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Abstract— The objective of the research was to plan a machine
maintenance strategy on the Finish Mill unit based on the
reliability analysis by considering the system reliability target
and the average value of its operation time of
machine/components without damage. This research analyzes the
downtime data which were then converted into the inter-damage
time data from every component on the Finish Mill unit. After
that, on the data, the distribution estimation testing would be
carried out by software program of Reliasoft WEIBULL-Plus 4.0
with Rank Regression method, by comparing Goodness of Fit,
Plot Fit, and Likelihood Function Value, to determine the most
appropriate probability distribution for the inter-damage time
data. Based on the obtained data distribution parameters, the
reliability and MTBF can be calculated for every component and
overall system for a certain period of time. The research result
indicates that the damage or breakdown Finish Mill Unit is
primarily caused by the component of 531.BE2, 531.BC6,
531.RC1, 531.BC4, 531.BC2, 531.BE1, 531.BC1, 561.BE1,
531.BC3 and 531.WF1. The maintenance strategy in the form of
the optimal interval maintenance is arranged to achieve the
targeted system reliability level and the interval maintenance can
be determined to prevent the breakdown incident between
315.6702 hours (13 days) and 920.0141 hours (38 days).
Key words— Total Preventive Maintenance, Downtime,
Breakdown, Reliability

I. PENDAHULUAN
Produk yang yang berkualitas dengan daya saing tinggi
dihasilkan oleh kegiatan proses produksi yang optimal. Salah
satu faktor yang mempengaruhi proses produksi adalah
tersedianya fasilitas produksi yang memadai dan handal. Untuk
menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif,
perusahaan harus mampu mengoptimalkan segala sumber daya
yang dimilikinya.
Mesin produksi merupakan salah satu dari sumber daya
yang harus dioptimalkan penggunaannya. Untuk menjamin
agar mesin bisa beroperasi dengan baik dan optimal diperlukan
adanya suatu sistem perawatan yang baik. Karena kelancaran
proses produksi dipengaruhi oleh perawatan yang diterapkan.
Sistem perawatan yang kurang baik akan menyebabkan mesin
mudah rusak dan proses produksi akan terganggu bahkan
terhenti. Kerusakan suatu mesin atau suatu sistem merupakan

hal yang sering di jumpai dan perlu mendapatkan penanganan
yang serius. Kerusakan suatu mesin yang sering membuat
proses produksi terhambat, sehingga tingkat produksi menurun.
Perawatan merupakan suatu kombinasi dari berbagai
kegiatan atau tindakan untuk menjaga suatu barang atau
peralatan sampai suatu kondisi yang bisa diterima, baik secara
teknis maupun ekonomis. Adapun prinsip dalam manajemen
sistem perawatan adalah untuk menekan periode Kerusakan
(breakdown period) sampai batas minimum, maka keputusan
dalam melakukan perawatan yang terjadwal dan terencana
pada komponen sistem berdasarkan downtime minimum
menjadi sangat penting. Permasalahannya adalah penentuan
waktu terbaik untuk melakukan perawatan yang terjadwal dan
terencana yang harus dilakukan guna meminimasi total
downtime.
Menurut Suyatmo (2004), teori keandalan (reliability) dan
ketersediaan (availability) sistem beroperasi yang didasarkan
pada hukum-hukum statistik dan teori kemungkinan cukup
baik untuk meramalkan penentuan interval waktu inspeksi
dengan analisa dan pengujian distribusi data Kerusakan suatu
sistem [1].
PT. Semen Bosowa Maros adalah salah salah satu industri
semen yang sedang berkembang sering mengalami hambatan
dan gangguan khususnya di unit Finish Mill yang sering
mengalami kerusakan utamanya subsistem/komponen yang
beroperasi pada tahun 1998. Sehingga perlu dilakukan suatu
metode perawatan yang diharapkan dapat menentukan alokasi
keandalan pada mesin unit finish mill.
Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah
menerapkan metode Total Preventice Maintenance (TPM)
yang merupakan suatu solusi yang dapat dipertimbangkan
dalam memperbaiki kinerja mesin. Karena perawatan yang
teratur (sesuai jadwal) dapat meningkatkan kinerja mesin yang
nantinya berpengaruh terhadap kualitas produk. Dengan
metode TPM akan diharapkan akan meminimasi downtime
pada peralatan kritis dan meningkatkan reliability mesin.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan
mengenai penentuan subsistem/komponen penyebab kerusakan
utama pada Unit Finish Mill, fungsi keandalan, laju kerusakan,
keandalan dan rata-rata waktu antar kerusakan masing-masing
subsistem/komponen, dan penetapan interval waktu perawatan
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untuk
masing-masing
subsistem/komponen
penyebab
kerusakan utama.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merencanakan
strategi perawatan mesin pada unit Finish Mill berdasarkan
analisis keandalan dengan mempertimbangkan target
keandalan sistem dan nilai rata-rata waktu beroperasinya
mesin/komponen tanpa mengalami kerusakan.
.
II. LANDASAN TEORI
A. Perawatan (Maintenance)
Beberapa pengertian perawatan (maintenance) menurut
ahli:
1. Menurut Corder [2], perawatan merupakan suatu
kombinasi dari tindakan yang dilakukan untuk
menjaga suatu barang, atau untuk memperbaiki
sampai suatu kondisi yang bisa diterima.
2. Menurut Mustafa [3], perawatan merupakan suatu
kombinasi dari berbagai tindakan yang ditujukan
untuk mempertahankan suatu sistem tersebut pada
kondisi yang dikehendaki.
3. Menurut Assauri [4], perawatan diartikan sebagai
suatu kegiatan perawatan fasilitas pabrik serta
mengadakan perbaikan, penyesuaian atau penggantian
yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi
produksi yang sesuai dengan yang direncanakan.
4. Menurut Dhillon [5], perawatan adalah semua
tindakan yang penting dengan tujuan untuk
menghasilkan produk yang baik atau untuk
mengembalikan kedalam keadaan yang memuaskan.
Sedangkan tujuan dilakukan perawatan menurut Corder [2]
adalah antara lain:
1. Memperpanjang penggunaan asset (yaitu setiap
bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya)
2. Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang
dipasang untuk produksi atau jasa untuk mendapatkan
laba investasi semaksimal mungkin.
3. Menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan
yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu.
4. Menjamin keselamatan orang yang menggunakan
sarana tersebut.
Blanchard [6] mengklasifikasi perawatan menjadi 6 bagian,
yaitu:
1. Corrective Maintenance, merupakan perawatan yang
terjadwal ketika suatu sistem mengalami Kerusakan
untuk memperbaiki sistem pada kondisi tertentu.
2. Preventive Maintenance, meliputi semua aktivitas
yang terjadwal untuk menjaga sistem/produk dalam
kondisi operasi tertentu. Jadwal perawatan meliputi
periode inspeksi.
3. Predictive Maintenance, sering berhubungan dengan
monitor kondisi program perawatan preventif dimana
metode
memonitor
secara
langsung
untuk
menentukan kondisi peralatan secara teliti.
4. Maintenance
Prevention,
merupakan
usaha
mengarahkan maintenance free design. Melalui desain
dan pengembangan peralatan, keandalan dan
perawatan dengan meminimalkan downtime dapat
meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya
siklus hidup.

5.

Adaptive Maintenance, menggunakan software
komputer untuk memproses data yang diperlukan
untuk perawatan.
6. Perfective Maintenance, meningkatkan kinerja,
pembungkusan/pengepakan/
perawatan
dengan
menggunakan software komputer.
B. Total Preventive Maintenance (TPM)
1. Total Preventive Maintenance (TPM) didefinisikan
sebagai “Preventive Maintenance yang meliputi
semua aktivitas yang terencana untuk menjaga sistem
dalam kondisi operasi tertentu.”Total Preventive
Maintenance adalah pendekatan ala Jepang dalam
memaksimalkan efektivitas dari peralatan yang
digunakan dalam perusahaan.
2. Tujuan dari pelaksanaan TPM adalah zero breakdown
dan zero defect [8], dimana dengan dikuranginya
breakdown (Kerusakan) dan defect (kecacatan), maka
tingkat pengoperasian peralatan akan meningkat,
sehingga biaya dapat diperkecil dan persediaan dapat
diminimalkan dan dengan sendirinya produktivitas
akan meningkat.
C. Proses Produksi
Proses produksi yang dimaksud dalam uraian berikut
adalah proses produksi semen di Pabrik PT. SBM dengan
sistem proses kering (dry process system). Sistem proses
kering meliputi:
1. Penyediaan Material (Material Preparation)
Material tanah liat dikeringkan dalam rotary dryer sampai
kandungan airnya menjadi 4%-6%. Setelah dilakukan
penggilingan dengan Stone Crusher, material disimpan
dalam gudang penyimpanan material (material silo).
2. Penggilingan Awal (Raw Mill)
Tanah liat ditambah dengan trass, serbuk batubara, dan
pasir besi dengan perbandingan tertentu digiling dan
dikeringkan di dalam Raw Mill. Setelah dicapai ukuran
tertentu material disimpan dalam Kiln Feed Silo.
3. Pembakaran (Burning)
Material dari Kiln Feed Silo dimasukkan dalam pemanas
awal Cyclone Preheater. Butiran material masuk dalam
Rotary Kiln dan terbakar pada temperatur 1350-1400
derajat centrigade sampai clinker terbentuk. Clinker
selanjutnya disimpan dalam Clinker silo.
4. Penggilingan Akhir (Finish Mill)
Pada penggilingan akhir, gypsum (kira-kira 4%)
ditambahkan dalam clinker sebelum digiling dalam Ball
Mill menjadi semen. Semen yang diproduksi disimpan
dalam Cement storage silo. Finish Mill terdiri atas 4 unit
yaitu: Clinker Handling and Storage, Gypsum Handling,
Clinker Grinding, dan Cement Transport and Storage.
5. Pengepakan dan Transportasi
Dengan mesin pengepakan, semen diisikan dalam kantong
kertas dengan berat bersih 50 kg untuk OPC dan 40 kg
untuk PPC. Semen diangkut dengan truk, atau kapal untuk
disalurkan ke distributor, subdistributor, penjual, dan lainlain.
D. Analisis Pareto
Analisis Pareto adalah suatu teknik dalam statistik dalam
membuat keputusan yang dapat digunakan untuk memilih dari
sejumlah tugas yang memberikan pengaruh secara
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keseluruhan. Dalam penggunaan prinsip Pareto, gambarannya
adalah cukup dengan 20% kerja kita akan mendapatkan 80%
keuntungan dari seluruh pekerjaan tersebut. Atau dalam
hubungan peningkatan kualitas, permasalahan yang besar
(80%) dapat muncul dengan hanya sedikit penyebab (20%).
Analisis Pareto juga merupakan teknik yang secara
formal digunakan untuk berbagai kemungkinan kegiatan yang
bersaing untuk perhatian kita. Hal pokoknya, penyelesaian
masalah akan memberikan keuntungan dari setiap kegiatan
yang dilakukan, kemudian memilih beberapa kegiatan sangat
efektif yang memberikan seluruh keuntungan yang akan
menentukan satu kemungkinan yang maksimal. Langkahlangkah dalam menentukan penyebab penting dalam analisis
Pareto, yaitu:
1. Membuat tabel yang berisi daftar penyebab dan
frekuensinya dalam persentase.
2. Menyusun nomor urutan baris berdasarkan frekuensi
kejadiaan penyebab (penyebab pertama adalah penyebab
yang paling tinggi frekuensi kejadiannya)
3. Menambahkan kolom persentase kumulatif pada tabel
4. Membuat grafik hubungan antara penyebab pada x-axis
dan persentase kumulatif pada y-axis
5. Menghubungkan setiap titik menjadi sebuah kurva
6. Membuat grafik (grafik yang sama) dalam bentuk grafik
batang antara penyebab pada x- dan persen frekuensi pada
y-axis
7. Membuat garis dari 80% pada y-axis sejajar ke x-axis.
Kemudian garisnya turun ke titik pertemuan dengan kurva
pada x-axis. Titik ini pada x-axis akan memisahkan antara
penyebab utama (di sebelah kiri) dan penyebab yang
ringan (di sebelah kanan)
E. Keandalan (Reliability)
Keandalan dapat didefinisikan sebagai probabilitas sistem
akan memiliki kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan dalam
periode waktu tertentu [9]. Definisi lain keandalan adalah
probabilitas suatu sistem akan berfungsi secara normal ketika
digunakan untuk periode waktu yang diinginkan dalam
kondisi operasi yang spesifik [5].
Berdasarkan definisi diatas, maka ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan, yaitu:
1. Probabilitas, dimana nilai reliability adalah berada
diantara 0 dan1.
2. Kemampuan yang diharapkan, harus digambarkan secara
terang atau jelas. Untuk setiap unit terdapat suatu standar
untuk menentukan apa yang dimaksud dengan
kemampuan yang diharapkan.
3. Tujuan yang diinginkan, dimana kegunaan peralatan
harus spesifik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa
tingkatan dalam memproduksi suatu barang konsumen.
4. Waktu, merupakan parameter yang penting untuk
melakukan penilaian kemungkinan suksesnya suatu
sistem.
5. Kondisi Lingkungan, mempengaruhi umur dari sistem
atau peralatan seperti suhu, kelembaban dan kecepatan
gerak. Hal ini menjelaskan bagaimana perlakuan yang
diterima sistem dapat memberikan tingkat keandalan yang
berbeda dalam kondisi operasionalnya.
Jika R(t) menyatakan fungsi keandalan dari komponen
atau suatu sistem sebagai fungsi waktu maka hubungan antara

fungsi keandalan R(t) dan distribusi Kerusakan kumulatif atau
fungsi ketakandalan F(t) dihubungkan oleh sebuah formula
dibawah ini [5] :
(1)
R (t )  1  F (t )
Persamaan 2.1 menunjukkan bahwa fungsi distribusi
probabilitas merupakan turunan dari distribusi probabilitas
kumulatif. Dalam terminologi keandalan fungsi distribusi
probabilitas ini disebut dengan fungsi densitas Kerusakan
(failure density function). Fungsi densitas Kerusakan ini, yang
dinotasikan dengan f(t), dapat diturunkan baik dari fungsi ketak
andalan maupun fungsi keandalan seperti formula dibawah ini:
dF (t )
dR(t )
(2)
f (t ) 

dt
dt
Sebaliknya fungsi ketakandalan maupun fungsi keandalan
dapat diperoleh dari fungsi densitas Kerusakan seperti yang
dituliskan dalam formulasi dibawah ini.
t
(3)
F (t )  f (t ) dt


0

dan
t



0

t

R (t )  1   f (t ) dt   f (t ) dt

(4)

Jika fungsi densitas kerusakan dinotasikan f(t), maka laju
kerusakan dapat dirumuskan berikut:
f (t )
(5)
 (t ) 
R(t )
Mean Time Between Failure (MTBF)
MTBF adalah waktu rata-rata antar kerusakan atau ratarata waktu beroperasinya komponen, subsistem, atau sistem
tanpa mengalami Kerusakan. MTBF diperoleh dari hasil bagi
antara total waktu operasi dengan jumlah Kerusakan dalam
periode waktu operasi tersebut.
Menurut Priyanta [10] waktu rata-rata antar Kerusakan
(mean time betwen failure = MTBF) dari suatu sistem yang
memiliki fungsi densitas Kerusakan (failure density function)
f(t) didefinisikan oleh nilai harapan dari komponen itu. Secara
matematis waktu rata-rata antar Kerusakan dapat
diekspresikan sebagai :


MTBF   R(t )dt

(6)

0

F. Pemodelan Keandalan Sistem
Susunan Seri; Sistem seri dapat melaksanakan fungsinya atau
beroperasi jika semua komponen dalam sistem tersebut
beroperasi. Jika salah satu komponen mengalami Kerusakan,
maka secara keseluruhan sistem mengalami Kerusakan.
Sistem seri dapat digambarkan sebagai berikut:
1

2

3

n

Gambar 1. Model keandalan sistem seri

Jika keandalan masing-masing komponen adalah R1, R2,R3 . . .
Rn, maka keandalan sistem seri adalah [10]:
R s  R1 xR2 xR3 x ... xRn
(7)
n
R s   Ri
i 1

Dimana: Rs = keandalan sistem seri
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Susunan Paralel; Sistem paralel dapat melaksanakan fungsinya
jika minimal satu komponen dari penyusunnya beroperasi.
Sistem paralel gagal bila seluruh komponen penyusunnya
gagal. Sistem pararel dapat digambarkan sebagai berikut:
1
2

- Data downtime dikonversikan menjadi data waktu antar
Kerusakan (TBF) untuk 10 subsistem/komponen, yaitu:
531.BE2, 531.BC6, 531.RC1, 531.BC4, 531.BC2, 531.BE1,
531.BC1, 561.BE1, 531.BC3, dan 531.WF1.
- Berdasarkan parameter distribusi yang diperoleh, maka
didapatkan fungsi keandalan, laju Kerusakan, dan MTBF
untuk masing-masing subsistem/komponen.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

n
Gambar 2. Model keandalan sistem paralel

Jika keandalan masing-masing komponen adalah R1, R2,R3 . . .
Rn, maka keandalan sistem paralel adalah [10] :
R s  1  (1  R1 ) x (1  R2 ) x (1  R3 ) x . . . x (1  Rn )
(8)
n
R s  1   (1  Ri )
i 1

Dimana: Rs = keandalan sistem parallel
III. METODE PENELITIAN

A. Hasil Analisis Pareto
Data-data yang diperoleh berupa data frekuensi Kerusakan
pada unit Finish Mill Pabrik PT. SBM selama tahun produksi
Januari 2010 – Januari 2012 yang dibuat urutan berdasarkan
peralatan yang paling banyak mengalami Kerusakan dibuat
diagram Pareto seperti yang diperlihatkan Gambar 1.
Berdasarkan dari Tabel 1 dan Gambar 1 terlihat bahwa ada
14 equipment yang menjadi penyebab Kerusakan Finish Mill
sebesar 1,33% - 25,33%, sedangkan 14 equipment lainnya
berada dibawah 1%.
Tabel 1. Data Frekuensi Kerusakan pada Unit Finish Mill
Tahun Produksi Januari 2010- Januari 2012

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di PT. SBM yang berlokasi di
Kabupaten Maros dengan waktu penelitian selama 3 bulan.
B. Prosedur Penelitian
Proses penelitian ini merupakan proses terstruktur,
sehingga diperlukan langkah-langkah yang sistematis dalam
pelaksanaannya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk
mencapai tujuan penelitian ini dijelaskan dalam uraian di
bawah ini.
1. Studi pendahuluan diperlukan untuk meneliti lebih
lanjut apa yang akan menjadi permasalahan, dimana
studi pendahuluan ini terdiri dari studi literatur dan
pengamatan langsung di lapangan.
2. Pengumpulan Data dan identifikasi variabel. Data
utama yang menjadi dasar analisis adalah data beda
waktu antar kerusakan. Data yang dikumpulkan
adalah
data
downtime
masing-masing
subsistem/kompenen pada Departemen Perawatan PT.
SBM. Adapun batasan dalam identifikasi variabel
sebagai berikut:
- Dari sistem yang ada terdapat 28 subsistem/komponen
yang memiliki data downtime.
- Rincian data downtime pada subsistem/komponen
utama berupa data operasi produksi harian dari seksi
perawatan.
- Data pendukung, seperti data diagram alir proses
produksi, general lay- out dari Seksi Perawatan
- Faktor-faktor eksternal yang tidak terduga diabaikan.
- Data umum perusaahaan, diperoleh dari pihak
manajemen
perusahaan
dan
literatur-literatur
eksternal.
C. Analisis Data
Pengolahan data dilakukan dengan software WeibullPlus 4.0 untuk analisis keandalan, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
- Untuk
menentukan subsistem/komponen penyebab
Kerusakan utama pada Finish Mill dilakukan analisis
pareto.

No

Equipment

Frekuensi % Frekuensi

% Frekuensi
Kumulatif

1

531.BE2

57

25.33%

25.33%

2

531.BC6

23

10.22%

35.56%

3

531.RC1

18

8.00%

43.56%

4

531.BC4

14

6.22%

49.78%

5

531.BC2

14

6.22%

56.00%

6

531.BE1

13

5.78%

61.78%

7

531.BC1

13

5.78%

67.56%

8

561.BE1

10

4.44%

72.00%

9

531.BC3

9

4.00%

76.00%

10

531.WF1

8

3.56%

79.56%

11

531.GA3

8

3.56%

83.11%

12

561.RF1

8

3.11%

86.22%

13

531.GA1

7

3.56%

89.78%

14

531.WF2

3

1.33%

91.11%

15

531.FB4

2

0.89%

92.00%

16

561.FN5

2

0.89%

92.89%

17

561.BM1

2

0.89%

93.78%

18

531.RC2

2

0.89%

94.67%

19

511.DB1

2

0.89%

95.56%

20

521.BC4

1

0.44%

96.00%

21

561.AS1

1

0.44%

96.44%

22

561 FN4

1

0.44%

96.89%

23

561.BM1

1

0.89%

97.78%

24

531.FB1

1

0.44%

98.22%

25

531.WF2

1

0.44%

98.67%

26

561.SR1

1

0.44%

99.11%

27

531.RC1

1

0.44%

99.56%

28

561.AS5
Jumlah

1
225

0.44%
100 %

100.00%
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Tabel 2. Distribusi data Waktu Antar Kerusakan Subsistem/komponen
No

% Frekuensi

Gambar 3. Diagram Pareto Frekuensi Kerusakan Finish Mill
Tahun Produksi Januari 2010- Januari 2012

Equipment

Distribusi

Parameter

1

561.BE2

Weibull

 = 0.6337 ;  = 164.3116 ;  = 12.6280

2

531.BC6

Weibull

 = 0.3533 ;  = 341.7176 ;  = 22.9540

3

531.RC1

Weibull

 = 0.8861 ;  = 501.3735 ;  = 26.1203

4

531.BC4

Weibull

 = 0.7818 ;  = 495.8482 ;  = -53.3276

5

531.BC2

Weibull

 = 0.4189 ;  = 290.0900 ;  = 22.1080

6

531.BE1

Weibull

 = 0.6571 ;  = 411.1198 ;  = 35.3465

7

531.BC1

Weibull

 = 0.5619 ;  = 469.7551 ;  = 0.0000

8

561.BE1

Weibull

 = 0.5088 ;  = 435.0664 ;  = 62.1664

9

531.BC3

Weibull

 = 0.3302 ;  = 366.6414 ;  = 8.8637

10

531.WF1

Lognormal

to = 4.8618; s = 38.7584

Tabel 3 Pola Laju Kerusakan, Nilai MTBF dan Keandalan Penyebab
Kerusakan Utama Finish Mill.

Berdasarkan
analisis
pareto,
di
dapatkan
subsistem/komponen penyebab Kerusakan utama dengan
frekuensi Kerusakan 25.33% - 79.56% yaitu: 531.BE2,
531.BC6, 531.RC1, 531.BC4, 531.BC2, 531.BE1, 531.BC1,
561.BE1, 531.BC3 dan 531.WF1.
Untuk analisis selanjutnya hanya difokuskan pada
subsistem/komponen ke-10 tersebut dalam menentukan
keandalan dan optimasi interval waktu perawatan. Dalam
hubungannya dengan pemodelan keandalan sistem, komponen
sistem yang persentase frekuensi kerusakannya rendah
diasumsikan memiliki keandalan 100%.

No

Equipment

Laju Kerusakan

MTBF (jam)

R(MTBF)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

531.BE2
531.BC6
531.RC1
531.BC4
531.BC2
531.BE1
531.BC1
561.BE1
531.BC3
531.WF1

Cenderung Turun
Cenderung Turun
Cenderung Turun
Cenderung Turun
Cenderung Turun
Cenderung Turun
Cenderung Turun
Cenderung Turun
Cenderung Turun
Cenderung Turun

315.6702
609.0714
648.6318
786.4160
787.0549
813.8088
878.0857
891.1006
906.2715
920.0141

31.08%
32.61%
33.28%
31.05%
33.13%
33.81%
34.44%
37.26%
44.01%
48.02%

D. Analisis Keandalan dan Pemodelan Keandalan Sistem
B. Analisa Keandalan Pada MTBF Tiap Subsistem/Komponen
Penyebab Kerusakan Utama
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data konversi
waktu antar kerusakan, maka diperoleh 9 equipment yang
terdistribusi weibull dengan masing-masing MTBF dan nilai
keandalan yaitu: 531.BE2 (315.671 jam dan 31.08%),
531.BC6 (609.0714 jam dan 32.61%), 531.RC1 (648.6318
jam dan 33.28%), 531.BC4 (786.416 jam dan 31.05%),
531.BC2 (787.0549 jam dan 33.13%), 531.BE1 (813.8088 dan
33.81%), 531.BC1 (878.0857 jam dan 34.44%), 561.BE1
(891.1006 jam dan 37.26%), dan 531.BC3 (906.2715 dan
44.01%). Sedangkan equipment 531.WF1 terdistribusi
lognormal dengan MTBF 920.0141 jam dan nilai keandalan
48.02%. Adapun unit Finish Mill terdistribusi Weibull dengan
MTBF 702.7 jam dan nilai keandalan 80.18%
C. Rekapitulasi Analisis Keandalan Unit Finish Mill
1. Hasil Analisis Pemilihan Distribusi
Distribusi statistik data waktu antar kerusakan masingmasing subsistem/komponen penyebab kerusakan utama
Unit Finish Mill beserta parameternya ditunjukkan dalam
Tabel 2.
2. Hasil Analisis Laju Kerusakan dan MTBF
Pola Laju Kerusakan, MTBF dan Nilai Keandalan pada
saat MTBF ditunjukkan dalam Tabel 3.

Fungsi keandalan terhadap waktu operasi (t)
subsistem/komponen penyebab kerusakan utama pada unit
Finish Mill ditunjukkan dalam tabel 4.
Tabel 4 Fungsi dan Besar Nilai Keandalan terhadap Waktu
Equipment
531.BE2

531.BC6

531.RC1

operasi Equipment pada Unit Finish Mill
Fungsi Keandalan
Keandalan (R)
  t  12.628 0.6337 
R(t )  exp 


  164.3116 


31.08%

  t  22.540  0.3533 
R (t )  exp  


  341.7176 

  t  ( 26.1203  0.8861 
R (t )  exp   


  501.3735 


32.61%

33.28%

531.BC4

  t  (55.3276 
R(t )  exp  

  495.8482 

531.BC2

  t  22.1080 
R (t )  exp  

  290.0900 

531.BE1

  t  35.3465  0.6571 
R (t )  exp   


  411 .1198 


33.81%

531.BC1

  t  0.0000  0.5619 
R (t )  exp  


  469.7551 


34.44%

561.BE1

  t  62.1664  0.5088 
R (t )  exp   


  435 .0664 


37.26%
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31.05%

33.13%

Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Material, Sistem manufaktur dan Energi

531.WF1

  t  8.8637  0.3302 
R(t )  exp  


  366.6414 

t 
 1
R(t )  1   
ln

 38.7584 4.8618 

44.01%

48.02%

Keandalan unit Finish Mill dapat dimodelkan sebagai
sistem seri seperti persamaan berikut.

