quantity dan 

Distribution Requirement Planning 

yang dapat digunakan untuk 

menjadwalkan distribusi produk yang 

mempertimbangkan segi jumlah 

produk, waktu distribusi ke konsumen 

dan kapasitas perusahaan. 

 Hasil penggabungan kedua metode 

dapat dilihat dari: 

a. Segi Jumlah  

 Pengurangan jumlah persediaan sebesar 

75,30% dari 761 karton box menjadi 188 

karton box. 

b. Segi Biaya  

 Penghematan biaya penyimpanan 

sebesar 75,30% dari Rp. 60.819.120,00 

menjadi  Rp. 15,024,960,00. 

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan 

yaitu belum melakukan analisis yang 

membandingkan penggabungan metode 

DRP dengan beberapa metode lainnya.  

3. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 

dilakukan analisis yang 

membandingkan penggabungan metode 

DRP dengan beberapa metode lainnya 

dalam penjadwalan distribusi. 

Referensi 

 

Januari 4                    4                       

Februari 4                    4                       

Maret 4                    4                       

April 4                    4                       

Mei 4                    4                       

Juni 4                    5                       

TOTAL 24                 25                     

Biaya Pengiriman (Rp.) 13,608,000   14,175,000       

Persediaan (Box) 761               188

Biaya Penyimpanan (Rp.) 60,819,120   15,024,960       

Bulan 2015
Aktual 

Pengiriman
Usulan
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