Laju Kerusakan

531.BC3

Rs(t) = R1(t) x R2(t) x R3(t) x R4(t) x R5(t) x R6(t) x R7(t) x R8(t)
x R9(t) x R10(t)
t (jam)

Berdasarkan model keandalan sistem pada unit Finish
Mill yang berbentuk sistem seri, maka diperoleh hasil
perhitungan keandalan aktual sistem seri untuk berbagai waktu
operasi yang diperlihatkan pada tabel 5.

Gambar 5 Grafik rekapitulasi laju kerusakan tiap komponen dan keandalan
sistem

E. Penentuan Strategi Perawatan
Dari pembahasan analisis diatas, maka interval waktu
perawatan preventive dapat ditentukan berdasarkan nilai
MTBF untuk mengurangi breakdown seperti pada Tabel 6.

Tabel 5 Perhitungan Keandalan Sistem Aktual

Tabel 6 MTBF, Jadwal Inspeksi Finish Mill
No Equipment

MTBF (jam)

Interval jadwal Perawatan
MTBF

Keandalan

Nilai Rs(t) pada Tabel 5 menunjukkan bahwa peningkatan
waktu operasi dari sistem pada Finish Mill menyebabkan
keandalan semakin menurun.Sebagaimana juga diperlihatkan
dalam gambar berikut.

t (jam)
Gambar 4 Grafik rekapitulasi keandalan tiap komponen dan keandalan sistem

1

531.BE2

315.6702

13 hari

2

531.BC6

609.0714

25 hari

3

531.RC1

648.6318

27 hari

4

531.BC4

786.4160

32 hari

5

531.BC2

787.0549

32 hari

6

531.BE1

813.8088

33 hari

7

531.BC1

878.0857

36 hari

8

561.BE1

891.1006

37 hari

9

531.BC3

906.2715

37 hari

10

531.WF1

920.0141

38 hari

Dari analisis MTBF pada Tabel diatas menunjukkan
bahwa sebenarnya waktu pakai semua subsistem/komponen
penyebab kerusakan utama pada Finish Mill antara 315.6702
jam atau 13 hari sampai dengan 920.0141 jam atau 38 hari.
Sehingga jika sistem perawatan sudah tepat, break down bisa
dihindari.
Data MTBF dari subsistem/komponen dapat digunakan
sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan
interval perawatan bagi perusahaan dalam melakukan
perawatan terhadap subsistem/komponen yang menjadi
penyebab kerusakan utama. Sehingga jika sistem perawatan
sudah tepat dalam penentuan interval waktu atau penentuan
jadwal inspeksi perawatan sudah tepat, maka breakdown bisa
dihindari dan downtime diminimalisir.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan, data-data yang diperoleh,
dan analisis data yang disertai pembahasan yang dijelaskan
sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
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1. Dengan menerapkan analisis Pareto, maka diperoleh
bahwa sebagian besar Kerusakan pada unit Finish Mill
disebabkan 10 subsistem/komponen dengan penyebab
Kerusakan terkecil dan terbesar
adalah equipment
531.WF1 (3.56%) dan 531.BE2 (25.33%).
2. Distribusi data waktu antar Kerusakan dan parameternya,
di peroleh distribusi weibull dan lognormal, laju
Kerusakan masing-masing subsistem/komponen cenderung
turun, keandalan masing-masing subsistem/komponen
penyebab Kerusakan utama yang terendah dan tertinggi
adalah 531.BE2 (315.6702 jam) dan 531.WF1 (920.0141
jam).
3. Strategi perawatan yang seharusnya dilakukan oleh
perusahaan dalam menghindari breakdown dan
meminimasi downtime adalah penentuan waktu interval
perawatan subsistem/komponen penyebab kerusakan
utama pada Finish Mill antara 315.6702 jam atau 13 hari
sampai dengan 920.0141 jam atau 38 hari.
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Abstrak — Menghapus whiteboard dengan cara manual
memerlukan waktu yang dapat mengurangi keefisiensian waktu
kegiatan belajar mengajar serta beresiko membuat tangan
pengajar menjadi kotor. Untuk itu dibuat suatu alat mekanik
yang dapat bekerja secara otomatis dan terprogram sehingga
menggantikan tugas pengajar dalam menghapus tulisan di
whiteboard. Pada penelitian ini alat penghapus whiteboard
menggunakan dua buah motor DC dengan kapasitas 12 volt yang
dihubungkan dengan motor driver dan arduino uno yang telah
diprogram untuk mengontrol pencekam penghapus dengan
gerakan ke kanan dan ke kiri. Pengontrolan arduino uno untuk
mengendalikan gerakan motor pada alat penghapus whiteboard
ini digambarkan dengan menggunakan kendali logika fuzzy
(FLC) metode mamdani dan defuzzyfikasi menggunakan Centroid
of Area (COA). Teknik kendali fuzzy alat penghapus whiteboard
disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak Matlab
untuk menguji unjuk kerjanya.
Kata-kata kunci— penghapus whiteboard, Puli dan Tali, Motor
driver, Pengendalian fuzzy, Matlab.

I. PENDAHULUAN

M

edia tulis yang selalu ada di kantor atau juga
sekolah/institusi pendidikan adalah whiteboard atau
papan putih. Media ini memudahkan dalam penyampaian
materi atau informasi, baik dalam rapat di kantor atau kegiatan
belajar mengajar di sekolah/institusi pendidikan. Papan tulis
jenis ini telah dikenal dikalangan masyarakat, baik dari segi
pemasaran ataupun penggunaannya. Sesuai dengan namanya,
papan tersebut berwarna putih dan menggunakan spidol
sebagai alat tulisnya [1].
Untuk menghapus papan tulis ini menggunakan penghapus
yang dilakukan secara manual, yaitu dengan tenaga manusia.
[2]. Hal tersebut memerlukan waktu yang dapat mengurangi
keefisiensian waktu kegiatan belajar mengajar serta beresiko
membuat tangan pengajar menjadi kotor.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan
suatu alat mekanik yang dapat bekerja secara otomatis dan
terprogram, sehingga menggantikan tugas pengajar dalam
menghapus papan tulis.
Sistem yang akan coba dibuat ini merupakan suatu prototipe
yang memiliki bentuk seperti lengan pembawa penghapus
untuk membersihkan papan tulis/whiteboard dan akan
digabungkan dengan suatu alat mekanik pendukung lain yang

berfungsi sebagai pengontrol gerakan penghapus ke kiri dan
ke kanan, serta pengontrol gerakan penghapus ke atas dan
kebawah sehingga untuk menggerakkan sistem pembersih ini,
hanya dilakukan dengan menekan tombol arah yang terpasang
[2].
Alat penghapus papan tulis/whiteboard otomatis telah
dibuat oleh [3]. Pada saat pengujian penghapus tidak dapat
menghilangkan sepenuhnya tulisan di papan tulis, karena
tekanan penghapus terhadap papan tulis tidak maksimal.
Penggunaan battery 12 V untuk mensuplay 2 motor DC (
masing masing 12 V ) dan Atmega8 menyebabkan torsi motor
dalam menggerakan penghapus tidak maksimal. Hal ini
menyebabkan solusi permasalahan yang dapat dilakukan
hanyalah pada penggantian kain bahan penghapus dan tidak
pada mekanis yang dapat meningkatkan tekanan penghapus
pada permukaan [3].
Penelitian ini akan disusun sebagai berikut : pada
bagian pertama adalah pendahuluan. Kemudian pada bagian
kedua akan digambarkan tinjauan pustaka alat penghapus
whiteboard. Selanjutnya kendali logika fuzzy akan dibahas
pada bagian 3. Sedangkan pada bagian 4 akan dibahas
kesimpulan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Mekanisme pada alat penghapus
Penghapus bekerja kearah horizontal. Penghapus ditekan
dengan gaya Fz sehingga timbul gaya normal pada penghapus
N (nilai Fz adalah sama dengan N). Gaya geseknya adalah fk
dan koefisien gesek antara penghapus dan papan tulis adalah
µk, maka untuk mencari nilai gaya ke arah X, Fx adalah:
(1)
Gaya-gaya yang bekerja pada penghapus dapat dilihat pada
gambar dibawah ini

Gambar 1. Gaya-gaya yang bekerja pada penghapus[4]
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Penghapus ini diletakkan pada pemegang penghapus yang
memiliki roda yang berjalan pada rel. Jika roda melakukan
satu putaran, maka jalan yang ditempuhnya (s) adalah [5].
s=2×π×r
(2)
Dimana r adalah jari-jari roda dalam meter. Jika putaran itu
ditempuh dalam satuan waktu t, maka kecepatan keliling roda
v dalam meter per detik adalah
v= (2×π×r)/t
(3)
Jika roda itu memutar dengan suatu frekuensi putaran dari
n putaran tiap detik, maka kecepatannya adalah
v=2×π×r×n
(4)
Jika sebuah benda berputar dengan frekuensi putaran n,
karena satu putaran sama dengan 2 π radial, maka kecepatan
sudut ω dalam radian per detik akan sama dengan [5, hal 16]:
ω=2×π×n
(5)
Dari persamaan (4) dan (5), nilai kecepatan kelilingnya
dapat ditulis menjadi
v=ω×r
(6)

Gambar 3. Open belt drive (penggerak belt terbuka)[8]

Karena kecepatan linier pada kedua puli sama, (Prajitno 2001)
maka kecepatan linier puli 1 sama dengan kecepatan linier puli
2. Pada puli, n1 adalah putaran poros penggerak, n2 adalah
putaran poros yang digerakkan, D1 adalah diameter puli
penggerak dan D2 adalah diameter puli yang digerakkan
sehingga[6]
πD1n1 = πD2n2
(10)
Dan perbandingan putaran antara kedua puli menjadi:
(11)
Jika tebal belt (t) perlu dipertimbangkan, maka:
(12)

Gambar 2. Putaran roda

Jika faktor slip (s) dimasukkan, maka
Jika sebuah gaya F mengakibatkan gerak melingkar
beraturan, maka tiap putaran ada kerja W yang sama dengan:
W =F×s
(7)
Karena jalan yang ditempuh s sama dengan keliling
lingkaran dengan jari-jari r, kita dapat menulis Kerja = gaya x
jalan [5, halaman 26].
W =F×2×π×r
(8)
Dengan frekuensi putaran n, kerja tiap detik adalah
P =F×2×π×r×n
(9)
Kerja tiap detik yang dihasilkan kita sebut daya P dalam
watt [5].
Pemilihan sabuk/belt
Belt (sabuk) dan tali digunakan untuk mentransmisikan
daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui roda
(pulley) yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda.
Flat belt umumnya dipakai pada crowned pulleys, sabuk ini
lebih tenang dan efisien pada kecepatan tinggi, dan juga
mampu mentransmisikan sejumlah daya yang besar pada jarak
pusat pulley yang panjang. Flat belt ini dapat dibeli dalam
bentuk rol dan potongan yang nanti ujungnya disambung
dengan special kits furnished oleh pabriknya [6].
Pada alat penghapus whiteboard ini menggunakan Open
belt drive (penggerak belt terbuka), yaitu untuk poros sejajar
dan berputar dalam arah yang sama

(13)
Dengan : s = faktor slip total untuk kedua roda
Untuk menghitung panjang sabuk yang
dipergunakan rumus berikut (Prajitno, 2001):

digunakan,

Gambar 4. Transmisi terbuka. [8]

Jika panjang sabuk L, jari jari pulley pertama r1 dan jari jari
pulley kedua r2 serta jarak antar poros x maka persamaan
transmisi terbuka dapat ditulis sebagai berikut [6]
(14)
Nilai α dapat dicari dengan persamaan matematika yaitu:
(15)
Sehingga nilai sudut kontak θ antara belt dan pulley adalah
(16)
Jika puli A menggerakkan puli B, maka dengan arah
putaran searah jarum jam, maka tarikan belt F1 lebih besar
daripada F2. Hubungan F1 dan F2 dapat dinyatakan dengan :
(17)
Dimana µ adalah koefisien gesek dan θ adalah sudut kontak
antara belt dan pulley yang paling kecil.
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Jika efek sentrifugal diperhitungkan maka tegangan belt
menjadi:
(18)
Dengan Fc yang merupakan tarikan sentrifugal:
(19)
Dan, w adalah berat sabuk per satuan panjang. Nilai
kecepatan v dapat dilihat pada persamaan (10).
Nilai daya yang ditransmisikan P dalam satuan watt dapat
diperoleh juga dengan menggunakan persamaan [7]
(20)
Arduino Uno
Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical
computing yang bersifat open source. Pertama-tama perlu
dipahami bahwa kata “platform” di sini adalah sebuah pilihan
kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat
pengembangan, tetapi ia adalah kombinasi dari hardware,
bahasa
pemrograman
dan
Integrated
Development
Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software
yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile
menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory
microcontroller. Ada banyak projek dan alat-alat
dikembangkan oleh akademisi dan profesional dengan
menggunakan Arduino, selain itu juga ada banyak modulmodul pendukung (sensor, tampilan, penggerak dan
sebagainya) yang dibuat oleh pihak lain untuk bisa
disambungkan dengan Arduino. Arduino berevolusi menjadi
sebuah platform karena ia menjadi pilihan dan acuan bagi
banyak praktisi. Papan arduino tipe usb dapat dilihat pada
gambar 5 [10].

Gambar 5. Papan arduino tipe USB

Motor DC
Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi
listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada
motor DC terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan
terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah
(komutator). Dengan adanya insulator antara komutator,
cincin belah dapat berperan sebagai saklar kutub ganda
(double pole, double throw switch). Mekanisme ini
diperlihatkan pada gambar berikut ini [11].

Gambar 6. Bagan mekanisme kerja motor DC magnet permanen

Motor DC yang digunakan pada robot beroda umumnya
adalah motor DC dengan magnet permanen. Motor DC jenis
ini memiliki dua buah magnet permanen sehingga timbul
medan magnet di antara kedua magnet tersebut. Di dalam
medan magnet inilah jangkar/rotor berputar. Jangkar yang
terletak di tengah motor memiliki jumlah kutub yang ganjil
dan pada setiap kutubnya terdapat
lilitan. Lilitan ini
terhubung ke area kontak yang disebut komutator. Sikat
(brushes) yang terhubung ke kutub positif dan negatif motor
memberikan daya ke lilitan sedemikian rupa sehingga kutub
yang satu akan ditolak oleh magnet permanen yang berada di
dekatnya, sedangkan lilitan lain akan ditarik ke magnet
permanen yang lain sehingga menyebabkan jangkar berputar.
Ketika jangkar berputar, komutator mengubah lilitan yang
mendapat pengaruh polaritas medan magnet sehingga jangkar
akan terus berputar selama kutub positif dan negatif motor
diberi daya. Kecepatan putar motor DC (N) adalah pembagian
antara tegangan terminal (VTM) dikurangi perkalian arus
jangkar motor dan hambatan jangkar motor dengan perkalian
konstanta motor dan fluks magnet yang terbentuk pada motor
yang dirumuskan dengan persamaan berikut[11].
(21)

Pengendalian kecepatan putar motor DC dapat dilakukan
dengan mengatur besar tegangan terminal motor VTM. Metode
lain yang biasa digunakan untuk mengendalikan kecepatan
motor DC adalah dengan teknik modulasi lebar pulsa atau
Pulse Width Modulation (PWM) [11].
PWM (Pulse Width Modulation) adalah salah satu teknik
untuk mengatur kecepatan motor DC yang umum digunakan.
Dengan menggunakan PWM kita dapat mengatur kecepatan
yang diinginkan dengan mudah. Teknik PWM untuk
pengaturan kecepatan motor adalah, pengaturan kecepatan
motor dengan cara merubah-rubah besarnya duty cycle pulsa.
Pulsa yang yang berubah ubah duty cycle-nya inilah yang
menentukan kecepatan motor. Besarnya amplitudo dan
frekuensi pulsa adalah tetap, sedangkan besarnya duty cycle
berubah-ubah sesuai dengan kecepatan yang diinginkan,
semakin besar duty cylce maka semakin cepat pula kecepatan
motor, dan sebaliknya semakin kecil duty cycle maka semakin
pelan pula kecepatan motor. Sebagai contoh bentuk pulsa yang
dikirimkan adalah seperti pada gambar 7, pulsa kotak dengan
duty cycle pulsa 50%. Sedangkan sebagai contoh bentuk pulsa
PWM adalah seperti pada gambar 8 [12].
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Gambar 7. Pulsa dengan duty cycle 50%

Seperti pada gambar 7, semakin besar duty cycle pulsa
kotak, maka semakin lama pula posisi logika high. Jika motor
diatur agar berjalan ketika diberi logika high, maka jika
memberi pulsa seperti pada gambar 2 diatas, maka motor akan
berada pada kondisi “nyala-mati-nyala-mati” sesuai dengan
bentuk pulsa tersebut. Semakin lama motor berada pada
kondisi “nyala” maka semakin cepat pula kecepatan motor
tersebut. Motor akan berputar dengan kecepatan maksimum
jika mendapat pulsa dengan duty cycle 100%. Dengan kata
lain motor mendapat logika high terus menerus [12].

Gambar 8. Pulsa PWM

Dengan mengatur besarnya duty cycle pulsa kotak yang
dikirimkan, kita dapat mengatur banyaknya logika high yang
diberikan pada motor, dengan kata lain mengatur lamanya
waktu motor untuk berputar dalam satu periode pulsa. Jika
lamanya waktu motor untuk berputar dalam satu periode pulsa
ini berubah maka kecepatan purtaran motor juga akan
berubah, sesuai dengan duty cycle atau waktu motor untuk
berputar dalam satu periode pulsa [12].
III. KENDALI LOGIKA FUZZY
Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan
suatu ruang input kedalam suatu ruang output. Titik awal dari
konsep modern mengenai ketidakpastian adalah paper yang
dibuat oleh Lofti A Zadeh (1965), dimana Zadeh
memperkenalkan teori yang memiliki obyek-obyek dari
himpunan fuzzy yang memiliki batasan yang tidak presisi dan
keanggotaan dalam himpunan fuzzy, dan bukan dalam bentuk
logika benar (true) atau salah (false), tapi dinyatakan dalam
derajat (degree). Konsep seperti ini disebut dengan Fuzziness
dan teorinya dinamakan Fuzzy Set Theory. Fuzziness dapat
didefinisikan sebagai logika kabur berkenaan dengan semantik
dari suatu kejadian, fenomena atau pernyataan itu sendiri.
Seringkali ditemui dalam pernyataan yang dibuat oleh
seseorang, evaluasi dan suatu pengambilan keputusan[13].
Fuzzy system (sistem kabur) didasari atas konsep himpunan
kabur yang memetakan domain input kedalam domain output.
Perbedaan mendasar himpunan tegas dengan himpunan kabur
adalah nilai keluarannya. Himpunan tegas hanya memiliki dua
nilai output yaitu nol atau satu, sedangkan himpunan kabur
memiliki banyak nilai keluaran yang dikenal dengan nilai
derajat keanggotaannya[13].
Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang
berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Dimana
logika klasik (crisp) menyatakan bahwa segala hal dapat

diekspresikan dalam istilah binary (0 atau 1, hitam atau putih,
ya atau tidak). Logika fuzzy menggantikan
kebenaran
Boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy
memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat
keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk
linguistic, konsep tidak pasti seperti “sedikit”, “lumayan”, dan
“sangat”. Logika ini diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh
dari Universitas California, Barkeley pada tahun 1965.
Logika fuzzy telah digunakan pada bidang-bidang seperti
taksonomi, topologi, linguistik, teori automata, teori
pengendalian, psikologi, pattern recognition, pengobatan,
hukum, decision analysis, system theory and information
retrieval. Pendekatan fuzzy memiliki kelebihan pada hasil
yang terkait dengan sifat kognitif manusia, khususnya pada
situasi yang melibatkan pembentukan konsep, pengenalan
pola, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan yang
tidak pasti atau tidak jelas[13].
Teori logika fuzzy yang diajukan oleh Zadeh pada
pertengahan tahun 1960 (Nikola K, 1998 dari Setiyowati, M.I
dan Seta, B.A, 2007), memberikan suatu pemecahan masalah
terhadap persoalan yang tidak pasti ini. Sehingga sistem
informasi yang akan dibuat menggunakan model DBMS dan
query yang berbasis fuzzy karena model DBMS konvensional,
non fuzzy kurang dapat memenuhi kebutuhan sistem informasi
ini. Banyak model DBMS dan query fuzzy yang ada, salah
satunya adalah model Tahani yang ditemukan pada tahun
1977. Prof. Lutfi Zadeh berpendapat bahwa logika benar dan
salah dari logika boolean/konvensional tidak dapat mengatasi
masalah gradasi yang ada di dunia nyata. Untuk mengatasi
masalah gradasi tersebut maka ia mengembangkan sebuah
himpunan samar (fuzzy)[13].
Alat penghapus whiteboard memiliki satu sistem
pergerakan yaitu sistem pergerakan horizontal yang
digerakkan oleh motor 1 dan motor 2. Gerakan motor 1 dan
motor 2 ini diprogram di dalam mikrokontroler yang terdapat
pada arduino uno yang mengendalikan motor driver.
Motor
driver
Power
supply

Motor 1
Motor 2

Arduino uno
Gambar 9. Skema rangkaian motor

Sistem program pada arduino uno diatur dengan
menggunakan 2 kontroler logika fuzzy (Fuzzy Logic
Controllers, FLC). Gerakan X dari alat penghapus whiteboard
akan didapatkan dari putaran motor 1 dan motor 2. Putaran
motor 1 ini akan menggerakkan penghapus kearah X+ dan X-.
Kecepatan putaran motor DC diatur dengan menggunakan
sistem fuzzy logic. Pengaturan putaran motor stepper ini
adalah dengan merubah lebar sinyal tegangan PWM. PWM
adalah singkatan dari Pulse Width Modulation, merupakan
suatu metode yang digunakan untuk mengontrol daya yang
berkaitan dengan power supply. Pembacaan metode fuzzy
dimulai dengan menerima input dari sensor gaya yang ada di
motor DC dimana nilainya akan dihitung untuk kemudian
hasil dari keluarannya akan dikonversi menjadi PWM untuk
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motor DC.
Dalam sistem ini sensor gaya berfungsi sebagai masukan,
dimana sensor ini akan mendeteksi besarnya gaya gesek yang
bekerja pada penghapus yang kemudian akan memberikan
signal analog mode pwm (pulse width modulation) yang ada
di arduino uno, yang selanjutnya akan dikirim ke driver motor
untuk menentukan kecepatan yang akan diberikan sinyal ke
motor DC.
Diagram alir untuk menentukan pengaturan kecepatan
motor dengan metode fuzzy pada gambar 10.

Gambar 12. Masukan gaya pada editor fuzzy

Masukan kedua yaitu pwm konstan dengan kondisi
“Kkecil”,
“Ksedang”
dan “Kbesar”,
menggunakan
membership function tipe trimf dapat dilihat pada gambar 13.

Gambar 10. Diagram alir proses fuzzy dalam pengaturan kecepatan
motor

Dalam mengatur kecepatan putaran motor
menggunakan metode fuzzy ini kondisi acuannya adalah pada
kondisi pwmkons “sedang” dan kondisi gaya gesek
sebenarnya, untuk mendapatkan hasil keluaran dari sensor
gaya yang berupa nilai untuk pwm motor digunakan metode
mamdani dan defuzzifikasi menggunakan centroid of area
(COA).
Gambar 13. Masukan pwmkons pada editor fuzzy

Untuk keluaran yang berupa PWM, menggunakan
membership function tipe trimf dapat dilihat pada gambar 14.
Kondisi keluaran PWM ini ada tiga yaitu “lambat”,
“menengah” dan “cepat”.

Gambar 11. Setting parameter masukan dan keluaran pada editor
fuzzy

Dengan menggunakan Fuzzy Inference System (FIS)
pada perangkat lunak Matlab, disetting dua masukan yaitu
gaya gesek dengan kondisi “kecil” dan “besar” serta masukan
pwm konstan dengan kondisi “Kkecil”, “Ksedang” dan
“Kbesar” seperti yang terlihat pada gambar 11.
Masukan pertama yaitu gaya gesek dengan kondisi “kecil”
dan “besar”, menggunakan menggunakan membership
function tipe gaussmf dapat dilihat pada gambar 12. Angka 0 –
28 menyatakan besarnya gaya gesek pada whiteboard oleh
penghapus.

Gambar 14. Keluaran pwm pada editor fuzzy

Keputusan yang diberikan oleh fuzzy contoller berasal dari
rule-rule yang ada pada basis data. Keputusan-keputusan ini
disimpan sebagai kumpulan rule. Dasarnya rule-rule tersebut
adalah sebuah rule if-then yang intuitif dan mudah dimengerti,
karena hanya merupakan kata-kata. Ada 6 rule yang
digunakan dalam pengaturan kecepatan putaran motor pada
alat penghapus whiteboard ini.
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Tabel 1. Aturan Dasar (Base Rules)
Motor

gaya
pwmkons
pwm
kecil
besar
cepat
kecil
sedang
cepat
Motor 1
kecil
kecil
menengah
dan
Kbesar
besar
menengah
Motor 2
Ksedang
besar
menengah
Kkecil
lambat
besar
Rule ini dimasukkan ke dalam “rule editor” seperti pada
gambar 15.

Gambar 17 Surface viewer pada editor fuzzy

Untuk menguji fuzzy yang telah dibuat, caranya adalah
kembali
ke
command
window,
kemudian
ketik:
fis=readfis('fuzzy21) lalu enter maka matlab akan meload
engine FIS yang telah dibuat. Engine FIS yang diload oleh
Matlab dapat dilihat sebagai berikut

Gambar 15. Setting rule pada editor fuzzy

Rule yang telah dimasukkan pada rule editor dapat dilihat
pada opsi rule viewer seperti terlihat pada gambar 16. Rule
viewer ini digunakan untuk mengatur kecenderungan apakah
kecepatan putaran motor adalah cepat atau lambat, yaitu
tergantung dari besar kecilnya nilai pwm pada keluaran. Untuk
mengatur kecenderungannya dapat dilakukan dengan
menggeser garis tengah berwarna merah untuk tiap fungsi
keanggotaan.

>>fis=readfis('fuzzy21’)
fis =
name: 'fuzzy21'
type: 'mamdani'
andMethod: 'min'
orMethod: 'max'
defuzzMethod: 'centroid'
impMethod: 'min'
aggMethod: 'max'
input: [1x2 struct]
output: [1x1 struct]
rule: [1x6 struct]

File engine FIS yang dibuat dapat dilihat pada command
editor seperti dibawah ini
[System]
Name='fuzzy21'
Type='mamdani'
Version=2.0
NumInputs=2
NumOutputs=1
NumRules=6
AndMethod='min'
OrMethod='max'
ImpMethod='min'
AggMethod='max'
DefuzzMethod='centroid'

Gambar 16. Rule viewer pada editor fuzzy

Hasil dari rule viewer ini bisa dilihat dalam bentuk gambar
3 dimensi yang bernama surface viewer . Gambar surface
viewer dapat dilihat pada gambar 17. Surface viewer ini
merupakan plot grafik dari data-data yang dikeluarkan pada
proses defuzzifikasi.
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[Input1]
Name='gaya'
Range=[0 28]
NumMFs=2
MF1='kecil':'gaussmf',[7 0]
MF2='besar':'gaussmf',[7 28]
[Input2]
Name='pwmkonst'
Range=[0 255]
NumMFs=3
MF1='Kkecil':'gaussmf',[38.3 64.11]
MF2='Ksedang':'gaussmf',[41.4 138.76]
MF3='Kbesar':'gaussmf',[38.3 237.047]
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IV. KESIMPULAN
[Output1]
Name='PWM'
Range=[0 255]
NumMFs=3
MF1='lambat':'gaussmf',[38.3 -4.49]
MF2='menengah':'gaussmf',[41.4 127.5]
MF3='cepat':'gaussmf',[38.3 258.09]

1
1
1
2
2
2

[Rules]
3, 3 (1) :
2, 3 (1) :
1, 2 (1) :
2, 2 (1) :
3, 2 (1) :
1, 1 (1) :

1
1
1
1
1
1

Sistem kendali dengan menggunakan kendali logika fuzzy
dapat diterapkan untuk pengontrolan gerakan motor pada
mikrokontroler yang terdapat pada arduino uno. Pada motor
driver menggunakan sistem aktiv low, sehingga apabila diberi
masukan low pada program, maka motor driver akan aktiv.
Gerakan sumbu X dari alat penghapus whiteboard didapatkan
dari putaran motor 1 dan motor 2 yang akan menggerakkan
penghapus kearah X+ dan X-. Dengan kendali logika fuzzy ini
dapat diatur kecepatan putaran motor yang diinginkan dalam
mencapai suatu posisi yang diharapkan. Dengan demikian
kecepatan motor DC dalam merespon suatu perintah dapat
pula diatur dengan menggunakan kendali logika fuzzy.

Hasil defuzzifikasi bisa diuji dengan memasukkan rule yang
telah dibuat dengan mengetik instruksi evalfis.
>> out = evalfis([1 1],fis)
out =
127.5000
....
....
>> out = evalfis([1 255],fis)
out =
225.5750
....
....
>> out = evalfis([28 1],fis)
out =
43.1637
....
....
>> out = evalfis([15 255],fis)
out =
127.5000

Data dari evalfis ini sebenarnya adalah data yang
digunakan untuk membuat plot pada surface viewer dalam
bentuk 3 dimensi. Grafik masukan PWM dan keluaran PWM
pada gaya 0 N sampai dengan 28 N dalam bentuk 2 dimensi
dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 18. Grafik masukan PWM dan keluaran PWM pada gaya
0N-28N
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Pada gambar diatas, ketika nilai gaya 28N, nilai keluaran
PWM cenderung kecil dibandingkan dengan gaya-gaya yang
lebih kecil nilainya. Nilai keluaran PWM yang paling besar
diperoleh dari kombinasi gaya yang kecil (0N) dan masukan
PWM yang besar (255).

Sistem Manufaktur II14

Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Material, Sistem manufaktur dan Energi

Perancangan Alat Pengolahan Limbah Cair Tahu
Hasan Hariri

Eka Maulana dan Megara Munandar

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik
Universitas Pancasila
Jakarta
tigadan@yahoo.co.id

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas teknik
Universitas Pancasila
Jakarta
Munandar_gara@yahoo.co.id

Abstract— Tahapan proses produksi tahu adalah pencucian,
perendaman,
penggilingan,
pemasakan,
penyaringan,
pengentalan, pencetakan dan pemotongan. Jumlah limbah cair
proses produksi tersebut apabila dibuat secara langsung dapat
mencemarkan lingkungan, khususnya terhadap kuantitas dan
kualitas air tanah. Ketersedian tahu untuk masyarakat indonesia
dipenuhi oleh industri kecil menegah. Pelaksanaan proses
produksi tahu oleh industri kecil menegah di indonesia masih
mengabaikan dampak pencemaran lingkungan. Pengolahan
limbah cair dengan metode anaerob-aerob telah diterapkan
dalam bentuk prototipe melalui penggunaan 3 (tiga) median
penyaring pada tahap anaerob dan pelarutan gas oksigen pada
tahap aerob akan tetapi setelah melalui tahap uji kinerja
memiliki kelemahan berupa : ukuran gelembung kecil, instalasi
pipa mengalami kebocoran dan terjadi getaran terlalu besar,
serta jumlah oksigen yang terlalu sedikit. Kelemahan yang
terjadi pada teknologi pengolahan limbah cair tahu dengan
menggunakan gas oksigen dapat teratasi dengan melakukan
optimasi desain. Optimalisasi teknologi pengolahan limbah cair
tahu dengan menggunakan gas oksigen untuk mencapai standar
baku mutu limbah cair dilakukan menggunakan metode taguchi.
Metode taguchi merupakan metode penerapan pemeriksaan
kualitas produk pada tahap desain. Tujuan penelitian ini adalah
tercapainya perwujudan teknologi pengolahan limbah cair tahu
yang mampu mencapai baku mutu limbah cair industri.
Kata kunci— Metode taguchi, alat pengolah limbah cair tahu,
limbah cair tahu.

I. PENDAHULUAN
Tahapan proses produksi tahu adalah pencucian,
perendaman,
penggilingan,
pemasakan,
penyaringan,
pengentalan, pencetakan dan pemotongan. Tahu bermassa 80
kg dihasilkan dari pengolahan kedelai bermassa 60 kg dengan
air bermassa 2.700 kg. Proses produksi tahu tersebut akan
menghasilkan 70 kg ampas tahu dn 2.610 kg limbah cair.
Jumlah limbah cair proses produksi tersebut apabila dibuat
secara langsung dapat mencemarkan lingkungan, khususnya
terhadap kuantitas dan kualitas air tanah (Srihartati et al, 2004).
Ketersedian tahu untuk masyarakat indonesia dipenuhi oleh
industri kecil menegah. Pelaksanaan proses produksi tahu oleh
industri kecil menegah di indonesia masih mengabaikan
dampak pencemaran lingkungan.
Pengolahan limbah cair dengan metode anaerob-aerob telah
diterapkan dalam bentuk prototipe melalui penggunaan 3 (tiga)
median penyaring pada tahap anaerob dan pelarutan gas
oksigen pada tahap aerob akan tetapi setelah melalui tahap uji
kinerja memiliki kelemahan berupa : ukuran gelembung kecil,
instalasi pipa mengalami kebocoran dan terjadi getaran terlalu
besar, serta jumlah oksigen yang terlalu sedikit. Kinerja

teknologi ini bergantung kepada sparger (pelarut gas), instalasi
pipa, dan pompa.
Kelemahan tersebut terbukti dengan tidak tercapainya
standar baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Kelemahan yang terjadi pada teknologi pengolahan limbah cair tahu dengan menggunakan gas oksigen dapat
teratasi dengan melakukan optimasi desain. Optimalisasi
teknologi pengolahan limbah cair tahu dengan menggunakan
gas oksigen untuk mencapai standar baku mutu limbah cair
dilakukan menggunakan metode taguchi. Metode taguchi
merupakan metode penerapan pemeriksaan kualitas produk
pada tahap desain.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Komponen-komponen yang mempengaruhi kinerja
teknologi pengolahan limbah cair tahu dengan gas oksigen
adalah sparger, intalasi pipa, pengaturan aliran, alat ukur,
media penyaring, dan penompang, dapat dilihat pada gambar 1.
A. Metode Taguchi
Metode taguchi diapalikasikan oleh perusahaan-perusahaan
manufaktur jepang dalam rangka memperbaiki kualitas produk
dan proses. Penekanan lebih diutamakan pada rancangan
kualitas pada produk dan proses, bukan pada taraf infeksi pada
produksi. Di dalam perbaikan kualitas secara esensial taguchi
memakai alat-alat statik, tetapi dia menyederhanakan dengan
mengidentifikasikan beberapa petunjuk yang kuat untuk layout
eksperimen dan menganalisa hasilnya.
Desain eksperimen
Suatu desain eksperimen adalah evaluasi secara serentak
terhadap dua atau lebih faktor (parameter) terhadap
kemampuan untuk mempengaruhi rata-rata variabel hasil
gabungan dari karakteristik suatu produk atau proses tertentu.
Untuk mencapai hal ini secara efektif dan sesuai secara statik,
level dari faktor kontrol diabuat bervarian, hasil dari kombinasi
pengujian tertentu diamati, dan kumpulan hasil sengkapnya
dianalisa untuk menentukan faktor-faktor yang berperan dan
tingkatan yang baik, dan apakah peningkatan atau pengurangan
tingkata-tingkatan tersebut akan mengasilkan perbaikan lebih
lanjut.
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Gambar 1. Komponen yang mempengaruhi kinerja teknologi pengolahan
limbah cair tahu

Metode taguchi
Metode taguchi merupakan suatu metodologi baru dalam
bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kulitas
produk dan proses dalam waktu yang bersamaan menekan
biaya dan sumber daya seminimal mungkin. Metode taguchi
berupa mencapai sasaran itu dengan menjadikan produk atau
proses “tidak sensitif” terhadap berbagai faktor seperti
misalnya material, perlengkapan manufaktur, tenaga kerja
manusia, dan kondisi-kondisi operasional. Metode taguchi
menjadikan produk atau proses bersifat kokoh (robust)
terhadap faktor gangguan (noise), karenya metode ini disebut
juga sebagai perancangan kokoh (rebust design).
III. TAHAPAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PENGAWETAN TAHU RAMAH LINGKUNGAN
A. Pernyataan Visi dan Misi
Pernyataan visi dan misi adalah hasil dari fase perencanaan
yang melalui tahapan identifikasi kebutuhan yang diambil dari
data sekunder melalui internet dengan hasil pengawetan tahu
masih dilakukan dengan cara tradisional dengan menggunakan
formalin, dapat dilihat pada tabel 1.
Terlihat pernyataan misi pada tabel 1 menunjukkan
perwujudan teknologi pengawetan tahu dalam bentuk alat
penghasil air jenuh O2.
Alat penghasil air jenuh O2
diharapkan dapat diterapkan di industri tahu mulai dari
produsen tahu, koperasi sebagai pengelola UKM tahu,
pedagang tahu dan konsumen tahu.
TABLE I. PERNYATAAN MISI ALAT PENGHASIL AIR JENUH
O2
Pernyataan misi : Alat penghasil air jenuh O2

 Alat yang mempunyai fungsi menghasilkan air berkandungan O2 untuk pengawetan tahu
Sasaran bisnis utama  Produk dapat diluncurkan pada tahun 2014
Uraian Produk
Pasar utama

 Produsen pembuat tahu

Pasar kedua

 Pedagang tahu
 Ibu rumah tangga

Asumsi-asumsi dan
Batasan-batasan

 Pengawetan tahu dengan cara baru

Stakeholder

 Pedagang tahu

B. Konsep
Pengembangan konsep dalam rangka memperoleh konsep
yang sesuai dengan karakteristik industri tahu di Indonesia
dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang meliputi:
identifikasi kebutuhan pelanggan, spesifikasi produk,
penentuan aliran fungsi/struktur fungsi, kombinasi konsep,
seleksi konsep, penilaian konsep, dan pengujian konsep
terpilih. Identifikasi kebutuhan diperoleh dari kuistioner kepada
produsen tahu, pedagang tahu yang diterjemahkan ke dalam
tabel kebutuhan pelanggan. Tabel kebutuhan pelanggan yang
diperoleh dari hasil pengolahan data kuestioner menunjukkan
hasil pengawetan tahu dan keamanan alat sewaktu penggunaan
sebagai kebutuhan yang diprioritaskan oleh pelanggan.
Kemudian kebutuhan pelanggan tersebut ditelaah berdasarkan
komponen alat yang dapat mengakomodasi kebutuhan
pelanggan yang ingin dicapai dan dituangkan dalam metrikmetrik kebutuhan yang memiliki kesamaan dengan House of
Quality (HOQ). Metrik kebutuhan menunjukkan komponen
alat yang mempengaruhi kinerja alat adalah sparger.
Kemudian untuk memperoleh spesifikasi produk dilakukan
pemetaan kemampuan produk pesaing yang memiliki
kemampuan yang sama dengan alat penghasil air jenuh O2.
yang dituangkan kedalam tabel produk pesaing yang telah
dinilai oleh konsumen yang dijadikan narasumber untuk
kuestioner. Berdasarkan tabel produk pesaing terlihat
kemampuan produk pesaing menunjukkan narasumber lebih
memilih pengawetan dengan bantuan teknologi dan aman bagi
kesehatan yaitu teknologi pengawetan tahu dengan vacuum
chamber. Vacuum chamber merupakan teknologi pengawetan
makanan padat dengan mempergunakan campuran 3 jenis gas
(O2, CO2 dan N2) akan tetapi teknologi tersebut membutuhkan
investasi ratusan juta sehingga tidak cocok untuk diterapkan
pada UKM yang memiliki keterbatasan modal, sehingga
diperlukan teknologi pengawetan tahu yang aman dan
ekonomis. Tahap selanjutnya adalah penetapan nilai untuk
parameter penentu spesifikasi produk dengan melakukan
perbandingan dengan produk pesaing, dapat dilihat pada tabel
2.
Diagram fungsi untuk teknologi pengawetan tahu
menunjukkan urutan prinsip kerja secara garis besar untuk
mengawetkan tahu terdiri dari penyedotan fluida dari wadah
penampung air oleh pompa, pelarutan gas O2 dalam air oleh
sparger, pengaliran hasil pelarutan ke dalam wadah
penyimpanan oleh pompa, pengaliran hasil pelarutan ke
kembali ke dalam wadah penampung air yang mengalir
berdasarkan perbedaan ketinggian, untuk kemudian disedot
kembali oleh pompa dan proses terus berulang sebanyak 5
(lima) kali untuk menghasilkan air jenuh O2. Diagram fungsi
tersebut selanjutnya dihubungkan dengan alternatif tahapan
proses pengawetan tahu dengan komponen pengendal dari
masing-masing tahapan proses dalam bentuk tabel kombinasi.
Dapat dilihat pada tabel 3.
TABLE II. SPESIFIKASI PRODUK

 Daya tahan tahu setelah diawetkan bisa lebih lama
 Produsen tahu
 Bagian produksi
 Bagian penjual
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No
Kebutuhan
Metrik
Metrik
1
1
Durasi pembuatan air jenuh O2
2
2,17
Daya pompa
3
3,5
Dimensi Alat
4
5,18
Waktu perawatan
5
18
Penggantian tabung gas
6
4
Jumlah komponen
7
8,13
Kemampuan pipa menahan tekanan
8
7,9
Kemampuan rangka menahan beban
9
10,13
Kemampuan tempat pengawetan tahu menahan
10
11
Kemampuan tempat pengawetan tahu menahan
11
7,12
Kemampuan regulator menahan tekanan
12
13
kemampuan flow meter mengalirkan O2
13
3,14
Kemudahan operator menggunakan flow meter
14
6
Umur pakai pipa
15
6
Umur pakai sparger
16
6
Umur pakai tempat pengawetan tahu
17
6
Umur pakai meja
18
6
Umur pakai pompa
19
15
Kemampuan sparger menahan tekanan
20
13,16
Kemampuan sparger mencampur O2
21
13
Daya tahan tahu setelah diawetkan
22
13
Rasa tahu
23
13
Bau tahu

Kepentingan

Satuan

3
2
3
3
2
1
5
5
4
4
5
5
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5

Mnt
L/mnt
mm
Periode
Mnt
Buah
Bar
N
Bar
˚C
Bar
mg/L
Subj
Thn
Thn
Thn
Thn
Thn
Bar
mg/L
Hari
Subj
Subj

Nilai Marginal Nilai Ideal
50

35

1
10
8

1
5
>10

3000

2943

5
5
5
5
5

70
>5
>5
>5
>5
>5

70
>5
-

70
>7
-

-

Perancangan tingkat sistem untuk alat penghasil air jenuh
O2 dilakukan dengan membuat arsitektur produk dan desain
industrinya. Arsitektur produk berisikan elemen-elemen
fungsional yang terdiri dari beberapa kumpulan komponen
yang disebut dengan Chunk, dari alat berdasarkan tahapan
proses pengawetan tahu pada diagram fungsi (Gambar 3).

Spesifikasi produk pada tabel 2 dituangkan ke dalam
diagram fungsi untuk membuat alternatif konsep.

Gambar 3. Chunk dari alat penghasil air jenuh O2

Gambar 2. Diagram fungsi untuk teknologi pengawetan tahu

Kombinasi konsep pada tabel 3 menunjukkan 4(empat)
alternatif konsep teknologi pengawetan tahu yaitu secara
berurut pengawetan tahu dengan menggunakan sparger skala
kecil dan menengah, pengawetan tahu dengan MAP,
pengawetan tahu dengan larutan buatan tangan (larutan ekstrak
herbal/formalin). Ke empat konsep tersebut dipilih dengan
menggunakan matrik seleksi konsep dengan hasil seleksi
menunjukkan konsep 2 terpilih.
TABLE III. KOMBINASI KONSEP
Metode
Proses pelarutan gas
pengawetan tahu
dalam air
Perendaman tahu
Sparger (blanketing)
dengan air jenuh O2

Menerapkan metode
pengawetan pada tahu

Pengalir air
jenuh

Tempat
penampungan

Air jenuh O2 + tahu

Pipa

Kaleng blek

Campuran 3 gas + tahu

Saluran beton
permanen

Chamber
machine

Tangki
Perendaman tahu
dengan campuran 3
gas
Perendaman dengan
larutan ekstrak herbal

Vacuum Chamber
(blanketing)

Perendaman manual

Larutan ekstrak herbal +
tahu

Perendaman dengan
formalin
Keterangan:

Ember kecil

Formalin + tahu
Kombinasi 1
Kombinasi 2
Kombinasi 3

Penilaian rinci hanya dilakukan untuk konsep 1,2 dan 3
dengan menggunakan pembobotan nilai berdasarkan kriteria
dari teknologi yang diprediksi mempengaruhi kinerja dari
teknologi.
Hasil penilaian konsep menunjukkan konsep 2 sebagai
konsep unggulan yaitu teknologi pengawetan tahu berdasarkan
metode pelarutan gas O2 dalam air atau dapat disebut sebagai
alat penghasil air jenuh O2 yang akan dikembangkan untuk
fase perancangan dan pengembangan produk berikutnya.

Chunk dari alat penghasil air jenuh O2 terdiri dari 6(enam)
sebagai berikut:
Sumber air, kelompok komponen yang berfungsi sebagai
bak penampungan air sebagai material dasar.
Sumber gas, kelompok komponen yang berfungsi sebagai
penyuplai dan pengatur inputan gas O2.
Material pembuatan air jenuh O2, kelompok komponen
yang berfungsi sebagai lokasi tercampurnya air dengan gas.
Proses pecampuran material pembuatan air jenuh O2,
kelompok komponen yang berfungsi sebagai alat pelarut gas
dalam air. Komponen yang dipergunakan pada proses
pencampuran ini adalah instalasi pipa, instalasi gas, dan
sparger.
Penampungan, kelompok komponen yang berfungsi
sebagai wadah penyimpanan air jenuh O2.
Rangka, kelompok komponen yang berfungsi sebagai
pondasi bagi wadah dan bak penampungan sehingga ketika air
dan gas O2 diputar mampu menahan beban wadah, air dan gas.
Setelah arsitektur produk terbentuk selanjutnya dilakukan
pembuatan desain industri dengan kembali dilakukan
penyebaran kuestioner untuk membuat tabel desain industri
alat penghasil air jenuh O2 yang dinilai kriteria ergonomis dan
estetikanya oleh narasumber. Desain industri alat penghasil air
jenuh O2 menunjukkan keamanan saat pengoperasian
teknologi, hasil pengawetan tahu dan kemudahan dalam
perakitan menjadi perhatian konsumen. Sehingga dalam
rancangan rinci harus diutamakan ketiga kriteria tersebut.
D. Perancangan Rinci
Keluaran dari perancangan rinci adalah rancangan dari alat
penghasil air jenuh O2 dan estimasi rincian biaya produksi dan
perakitan. Konsep 2 yang telah terpilih melalui matrik
penilaian dibuat rancangannya sebagai berikut:

C. Perancangan Tingkat Sistem
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2.

3.

Dilakukannya proses secara berkali-kali pada gambar
4 agar nilai dari amonia, BOD, dan COD berkurang.
Serta dilakukan pendesaianan tambahan untuk
mendapatkan hasil yang optimal agar bisa
mendapatkan air limbah yang sesuai dengan peraturan
pemerintah.
Pengambungan / pencampuran antara limbah cair
dengan oksigen, supaya bisa mendapatkan hasil
limbah cair menjadi air yang dapat dibuang langsung
kedalam sungai.
DAFTAR PUSTAKA

Gambar 4. Rancangan Alat Penghasil Air Jenuh O2

Faktor-faktor yang diamati terbagi atas faktor kontrol dan
faktor gangguan. Dalam metode taguchi keduanya perlu
diidentifikasi dengan jelas sebab pengaruh antar kedua faktor
tersebut berbeda.
TABLE I. faktor kontrol yang berpengaruh pada perancangan limbah cair
tahu

No
1
2
3
4
5
6
7

Faktor Kontrol
Bil Reynold yg Komprosibel
Suhu air / tekanan
Diameter pipa
Diameter venturi
Kecepatan aliran fluida
Kecepatan oksigen
Kecepatan Pompa
IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan :
1. Limbah cair tahu memiliki suhu 37-45 0C, kekeruhan
535-585 FTU, warna, 2.225-2.250 Pt. Co, amomia
23,3-23,5 mg/l, BOD5 6000-8000 mg/l dan COD
7.500-14.000 mg/l yang ada untuk saat in Sementara
Kepmen LH No. 51/MENLH/10/1995 menetapkan
limbah cair industri yang diperbolehkan Mengurangi
nilai amonia menjadi 1-5 mg/l, BOD 50-150 mg.l dan
COD 100-300 mg/l.
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Abstract—The aims of this study is to utilize brine from wells in
cluster 5, which will be injected back to the ground. Through a
cycle, the brine is used to heat the retrograde working fluid to
produce power where the cycle is called a binary cycle that has not
yet exist in Lahendong. Binary cycle was analyzed by energy,
exergy and thermoeconomic method to know the process cycle,
plant installation costs and to increas the exergetic efficiency of the
cycle. Result of binary cycle analysis showed that the retrograde Npentane is the best working fluid with the power generated 4.593
MW, while the results of and exergy and thermoeconomic analysis
show that the amount of investment required for the installation is
$5.62 x 103 and the average electricity sale is 3.33 ¢ / kWh. Based
on the thermoekonomic calculations that the turbine component
have largest value of
with $173.90 / h, and therefore
this component is considered to be modified.
Key words: geothermal, binary cycle, energy, exergy and
thermoeconomic

I. PENDAHULUAN

S

aat ini dunia sedang mengalami permasalahan
lingkungan, khususnya masalah perubahan iklim yang
disebabkan oleh pemanasan global. Salah satu
penyebab dari pemanasan global adalah terjadinya
pengaruh efek rumah kaca. Penyebab utama dari hal ini adalah
pemakaian bahan bakar fosil baik dalam pemakaian rumah
tangga, industri dan pembangkitan daya. Energi fosil atau fuel
fossil di dunia persediaanya semakin menipis dengan kata lain
jika kita terus menggunakan energi ini maka sebagai energi
yang tidak terbarukan, suatu saat akan habis. Negara –negara
di dunia tengah mengupayakan penggunaan energi alternetaif
terbarukan, yang selain ramah lingkungan juga mempunyai
jangka waktu yang lama dalam pemanfaatannya.
Di Indonesia Salah satu energi alternatif yang paling
potensial adalah dengan memanfaatkan energi panas bumi.
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
memanfaatkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang
berasal dari perut bumi sebagai sumber energinya energi ini

sangat potensial karena ketersediaanya di Indonesia yang
berlimpah yaitu 27189 MWe, dengan pemanfatan 1189 MWe
yang nota bene baru sekitar 4,3 % [1]. Usaha pemerintah
dalam peningkatan produksi geothermal terlihat dalam
Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang salah satunya
mengupayakan agar produksi geothermal di Indonesia
nantinya pada tahun 2025 mencapai target 33% atau sekitar
9000 MWe [2].
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
lahendong adalah salah satu pembangkit di Indonesia yang
terus melakukan pengembangan pemanfaatan panas bumi
dengan produksi PLTP unit 4 dan perencanaan unit 5 dan 6.
Brine yang dihasilkan pada cluster 5 sebesar 800 T/h yang
digunakan oleh PLTP unit 3 Lahendong hanya sebesar 175
T/h sisanya dengan jumlah yang cukuo besar 625 T/h
diinjeksikan lagi kedalam tanah [3]. Brine yang diinjeksikan
kembali kedalam tanah masih mempunyai potensi energi
yang sangat besar guna penambahan produksi listrik dengan
cara menambahkan sistem pembangkit siklus biner sebagai
pembangkit tenaga listrik.
Dengan alasan diatas analisis siklus biner berupa analisis
termoekonomi sangat perlu untuk dikembangkan guna
mengetahui bagaimana siklus biner yang optimum untuk
kondisi PLTP Lahendong serta mengestimasi total biaya yang
diperlukan guna instalasi serta operasi pembangkit siklus biner
sekaligus harga jual listrik rata-rata yang dihasilkan
perkilowatnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk
mengevaluasi komponen-komponen yang harus dimodifikasi
guna peningkatan efisiensi eksergi siklus.
II. LANDASAN TEORI
A. Energi Panas Bumi
Energi panas bumi adalah energi panas yang tersimpan
dalam bentuk batuan atau fluida yang terkandung di bawah
permukaan bumi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk
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pembangkit listrik di Itali sejak tahun 1913 dan di Selandia
Baru sejak tahun 1958. Pemanfaatan energi panas bumi untuk
sektor nonlistrik (direct use) telah berlangsung di Islandia
sekitar 70 tahun lalu. Meningkatnya kebutuhan akan energi
serta meningkatnya harga minyak, khususnya pada tahun 1973
dan 1979 telah memacu negara‐negara lain, termasuk Amerika
Serikat untuk mengurangi ketergantungan mereka pada
minyak dengan cara memanfaatkan energi panas bumi [4].
Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat
besar. Penyelidikan energi panas bumi di Indonesia dimulai
sekitar tahun 1920 dan pengusahaannya berkembang dari
tahun ke tahun sehingga distribusi geothermal di Indonesia
sampai tahun 2009, yang terbanyak terdapat di pulau Jawa
sebesar 1117 MWe dengan total produksi 1189 MWe [2].
B. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong
Area Lahendong terletak di Kota Tomohon Sulawesi
Utara sekitar 20 km dari ibukota Manado. Area Lahendong
yang dioperasikan sejak tahun 2001 diawali dengan
pengoperasian PLTP Unit-1 sebesar 20MW. Pengembangan
Unit PLTP berikutnya yang telah dirintis sejak tahun 2004 kini
telah membuahkan hasil dengan telah dioperasikannya PLTP
Unit-2 20 MW sejak awal tahun 2007, sedangkan PLTP Unit3 sudah beroperasi secara komersial pada 2009, sehingga akan
menjadikan total kapasitas terpasang di Area Lahendong
menjadi sebesar 60 MW. Pada gambar 2 dapat kita lihat tiga
lokasi sumur (Cluster 13, 4 dan 5) area geothermal Lahendong
yang mensuplai tiga unit PLTP (PLTP unit I, 2 dan 3),
sedangkan PLTP unit 4 disuplai sebagian dari cluster 5.
Sebagian dari Pengembangan proyek Lahendong Unit 4 sudah
menyelesaikan pemboran sebesar 4 sumur. PLTP Lahendong
merupakan unit pembangkit terbesar dan memberikan
kontribusi sistem kelistrikan di Sulut sebesar 40 persen [1].

C. Konsep Termodinamika
Saat ini siklus biner menjadi tipe pembangkit geothermal
dengan jumlah unit terbanyak yaitu 162 unit beroperasi di 17
Negara atau 32 % dari jumlah total pembangkit geothermal di
Dunia. Dari segi besar daya yang dibangkitkan yaitu sejumlah
373 MW atau hanya sekitar 4 % dari total energi geothermal
yang dibangkitkan di Dunia [5].
1.

Potensi Pengkistralan /Pengendapan Silika (SiO2)
Silika (SiO2) adalah mineral yang paling sering ditemui
pada geofluid dalam hal ini fluida geothermal. Konsentrasi
silika dalam reservoir dikorelasikan dengan temperatur
geofluid menggunakan kelarutan konsentrasi quartz fluida
sebagai fungsi temperatur. Silika mempunyai dampak yang
signifikan dalam proses pengolahan fluida geothermal (brine)
yang nanti akan digunakan sebagai sumber energy pembangkit
tenaga. Brine pada pembangkit geothermal baik siklus cetus
maupun biner berpotensi terjadi pengendapan jika brine
mengandung silika dengan kelarutan (s) yang rendah,
kelarutan fluida ini sangat bergantung pada temperatur,
semakin tinggi temperatur brine maka kelarutannya juga akan
tinggi, dan sebaliknya jika temperatur brine mencapai
temperatur rendah tertentu maka kelarutannya akan turun
sehingga memungkinnya terjadi pengendapan silika (SiO2).
Potensi pembentukan silika pada siklus biner ditentukan oleh
besar SSI yaitu skala pembentukan silika pada siklus biner,
dengan SSI >1 akan terjadi potensi pembentukan silika
sehingga harus SSI ≤ 1 agar aman terhadap pengendapan
silika [5].
Konsentrasi silika dalam brine di reservoir:
(1)
Konsentrasi silika hasil ekstraksi separator utama:
(2)
Kelarutan silika melewati heat exchanger:
(3)
Skala pengkistralan silika melewati heat exchanger:
(4)
Dimana Tres adalah temperatur brine di sumur dan T
adalah temperatur brine keluar heat exchanger (Tbrine,out )
dengan satuan K sedangkan s adalah kelarutan silika dalam
brine dengan satuan part per million (ppm).

Gambar 1. Area Geothermal Lahendong [1]
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2.

Siklus Biner
Siklus biner menggunakan fluida kerja yang menyerap
panas dari sumber panas dalam hal ini brine bertemperatur
tinggi lewat pada exchanger 1 sehingga menyebabkan fluida
kerja menjadi uap bertekanan tinggi kemudian di ekspansi di
turbin yang dihubungkan dengan generator. Uap tekanan
rendah hasil ekspansi kemudian dikondensasikan di heat
exchanger 2 menggunakan condenser berpendingin air
sehingga berubah fase dari uap ke cair. Setelah melewati heat
exchanger 2, fluida kerja cair dipompa dengan tekanan tinggi
kembali ke heat exchanger 1. Urutan proses siklus biner dapat
kita lihat lebih jelas pada gambar 2 dan 3 dibawah ini. [6].
.

daerah super panas (proses b-f) sehingga efisiensi turbin tidak
berkurang akibat ekspansi pada daerah basah, sedangkan
fluida normal akan mengalami ekspansi pada daerah basah
atau pada daerah campuran antara fasa cair dan gas sehingga
membentuk kurfa negative. (prose c-g) [5].

Gambar 4. Diagram T-s yang menunjukan sifat kontras antara kurva normal
dan kurva retrograde (DiPippo,2007)

D. Analisis Energi

Gambar 2. Skema siklus biner sederhana pada sebuah pembangkit

Hukum pertama termodinamika memperkenalkan konsep
energi dalam dan menghasilkan prinsip kekekalan energi.
Hukum ini menegaskan keekuivalenan perpindahan kerja dan
kalor sebagai bentuk interaksi yang memungkinkan. Hukum
termodinamika pertama menyatakan bahwa energi tidak dapat
diciptakan dan dimusnahkan tetapi hanya dapat diubah dari
satu bentuk ke bentuk yang lain. Prinsip tersebut juga dikenal
dengan istilah konservasi energi. Hukum pertama dapat
dinyatakan secara sederhana; selama interaksi antara sistem
dan lingkungan, jumlah energi yang diperoleh sistem harus
sama dengan energi yang dilepaskan oleh lingkungan. Enegi
dapat melintasi batas dari suatu sistem tertutup dalam dua
bentuk yang berbeda : panas (heat) dan kerja (work).
Perhitungan laju kesetimbangan energi dan eksergi pada
setiap titik (kondisi aliran), eksergi destruksi tiap komponen
dapat dirumuskan sebagai berikut:
(5)

Gambar 3. diagram T-s dan P-h siklus biner sederhana

Pemilihan fluida kerja biner (retrograde)
Pemilihan fluida kerja sangat di pengaruhi oleh desain
siklus biner yang kita rencanakan. Fluida kerja yang dipilih
adalah fluida kerja yang termasuk dalam retrograde dimana
retrograde ini adalah hidrokrabon yang bila diekspansi pada
turbin akan berada pada daerah super panas sehingga Npentane, N-butane, isobutane dan isopentane adalah fluida
yang dipilih untuk analisis ini. Pada Gambar 4, terlihat
perbedaan yang menyolok antara kurva ekspansi (kurva
positif) retrograde dengan fluida lain yang bukan retrograde
(fluida normal) dimana ekspansi retrograde berada pada

dimana adalah laju energi (kW), adalah laju aliran massa
(kg/s) dan adalah entalpi spesifik (kJ/kg)

3.

E. Analisis Eksergi
Eksergi adalah kerja berguna teoritis maksimum (kerja
poros atau listrik) yang diperoleh sebagai interaksi sistem
terhadap kesetimbangan perpindahan panas yang terjadi
dengan lingkungan. Atau, eksergi adalah kerja berguna teoritis
minimum yang diperlukan untuk membentuk suatu kuantitas
materi dari substansi yang ada di lingkungan [7].
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Perhitungan laju kesetimbangan eksergi pada setiap titik
(kondisi aliran), eksergi destruksi tiap komponen dapat
dirumuskan sebagai berikut:
(6)
dimana
adalah laju eksergi (kW),
adalah entalpi
dead state (°C),
adalah entropi spesifik (kJ/kgK) dan
adalah entropi pada kondisi dead state (kJ/kgK).
Eksergi destruksi tiap komponen ditentukan dengan
persamaan:

adalah eksergi destruksi input komponen (kW) dan
adalah eksergi destruksi output komponen (kW).

(1)

( 2)

( 3)

( 4)

(5)

(6)

(7)

CARRYING
CHARGES

TOTAL
REVENUE
REQUIERMEN
T (TRR) OR
TOTAL
PRODUCT COST

OTHER TAXES
AND
INSURANCES

F. Analisis ekonomi
Sebuah proyek desain sistem termal yang lengkap
membutuhkan estimasi biaya utama yang terkait dalam proyek
(misalnya investasi modal total, biaya bahan bakar, belanja
operasi dan perawatan, biaya akhir produksi). Biaya total
sebuah item terdiri atas biaya tetap (fixed cost) dan biayabiaya variabel (variable cost). Fixed cost merupakan biayabiaya yang tidak hanya tergantung pada laju produksi tetapi
juga biaya untuk depresiasi, pajak fasilitas, asuransi,
perawatan dan penyewaan. Variable costs adalah biaya-biaya
yang bervariasi secara langsung dengan volume dari output
seperti biaya-biaya untuk material, buruh, bahan bakar dan
daya listrik.
Perhitungan total modal investasi, biaya operasi dan
perawatan serta biaya produk melalui analisis ekonomi
menggunakan metode perhitungan [7] dengan modal investasi
30% dari common equity dan 70% dari debt
Total kebutuhan pendapatan tahunan adalah jumlah dari
delapan modal pemulihan total (TCR), laba minimum atas
investasi (ROI), pajak pendapatan (ITX), pajak lain-lain dan
asuransi (OTXI), biaya bahan bakar (FC) serta biaya operasi
dan perawatan (OMC).

(9)

RETURN ON DEBT

INCOME TAXES

adalah eksergi destruksi komponen (kW),

TRR j  TCR j  ROI j ,ce  ROI j ,ps  ROI j ,d  ITX j  OTXI j  FC j  OMC j

RETURN ON EQUITY
MINIMUM
ACCEPTABLE
RETURN

(7)
mana

CAPITAL RECOVERY
(TR)
(DEPRECIATION)

(8)

(8)

OPERATING AND
MAINTANANCE COS

EKSPENSE
S
ACCEPTA
BLE dari
biaya-biaya)
RETURN

Gambar 5. Kategori pendapatan (kategori
metode
kebutuhan pendapatan pada analisis ekonomi.

Biaya operasi dan perawatan rata-rata serta Carrying
charges dihitung dengan persamaan dibawah ini:
(9)
(10)

CCL = TRRL – FCL – OMCL

Varibel varibel ekonomi dihitung dengan persamaanpersamaan [7]:
(11)
(12)
Dimana
adalah faktor pengembalian modal,
adalah tingkat bunga internal tahunan 10%, n adalah masa
operasi pembangkit yaitu 30 tahun, k adalah faktor rata-rata,
dan
adalah nilai eskalasi pertahun 4 % [8]. Sedangkan
biaya jual produk didapatkan dengan asumsi load factor 0,85
(7446 h/year )sehingga :
(13)
(14)
Ilustrasi penerimaan yang dibutuhkan selama operasi
pembangkit dapat kita liha pada Gambar 6 dibawah ini.

Ilustrasi total pendapatan yang dibutuhkan pada analisis
ekonomi dapat kita lihat pada Gambar 5 dibawah ini.
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III. METODE PENELITIAN

Gambar 6. Ilustrasi skala waktu yang digunakan untuk analisis tahun demi
tahun dan perhitungan biaya-biaya rata-rata (n=20 thn)

A. Tempat Penelitian
Untuk jangka waktu operasi tertentu yang direncanakan
dari sebuah proyek maka lama waktu pengembalian modal
investasi (payback period) dapat dihitung berdasarkan
persamaan:
(11)
0  P  CF  P A , i %, n 

PLTP unit 3 Lahendong dan Cluster 5 Pertamina
Geotermal Energi (PGE) Lansot, Tomohon Sulawesi Utara.
B. Prosedur Penelitian

G. Analisis termoekonomi

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam
penelitian ini meliputi:

Perhitungan variabel-variabel biaya terkait aliran eksergi
dan non eksergi setiap komponen menggunakan persamaanpersamaan dibawah ini [7].
Persamaan keseimbangan biaya :

1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta
mengutip teori dan data sekunder dari referensi yang berkaitan
dengan analisis dan analisis termoekonomi.

(15)
adalah biaya produk dari komponen ($/h) ,

(16)
adalah biaya

input komponen serta($/h)
adalah total investasi
komponen yang merupakan penjumlahan dari biaya investasi
(
) serta biaya operasi dan perawatan (
) ($/h).
dihitung dengan bantuan persamaan :
(17)
adalah biaya rata-rata carrying charges,
adalah biaya
operasi dan perawatan rata-rata,
adalah biaya pembelian
komponen,
adalah biaya total pembelian semua
komponen, dan adalah lama operasi pembangkit selama satu
tahun dengan factor kapasitas 0,85, besar
adalah 7446
Jam/Tahun.
(18)
(19)
merupakan biaya rata-rata perunit eksergi ($/GJ), subskrip
F dan P menandakan input dan output dari komponen.
Biaya pemusnahan eksergi:
(20)
Beda biaya relatif dari k komponen :
(21)

2. Pengolahan dan analisis data
Pengolahan data termodinamika dibantu dengan
perangkat lunak EES Engineering Equation Solver [9] untuk
analisa temperatur keluar heat exchanger yang aman bagi
potensi pengendapan silika (SiO2) serta menjalankan simulasi
siklus biner untuk Penentuan fluida kerja biner terbaik
diantara empat fluida kerja biner yang di simulasikan yaitu, Npentane, Isopentane, N-butane dan Isobutane. Analisa
selanjutnya mengikuti langkah langkah dibawah ini:

 Perhitungan laju kesetimbangan energi dan eksergi pada
setiap titik (kondisi aliran).

 Perhitungan total modal investasi, biaya operasi dan
perawatan serta biaya produk melalui analisis ekonomi
menggunakan metode perhitungan [7]

 Perhitungan variabel-variabel biaya terkait aliran eksergi
dan non eksergi setiap komponen.
Selanjutnya dilakukan analisis dengan mengevaluasi hasil
perhitungan untuk melakukan pembahasan dengan meninjau
variabel-variabel yang dapat menurunkan biaya produksi
secara keseluruhan serta meningkatkan efisiensi eksergetik.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Skala Pembentukan silika (SiO2)
Pada Tabel 1 dapat kita lihat hasil perhitungan skala
pengkristalan silika dengan temperatur reservoir 250 °C
menghasilkan temperatur brine keluar heat exchanger (Tbrine,out
) yang aman dan optimum adalah 146,7 °C dengan skala
pengkistralan silika (SSI) ± 1

Faktor eksergonomik:
(22)
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Grafik perbandingan daya terhadap Tbrine,out
antara
isopentane dan N-pentane yang hasilnya menunjukan Npentane adalah fluida kerja yang terbaik karena
membangkitkan daya turbin yang lebih tinggi yang dapat kita
lihat pada Gambar 8.
Grafik perbandingan daya terhadap Tbrine,out antara
isopentane dan N-pentane yang hasilnya menunjukan Npentane adalah fluida kerja yang terbaik karena
membangkitkan daya turbin yang lebih tinggi yang dapat kita
lihat pada Gambar 8.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Skala Pembentukan Silika
(SiO2)
No

Tbrine, out (°C)

s (ppm)

SSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

70
81,7
92,22
103,3
114,4
125,6
136,7
146,7
158,9
170

233,4
271,5
313,6
359,9
410,3
464,8
523
578,8
650
718

2,483
2,134
1,847
2
1,412
1,247
1,108
1,001
0,8913
0,8069

V. Pemilhan Fluida Kerja Terbaik
Untuk mendapatkan fluida kerja langkah pertama yang
dilakukan adalah mensimulasikan siklus biner menggunakan
empat fluida kerja (Isopentane, N-pentane, Isobutane dan Nbutane) dengan mengguanakan syarat batas Tbrine,out ≥ 146,7
°C .
Grafik hasil simulasi siklus biner menggunakan fluida
kerja Isopentane, N-pentane, Isobutane dan N-butane
didapatkan fluida kerja yang dapat mengekstraksi brine pada
range Tbrine,out ≥ 146,7 °C adalah Isopentane dan N-pentane.
Simulasi siklus dilakukan dengan variasi temperatur
evaporator (TEV) dapat kita lihat pada gambar 7. Secara jelas
terlihat bahwa fluida kerja N-pentane dan Isopentane
memenuhi syarat sedangkan N-butane dan Isobutane tidak
memenuhi syarat karena tidak Tbrine,out berada dibawah syarat
batas 146,7 °C.

Tbrine,out = 146,7 °C

Diterima

Tidak
diterim
a

Gambar 7. Grafik hasil hasil simulasi siklus biner menggunakan fluida kerja
Isopentane, N-pentane, Isobutane dan N-butane [9]

Gambar 8. Grafik hasil hasil simulasi siklus biner menggunakan fluida kerja
Isopentane, N-pentane, Isobutane dan N-butane [9]

Analisis termodinamika untuk menentukan fluida kerja
terbaik dilakukan dengan data brine masuk heat exchanger
(Tbrine,in) 180,0 °C dan laju aliran massa
173,6 kg/s syarat
Tbrine,out = 146,7°C serta asumsi-asumsi berupa.
Temperature udara (dry) di Lahendong 28 °C , dengan
kelembapan udara 0,76 serta tekanan 1 Atm [6]. Rugi tekanan
pada serta perubahan energy potensial dan kinetik system
diabaikan pada setiap operasi siklus, untuk mempermudah
analisa termodinamik [5]. Efisiensi isentropic turbin 0,85,
umumnya referensi isentropik turbin berada pada rentang 0,70,9 [10] dan pada simulasi siklus biner ini diambil efisiensi
0,85 dan nilai ini sudah banyak digunakan secara umum pada
perancangan turbin. Efisiensi pompa 0,75 dan kipas 0,65 [11].
Kenaikan temperature pada air pendingin kondensor 10 °C.
Pinch point 5 °C untuk heat exchanger.
2,8 °C yaitu
beda minimum antara temperature kondensor dan tempratur air
keluar kondensor
[4]. Siklus biner
menggunakan menara pendingin yang adiabatic tipe wet
cooling tower, yang menggunakan udara sebagai pendingin air,
dan pada tipe ini diperlukan tambahan air (make up water).
Temperature air pendingin meninggalkan menara pendingin
sama dengan temperature udara kering 28 °C. Cbrine =
4,197 kJ/kgK, Cwater= 4,184 4,197 kJ/kgK
B. Analisis Energi
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Hasil simulasi termodinamika siklus biner fluida kerja Npentane dapat kita lihat pada Gambar 9 dibawah ini.
T3= 163.8 C

Tbrine,in= 180.8 C

P3= 2018
[kPa]

Wfan = 66,64 kW
Ta, out= 163,8 C

T4= 89.1 C

TCW,out= 38 C
=690 kg/s

T2= 42.17 C

Ta, in= 28 C
Tbrine,out= 146 C

Pc= 119.4 kPa

T1= 40.8 C

Kerja N-pentane

C. Analisis Eksergi

WT = 4593,4 kW
Wp, wf = 226,8 kW

Wnet = 4117,2 kW
T3ev= 163,8 C

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis Energi Dari Siklus Biner Fluida

= 47,65 kg/s

Siklus biner dengan N-pentane sebagai fluida kerja
seperti pada Gambar 10 terdapat empat jenis fluida yang
berbeda yaitu, brine, N-pentane , air pendingin dan udara
sehingga kita harus menetapkan kondisi dead state untuk
masing-masing fluida. Pada siklus yang menggunakan menara
pendingin basah sebaiknya menggunakan temperatur bola
basah sebagai dead state karena merupakan temperatur
terendah siklus [5].
Hasil perhitungan keseimbangan eksergi per aliran siklus
biner fluida kerja N-pentane dapat kita lihat pada Tabel 3
dibawah ini.

TCW,in= 28 C

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis Energi Dari Siklus Biner Fluida Kerja
N-pentane

Gambar 9. Hasil perhitungan simulasi siklus biner fluida kerja N-pentane

Untuk keperluan analisis tahap selanjutnya maka skema
siklus biner fluida kerja N-pentane disederhanakan seperti
pada Gambar 10. Angka 5, 6 dan masing-masing adalah daya
turbin, daya pompa fluida kerja seta daya pompa air
pendingin.

Stream
hs_1
hs_2
hs_3
1
2
2'
3
4
c1
c2
c3

Substance
brine
brine
brine
N-pentane
N-pentane
N-pentane
N-pentane
N-pentane
water
water
water

T(°C)
180.8
168.8
146.7
40.8
42.17
163.8
163.8
89.1
28
28
38

(mw)
23.321
20.147
14.867
0.060981
0.1215
3.601
6.71
1.438
0.07461
0.194
0.8086

Khusus untuk udara yang mendinginkan air pada menara
pendingin tidak dibahas karena input dan outputnya langsung
terhadap lingkungan sehingga nantinya pada perhitungan
pembiayaan eksergi akan diasumsi tidak memakan biaya (C
($/h) = 0) [8].Setelah mendapatkan eksergi destruksi peraliran
dengan mudah kita dapatkan eksergi destruksi perkomponen
Tabel 4. Eksergi Destruksi Perkomponen Siklus Biner Fluida Kerja Npentane
Exergy destruction
Components
Gambar 10. Skema aliran siklus biner kerja N-pentane yang disederhanakan

Penyederhanaan simbol untuk tiap aliran sistem siklus
biner bertujuan untuk mempermudah pada analisis-analisis
selanjutnya.
Hasil perhitungan keseimbangan energi per aliran siklus
biner fluida kerja N-pentane berdasarkan Gambar 10 dapat
kita lihat pada Tabel 2.
Stream

Substance

hs_1
hs_2
hs_3
1
2
3,ev
3
4
c1
c2
c3

brine
brine
brine
N-pentane
N-pentane
N-pentane
N-pentane
N-pentane
water
water
water

T
(°C)
180.8
168.8
146.7
40.8
42.17
163.8
163.8
89.1
28
28
38

173.6
173.6
173.6
47.65
47.65
47.65
47.65
47.65
506.96
506.96
506.96

enthalpy
(kJ/kg)
766.8
714.2
615.3
151.9
156.1
491.2
690.47
594
117.37
117.77
159.256

(MW)
133.12
123.99
106.82
7.20
7.50
23.41
33.00
28.30
59.50
59.706
80.74

Turbin
Evaporator
Preheater
Condenser
Working fluid pump
Cooling water pump
Total

Rate (kW)

Percentage (%)

679
65
1800.5
643.03
166.3
63.1
3416.93

19.87
1.90
52.69
18.82
4.87
1.85
100

D.Analisis Ekonomi
Analisis ekonomi dimulai dengan menentukan perkiraan
biaya-biaya yang diperlukan dalam instalasi pembangkit yaitu
modal investasi yang dapat dirangkum dalam tabel 5 dibawah
ini.
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Komponen
Turbine 2
Evaporator
Preheater
Condenser
Cooling tower
Cooling water pump
Working fluid pump
Other plant
equipment

PEC

O&M

707.95
38.85
78.75
117.6
231
89.25
79.8

54.159 (2% of PEC)
3.885 (10% of PEC)
7.875 (10% of PEC)
4.704 (4% of PEC)
11.55 (5% of PEC)
1.785 (2% of PEC)
1.596 (2% of PEC)

33.6

0.672 (2% of PEC)

Total

86.226

Tabel 5. Perkiraan Biaya Investasi Pembangkit listrik Siklus Biner Fluida
Kerja N-pentane Area GEOTHERMAL Lahendong (semua biaya
dinyatakan Dalam 103 Dollar Pertengahan tahun 2012) [7], [8], [12].

I. Fixed Capital Invesment (FCI)
A. Direct costs
1. onsite cost
Purchased equipment costs (PEC)
1
Turbine
2
Evaporator
3
Preheater
4
Condenser
5
Cooling tower
6
Cooling water pump
7
Working fluid pump
8
Other plant equipment
Total Purchased-Equipment Costs (PEC)
Piping (7% PEC)
Installation of equipment (6% PEC)
Instrumentation (4% PEC)
Electric and equipment (4% PEC)
Total Onsite Costs
2. offsite cost
Land (Negliable)
Civil structural and facilities (3 % PEC)
Service facilities (5% PEC)
total offsite cost
Total direct cost
B. Indirect costs
Construction (3% DC)
Engineering and supervision (6 %PEC)
Contingency (2% PEC)
Total Indirect Costs
Fixed Capital Invesment (FCI)
II. Other Outlays
Startup costs - SU (1% FCI)
Working capital – WC (3% PEC)
Allowance for funds used during
construction (AFUDC (15%FCI)
Total Other Outlays
Total Capital Investment (TCI)
IV. Total Pre-operation
Plant – Facilities Investment (FCI-land)
Escalated PFI (4% per year) 2015
Escalated Start up Cots
Escalated Working Capital
Total Net Outlay
Escalated AFUDC (4% per year)
Total Investment
Total Depreciable Capital Investment

2707.95
38.85
78.75
117.6
231
89.25
79.8
33.6
3376,8
236.376
202.608
135.072
135.072
776.664
0
101.304
168.84
270.144
4,356.072
130.6821
202.608
67.536
400.826
4,756.898
47.569
101.304
713.5347
862.4077
5619.306
5,699.998
6,313.083
53.5086
116.21
6,482.8
415.81
6,898.61
6,366.592

Biaya operasi dan perawatan (O & M) pembangkit
ditentukan berdasarkan fraksi harga perkomponen yang dapat
kita lihat pada Tabel 6 dibawah ini.[8]
Tabel 6. Total O & M Berdasarkan Fraksi PEC Komponen (dalam ribu
Dollar) [8].

Dengan laju inflasi 5 %/tahun dan menggunakan
persamaan (8)-(14) kita dapatkan
,

,

serta

,

harga

jual

listrik rata-rata (MPUC)
.
Periode Waktu Pengembalian (Payback Period) dihitung
berdasarkan total modal investasi (TCI) = $5,619 x 106,
Pendapatan rata-rata pertahun (TRRL,CU) = $1,131.3 x106 ,
Bunga (iff) = 13,2 %. Maka didapatkan (P/A, 10%,n) = 5,011.
Dari tabel bunga diketahui untuk I = 13% [13]: n = 8 ,P/A =
4,7988 dan n = 9, P/A = 5,1317 sedangkan dari tabel bunga
untuk I = 14% [13] diketahui, n = 9, P/A = 4,9464, serta, n =
10, P/A = 5,2161
Dengan demikian, melalui interpolasi diperoleh periode
waktu pengembalian (payback period) : n = 9
E. Analisis Termoekonomi
Hasil perhitungan termoekonomi didapatkan dengan

E F

E P

E D

cF

cP

(MW)

(MW)

(MW)

($/GJ)

($/GJ)

87.1
53.3

5.272
1.377

4.593
0.734

0.679
0.643

3.24
3.21

12.69
5.22

26.7

0.227

0.061

0.168

14.95

78.55

65.9
98.0

5.280
3.174

3.480
3.109

1.801
0.065

1.03
0.27

1.91
0.47

63.5

0.182

0.119

0.063

12.71

32.11

ε
Komponen
(%)
Turbin
Condensor
Pompa
fluida kerja
Preheater
Evaporator
Pompa air
pendingin

menggunakan persamaan (18)-(22) yang hasilnya dapat
dirangkum dalam Tabel 7 dibawah ini.
Tabel 7a. Hasil perhitungan termoekonomi CI
Komponen
Turbin
Condensor
Pompa
fluida kerja
Preheater
Evaporator
Pompa air
pendingin

C D

Z CI

($/h)

Z

 C D

($/h)

r
(%)

f
(%)

7.93
7.44

165.98
7.21

74.46
38.46

95.44
49.21

($/h)
173.90
14.65

9.07

4.89

80.96

35.04

13.96

6.67
0.06

4.83
4.83

46.04
42.09

42.00
98.71

11.49
4.89

2.89

5.47

60.42

65.46

8.36

F. Pembahasan
Pembentukan endapan kristal silika pada brine dengan
temperatur reservoir (Tres = 250 °C) akan terjadi pada heat
exchanger pada temperatur brine keluar (Tbrine,out < 146,7°C)
dengan skala pembentukan silika SSI < 1 , sehingga
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temperatur yang aman berada pada Tbrine, out ≥ 146,7 °C,
dengan skala SSI ≥ 1 hasil yang sama juga didapatkan pada [7]
sedangkan [14] mendapatkan hasil Tbrine, out ≥ 122 °C dengan
temperatur brine reservoir yang lebih rendah(Tres = 170 °C).
Fluida kerja N-pentane adalah yang terbaik karena
menghasilkan daya turbin aktual yang lebih besar dari
Isopentane pada Tbrine,out = 146,7°C dengan selisih daya turbin
aktual sebesar 13 kW, sehingga pada analisis selanjutnya
digunakan fluida kerja N-pentane. [7] mendapatkan isopentane
sebagai fluida kerja terbaik karena fluida kerja isopentane
memang secara umum menghasilkan selisih entalpi pada
turbin (Δh,kJ/kg) yang paling tinggi tetapi tidak meninjau
secara keseluruhan siklus dengan memperhitungkan laju
perpindahan panas pada heat exchanger, laju aliran massa
fluida kerja dan Tbrine,out yang diijinkan serta daya aktual turbin
(WT,act , kW).
Eksergi destruksi yang terbesar terdapat pada
evaporator sebesar 1,8 MW yang disebabkan oleh besarnya
laju aliran massa brine, kemudian eksergi destruksi terbesar
selanjutnya yaitu pada turbin 0.65 MW dikarenakan beda
temperatur fluida kerja yang masuk dan keluar turbin yang
cukup besar. Pada kondensor, exergi destruksinya hampir
sama dengan pada turbin yaitu sebesar 0,64 MW, walaupun
laju aliran massa air pendingin sangat besar, tetapi jumlah
eksergi yang masuk ke kondensor hanya sebesar 1,6 MW.
Hasil penelitian [8] energi destruksi terbesar turbin berada
pada peringkat kedua terbesar setelah kondensor, ini
dikarenakan laju aliran massa air pendingin yang besar
sedangkan laju aliran massa brine kecil. [12] mendapatkan
eksergi destruksi terbesar berada pada cooling tower akibat
laju aliran massa pendingin yang besar tetapi pada penelitian
ini menara pendingin tidak dianalisis karena asumsi biaya nol
(pada analisis termoekonomi) untuk aliran udara masuk dan
keluar menara pendingin. Total eksergi destruksi sebesar 3.42
MW dengan presentase eksergi destruksi masing-masing
komponen terbesar pada preheater (52,66 %) dan yang terkecil
pada pompa air pendingin (1,85 %) dan pompa fluida kerja
(1,9 %) dikarenakan kecilnya kenaikan temperatur fluida
yang masuk dan keluar pompa. [12] mendapatkan eksergi
destruksi terkecil juga pada pompa fluida kerja yaitu 4.7 %.
Berdasarkan data pada Tabel 4 , dengan total biaya
pembelian peralatan (PEC) sebesar $3,376.8 x 103 diperoleh
nilai total modal investasi (TCI) sebesar $5,619.306 x 106.
Dengan umur ekonomis pembangkit 30 tahun, serta fraksi
modal berasal dari equitas 30 % dan utang (70%) serta laju
eskalasi 4 % pertahun maka diperoleh biaya satuan listrik yang
disamakan (MPUC) $0,0333 /kWh (3.33 ¢/kWh), [12]
mendapatkan 5,8 ¢/kWh dengan data sumur yang sama
dengan penelitian ini tetapi menggunakan fluida kerja
Isopentane sedangkan [8] mendapatkan MPUC 5,07 - 7,55
U.S . ¢/kWh untuk kondisi Eropa dengan daya yang
dibngkitkan lebih kecil yaitu 0.8 MW, adapun harga patokan
tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral nomor 02 tahun 2011 sebesar 9,70
¢/kWh untuk pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) [15].
Adapun tingkat biaya yang berhubungan dengan modal
investasi dan operasi dan perawatan terbesar pada turbin yaitu
sebesar $165.98/h kemudian pada kondensor sebesar $7.21/h ,
serta pompa fluida kerja. Turbin dengan laju biaya investasi

yaitu $173.90/h , laju biaya eksergi destruksi terbesar $7,93/h
serta faktor eksergonomik cukup besar 87,1 % dipengaruhi
terutama oleh besarnya biaya pembelian (PEC) yang sangat
tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen yang lain.
Harga turbin ditentukan oleh beberapa faktor berupa
temperatur fluida masuk turbin (titik 3, Gambar 10), rasio
tekanan fluida masuk dan keluar turbin (p3/ p4) serta efisiensi
isentropic turbin (ηT) jadi besarnya biaya modal untuk
pembelian turbin dapat dikurangi
dengan menurunkan
setidaknya salah satu dari beberapa faktor tadi [7].
Komponen yang paling tinggi faktor eksergonomiknya
adalah evaporator (98.71 %) [8] juga mandapatkan hasil yang
sama, hal ini disebabkan kecilnya eksergi destruksi yang
terjadi pada komponen ini. Pompa fluida kerja memiliki faktor
eksergonomik paling kecil akibat biaya yang berhubungan
dengan komponen ini sebagian besar diperuntukan pada biaya
eksergi destruksi ditandai dengan biaya eksergi destruksinya
yang paling besar, hal ini dapat di tanggulangi dengan
mengurangi laju aliran massa fluida kerja atau dengan
membeli pompa dengan efisiensi yang lebih tinggi atau
dengan kata lain menaikan capital cost komponen [7]

V. KESIMPULAN
1. Siklus biner pada area geothermal Lahendong dengan
temperatur brine rata-rata pada reservoir (Tres) 250 °C,
memiliki potensi pembentukan endapan silika (SiO2) pada
temperatur brine ,TBrine,out <146,7 °C dengan skala
pembentukan silika (SSi) < 1. Fluida kerja yang memenuhi
syarat batas TBrine,out adalah fluida kerja N-pentane dan
Isopentane, dimana N-pentane menjadi fluida kerja yang
terbaik karena membangkitkan daya yang lebih tinggi dari
Isopentane, pada TBrine,out = 146,7 °C dengan temperatur
dan tekanan fluida kerja di evaporator secara berturut-turut
(Tev) 163,8 °C (Pev) 2018 kPa, laju aliran massa 47,65
kg/s, menghasilkan daya netto (Wnet) sebesar
4117,2
kW,dengan daya parasit (Wpar) sebesar 362,235 kW untuk
menggerakan pompa fluida kerja, pompa air pendingin
serta kipas pada menara pendingin.
2. Total eksergi destruksi pada siklus biner 3,57 MW dengan
eksergi destruksi terbesar pada preheater sebesar 1,8 MW
(52,66%) kemudian pada turbin 0,68 MW (19,8%) diikuti
oleh kondensor sebesar 0,64 MW (18,8%). Total modal
investasi (TCI) pembangunan dan operasi pembangkit
siklus biner pada area geothermal Lahendong sebesar $
5,62 x103 dengan eskalasi 4 %/tahun diperoleh harga jual
satuan listrik rata-rata (MPUC) untuk periode waktu 30
tahun sebesar
3,33 ¢/kWh. Tingkat biaya yang
berhubungan dengan modal investasi dan operasi dan
perawatan terbesar pada Turbin yaitu sebesar $173.90 /h
yang menjadi komponen yang dipertimbangkan untuk di
modifikasi.
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Abstrak—Penelitian ini bertujuan merancang dan membuat
model ekskavator dengan sistem pneumatik, membuat formulasi
kinematika, dan menguji model ekskavator dengan sistem
pneumatik. Metode penelitian mengikuti tahapan-tahapan
berikut. Tahapan perancangan dan pembuatan model
ekskavator dimulai dengan perencanaan yang meliputi
pemilihan bahan, aktuator, menentukan dimensi, cara kerja,
mekanisme, metode pengontrolan, membuat gambar kerja dan
gambar rancangan dalam dua dimensi dan tiga dimensi.
Kemudian, tahap pembuatan meliputi pembuatan mekanik,
elektronik, dan program pada mikrokontroler. Membuat
formulasi kinematika lengan-lengan model ekskavator dengan
sistem pneumatik berdasarkan perhitungan manipulator dengan
empat derajat kebebasan dan membuat analisis kinematika pada
mobile robot. Pengujian dilakukan pada lengan-lengan model
ekskavator dengan sistem pneumatik meliputi gaya yang terjadi
pada silinder pneumatik, gaya angkat dan tekan pada bucket,
kemampuan mengeruk material di lapangan dan untuk mobile
robot dilakukan pengujian error tracking lintasan. Hasil proses
perancangan dan pembuatan diperoleh dimensi utama untuk
mobile robot, yaitu jarak sumbu roda 167 mm, lebar track 188
mm, diameter roda 64 mm. Jarak kerja (working range) boom
307 mm, arm 105 mm, bucket 98 mm, total 500 mm. Berat total
3.560 gram. Dari kinematika lengan diperoleh posisi x, y, dan z
pada end effector xT=0.335m, yT=0.193m dan zT=0.310m.
Kecepatan
mobile
robot
diperoleh
xF=1.811rad/s,
yF=2.147rad/s, =2.8rad/s. Percepatan mobile robot diperoleh
xF=0.343rad/s2, yF=-0.029rad/s2, =0.243rad/s2. Gaya dorong
aktual silinder pneumatik pada tekanan 100 PSI, yaitu
Fmaju=3020gr, Fmundur=2150gr. Gaya angkat dan tekan aktual
bucket Fangkat=570gr, Ftekan=1060gr. Berat rata-rata mengeruk
material tanah 192.5gr. Error tracking lintasan untuk mobile
robot adalah lintasan 1 navigasi otomatis etotal=10.968mm,
manual etotal=12.905mm, lintasan 2 navigasi otomatis
etotal=13.900mm, manual etotal=11.522mm.
Kata kunci: pneumatik, ekskavator, silinder pneumatik, tekanan,
gaya

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Excavator (ekskavator) adalah alat berat yang terdiri dari
boom (bahu) lengan (arm), serta bucket (alat keruk) dan
digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin
diesel dan berada di atas roda rantai (trackshoe). Excavator
merupakan alat berat paling serbaguna karena bisa menangani
berbagai macam pekerjaan alat berat lain. Sesuai dengan
namanya (excavation), alat berat ini memiliki fungsi utama
untuk pekerjaan penggalian. Namun tidak terbatas itu saja,
excavator juga bisa melakukan pekerjaan kontruksi seperti

membuat kemiringan (sloping), memuat dumptruck (loading),
pemecah batu (breaker), dan sebagainya. [1].

Gambar 1. Excavator Komatsu PC200 Unit Standar [1].

Kemajuan teknologi dewasa ini membuat indusri-industri
modern berupaya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan
efektivitas produk-produk yang mereka hasilkan. Oleh karena
itu
industri-industri
modern
tersebut
memerlukan
pengotomatisasian secara kontinyu dan sistem yang banyak
digunakan pada saat sekarang ini adalah pneumatik. Hal ini
dikarenakan pneumatik mempunyai beberapa keuntungan yang
tidak dipunyai oleh sistem lain. Walaupun dewasa ini dunia
industri didalam pencapaian efisiensi yang tinggi,
menggabungkan sistem pneumatik dengan sistem elektrik,
elektronik, hidrolik, dan mekanik [4].
Dalam perkembangannya sistem pneumatik digabungkan
dengan sistem elektrik untuk mempermudah pengoperasian
yang disebut Sistem Elektropneumatik. Keuntungan
penggunaan komponen elektrik sebagai kontrol dari sistem
pneumatik adalah sinyal elektrik dapat ditransmisikan melalui
kabel secara mudah dan cepat dengan jarak yang jauh [4].
Pada penelitian ini konfigurasi model excavator dengan
sistem
pneumatik
dibuat
berdasarkan
robot
artikulasi/konfigurasi sendi lengan dengan empat derajat
kebebasan. Robot ini terdiri dari tiga lengan yang dihubungkan
dengan dua Revolute Joint. Elbow Joint menghubungkan Force
Arm dengan Upper Arm. Shoulder Joint menghubungkan
Upper Arm dengan Base [5].
Model excavator dengan sistem pneumatik menggunakan
kontrol loop terbuka atau umpan maju (feedforward control)
dapat dinyatakan sebagai sistem kontrol yang outputnya tidak
diperhitungkan ulang oleh kontroller. Keadaan apakah robot
telah benar-benar mencapai target seperti yang dikehendaki
sesuai referensi, adalah tidak mempengaruhi kerja kontroller
[6]. Persamaan Kinematika yang digunakan untuk mengetahui
posisi setiap sendi ketika model excavator melakukan gerakan
adalah metoda Denenvit-Hartenberg yang dikenal dengan DH
Parameter [7][8][9][10]. Gaya gesek pada silinder pneumatik
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ditentukan oleh pelumasan, tekanan balik, bentuk dari seal dan
sebagainya. Gaya torak efektif sangat berarti dalam
perencanaan silinder. Dalam perhitungan gaya torak efektif,
hambatan gesek harus diperhitungkan [11]. Analisa gaya
angkat pada silinder pengangkat telah dibuat pada excavator
320 menggunakan tiga jenis boom dengan berbagai posisi
diperoleh gaya berat maksimum yang terjadi adalah pada jenis
Reach boom dengan jenis stick R1.9C dengan Fr = 35154,56
kg, untuk jenis Mass boom dengan jenis stick M 2.4 C dengan
Fr = 34195,83 kg dan jenis VA boom dengan jenis stick M1.9
C dengan Fr = 36698,00 kg [12].
B. Rumusan Masalah




Bagaimana merancang dan membuat model excavator
dengan sistem pneumatik?
Bagaimana membuat formulasi kinematika model
excavator dengan sistem pneumatik?
Bagaimana menguji model excavator dengan sistem
pneumatik?

Gambar 2. Model excavator dengan sistem pneumatik

2) Tahapan pembuatan model excavator pneumatik
Secara garis besar, tahapan pembuatan model excavator
pneumatik dapat dilihat pada gambar 3.

C. Tujuan Rancang Bangun




Merancang dan membuat model excavator dengan
sistem pneumatik.
Membuat formulasi kinematika model excavator
dengan sistem pneumatik.
Menguji model excavator dengan sistem pneumatik.

D. Batasan Masalah
Pada penelitian ini, penulis membatasi beberapa hal, yaitu :
 Komponen model excavator dengan sistem pneumatik
dibuat dari pelat aluminium dan dapat mewakili
pergerakan lengan excavator.
 Beberapa komponen model excavator dengan sistem
pneumatik diperoleh dengan membeli.
 Membuat formulasi kinematika model excavator
dengan sistem pneumatik.
E. Manfaat Rancang Bangun



Mampu mendesain, membuat, mensimulasi dan
menguji model excavator dengan sistem pneumatik
Memberikan masukan, tambahan pengetahuan untuk
penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang
otomasi dan robotika.
II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Perancangan dan penelitian ini akan dilaksanakan pada
bulan Januari sampai juni 2014 di Workshop Jurusan Mesin
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
1) Mendesain model excavator dengan sistem pneumatik
Dari gambar 2 terlihat gambar model excavator yang akan
dibuat. Dari keseluruhan gambar terdapat beberapa komponen
yang diperoleh dengan membeli yaitu bagian roda, roda gigi,
motor DC dan silinder pneumatik. Komponen yang lain dibuat
dari material pelat aluminium tebal 3,2 mm dan tebal 1,6 mm
dengan dimensi disesuaikan dengan komponen-komponen
yang dibeli.

Gambar 3. Tahapan pembuatan model excavator dengan sistem
pneumatik

Tahapan pembuatan model excavator pneumatik, yaitu:
 Perencanaan, meliputi pemilihan hardware dan desain
 Pembuatan, meliputi mekanik, elektronik, program
 Uji coba
3) Tahap perencanaan
Dalam tahap ini, hal yang perlu ditentukan dalam
pembuatan model excavator pneumatik:
 Dimensi, yaitu panjang, lebar dan tinggi
 Struktur material, apakah dari alumunium, besi, kayu,
plastik, dan sebagainya.
 Cara kerja, berisi komponen-komponen model
excavator dengan sistem pneumatik dan fungsi dari
komponen-komponen itu. Misalnya arm (lengan),
boom (bahu) serta bucket (alat keruk)
 Mekanisme, bagaimana sistem mekanik agar model
excavator pneumatik dapat bekerja.
 Metode pengontrolan, yaitu bagaimana model
excavator pneumatik dapat dikontrol dan digerakkan,
sistem kontrol yang digunakan.
4) Tahap pembuatan
Dalam tahap ini pekerjaan yang harus dilakukan yaitu
pembuatan mekanik, elektronik, program.
a) Pembuatan sistem mekanik
Setelah gambaran garis besar bentuk model excavator
pneumatik dirancang, maka komponen-komponen dari model
excavator pneumatik dapat mulai dibuat. Model excavator
pneumatik terbuat dari pelat aluminium. Penyambungan rangka
satu sama lain dengan baut dan mur.
b) Pembuatan sistem elektronik

Sistem Manufaktur II-30

Prosiding Seminar Nasional Rekayasan Material, Sistem manufaktur dan Energi

Dari desain dan cara kerja model excavator dengan
pneumatik, maka pembuatan maupun pembelian komponenkomponen elektronik mulai dibuat. Pembuatan sistem
elektronik disesuaikan dengan desain yang telah dibuat mulai
dari pembelian microcontroller, komponen elektronik dan
pembuatan driver motor.
c) Perakitan
Setelah pembuatan mekanik dan elektronik selesai maka
selanjutnya perakitan dimulai dari perakitan komponen
mekanik, elektronik dan peralatan pneumatik. Setelah semua
terpasang pada tempatnya lalu dilakukan perakitan rangkaian
mekanik, elektronik dan pneumatik.
d) Pembuatan program
Pembuatan program berdasarkan mekanisme dari seluruh
gerakan Model excavator dengan sistem pneumatik yang
diinginkan, mulai dari gerakan mobile sampai gerakan lenganlengan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Desain dan pembuatan model excavator dengan sistem
pneumatik
Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam mendesain
dan membuat model excavator dengan sistem pneumatik yaitu
mendesain model excavator dengan sistem pneumatik,
membuat model excavator dengan sistem pneumatik yang
meliputi pembuatan sistem mekanik, sistem elektronik,
pembuatan program pada microcontroller dan melakukan
simulasi pada model excavator dengan sistem pneumatik.
1) Mendesain model excavator dengan sistem pneumatik
Pada gambar 5 terlihat desain mekanik model excavator
dengan sistem pneumatik dalam gambar tiga dimensi. Secara
umum model excavator ini terbagi atas dua bagian yaitu bagian
base dan lengan.

5) Uji coba
Setelah semua tahap perencanaan dan pembuatan selesai
maka tahap selanjutnya yaitu uji coba untuk mengevaluasi
apakah model excavator pneumatik dapat bekerja sesuai yang
diinginkan, baik dari sisi mekanik dan elektriknya.
6) Prosedur Penelitian
 Menggambar desain mekanis komponen-komponen
model excavator dengan sistem pneumatik dalam
gambar dua dimensi dan tiga dimensi.
 Menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan
dalam pelaksanaan rancang bangun.
 Menghitung persamaan kinematika dalam proses
pergerakan model excavator dengan sistem pneumatik.
 Melakukan simulasi dan pengujian.
7) Diagram Alir Penelitian

Gambar 5. Desain mekanik model excavator dengan sistem pneumatik
dalam gambar tiga dimensi

Gambar 6. Skema pengendalian/kontrol model excavator dengan
sistem pneumatik

Gambar 4. Diagram alir penelitian

Dari gambar 6 terlihat Skema pengendalian/kontrol model
excavator sistem pneumatik. Model excavator ini dikontrol
dengan sistem kontrol loop terbuka, dimana sinyal perintah
atau input diberikan lewat sebuah remote kontrol yang
selanjutnya diolah pada mikrokontroller, kemudian dilanjutkan
pada driver motor dan solenoid valve kemudian aktuatoraktuator akan bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan
pada remote kontrol yang menghasikan gerakan pada lengan
model excavator dan arah pada mobile robot yaitu maju,
mundur, berbelok ke kiri dan kanan.
2) Membuat model excavator dengan sistem pneumatik
Dalam pembuatan model excavator sistem pneumatik
terbagi atas empat tahap pembuatan yaitu pembuatan sistem
mekanik, elektronik, perakitan dan program pada
microcontroller.
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a) Membuat sistem mekanik model excavator
Pembuatan mekanik terdiri dari beberapa komponen yang
diperoleh dengan cara membeli, komponen yang lain dibuat
sendiri disesuaikan dengan komponen-komponen yang dibeli.
b) Komponen mekanik yang dibuat
Seperti terlihat pada tabel 1 daftar komponen mekanik yang
dibuat pada proses pembuatan model excavator dengan sistem
pneumatik.

2

Driver
untuk 1
motor

Untuk
menggerakka
n motor pada
gerak rotasi
(swing)

2A

3

Remote
control

Untuk
mengontrol
semua
gerakan

Joystick
PS2
Wireless
2.4G

4

Remote
control
receiver

Sebagai
penerima
sinyal
dari
joystick PS2
(modifikasi)

Receiver
Joystick
PS2
Wireless
2.4G

TABLE I. DAFTAR KOMPONEN MEKANIK YANG DIBUAT
No.

Nama
alat

1

Dudukan
tetap

2

Dudukan
bergerak

3

Base

Sebagai base
dan dudukan
silinder arm

Tebal
3.2 mm

4

Boom

Sebagai boom

Tebal
3.2 mm

5

Arm

Sebagai arm

Tebal
3.2 mm

Photo alat

Keterangan
Sebagai
dudukan base
yang
tidak
berputar
Sebagai
dudukan base
yang berputar
dan
tempat
seluruh
komponen

Spesifikasi
PxLxT
189x88x3.2
mm

PxLxT
255x130x3.
2 mm

3) Tahap perakitan
Seperti yang terlihat pada gambar 7 pada tahap ini semua
komponen mekanik dan elektronik dipasang pada dudukan
yang telah dibuat sebelumnya, dimulai dari pemasangan
mekanik, elektronik dan peralatan pneumatik. Setelah semua
terpasang pada tempatnya lalu dilakukan pemasangan
rangkaian listrik dan pneumatik.

Gambar 7. Model excavator dengan sistem pneumatik dengan seluruh
komponen terpasang
6

Bucket

7

Braket
silinder

8

Braket
silinder
rod

9

Bucket
link

Sebagai
bucket
Sebagai
braket silinder
arm
dan
bucket
Sebagai
braket silinder
rod
Sebagai link
untuk
menggerakka
n bucket

Tebal
1.6 mm

4) Membuat program pada microcontroller
Pembuatan program ini untuk menentukan bagaimana
model excavator melakukan gerakan sesuai dengan yang kita
inginkan. Software yang digunakan adalah Arduino 1.5.5
seperti yang terlihat pada gambar 8, program yang telah dibuat
di upload ke microcontroller melalui kabel USB, kemudian
dilakukan uji coba jika sudah sesuai maka dilanjutkan dengan
simulasi di lapangan jika tidak program dicek ulang sampai
program yang dibuat berjalan dengan benar.

Tebal
3.2 mm
Tebal
3.2 mm
Tebal
mm

3.2

c) Membuat sistem elektronik
Pembuatan sistem elektronik terdiri dari beberapa
komponen yang diperoleh dengan cara membeli, modifikasi
dan dibuat sendiri.
d) Komponen-komponen elektronik yang dibuat
Seperti terlihat pada tabel 2 daftar komponen elektronik
yang dibuat pada proses pembuatan model excavator dengan
sistem pneumatik.
TABLE II. DAFTAR KOMPONEN ELEKTRONIK YANG DIBUAT
No.

Nama
alat

1

Driver
untuk 2
motor

Photo alat

Keterangan

Spesifikasi

Untuk
menggerakka
n motor pada
Rover 5

2A
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B. Membuat formulasi Kinematika model excavator dengan
sistem pneumatik
Aplikasi perhitungan DH parameter dapat kita lihat pada
lengan model excavator dengan sistem pneumatik.

Jadi posisi x, y dan z dalam sumbu 2 adalah:

b) Pergerakan lengan dari dasar (base) menuju sumbu 3:

Jadi posisi x, y dan z dalam sumbu 3 adalah:

Gambar 9. Konfigurasi model excavator dengan sistem pneumatik

1) Contoh perhitungan kinematika lengan model excavator
pneumatik

c) Pergerakan lengan dari dasar (base) menuju sumbu 4:

TABLE III. CONTOH DH PARAMETER
i-1

i

Jadi posisi x, y dan z dalam sumbu 4 adalah:


Transformasi matriks untuk sumbu 1
d) Pergerakan lengan dari dasar (base) menuju end
effector:



Transformasi matriks untuk sumbu 2



Transformasi matriks untuk sumbu 3



Transformasi matriks untuk sumbu 4

Jadi posisi x, y dan z pada end effector adalah:

C. Analisis Kinematika Mobile Robot

Pergerakan lengan-lengan dari dasar (base) sampai sumbu
4 dapat dilihat pada persamaan berikut:
Gambar 10.. DDMR pada medan 2D Cartesian

a) Pergerakan lengan dari dasar (base) menuju sumbu 2:

1) Contoh Perhitungan Kinematika Untuk Kecepatan
Diketahui:
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Bentuk umum persamaan kinematika wheeltrack robot
seperti terlihat pada persamaan:

Gambar 12. Error vs jarak pada lintasan (navigasi otomatis)

2) Contoh Perhitungan Kinematika Untuk Percepatan
Diketahui:

Pada gambar 12 terlihat bahwa error terbesar terjadi pada
belokan pertama dan kedua. Hal tersebut disebabkan karena
pada saat mobile robot berbelok mobile robot melakukan
transformasi (perubahan posisi) dari vertical ke horisontal
membetuk sudut
yang menyebabkan sensor menjauh dari
track lintasan sehingga mengakibatkan nilai error yang besar.
Pada gambar 12 terlihat pula error untuk lintasan 1, data error
diambil pada jarak setiap 1 cm. Error (+) adalah sensor
menjauhi lintasan ke arah kanan sedangkan error (-) ke arah
kiri dimana error terbesar berada pada belokan pertama pada
jarak 104 cm sebesar -42.4 mm. Hasil perhitungan error total
dapat dilihat sebagai berikut:

Dimana:

=
=
=
=

Error total
Error sumbu x
Error sumbu y
Jumlah pengukuran

(mm)
(mm)
(mm)

D. Perhitungan error mobile robot untuk tracking lintasan
Pada lintasan yang dibuat seperti terlihat pada gambar 11
dilakukan percobaan error dengan navigasi otomatis
menggunakan sensor line tracking, kemudian dengan navigasi
manual menggunakan remote control dengan spesifikasi dapat
dilihat pada tabel 2. Mobile robot dijalankan mengikuti
lintasan.
1) Perhitungan error track lintasan

Gambar 13. Error vs jarak pada lintasan (navigasi manual)
Gambar 11. Track lintasan 1

Pada lintasan 1 seperti terlihat pada gambar 11, mobile
robot mulai jalan pada lintasan start. Mobile robot bergerak
lurus mendatar sumbu X sejauh 100 cm kemudian berbelok
pada belokan pertama ke arah kanan sebesar
lalu bergerak
lurus mendatar sumbu Y sejauh 100 cm kemudian berbelok
lagi pada belokan kedua ke arah kiri sebesar
lalu bergerak
lurus pada lintasan yang mendatar sumbu X sejauh 100 cm
sampai mencapai finish.

Pada gambar 13 terlihat bahwa error terbesar terjadi pada
belokan pertama dan kedua. Hal tersebut disebabkan karena
pada saat mobile robot berbelok mobile robot melakukan
transformasi (perubahan posisi) dari vertical ke horisontal
membetuk sudut
yang menyebabkan mobile robot menjauh
dari track lintasan sehingga mengakibatkan nilai error yang
besar. Pada gambar 13 terlihat pula error untuk lintasan 1, data
error diambil pada jarak setiap 1 cm. Error (+) adalah sensor
menjauhi lintasan ke arah kanan sedangkan error (-) ke arah
kiri dimana error terbesar berada pada belokan kedua pada
jarak 206 cm sebesar -53.02 mm. Hasil perhitungan error total
dapat dilihat sebagai berikut:
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b) Gaya tekan pada bucket

Gambar 15.. Diagram benda bebas gaya tekan bucket

E. Gaya-gaya yang terjadi pada lengan model excavator
sistem pneumatik
1) Perhitungan gaya angkat dan tekan pada bucket
Gaya angkat dan tekan pada bucket dihitung pada posisi
terjauh dari pusat rotasi. Gaya akibat berat dari boom, arm,
bucket maupun silinder pneumatik dimasukkan dalam
perhitungan ini:

Seperti terlihat pada gambar 15 untuk menghitung gaya
tekan maksimal pada bucket, titik A dijadikan sebagai pusat
momen, Fsil. adalah gaya yang dihasilkan oleh dua silinder
pneumatik yang mempunyai kemiringan sebesar  terhadap
base. Gaya Fboom, Farm dan Fbucket adalah gaya yang diperoleh
dari berat boom, arm, bucket maupun silinder pneumatik,
sedangkan Ftekan adalah gaya tekan maksimal pada bucket.
Jarak masing-masing gaya ke pusat momen terlihat pada
gambar 14, sehingga gaya tekan dapat dihitung:

a) Gaya angkat pada bucket

Dari perhitungan didapat bahwa gaya Ftekan = 1334.048
gram sehingga arah Ftekan adalah ke bawah maka gaya tekan
maksimal pada bucket adalah ke bawah sebesar 1334.048
gram.

Gambar 14. Diagram benda bebas gaya angkat pada bucket.

Seperti terlihat pada gambar 14 untuk menghitung gaya
angkat maksimal pada bucket, titik A dijadikan sebagai pusat
momen, Fsil. boom adalah gaya yang dihasilkan oleh dua
silinder pneumatik yang mempunyai kemiringan sebesar 
terhadap base. Gaya Fboom, Farm dan Fbucket adalah gaya yang
diperoleh dari berat boom, arm, bucket maupun silinder
pneumatik, sedangkan Fangkat adalah gaya angkat maksimal
pada bucket. Jarak a, b, c dan d adalah jarak masing-masing
gaya ke pusat momen, sehingga gaya angkat dapat dihitung:

2) Hasil pengujian gaya-gaya aktual yang terjadi pada
lengan model excavator sistem pneumatik
Pengujian dilakukan dengan mengukur langsung gaya-gaya
yang terjadi dengan sebuah timbangan gantung digital.
Timbangan gantung dipasang pada lengan model excavator
sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, berikut
hasilnya:
a) Gaya angkat bucket
Seperti terlihat pada gambar 16 gaya angkat diukur dengan
menggunakan timbangan gantung, kemudian F adalah gaya
yang diperoleh dari dua silinder pneumatik digerakkan dengan
tekanan 100 PSI lalu hasilnya dapat dilihat pada timbangan
gantung digital. Gaya angkat berdasarkan pembacaan
timbangan adalah 570 gram, lebih kecil 26.073% dari hasil
perhitungan, hal ini disebabkan adanya beban tambahan dari
boom, arm, bucket dan kerugian mekanik pada saat
pengukuran.

Gambar 16. Mengukur gaya angkat dengan timbangan gantung.

Dari perhitungan didapat bahwa gaya Fangkat = 771.031
gram sehingga arah Fangkat adalah ke atas maka gaya angkat
maksimal pada bucket adalah ke atas sebesar 771.031 gram.

b) Gaya tekan bucket
Seperti terlihat pada gambar 17 gaya tekan bucket diukur
dengan menggunakan timbangan gantung, kemudian F adalah
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gaya yang diperoleh dari dua silinder pneumatik digerakkan
dengan tekanan 100 PSI lalu hasilnya dapat dilihat pada
timbangan gantung digital. Gaya tekan bucket berdasarkan
pembacaan timbangan adalah 1060 gram, lebih kecil 20.542%
dari hasil perhitungan, hal ini disebabkan adanya kerugian
mekanik pada saat pengukuran.




Gambar 17. Mengukur gaya tekan bucket dengan timbangan gantung.

4) Hasil pengujian di lapangan

Gambar 18. Model excavator mengisi truk mainan dengan material
tanah

. Pengujian dilakukan di atas tanah dengan mengoperasikan
model ekcavator secara manual dengan menggunakan remote
kontrol seperti terlihat pada gambar 18, material yang
digunakan yaitu tanah yang telah digemburkan. Cara pengujian
yaitu dengan mengeruk/mengambil material kemudian mengisi
sebuah truk mainan, material yang mengisi truk ditimbang
untuk mengetahui berat material yang berhasil diangkat.
Seperti terlihat pada gambar 18a model excavator
mengeruk material kemudian pada gambar 18b material
diangkat, pada gambar 18c material dibuang ke atas truk
mainan, setelah dilakukan percobaan sebanyak empat kali berat
total material yang diisi ke truk mainan yaitu 770 gram.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
 Proses perancangan dan pembuatan model excavator
dengan sistem pneumatik telah selesai dilakukan,
diawali dengan membuat gambar desain pada program
autocad, pembuatan mekanik dan elektronik,
pembuatan program pada microcontroller. Material
yang dipakai dalam pembuatan mekanik sebagian
besar dari aluminium. Dimensi utama model excavator
dengan sistem pneumatik yaitu untuk mobile robot
(Rover 5) jarak sumbu roda 167 mm, lebar track 188
mm, diameter roda 64 mm. Untuk jarak kerja (working

range) yaitu boom 307 mm, arm 105 mm, bucket 98
mm, total jarak kerja 500 mm, berat total model
excavator 3560 gram.
Dari persamaan kinematika lengan model excavator
diperoleh posisi x,y dan z pada end effector yaitu xT =
0.335 m, yT = 0.193 m, zT = 0.310 m. Kecepatan
mobile
robot
diperoleh
,
,
. Percepatan
mobile robot diperoleh
,
,
.
Dari hasil perhitungan gaya pada lengan model
excavator diperoleh gaya dorong silinder pneumatik
Fmaju efektif = 3768.3 gram, Fmundur efektif =
3165.384 gram. Dari perhitungan gaya angkat dan
tekan bucket diperoleh Fangkat = 771.031 gram,
Ftekan = 1334.048 gram. Dari hasil pengujian
dilapangan diperoleh pengujian error pada lintasan 1
otomatis etotal = 10.968 mm, manual etotal = 12.905
mm, lintasan 2 otomatis etotal = 13.900 mm, manual
etotal = 11.522 mm. Pengukuran gaya dorong silinder
pneumatik, gaya angkat dan tekan bucket dengan
timbangan gantung diperoleh Fmaju = 3020 gram,
Fmundur = 2150 gram, Fangkat = 570 gram, Ftekan =
1060 gram. Rata-rata mengeruk material tanah 192
gram.

B. Saran
Terdapat kekurangan yang penulis temukan dalam
perancangan dan pembuatan model excavator ini, maka di
sarankan agar:
 Pada sistem pneumatik khususnya katup, gunakan
katup jenis 5/3 center close sehingga positioning setiap
silinder pneumatik dapat dilakukan.
 Gunakan Reservoir dengan dimensi yang lebih besar
pada sistem pneumatik untuk menampung udara
bertekanan lebih banyak sehingga pengujian dapat
dilakukan lebih lama.
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Abstract—Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode
elemen hingga dalam menganalisis regangan dan tegangan pada
rangka sepeda terhadap posisi geometrik.Pengumpulan data
diawali dengan mengumpulkan semua informasi yang terkait
dengan sepeda gunung (mountain bike) dari sejarahnya hingga
penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan sepeda dan
dilanjutkan dengan penentuan jenis software yang digunakan,
yaitu autodesk inventor. Melalui autodesk inventor didesainlah
rangka sepeda yang terdiri atas rangka normal (1) dan rangka
modifikasi (2). Kemudian menentukan titik pembebanan pada
rangka tersebut, yaitu pada sadel dan stang dengan
pembebanan pengendara 55,087 kg yang selanjutnya terbagi
pada dua titik pembebanan di kedua rangka tadi. Setelah itu
menganalisis dengan metode elemen hingga diketahui kekuatan
dari rangka masing-masing. Hasil analisis menunjukkan
tegangan maksimum von mises pada rangka 1 = 1,10828 ksi,
sedangkan pada rangka 2 = 0,742851 ksi. Besarnya displacement
maksimum pada rangka 1 = 0,00130508 in sedangkan pada
rangka 2 untuk beban 1 = 0,000911984 in.
Kata Kunci: mountain bike, rangka sepeda, autodesk inventor,
titik pembebanan, metode elemen hingga

I. PENDAHULUAN
Perkembangan sekarang ini sudah beraneka macam model
sepeda yang beredar dipasaran, termasuk jenis mountain bike
sendiri sudah mulai muncul model-model yang lain dari model
biasanya. Oleh karena itu dalam perancangannya kekuatan
rangka harus benar-benar diperhitungkan, agar desain sepeda
yang didapatkan tidak hanya memiliki desain yang bagus,
tetapi juga memiliki kekuatan yang baik (Weldon, 2006) dan
(Steven, 2009). Karena jika hal itu diabaikan maka akan dapat
membahayakan bagi si pengendara tersebut. Selain itu yang
sering menjadi kendala, seringkali perhitungan masih
dilakukan secara manual dan juga untuk mendapatkan hasil
pengujian, seringkali pengujian dilakukan dengan membuat
desain terlebih dahulu baru melakukan pengujian, sehingga
membutuhkan waktu dan biaya yang berlebih dalam
pengujiannya (Hutton, 2004) dan (Katili, 2008). Oleh karena
itu dengan metode elemen hingga hasil perhitungan yang tidak
bisa diketahui melalui perhitungan secara manual dapat
diketahui seperti tegangan maksimum, tegangan pada tiap-tiap
node, dan juga besarnya pergeseran atau deformation bisa
diketahui. Dan untuk perhitungan rangka sepeda ini dengan

perhitungan yang berbasis pada metode elemen hingga adalah
cara perhitungan yang paling baik. (Anggono dkk, 2007);
(Pinem, 2010); (Kosasih, 2012) dan (Pinem, 2013).
Dari beberapa analisa telah dilakukan, maka
didapatkan bahwa salah satu penyebab sepeda tersebut tidak
ergonomis adalah sudut STA “Seat Tube Angle”. Sudut STA
ini adalah sudut yang terbentuk antara garis sadel (sumbu seat
tube) terhadap garis horizontal (chain stay). Dari percobaan
sepeda dengan variasi STA didapatkan geometri rangka STA
yang rata-rata keluhan yang paling tinggi berada pada STA 84º.
Sedangkan geometri rangka STA 68º memiliki rata-rata
keluhan yang paling rendah. Sehingga geometri rangka STA
68º adalah rangka yang paling nyaman dan aman dalam
digunakan. (Pusparini , 2009)
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam
perancangan sepeda. Selain dari estetika dan ergonomi, faktor
kekuatan komponen juga harus diperhatikan, terutama rangka
sepeda. Rangka sepeda merupakan komponen utama dan
merupakan induk dari semua komponen yang terpasang pada
sepeda tersebut. Karena semua beban yang diberikan oleh
pengendara dan lingkungan melalui komponen-komponen
lainnya seperti roda, batang kemudi, dan saddle diterima oleh
rangka sehingga kekuatan dari rangka harus diperhatikan.
Kegagalan dari rangka sepeda berdampak secara langsung
terhadap pengendaranya. (Tedja, 2012)
Adapun penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode
elemen hingga untuk menganalisis tegangan dan deformed
shape dalam hal ini diwakili oleh displacement pada rangka
sepeda gunung dengan membandingkan dua model rangka
pada dua titik pembebanan.
II. LANDASAN TEORI
A. Sepeda Mountain Bike
Mountain Bike adalah jenis sepeda yang umum
dipergunakan oleh banyak masyarakat saat ini. Jenis mountain
bike sendiri terdapat dua macam model, yaitu model rigid body
dan model full suspension. Untuk sepeda dengan model rigid
body umumnya memiliki sifat ringan, kuat dan kokoh.
Sedangkan untuk jenis full suspension lebih cenderung
didesain untuk medan berat, seperti adventure, dirt trial, dan
juga medan-medan lain yang berat.
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Rangka sepeda adalah komponen utama sebuah sepeda,
berat ringannya sepeda sangat tergantung dari beratnya rangka.
Demikian pula kenyamanan bersepeda sangat ditentukan oleh
geometri (bentuk dan ukuran) rangka sepeda. Secara umum
rangka sepeda terdiri dari 6 (enam) bagian utama, yaitu head
tube (1), top tube (2), down tube (3), seat tube (4), seat stay (5)
dan chain stay (6), seperti terlihat pada gambar 3 dibawah ini:

Gambar 1. Bagian Utama Rangka Sepeda (Sumber data: Mammoth, Benny,
2007)

Ukuran dan geometri rangka sepeda umumnya ditetapkan
oleh industri manufaktur, yang mengacu pada beberapa standar
sepeda. Seperti industri manufaktur sepeda di Jepang,
tergantung pada standar JIS D9401. Sedangkan industri
manufaktur sepeda tanah air, sangat tergantung dari negara asal
pesanan sepeda, misalnya jika sepeda akan di-ekspor ke
Jerman, maka standar DIN yang akan diikuti. Industri
manufaktur sepeda nasional (PT. Insera Sena – Penghasil
sepeda bermerk Polygon) menetapkan geometri rangka sepeda
dengan dimensi standar yang sudah ditetapkan sebagai standar
sendiri (self standarized). Gambar 4 menunjukkan salah satu
contoh geometri rangka sepeda ber-merk Polygon.
Tabel 1. Ukuran Standar Frame Sepeda Gunung (Sumber data : Polygon,
Size
XS
S
M
L
XL

A
(cm)
51
52
52
52
52

2006)
B
(cm)
49
52
54
56
58

C
(cm)
59
59
59
59
59

D
(cm)
40
40
40
40
40

Secara umum sudut tersebut ditetapkan sebesar 70° sampai
76°. Posisi duduk pengendara saat ini mirip dengan seseorang
yang sedang duduk di atas kursi dengan kedua kaki tertekuk.
Hal ini diperkuat oleh penelitian (Burke, 1994), yang meneliti
geometri rangka sepeda ini dengan sudut STA diatas 76°.
Dengan variasi STA mulai dari 72° sampai dengan 82° dengan
2° kenaikan, dihitung energi kayuh yang dibutuhkan oleh orang
dewasa. Dari beberapa kali percobaan, diketahui dengan sudut
STA sebesar 82°, energi yang dikeluarkan pengayuh sepeda
adalah minimal yaitu 9,8 W/kg (Ricard et al., 2006).
Sedangkan (Garside dan Doran, 2000; Hunter et al., 2003;
Millet et al., 2001; Price dan Donne, 1997) menyatakan bahwa,
dengan STA diatas 76°, kayuhan sepeda paling nyaman dan
efisien. (Garside dan Doran, 2000) telah membandingkan
performansi kayuhan setelah menempuh jarak tempuh 40 km
dengan STA sebesar 73° dan 81°. Mereka melakukan
penelitian dengan hasil yang sangat signifikan pada jarak
tempuh 5 km dari 10 km dengan STA 81°. Selanjutnya untuk
mengurangi jumlah energi yang dikeluarkan, (Heiden, Burnett,
2003) menyarankan untuk menetapkan STA sebesar 82°.
Karena kondisi tersebut dapat mengurangi tarikan otot paha
pengendara, khususnya pada kayuhan jarak jauh. Dari hasil
penelitian (Jackson K.J., Mulcare J.A, Duncan R.C.)
menyatakan bahwa hasil metabolisme tubuh yang diperlihatkan
dengan denyut nadi dan konsumsi oksigen yang rendah selama
bersepeda terdapat pada sudut STA 73° (p<0.05).

Gambar 3 Rangka Sepeda dengan STA 72º dan 82º (Sumber data : Ricard et al,
2003)

Gambar 2. Contoh Bentuk Frame Sepeda Gunung (Sumber data : Polygon,
2006)

Industri manufaktur sepeda lain, seperti merk dagang
Schwin, Marin, Giant, Banshee, Kona, Specialized, Darkcycles
atau Brodie, menetapkan bentu geometri sepeda berbeda dan
ukurannya didasarkan atas ukuran tubuh manusia pemakai
sepeda secara umum (Mammoth et al, 2007). Walaupun
geometri dan ukuran rangka sepeda berbeda, kenyamanan
sepeda tetap menjadi dasar perancangan sepeda saat ini.
Pengertian dari Seat Tube Angle menurut (Vandewalle,
1991) adalah besarnya sudut yang terbentuk antara garis sadel
(sumbu seat tube) terhadap garis horizontal (chain stay).

B. Ergonomi
Istilah “ergonomi” berasal dari bahasa latin yaitu Ergon
(Kerja) dan Nomos (Hukum Alam) sehingga dapat
didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam
lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi,
psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan.
Menurut Nurmianto (2004) istilah ergonomi didefinisikan
sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam
kaitannya dengan pekerjaannya. Ergonomi berkenaan pula
dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan
kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah, dan tempat
rekreasi. Di dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem
dimana manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling
berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana
kerja dengan manusianya. Ergonomi juga digunakan oleh
berbagai macam ahli/profesional pada bidangnya misalnya :
ahli anatomi, arsitektur, perancangan produk industri, fisika,
fisioterapi, terapi pekerjaan, psikologi, dan teknik industri
(Definisi diatas adalah berdasar pada Internasional Ergonomics
Association). Selain itu ergonomi juga dapat diterapkan untuk
bidang fisiologi, psikologi, perancangan, analisis, sintesis,
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evaluasi proses kerja dan produk bagi wiraswastawan, manajer,
pemerintah, militer, dosen, dan mahasiswa.
Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas
rancang bangun (desain) ataupun rancang ulang (re-desain).
Hal ini dapat meliputi perangkat keras seperti misalnya
perkakas kerja (tools), bangku kerja (benches), platform, kursi,
pegangan alat kerja (workholders), sistem pengendali
(controls), alat peraga (display), jalan/lorong (access ways),
pintu (doors), jendela (windows), dan lain-lain. Masih dalam
kaitan dengan hal tersebut diatas adalah bahasan mengenai
rancang bangun lingkungan kerja (working environment),
karena jika sistem perangkat keras berubah maka akan berubah
pula lingkungan kerjanya.
Disamping itu ergonomi juga memberikan peranan penting
dalam meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja,
misalnya : desain suatu sistem kerja untuk mengurangi rasa
nyeri dan ngilu pda sistem kerangka dan otot manusia, desain
stasiun kerja untuk alat peraga visual (visual display unit
station). Hal itu adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan
visual dan postur kerja, desain suatu perkakas kerja (handtools)
untuk mengurangi kelelahan kerja, desain suatu peletakan
instrumen dan sistem pengendalian agar didapatkan optimasi
dalam proses transfer informasi dengan dihasilkannya suatu
respon yang cepat dengan meminimumkan risiko kesalahan,
serta supaya didapatkan optimasi, efisiensi kerja dan hilangnya
risiko kesehatan akibat metoda kerja yang kurang tepat.
Penerapan faktor ergonomi lainnya yang tidak kalah
pentingnya adalah untuk desain dan evaluasi produk. Produkproduk ini haruslah dapat dengan mudah diterapkan
(dimengerti dan digunakan) pada sejumlah populasi
masyarakat tertentu tanpa mengakibatkan bahaya atau risiko
dalam penggunaannya.
III. METODE ELEMEN HINGGA
Metode elemen hingga adalah suatu metode yang
digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mekanika
dengan geometri yang kompleks. Keunggulan dari metode ini
adalah karena secara komputasi sangat efisien, memberikan
solusi yang cukup akurat terhadap permasalahan yang
kompleks, dan untuk beberapa permasalahan metode ini
mungkin adalah satu-satunya cara. Metode ini pertama kali
dikembangkan oleh Richard Courant, 1943. Dengan
menggabungkan Ritz Method pada metode numerik dan
minimalisasi variasi kalkulus untuk mendapatkan solusi yang
tepat untuk sistem getaran. Metode ini kemudian
dikembangkan lagi pada 1956, meliputi juga sistem kekerasan
dan defleksi oleh material berbentuk kompleks. Pengembangan
Metode Elemen Hingga pada mekanika struktur biasanya
berdasar pada prinsipal energi seperti prinsipal kerja virtual dan
juga prinsipal total energi potensial minimum.
Dalam aplikasinya, obyek atau sistem yang ingin diteliti
diwakilkan secara geometris dengan model yang sama dimana
terdiri dari kelipatan, sambungan, penyederhanaan dari daerah
deskritasi. Persamaan keseimbangan dalam kaitannya dengan
pertimbangan fisis yang dapat digunakan, seperti hubungan
kecocokan dan konstitutif, diaplikasikan pada tiap elemen,
sehingga terbentuklah sebuah sistem persamaan. Sistem
persamaan ini kemudian diselesaikan menggunakan teknik
linear aljabar atau perhitungan numerik non-linear,
sebagaimana pantasnya. Keakuratan Metode Elemen Hingga

dapat ditingkatkan dengan cara menyempurnakan mesh pada
model dengan menambahkan elemen dan nodes. Metode
Elemen Hingga biasanya digunakan untuk menentukan
tegangan dan regangan dari benda dan sistem mekanikal.
Metode Elemen Hingga dapat menyelesaikan persoalan dengan
sistem kompleks yang dimana tidak dapat diselesaikan dengan
perhitungan secara analitis.
Ide utama dari metode elemen hingga adalah untuk
memecahkan elemen yang sangat komplek dengan batasan
yang tidak ditentukan menjadi suatu elemen dengan batasan
yang kecil. Masing-masing elemen diperhitungkan sebagai
bagian dalam permasalahan utama, dengan demikian terdapat
hubungan antar elemen yang saling berkaitan melalui informasi
global tentang deformasi, yang biasanya berhubungan dengan
karakteristik elemen.
Tiga bagian utama analisa metode elemen hingga:
 Preprocessor dilakukan pemodelan benda yang
akan dianalisa, penentuan jenis material, pemilihan
tipe elemen, meshing, dan juga aplikasi beban
 Solution permasalahan yang telah didefinisikan akan
dihitung
 General
Postprocessor
hasil
perhitungan
ditampilkan secara visual dalam bentuk kontur
tegangan dan regangan
IV. METODOLOGI PENELITIAN
Sebelum melakukan analisa distribusi tegangan pada
rangka sepeda, diperlukan data pendukung berupa distribusi
massa pengendara pada sepeda. Oleh karena itu, pengukuran
langsung diperlukan untuk mendapatkan komponen gaya
horisontal dan vertikal yang bekerja pada sepeda dalam bentuk
prosentase massa pengendara.
Ada dua titik pengamatan pada pengukuran ini yang
merupakan titik tumpu pengendara pada sepeda, yaitu:
 Batang kemudi dimana gaya yang diberikan oleh
tangan pada batang kemudi kiri. dan kanan dianggap
sama atau simetri
 Saddle yang merupakan titik tumpu badan pengendara
Pengukuran dilakukan dengan mernperhatikan posisi atau
perilaku dan pengendara yang wajar.
Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
 Mengumpulkan data mengenai perkembangan
penelitian sebelumnya yakni perkembangan teknologi
sepeda dan permasalahan yang ada baik secara teoritis
maupun aktual di lapangan.
 Mengumpulkan informasi tentang sepeda mountain
bike berupa bentuk geometry dimensi, dan properti
material rangka yang digunakan
 Menyiapkan sepeda dan alat ukur
 Mengukur data massa pengendara sepeda
 Mencatat data hasil pengukuran dan mencari
persentase massa pada setiap titik pengamatan (titik
tumpu pengendara pada sepeda)
 Memodelkan rangka sepeda dengan menggunakan
perangkat lunak CAD
 Melakukan analisa dengan perangkat lunak FEA
untuk mendapatkan deformed shape dan distribusi
tegangan pada rangka sepeda dengan input model
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CAD yang diperoleh pada langkah 8, material rangka
pada langkah 4, dan beban pada langkah 5 sampai 7
Menyatakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh
perangkat lunak FEA dalam bentuk grafik.

B. Analisa Hasil Perhitungan

V. ANALISIS MODEL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Hasil pengukuran berat badan di sadel dan di stang pada sampel
yang diambil
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama
Aspar Yunus
Rahmat Hidayat
Muh. Chaidir
Haspriadi
A. Abdillah
Made
Husni
Ino
Alam Syani
Ikram
Irvan
Zulfikar
Ilham
Bagus
Rahmat
Rata-rata
Standar Deviasi
Persentase

Berat Badan (kg)
55,7
57,8
62,3
49,4
64,6
61,5
49,9
56,9
56,4
41,5
47,1
44,7
54,4
52,9
71,2
55,087
7,914

Berat Badan di Sadel (kg)
34,2
34,7
42,9
26,1
36
37,7
34,7
33,9
33,5
21,5
31,2
31,5
36,9
35,1
39,1
33,933
5,116
61,600

Berat Badan di Stang (kg)
4,9
4,9
6,5
6,1
7,5
3,5
5,7
6
5,9
5,6
5,2
7,5
7
7
11,6
6,327
1,814
11,485

Pada tabel 2. terlihat jelas bahwa rata-rata berat badan dari
sampel adalah 55,087 kg sedangkan berat badan di sadel adalah
33,933 kg dan di stang adalah 6,327 kg dengan persentase
rata-ratanya pada sadel 61,600% dari rata-rata berat badan
sedangkan pada stang 11,485% dari rata-rata berat badan.
A. Pembebanan Pada Rangka
Pembebanan yang dilakukan pada penelitian ini hanya
pembebanan untuk posisi pengendara duduk normal,
Kemudian dilakukan analisa seperti yang direncanakan dalam
penelitian, dan dilihat bagaimana pengaruh desain rangka
sepeda terhadap distribusi tegangan dan deformed shape yang
terjadi akibat pembebanan yang diberikan. Kemudian dengan
menggunakan software Inventor, desain rangka yang sudah
dibuat lalu ditransfer untuk di analisis dengan menentukan titik
pembebanan yang terjadi pada rangka sepeda yang didesain,
sebagaimana terlihat pada gambar 2.

(A)

(B)

Gambar 4. Penentuan titik pembebanan pada rangka normal (A) dan rangka
modifikasi (B)

Pada gambar 4. Terlihat bahwa pada masing-masing rangka
diberikan beban yang sama dan di dua titik pembebanan yang
sama agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap tegangan dan
deformed shape.

(A)

(B)

Gambar 5. Tegangan maksimum von mises yang terjadi pada masing-masing
rangka

Pada gambar 5. Menunjukkan tegangan maksimum von
mises yang terjadi pada rangka normal dan rangka modifikasi
dimana jelas terlihat perbedaan tegangan maksimumnya.

(A)

(B)

Gambar 6. Pergeseran displacement yang terjadi pada masing-masing rangka

Pada gambar 6 terlihat terjadi pergeseran pada yang
berbeda pada rangka normal dan rangka modifikasi yang
diakibatkan pembebanan yang terjadi.

Gambar 7. Grafik hubungan tegangan maksimum vs daerah pengamatan.
Pada gambar 7 terlihat tegangan von mises yang terjadi
pada enam titik pengamatan di masing-masing rangka yang
mana terlihat pada rangka normal dan rangka modifikasi
terlihat pada daerah pengamatan 5 yaitu di daerah seat stays
merupakan daerah tegangan tertinggi pada rangka dan dari
garfik pula terlihat bahwa rangka modifikasi lebih besar
tegangan ekuifalen yang dimiliki jika dibandinkan dengan
rangka normal.
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Gambar 8. Grafik hubungan pergeseran maksimum vs daerah pengamatan

Pada gambar 8 terlihat pergeseran maksimum yang terjadi
pada enam titik pengamatan di masing-masing rangka yang
mana terlihat pada rangka normal dan rangka modifikasi
terlihat pada daerah pengamatan 5 yaitu di daerah seat stays
merupakan daerah pergeseran terbesar pada rangka dan dari
grafik pula terlihat bahwa rangka modifikasi lebih besar
pergeserannya jika dibandingkan dengan rangka normal.

[5] Pusparini, P., (2009). Pengaruh Sudut STA Angka Sepeda
Terhadap Nilai Risiko Cedera Tubuh Pengendara Sepeda (Tugas
Akhir). FTI-ITS, Surabaya
[6] Pinem D.Mhd., (2013), Analisis Sistem Mekanik. Jakarta
Selatan: Wahana Ilmu Kita
[7] Pinem D.Mhd., (2010), Analisis Struktur Dengan Metode
Elemen Hingga. Bandung: Rekayasa Sains
[8] Stevents D., (2009). The Stability and Handling Characteristics
of Bicycles (Tesis), Wales: The University of New Sounth
Wales
[9] Tedja, Andra Berlianto, (2012). Analisa Tegangan dan
Deformed Shape Pada Rangka Sepeda Fixie (Tugas Akhir). FTIITS, Surabaya.
[10] Weldon, D., (2006). Mountain bike Rear Suspension Design
Optimalisation (disertasi), India: University of Bath.

VI. KESIMPULAN
Dengan menggunakan software FEA autodesk inventor
dapat di tarik kesimpulan bahwa besarnya tegangan von mises
dan displacement pada rangka normal dan rangka modifikasi
terjadi perbedaan pada daerah kritisnya dimana semua itu
dipengaruhi oleh desain dari rangka sepeda yang teliti
disamping itu pula besarnya pembebanan yang diterima oleh
masing-masing rangka sepeda juga memiliki pengaruh yang
cukup kuat.
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Abstract—Mesin sekrap dapat ditingkatkan kemampuannya
untuk pengerjaan proses freis dan proses gerinda. Kedua proses
tersebut dilakukan dengan menambahkan alat tambahan
(attachment). Alat tambahan ini dipasangkan pada dudukan
pahat sekrap sebagai pengganti pahat sekrap. Sebagai daya
penggerak digunakan motor listrik dengan sistem transmisi
sabuk-V. Proses pemesinan yang dapat dilakukan adalah proses
freis rata/face milling (perataan, freis ujung, kontur, proses
gurdi) dan gerinda rata (surface grinding). Pengujian awal
terhadap kemampuan alat yang dibuat terdiri atas pengujian
pemesinan dengan variasi putaran terhadap kekasaran
permukaan dan pembuatan kontur/profil menggunakan
berbagai jenis pahat. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa
alat yang dibuat telah dapat digunakan untuk melakukan
pemesinan proses freis dan proses gerinda. Penyimpangan yang
terjadi masih didalam range standard (ISO) yang dizinkan untuk
kedua proses tersebut yaitu proses freis ≤ 25 µm dan proses
gerinda ≤ N8 (3,2 µm).
Kata kunci : Mesin perkakas, proses sekrap, proses freis, proses
gerinda, alat tambahan (attachment)

I. PENDAHULUAN
Pembuatan komponen mesin menggunakan mesin perkakas
sampai saat ini merupakan proses yang paling banyak
digunakan (60% s.d. 80%) dari proses lainnya. Hal ini karena
proses pemesinan dengan mesin perkakas dapat menghasilkan
komponen yang teliti, tepat dan kompleksitas [1].
Mesin freis merupakan salah satu mesin perkakas yang
memiliki kemampuan yang lebih banyak dari mesin perkakas
lain dalam membuat komponen mesin. Mesin freis unggul
karena didukung mekanisme cara kerjanya dimana pahat dapat
berputar dan benda kerja dicekam pada meja, selain itu pada
mesin freis juga dapat dipasang berbagai bentuk pahat [2].
Proses finishing untuk menghasilkan ketelitian dan kehalusan
permukaan yang lebih baik secara umum biasanya dilakukan
menggunakan mesin gerinda baik manual maupun otomatis.
Mesin perkakas dapat digolongkan menjadi beberapa jenis
dan penggunaannya bergantung kontur ataupun bentuk
komponen mesin yang akan dibuat. Secara umum kontur dari
komponen mesin memerlukan pengerjaan pemesinan dapat
berbentuk silindris, konis, perataan, lengkung/radius,
alur/profil, lubang, bentuk spesifik dan kombinasi diantara
bentuk tersebut. Salah satu atau lebih dari jenis mesin

perkakas berupa mesin gergaji, las, gurdi, bor, bubut, sekrap,
freis atau mesin gerinda dapat digunakan untuk membuat
bentu atau kontur tersebut [3].
Pada bengkel produksi terutama industri kecil dan
menengah mereka sangat sedikit memiliki mesin freis dan
mesin gerinda otomatis. Dan rata-rata industri kecil dan
menengah tersebut memiliki kombinasi mesin gergaji, las,
gurdi, bubut, gerinda tangan dan mesin sekrap. Survei
terhadap 30 industri kecil mesin perkakas di kotamadya
Palembang terhadap mesin perkakas yang dimiliki diketahui
bahwa 26,7% yang memiliki mesin freis, 6,7% memiliki
mesin gerinda otomatis, 90% memiliki mesin sekrap dan ratarata 78% memiliki gabungan kombinasi mesin perkakas
lainnya [4].
Suatu jenis mesin perkakas dapat ditingkatkan
kemampuannya dalam membuat komponen mesin dengan
menambahkan alat tambahan (attachment) ataupun alat bantu
cekam (jig & fixture) [1].
Berdasarkan data survei diatas, dalam tulisan ini melakukan
peningkatan kemampuan mesin sekrap dalam pembuatan
komponen yang memerlukan pengerjaan proses freis muka dan
proses gerinda rata. Kedua proses tersebut dilakukan dengan
menambahkan alat tambahan (attachment) yang dipasangkan
pada dudukan pahat sekrap. Sumber daya penggerak akan
ditambahkan motor listrik melalui sistem transmisi sabuk-V.
Benda kerja agar dapat bergerak otomatis sebagai layaknya
pada pemesinan freis maupun gerinda akan ditambahkan
dudukan khusus dengan penggerak daya khusus pula.
II. METODE PENELITIAN
Pelaksanaan
penelitian mengikuti langkah-langkah
tahapan prosedur ditunjukkan gambar 1. Pembuatan alat
dilakukan di Lab. Manufaktur Fakultas Teknik Universitas
Sriwijaya, Politeknik Universitas Sriwijaya dan Balai Latihan
Pendidikan Teknik (BLPT) Palembang. Pengujian kemampuan
alat tambahan yang dibuat dilakukan di Lab. Manufaktur dan
Lab. CNC-CAD.CAM Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.

Sistem Manufaktur II-43

Prosiding Seminar Nasional Rekayasan Material, Sistem manufaktur dan Energi

Φc
Φ1
Φ2
ksm

Mulai
Studi Pendahuluan, Survei Data

ks1.1
p

Perancangan Komponen Alat

Sudut persentuhan rata-rata. o
Sudut persentuhan masuk, o
Sudut persentuhan keluar, o
Gaya potong spesifik, N/mm2
ks1.1 x hm-p
Gaya potong spesifik ref., N/mm2
Pangkat tebal geram rata-rata

=
=
=
=
=
=
=

 Gaya tekan pembuatan lubang [1] :
FZ = C dm fn

Pembuatan Alat

(2)

dimana :
FZ = Gaya tekan yang terjadi, N
C, = Konstanta gaya tekan
d = Diameter pahat, mm
f = Gerak makan, mm/r

Pengujian Kemapuan Alat
- Ketelitian geometri
- Uji getaran pemesinan
- Variasi kondisi pemesinan terhadap
kekasaran permukaan
- Pembuatan kontur/profil b.kerja contoh

 Akibat gaya aksial (arah gaya sejajar dan sepusat sumbu
benda kerja) [9] :
σ = Fa / A
(3)
dimana :
Fa = Gaya aksial, N
A = Luasan penampang arah tegak lurus, m2

Analisis dan Evaluasi

 Akibat gaya radial (arah gaya tegak lurus sumbu benda
kerja) [9] :
σ = M / Z
(4)

Kesimpulan

Selesai

dimana :

Gambar 1. Tahapan pelaksanaan penelitian

Tahap awal perancangan alat yang akan dibuat berdasarkan
dimensi dan bentuk dari ruang kerja pada mesin sekrap yang
akan digunakan. Dimensi meja dan dudukan pahat sekrap
menjadi dasar awal ukuran untuk menjamin kekakuan alat
yang dibuat. Bentuk dudukan dari alat dan motor penggerak
diposisikan mempertimbangkan bentuk ruang gerak bagian
pemegang pahat dari mesin sekrap. Perhitungan kekuatan
dilakukan untuk menjamin kekakuan alat yang harus mampu
menahan gaya berat dan gaya pemesinan yang bekerja
sehingga defleksi yang terjadi tidak menyebabkan kesalahan
(ketidaktelitian) yang berarti pada benda kerja yang akan
dimesin {5,6]. Perhitungan dimensi komponen utama awal
seperti poros penggerak/digerakkan, sumber daya dan
sebagainya berdasarkan rumus di bawah ini.

M =
=
Z =
=

 Akibat gaya tangensial (arah gaya tegak lurus jari-jari
penampang lingkaran benda kerja) [9] :
P = Ft . v = T . ω
(5)
dimana :
P
Ft
v
T
ω

dimana :
Ftm =
Am =
=
b
=
hm =
=
fz =
κr =

Gaya potong pergigi rata-rata, N
Penampang geram, mm2
b x hm
Lebar geram, mm
Tebal geram sebelum terpotong, mm
(fz sin κr /Φc) / (cos Φ1 – cos Φ2)
Gerak makan per gigi, mm
Sudut potong utama, o

=
=
=
=
=

Daya yang terjadi, N m/detik
Gaya tangensial yang terjadi, N
Kecepatan linier, m/detik
Momen puntir, N.m
Kecepatan sudut, rpm

 Perhitungan poros [10] :





1/ 3

 5,1
1/ 2 
cm .M 2  ct .T 2 
d 
 p


 Gaya tangensial proses freis [1,7] :
Ftm = Am ksm

Momen lengkung, N.m
Fr x d
Modulus penampang, m3
Momen inersia dibagi jarak sumbu netral

(1)

dimana :
τp = Tegangan geser izin, N/m2
cm = Konstanta faktor lengkung
M
Momen lengkung, N.m
ct = Konstanta faktor kelelahan
T = Momen puntir, N.m
 Perhitungan bantalan bola [9, 10] :
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Fe = x . V . Fr + y . Fa
dimana :
Fe = Beban ekivalen yang bekerja, N
Fr = Beban radial, N
Fa
Beban aksial,N

(7)
1

Berdasarkan gambar kerja yang telah dibuat langkah
berikutnya dilakukan pembuatan komponen alat. Alat
tambahan terdiri atas bagian komponen standar dan komponen
tidak standar. Komponen standar adalah komponen yang
tersedia dan dapat langsung dibeli di pasaran. Komponen tidak
standar merupakan komponen yang dibuat dan bentuknya
berdasarkan gambar teknik yang dirancang. Komponen yang
tidak standar dibuat semuanya menggunakan material baja
lunak. Bentuk dari alat tambahan dan pemasangan serta
komponen-komponennya ditunjukkan gambar di bawah ini.

2

6
3

4

5

1. Motor penggerak
2. Pelat penumpuh
3. Rumah penumpuh poros
spindel

6

4. Batu gerinda
5. Sistem sabuk (v-belt)
6. Dudukan pahat mesin
sekrap

Gambar 4. Bentul alat tambahan untuk pemesinan proses gerinda
5

Untuk mengetahui alat tambahan yang dibuat telah dapat
digunakan maka dilakukan pengujian kemampuan alat. Jenis
pengujian yang dilakukan seperti ditunjukkan gambar 1.
Namun tulisan ini untuk sementara hanya dilakukan pengujian
awal yang meliputi pengujian putaran spindel yang terjadi
untuk berbagai tingkat transmisi terhadap kekasaran
permukaan dan pembuatan contoh profil. Peralatan dan bahan
dalam pengujian ini yang digunakan terdiri atas :

4

3

2

1

1. Poros spindel dan poros
pemegang ahat freis/gurdi
2. Rumah penumpuh poros
spindel
3. Dudukan
pahat
mesin
sekrap

4. Rangka penumpuh motor
poros penggerak
5. Sistem sabuk (v-belt)
6. Motor penggerak

Gambar 2. Bentul alat tambahan untuk pemesinan proses freis
1

2

a. Peralatan untuk pengujian :
- Mesin sekrap
- Alat tambahan untuk melakukan pemesinan freis dan
gerinda
- Tachometer (krisbow)
- Dial indicator (Mitutoyo, 1µm)
- Dial stand
- Roughness tester accretech handsurf E-35 A/E Jepang
(kecermatan 0,1µm)
- Jangka sorong (Mitutoyo, 0,1 mm)
b. Bahan
- Material uji baja lunak dan Aluminium
- Pahat perataan (HSS, diameter 40 mm)
- Pahat endmill dan pahat gurdi
- Batu gerinda (Benz/Jerman A60 PSV)
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4

3
1. Meja (slot-T)
2. Ragum pencekam b. kerja
1

3. Transmisi daya (rantai)
4. Poros daya

Gambar 3. Meja tempat dudukan benda kerja

Alat tambahan yang telah berhasil dibuat ditunjukkan
gambar 5. Alat yang dibuat dipasangkan pada mesin sekrap
dengan cara melepaskan rumah pemegang pahat sekrap. Alat
yang dibuat disatukan menggunakan baut pada dudukan
rumah pahat mesin sekrap. Meja tambahan diletakan pada
meja mesin sekrap yang disatukan dengan baut.
Daya motor perencanaan untuk proses freis dan proses
gerinda dibutuhkan daya maksimum 250 Watt dan putaran
input (puli penggerak) sebesar 2900 rpm. Motor untuk meja
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dipilih dengan daya dan putaran yang kecil. Untuk mengubah
besar putaran dilakukan dengan menggunakan puli bertingkat
untuk proses freis (tiga tingkat) dan pengubahan ukuran puli
penggerak ataupun puli yang digerakkan untuk proses gerinda.
Sementara itu untuk pengaturan kecepatan gerak meja diatur
menggunakan adaptor. Putaran spindel keluaran teoritis (puli
yang digerakkan) untuk proses freis adalah 1657,14 rpm; 2900
rpm dan 5075 rpm. Putaran spindel keluaran teoritis (puli
yang digerakkan) untuk proses gerinda adalah 2900 rpm;
2485,71 dan 2175 rpm.
Pada proses gerinda jenis dan ukuran batu gerinda
dilakukan dengan mengganti batu gerindanya. Pada proses
freis penggunaan berbagai jenis pahat bergantung poros
pemegang pahat yang dibuat dan ukuran colet (pengikat pahat)
yang ada. Pada proses freis dapat dipasangkan berbagai jenis
pahat yaitu pahat perataan, endmill maupun pahat gurdi.
Untuk menjamin kekakuan yang baik maka panjang pemegang
pahat dibuat sependek mungkin sepanjang tidak menganggu
pemesinan.

Gambar 7. Grafik pengaruh putaran spindel terhadap
kekasaran permukaan pada proses freis

Gambar 8. Grafik pengaruh putaran spindel terhadap
kekasaran permukaan pada proses gerinda

Gambar 5. Alat tambahan dipasangkan pada mesin sekrap
untuk pemesinan proses freis dan proses gerinda

Pembuatan kontur dilakukan dengan mengkombinasikan
jenis pahat yang dapat digunakan pada alat tambahan yang
dibuat. Jenis pahat yang digunakan adalah pahat perataan,
pahat endmill (freis ujung), pahat gurdi dan batu gerinda.
Berikut contoh kontur yang dibuat dengan pemesinan
menggunakan kombinasi pahat ini.

Gambar 6. Meja tambahan untuk dudukan benda kerja

Untuk mengetahui keberhasilan pembuatan alat tambahan
maka dilakukan pengujian pemesinan dimana dalam tulisan
ini adalah pengujian pengaruh putaran spindel yang terjadi
terhadap kekasaran permukaan dan pengujian kedua adalah
pembuatan contoh profil menggunakan berbagai pahat.
Berikut hasil pengujian-pengujian tersebut.

Gamabr 9. Contoh kontur yang dibuat menggunakan alat tambahan baik untuk
proses freis maupun proses gerinda; (a) pahat gurdi/kontur lubang,
(b) pahat tirus, (c) pahat perataan dan (d) batu gerinda

Dari penelitian yang dilakukan, telah dibuat alat tambahan
yang dipasangkan pada mesin sekrap sesuai dengan hasil yang
diharapkan yaitu dapat membuat produk yang memerlukan
proses freis muka (face milling) dan proses gerinda (surface
grinding). Kemampuan alat dalam melakukan pekerjaan freis
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dan gerinda dapat diandalkan, hal ini terlihat dari hasil
pengujian yaitu pengujian pengaruh putaran spindel terhadap
kekasaran permukaan dilakukan menggunakan alat yang
dibuat dan menggunakan mesin freis sebenarnya. Meskipun
untuk semua kondisi berada diatas hasil pengujian
menggunakan mesin freis sebenarnya namun nilai kekasaran
permukaan yang terjadi berada dalam range untuk kekasaran
permukaan standar yang ada (proses freis ≤ 25 µm dan proses
gerinda ≤ N8; angka kelas kekasaran).
Pembuatan kontur benda kerja dapat menggunakan
berbagai jenis pahat seperti perataan, berbagai pahat freis
ujung dan pahat gurdi. Dan untuk proses gerinda, batu gerinda
dapat diatur jenis batu gerinda dan diameternya.
Pada pengujian sebelumnya telah dilakukan pengujian
ketelitian simpang putar (run out) poros utama atau spindel
untuk kedua alat tambahan dan pengujian putaran spindel
yang terjadi, dan didapat bahwa [11] :
- Ketelitian simpang putar (run out) poros utama atau
spindel penyipangan maksimum yang terjadi adalah 30
µm.
- Pengujian putaran spindel yang terjadi rata-rata penurunan
putaran adalah 6.5%.
IV. KESIMPULAN
Dari hasil perancangan dan penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan
kinerja mesin sekrap untuk membuat komponen mesin yang
membutuhkan pengerjaan proses freis dan gerinda telah
berhasil dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pengujian awal
yang telah dilakukan. Pengujian meliputi variasi putaran
spindel terhadap kekasaran permukaan yang terjadi. Dan dari
hasil pengujian terlihat bahwa hasilnya masuk dalam range
untuk kekasaran permukaan standar yang ada yaitu proses
freis ≤ 25 µm dan proses gerinda ≤ N8 (3,2 µm).
Alat tambahan dapat melakukan proses freis muka (face
milling) dengan jenis pahat perataan, freis ujung ataupun pahat
gurdi. Dan untuk proses gerinda berupa gerinda rata (surface
milling) dengan memvariasikan batu gerinda.
Alat bantu cekam yang yang dibuat diharapkan dapat
dimanfaatkan oleh bengkel produksi atau industri kecil yang
tidak memiliki mesin freis dan atau gerinda otomatis untuk
meningkatkan produktivitas mesin sekrapnya, sehingga dapat
menambah pendapatan.

Sriwijaya melalui Hibah Penelitian Desentralisasi dana
BOPTN 2014 atas bantuan penuh pelaksanaan penelitian ini
(Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2014).
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Abstract— Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian risiko
pada industri galangan kapal di Indonesia. Pada paper ini
dilakukan penilaian risiko pada industri galangan kapal pada
sub klaster Jakarta. Sampel data didapatkan pada proses
pembangunan kapal baru tipe kapal tunda 2x1600 HP dengan
nomer pembangunan 308, yang dibangun di PT. Daya Radar
Utama Jakarta. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan
teori probabilitas dan prinsip perkalian, masing-masing pada
model utama, model desain, model material dan model produksi
pada proses pembangunan kapal baru. Dari hasil pembahasan,
probabilitas keterlambatan pada kelompok desain adalah 0,0058,
probabilitas keterlambatan pada kelompok material adalah
0,1348, probabilitas pada kelompok produksi adalah 0,1893.
Pada model desain, probabilitas keterlambatan terbesar pada
kegiatan design and engineering yaitu 0,001157, probabilitas
terbesar pada model material adalah 0,01217 pada kegiatan
machinery. Kegiatan hull construction adalah penyebab
keterlambatan terbesar pada model produksi, dengan nilai
probabilitas 0,01396.
Kata kunci: Galangan Kapal, Hull Construction, Model, Risk
Assessment.

I. PENDAHULUAN
Industri galangan kapal dunia akan menjadi perhatian
internasional seiring dengan pertumbuhan ekonomi China
sejak tahun 2003. Industri galangan kapal Korea juga salah
satu yang menikmati, hal ini salah satunya dapat dilihat dari
pertumbuhan order sampai 236% pada industri galangan kapal
selama lima tahun terakhir, dan setelah tahun 2003 order
tumbuh 5,2% pertahun. Pada tahun 2006, 496 juta CGT order
baru dimenangkan Korea 38,3%, China 29,6% dan Jepang
13,9% [8]. Menurut Suryohadiprojo [4], Industri galangan
Indonesia, dengan perputaran uang untuk transportasi laut
sebesar 50,7 triliun rupiah pertahunnya, seharusnya menjadi
galangan kapal yang tangguh, modern dan sumber devisa
Indonesia. Di sisi lain, saat ini Jepang dan Korea menguasai
lebih dari 80% share market dunia. Industri galangan kapal
Indonesia hanya menyerap 0,5% share market galangan kapal
dunia. Akibat dari kesulitan pergerakan aktifitas galangan
kapal Indonesia, industri pendukung seperti industri baja,
industri permesinan, industri kelistrikan, industri kimia
mengalami penurunan produktifitas dan banyak yang
bangkrut.
Menurut data yang dikeluarkan versi Lloyd Register –
fairplay tahun 2006 jumlah kapal yang dibangun oleh
galangan – galangan kapal di dunia dengan klasifikasi Lloyd

Register berjumlah 6,716 unit dengan berbagai tipe kapal.
Pada benua Asia, Negara yang paling aktif dalam
pembangunan kapal adalah Negara China tercatat membangun
1,480 unit sama dengan 30,1 %, Korea Selatan tercatat
membangun 1426 unit sama dengan 29%, Jepang tercatat
membangun 1,262 unit sama dengan 25,67% dan Indonesia
tercatat membangun 68 unit atau sebanding dengan 1,38%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Sumber: Lloyd Register – fairplay tahun 2006, diolah.
Gambar 1. Negara Asia Pembangunan Kapal Klas LR

Melihat gambar
diatas, menandakan bahwa betapa
kecilnya share market yang bisa direbut oleh galangan kapal
nasional dan ini juga menandakan betapa tertinggalnya
industri galangan kapal di Indonesia. Disamping itu juga bisa
bisa diartikan bahwa galangan kapal nasional masih belum
banyak diminati oleh pemilik kapal. Seharusnya kondisi ini
tidak boleh terjadi, mengingat Indonesia adalah negara
maritim. Ketertinggalan ini akan membawa dampak tidak
berkembangnya industri pendukung, karena industry
perkapalan dari hulu sampai hilir banyak tergantung pada
industry lain.
Menurut Basuki dan Widjaja [9], ada beberapa alasan
mengapa industri galangan kapal harus dikembangkan, antara
lain: nilai ekonomis industri galangan kapal, berkembangnya
industri ini akan turut mengembangkan industri lain yang akan
memberikan multiplier-effect yang besar kepada proses
industrialisasi dalam suatu negara. Disamping itu industri
galangan merupakan industri padat karya yang mampu
menciptakan lapangan kerja cukup besar dengan nilai tambah
yang cukup tinggi. Dengan berkembangnya industri ini, maka
kemandirian sektor pertahanan dengan pembuatan alat
pertahanan di dalam negeri akan dapat dicapai.
Seperti dijelaskan pada paragraph diatas, industri galangan
kapal sangat tergantung pada industri lain dari hulu sampai
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hilir. Ketergantungan ini akan menentukan kelangsungan dan
tingkat risiko yang dihadapi oleh industri galangan kapal. Hal
ini dapat dilihat seperti Gambar 2 sebagai berikut.

statistik. Kerangka dasar yang dikembangkan dalam metode
penelitian seperti pada gambar 3 berikut:
NEW BUILDING
PROJECT

Design (Including
Model Test)

Material

Productuon

Probability of risk
occurrence Material

Probability of risk
occurrence
Production

Total Probability of
risk occurrence

Consequences of
risk occurrence

Performance factor

Cost factor
Probability of risk
occurrence Design

Schedule factor

Total Risk

Gambar 3. Kerangka Kerja Penelitian Risk Assessment Bangunan Baru

III. DASAR TEORI

Gambar 2. Skema Hubungan Galangan Kapal

Industri perkapalan di Indonesia masih kalah bersaing
dengan industri galangan luar negeri seperti Singapura,
Hongkong, dan Malaysia, apalagi persaingan dengan negara
Korea Selatan dan Jepang. Dari keadaan tersebut, perlu
adanya pengkajian dari segi produktivitas dan efisiensi kerja.
Untuk mendukung peningkatan produktivitas pada
pembangunan kapal baru perlu dikembangkan suatu sistem
yang disesuaikan dengan kondisi galangan. Salah satu usaha
peningkatan
produktivitas
galangan
adalah
dengan kemampuan membangun kapal sesuai standar mutu
yang ditentukan oleh pihak pemesan. Pesanan kapal dapat
dilakukan tepat waktu, harga bersaing serta mutu yang
memadai [17].
II. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan
terminologi Risk = Probability of risk occurrence X
Consequences of risk occurrence. Analisis ditekankan pada
Probability of risk occurrence dengan menggunakan
pendekatan statistik (azaz perkalian, teori peluang, Bayesian).
Proses bangunan baru dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu
desain, material dan produksi. Masing-masing bagian tersebut
dilakukan penilaian Probability of risk occurrence pada titik
simpul pada jejaringnya (Value at Risk/VaR).
Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: (i)
Identifikasi hazard (list semua skenario kejadian yang relevan
dengan faktor penyebab dan dampak yang potensial) pada
proses pembangunan kapal baru, yaitu pada kegiatan desain,
pengadaan material dan proses produksi. (ii) Penilaian risiko
(evaluasi faktor-faktor risiko); Fokus pada skenario yang
penting, Ukur risiko pada setiap scenario, Analisa darimana
risiko datang, fokus perhatian pada penyebab, Identifikasi
faktor yang berhubungan yang mempengaruhi tingkatan
risiko, dan Evaluasi risiko dan tingkat risiko dengan
pendekatan value at risk dengan menggunakan metode

Untuk mengenal industri perkapalan, maka perlu diketahui
sifat dan kondisi industri perkapalan. Industri perkapalan
memiliki sifat dan kondisi sebagai berikut [15]:
1. Padat Modal (Capital Intensive) yaitu bahwa untuk
mendirikan galangan kapal diperlukan modal yang besar.
Galangan kapal yang besar masih dimiliki oleh BUMN,
sedangkan galangan swasta hanya memiliki galangan yang
ukurannya kecil dan menengah. Padatnya modal bukan
saja modal untuk investasi fasilitas namun juga untuk
modal kerja.
2. Padat Karya (Labour Intensive) yaitu bahwa industri
galangan ini melibatkan banyak tenaga kerja terutama
tenaga di lapangan. Dalam industri perkapalan yang padat
karya diperlukan karyawan yang berkualitas standar.
Rendahnya kualitas karyawan akan mengakibatkan
rendahnya kualitas produksi kapal. Hal ini menyebabkan
berkurangnya pesanan kapal karena kualitas rendah kurang
diminati oleh pemesan.
3. Pengembalian Modal Lambat (Slow Yielding) yaitu bahwa
tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan untuk
membuat galangan memerlukan waktu yang lama.
4. Pertambahan Nilai Rendah (Low Value added) dimana
tingkat keuntungan yang masih rendah ini disebabkan oleh
banyak hal yang saling terkait dalam kondisi industri
perkapalan. Walaupun pertambahan nilainya rendah
namun industri perkapalan ini dapat meningkatkan
pertambahan nilai yang cukup signifikan pada
aglomerasinya. Sering kali hal ini yang dilupakan oleh
beberapa kalangan. Beberapa kasus di negara maju
rendahnya value added ini diatasi dengan memberikan
insentif kepada galangan.
5. Rantai Nilai Komplek (Complex Value Chain) yaitu bahwa
industri galangan ini melibatkan banyak industri lain
dalam aglomerasi Kawasan Industri Khusus (KIK) mulai
industri komponen, supplier dan subkontraktor. Elemen
KIK tersebar diberbagai tempat terutama kandungan
import.
6. Berdaya Saing Rendah (Low Competitiveness) yaitu bahwa
industri galangan ini memiliki daya saing yang masih
rendah, terbukti kapasitas tahunan masih relative kecil
dibanding dengan produksi dunia.
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7. Bisnis Risiko Tinggi (High Risk Business) bahwa industri
galangan termasuk dalam kategori bisnis berisiko tinggi,
sebab sering kali kontrak pembangunan kapal tidak
menguntungkan galangan dan cenderung berisiko terkena
pinalti.
8. Pesanan Kapal Sedikit (Low Demand Ship Order) bahwa
jumlah pesanan kapal masih sedikit karena kondisi
pelayaran yang masih lesu. Disamping itu import kapal
bekas masih diminati oleh perusahaan pelayaran, hal ini
menambah sulitnya galangan memperoleh pesanan kapal
baru.
9. Berteknologi Tinggi (High Technology Contents) yaitu
bahwa untuk pembangunan kapal besar dan canggih
diperlukan fasilitas galangan yang berteknologi tinggi
mulai tools disain (Computer Aided Design System),
produksi (Computer Aided Manufacturing System),
Logistik (Material Requirement Planning), Heavy Duty
Crane berkapasitas hingga 300 T.
10. Berkeahlian Tinggi (High Skilled Ship Design &
Fabrication) yaitu bahwa industri galangan memerlukan
SDM yang ahli dibidang galangan termasuk disain kapal
dan produksi kapal. Pekerjaan pembangunan kapal
memerlukan ketelitian dan keakuratan yang tinggi sesuai
dengan tuntutan mutu klasifikasi kapal.
11. Kandungan impor tinggi dan kandungan lokal rendah
(High Import Contents and Low Local Contents) yaitu
bahwa industri galangan memerlukan kandungan import
yang tinggi dan kandungan local rendah. Dalam beberapa
kasus kandungan import mencapai 80 % sedangkan
kandungan lokal hanya 20 % termasuk tenaga kerja.
12. Kurangnya Pengalaman (Low Experience) bahwa dengan
sedikitnya pesanan kapal baru mengakibatkan semakin
berkurangnya pengalaman membangun kapal baru.
Pengalaman yang lampau akan sia-sia bila tidak dilakukan
secara berkelanjutan. Pengalaman untuk membangun kapal
besar misal yang lebih dari 50.000 DWT belum pernah
dilakukan. Maka bila ingin mengembangkan galangan
dengan ukuran lebih besar diperlukan belajar dari
pengalaman yang bisa diperoleh dari tenaga ahli asing
maupun dengan mengirim tenaga ahli untuk magang di
galangan besar di luar negeri.
13. Lamanya waktu penyelesaian (Long term ship delivery)
bahwa industri galangan ini memerlukan waktu yang
cukup lama untuk menyelesaikan bangunan baru. Hal ini
disebabkan antara lain lamanya waktu untuk memesan
komponen impor dan rendahnya produktivitas galangan.
Rendahnya produktivitas dipengaruhi oleh kapasitas
produksi dan fasilitas serta ketrampilan SDM. Fasilitas
produksi yang sudah tua menjadikan turun kemampuan
produktivitasnya.
Melihat sifat dan kondisi industri perkapalan diatas, maka
dalam pengelolaannya harus menggunakan prinsip kehatihatian. Banyak kondisi ketidakpastian yang akan terjadi,
karena industi galangan kapal, dari hulu sampai hilir banyak
tergantung pada industri lain, termasuk juga ketergantungan
terhadap material import yang masih tinggi. Kondisi ini akan
sangat berpengaruh sekali pada galangan kapal nasional,
karena ketergantungan terhadap barang impor masih sangat
tinggi sekali, disamping itu, dukungan dari pemerintah dalam
rangka pengembangan industri galangan kapal nasional masih

sangat sedikit sekali. Factor lain yang juga perlu diperhatikan
antara lain: kemampuan industri pendukung yang belum
berkembang dengan baik, dukungan SDM yang perlu
ditingkatkan, teknologi, kondisi internal perusahaan galangan
kapal, belum sinergi antar galangan kapal nasional.
Industri galangan kapal adalah industri yang padat modal
dan tingkat pengembaliannya yang cukup lama (slow
yielding), sehingga dalam operasionalnya harus menggunakan
prinsip
kehati-hatian.
Untuk
meminimalkan
cost
operasionalnya, galangan kapal salah satunya dapat memanage
melalui pengelolaan tingkat risiko yang dihadapi dalam
operasionalnya [9], demikian juga pengelolaan dengan
memasukan faktor eksternal [10].
Beberapa risk assessment pada industri perkapalan telah
dilakukan, antara lain Asok et al. [5] dengan schedule risk
menggunakan pendekatan model matematis, analisis yang
dilakukan dengan pengurangan schedule risk pada
management proyek berdasarkan persamaan matematis:
module join time, module construction time serta time rework,
menggunakan database. Atua [2] menggunakan cost risk dan
schedule risk dalam analisis risiko menggunakan pendekatan
deterministic, evaluasi risiko dilakukan pada proses produksi
kapal dengan menggunakan pendekatan CPM (Critical Path
Method) dan PERT (Program Evaluation and Review
Technique). Dalam proses pembangunan kapal ada unsur
ketidakpastian, maka diperlukan sebuah upaya dari manajer,
untuk menyusun kembali jadwal dan menyusun project task
serta menyediakan sumber daya pendukung. Dampak
ketidakpastian ini adalah terjadinya penyimpangan dari jadwal
dan terjadinya sebuah risiko terlambatnya proyek
pembangunan kapal.
Dengan pendekatan statistik, evaluasi risiko telah
dikemukan oleh: Basuki dan Widjaja [9], Basuki dkk [14],
Basuki dan Suardi [16], Lee et al. [8], Lu et al. [1], Moyst et
al. [6]. Basuki dan Widjaja [9] telah mengusulkan perlunya
proses mitigasi risiko dalam analysis risk dengan pendekatan
kualitatif dan deterministic. Analisis risiko dengan pendekatan
deterministic telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara
lain: Basuki dan Setyoko [11], Basuki dan Novendi [13],
Basuki dan Choirunisa [17], Basuki dan Prasetyo [18], Basuki
dan Kurniawan [19], Robu [3], Vassalos et al. [7]. Analisis
dengan pendekatan optimasi dalam evaluasi risiko telah
dilakukan oleh Lee et al. [12].
Basuki dan Widjaja [9] telah melakukan evaluasi risiko
pada proses pembangunan kapal dengan pendekatan statitistik
mulai tahap awal proses produksi sampai tahap erection.
Evaluasi risiko pada tahap desain sampai delivery telah
dilakukan Basuki dan Setyoko [11] dan Basuki dan Novendi
[13], Basuki dan Choirunisa [17], Basuki dan Kurniawan [19],
dengan analisis standar Australia. Asok and Aoyama [5]
melakukan evaluasi risiko pada proses pembangunan kapal
pada tahap assembly sampai erection dengan schedule risk
dengan menggunakan model matematis. Lee et al [8]
melakukan evaluasi risiko pada industri galangan kapal dari
tahap kontrak sampai delivery dengan pendekatan statistik,
masing-masing phase dilakukan risk assessment. Evaluasi
risiko dengan Bayesian network sudah dilakukan oleh Lee et
al [12] pada proses pembangunan kapal. Atua [2] melakukan
evaluasi cost risk dan schedule risk proses pembangunan kapal
pada industri galangan kapal.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mensederhanakan penyelesaian dan berdasarkan data
lapangan yang diperoleh, bahwa pada dasarnya proses
pembangunan kapal dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:
proses desain, proses pengadaan material dan proses produksi.
Pada masing-masing proses tersebut juga ada subproses yang
dijalankan. Proses desain, proses pengadaan material dan
proses produksi beserta sub prosesnya akan memunculkan
risiko yang berbeda. Keterkaitan antar proses dan subproses
dianalisis hazard potensial yang muncul untuk dipetakan
besaran nilai probabilitas serta dampak yang ada, dalam
bentuk jejaring untuk mengetahui hubungan antar titik simpul.
Model jejaring dikembangkan, karena pekerjaan bangunan
baru, antara satu proses dengan proses yang lainnya sangat
berhubungan sekali, bahkan antara subproses satu dengan
subproses yang lainnya juga sangat berhubungan. Antara
subproses dengan proses juga memiliki keterkaitan serta
hubungan. Apabila satu proses atau satu subproses terhambat
dan terlambat, maka akan berpnegaruh terhadap proses yang
lainnya. Model jejaring yang dikembangkan dibagi menjadi
model jejaring utama dan model jejaring untuk masingmasing proses serta subprosesnya. Data yang dipakai dasar
untuk analisis dalam studi kasus ini adalah data proses
pembangunan kapal tunda 2 x 1600 HP milik PT. Pelindo I
dengan nomor pembangunan 308 yang dibangun di PT. Daya
Radar Utama Jakarta.

Gambar 5. Model Jejaring Desain

Nilai probability of risk occurrence dihitung berdasarkan
probabilitas untuk masing-masing titik simpul Value at Risk
(VaR) dan disusun dalam tabel berikut:
Tabel 2. Nilai Probabilitas VaR Jejaring Desain
Komponen
Probabilitas VaR
Design and Engineering
0,001157
Model Kapal & Model 3D
0,000007
Uji Model Kapal
0,000694
Total
0,001928
Model Jejaring Material
Model jejaring material dirumuskan seperti pada gambar 6
berikut:

Model Jejaring Utama
Model jejaring utama dirumuskan seperti pada gambar 4
berikut:

Gambar 6. Model Jejaring Material

Gambar 4. Model Jejaring Utama

Nilai probability of risk occurrence dihitung berdasarkan
probabilitas untuk masing-masing titik simpul Value at Risk
(VaR) dan disusun dalam tabel berikut:
Tabel 1. Nilai Probabilitas VaR Jejaring Utama
Komponen
Probabilitas VaR
Desain (termasuk tes model kapal)
0,0058
Material
0,1348
Produksi
0,1893
Total
0,333

Nilai probability of risk occurrence dihitung berdasarkan
probabilitas untuk masing-masing titik simpul Value at Risk
(VaR) dan disusun dalam tabel berikut:
Tabel 3. Nilai Probabilitas VaR Jejaring Material
Komponen
Probabilitas VaR
Lambung
0,006573
Perlengkapan Lambung
0,007483
Permesinan
0,01217
Kelistrikan
0,007484
Total
0,03371
Model Jejaring Produksi
Model jejaring produksi dirumuskan seperti pada gambar 7
berikut:

Model Jejaring Desain
Model jejaring desain dirumuskan seperti pada gambar 5
berikut:
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Gambar 7. Model Jejaring Produksi

Nilai probability of risk occurrence dihitung berdasarkan
probabilitas untuk masing-masing titik simpul Value at Risk
(VaR) dan disusun dalam tabel berikut:
Tabel 3. Nilai Probabilitas VaR Jejaring Produksi
Komponen
Probabilitas VaR
Lambung
0,01396
Perlengkapan Lambung
0,01292
Permesinan
0,00753
Kelistrikan
0,01292
Total
0,04733
V. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
pada model utama probabilitas terbesar penyebab
keterlambatan adalah kegiatan produksi. Kegiatan design and
engineering adalah penyebab terbesar keterlambatan proses
bangunan baru pada model desain. Pada model material,
probabilitas terbesar penyebab keterlambatan adalah kegiatan
machinery/permesinan. Pada model produksi, kegiatan hull
construction/pekerjaan lambung mempunyai probabilitas
terbesar penyebab keterlambatan bangunan baru. Aktifitas
produksi harus mendapat perhatian, karena mempunyai risiko
besar penyebab keterlambatan bangunan baru kapal tunda 2 x
1600 HP dengan nomer pembangunan 308.
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Abstrak—Akibat pencemaran ruangan adalah hambatan
dalam berkarya dan terganggunya aktivitas bekerja.
Penumpukan dan pengolahan sampah yang tidak baik,
berdampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi
ekstetika. Secara relatif, orang mengalami ketakutan untuk
berkontaminasi langsung dengan kotak sampah, saat
akan
membuang
sampah. Solusinya adalah otomatisasi kotak
sampah, sehingga orang yang ingin membuang sampah tidak
terkontaminasi langsung dengan kotak sampah tersebut.
Otomatisasi kotak sampah bermikrokontroller dilengkapi
dengan alarm sebagai penanda bahwa kapasitas kotak sampah
sudah penuh.
Kata kunci : sampah, mikrokontoler

I. PENDAHULUAN
Limbah yang menumpuk dan tidak terolah dengan baik,
berdampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi
ekstetika Permasalahan kebersihan pada lingkungan harus
mendapat perhatian khusus dari semua pihak seperti
kebersihan lingkungan sekolah, kantor dan rumah yang harus
dijadikan motivasi bagi semua masyarakat untuk
meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
Ada dua jenis sampah berdasarkan sifatnya yaitu sampah
organik dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi
limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik
yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian.
Sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat yang
cukup kering dan sulit terurai oleh mikro organisme karena
memiliki rantai karbon yang panjang dan kompleks seperti
kaca, besi, plastik, dan lain-lain.
Pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan
tempat bagi beberapa organisme dan menarik berbagai
binatang seperti lalat bisa menjangkitkan penyakit. Bahaya
kesehatan yang ditimbulkan adalah terjangkitnya penyakit
diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang
berasal dari sampah akibat pengelolaannya kurang memadai.
Dampaknya akan membentuk lingkungan atau ruangan yang
kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap
dan pemandangan ruangan yang kumuh karena sampah
berserakan dimana-mana. Masalahnya kebanyakan orang
takut terkontaminasi langsung dengan kotoran yang ada
ditempat sampah pada saat akan membuang sampah
dan keterlambatan petugas kebersihan menanggulangi tempat
sampah yang sudah penuh berdampak buruk bagi lingkungan.
Sampah plastik dan sampah kertas di Indonesia, menurut data
statistik persampahan jenis sampah plastik menduduki

peringkat kedua sebesar 5.4 juta ton per tahun atau 14 persen
dari total produksi sampah. Sedangkan sampah jenis kertas
menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 3.6 juta ton per
tahun atau 9 persen dari jumlah total produksi sampah.
Realisasi penggunaan mikrokontroler untuk mendukung
sistem pengiriman data secara wireless. Mikrokontroller dapat
melakukan proses pendeteksian kapasitas dari bak sampah
perumahan dengan menggunakan address yang dapat di
program pada mikrokontroler [1]. Bak sampah otomatis
berbasis mikrokontroler ATMega 8 yang terdiri dari tiga
elemen penting, yaitu input, proses, dan output. “Sensor jarak
ultrasonik sebagai input, bagian proses menggunakan
mikrokontroler ATMega 8, sedangkan motor servo sebagai
outputnya. Tiga elemen tersebut tidak terlepas dari Catu daya
menggunakan tegangan DC dari konverter dan tegangan AC
dari PLN. Cara kerja pembuka dan penutup bak sampah
otomatis berdasarkan inputan dari sensor jarak ultrasonic,
apabila sensor jarak ultrasonik menangkap suatu aktivitas di
dekat bak sampah dalam, hal ini tangan seseorang dengan
jarak lebih dari 35 cm maka motor servo akan bergerak, dan
membuka tutup bak sampah selanjutnya setelah terbuka akan
ditunda selama 5 detik namun jika 5 detik di sekitar bak
sampah tidak ada aktivitas maka motor servo akan bergerak
untuk menutup bak sampah [2].
Kotak sampah yang dilengkapi dengan alarm sebagai tanda
kotak sampah tersebut sudah penuh yang digunakan pada
perkantoran dan rumah, agar petugas atau pemilik rumah
segera membersihkan kotak sampah tersebut. Penggunaan
sumber listrik akan menjadi bahan utama agar mikrokontroller
dapat berfungsi untuk menggerakkan motor stepper dan sensor
– sensor yang digunakan.
II. LANDASAN TEORI
Mikrokontroler AT89S52 merupakan mikrokontroler
CMOS 8 bit dengan 8 kbyte Flash Programmable and
Erasable Read Only Memory (PEROM ). Kelebihan dari
mikrokontroler AT89S52 adalah adanya fungsi In System
Programming (ISP) yang dapat melakukan pengisian program
ke dalam flash PEROM dengan menggunakan koneksi pararel
tanpa menggunakan downloader tambahan seperti yang biasa
digunakan pada seri AT89C51 [3]. Mikrokontroler AT89S52
dipilih karena memiliki memori flash PEROM yang cukup
menyimpan seluruh program dari sistem, serta untuk
memanfaatkan fungsi timer yang digunakan sebagai pengatur
kecepatan motor. Spesifikasi penting dari mikrokontroler
AT89S52 adalah:
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1.

Kompatibel dengan mikrokontroler MCS51
sebelumnya.
2. Tegangan kerja 4–5 volt.
3. Bekerja dengan rentang 0-33 MHz
4. 256 x 8 bit RAM internal.
5. 32 jalur I/O yang dapat diprogram.
6. Tiga buah timer/counter 16 bit.
7. Delapan sumber interrupt.
8. Saluran Full-Duplex serial UART.
9. Watchdog timer.
10. Dual data pointer.
11. Mode pemrograman ISP yang fleksibel.
Diagram pin dari mikrokontroler AT89S52 dapat dilihat pada
Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Susunan Pin Mikrokontroler AT89S52

Mikrokontroler sebagai pengendali utama untuk
melakukan intruksi atau perintah didalamnya terdapat program
yang didownload menggunakan downloader. Agar dapat
mengerjakan suatu perintah maka mikrokontroler harus diisi
program dulu. Mikrokontroller CMOS 8 bit memiliki
performa tinggi dengan konsumsi daya rendah dan memiliki
sistem pemrograman kembali. RAM digunakan sebagi tempat
penyimpanan sementara, termasuk register yang digunakan
pada mikrokontroller yang bersangkutan dan program kontrol
disimpan dalam ROM.
Motor DC atau motor arus searah adalah suatu mesin
yang berfungsi mengubah tenaga listirk arus searah menjadi
tenaga gerak atau tenaga mekanik. Prinsip kerja dari motor
DC hamper sama dengan generator AC, dimana perbedaanya
hanya terletak dalam konversi daya. Prinsip dasarnya adalah
apabila suatu kawat berarus diletakan diantara kutub-kutub
magnet (U – S), maka pada kawat itu akan bekerja suatu gaya
yang akan menggerakan kawat tersebut.

Gambar 2. Fisik Motor DC yang dilengkapi Gear Box

Motor (Direct Current) mempunyai rotor (bagian yang
bergerak) magnet permanen, dan stator (bagian mantap) yang
berupa koil atau gulungan kawat tembaga, dimana setiap
ujungnya tersambung dengan komutator. Komutator ini
dihubungkan dengan kutub positif (+) dari catu daya melalui
sikat-sikat. Arus listrik dari kutub positif akan masuk melalui
komutator, kemudian berjalan mengikuti gulungan kawat
sebelumnya, akhirnya masuk ke kutub negatif dari catu daya.
Karena ada medan elektromagnetik maka motor akan
berputar. Karena putaran motor, arus listrik didalam kawat
akan berjalan bolak-balik, karena jalannya sesuai dengan
medan magnet, maka rotor akan selalu berputar terus menerus
selama arus listrik terus mengalir didalam kawat. Badan motor
berfungsi untuk mengalirkan fluks magnet yang dihasilkan
kutub-kutub magnet. Disamping itu berfungsi untuk
melindungi bagian motor lainnya. Untuk itu badan motor
dibuat dari bahan ferromagnetic.
Sensor adalah alat yang dapat mengubah besaran seperti
temperatur, gaya, kecepatan putaran, dan cahaya menjadi
besaran listrik yang sebanding. Agar sensor dapat bekerja
lebih baik dan tepat haruslah memiliki persyaratan sebagai
berikut :
1. Kepekaan, yaitu sensor harus dipilih sedemikian rupa
pada nilai-nilai masukan yang dapat diperoleh keluaran
yang cukup besar.
2. Stabilitas waktu, yaitu untuk menentukan masukan
tertentu, sensor harus dapat memberikan keluaran yang
tetap nilainya dalam waktu yang lama.
Rangkain sensor pada tugas akhir ini menggunakan
sensor infra-red GP2D12 dan sensor infra-red yang
menggunkan infra-red sebagai pemancar (transmitter) dan
photodioda sebagai penerima (receiver) [4].

Gambar 3. karakteristik infra-red

Mikrokontroler MCS51 banyak
digunakan dalam
pembuatan alat-alat
pengendali, salah satunya adalah
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AT89S52 produksi Atmel Corp, untuk mempergunakan
mikrokontroler tersebut sebagai sistem
pengendali,
maka
diperlukan software yang digunakan untuk
memprogram mikrokontroler tersebut. Banyak sekali
program yang dapat digunakan untuk pemrograman
mikrokontroler MCS51 ini, salah satunya adalah MIDE51. Software MIDE-51 ini telah dilengkapi
dengan
fasilitas antara lain:
1. Compiler
2. Selain itu juga terdapat simulator yang berfungsi
untuk melihat hasil pembutan program yaitu TS
Control Simulator 51.
3. MIDE-51 juga telah dilengkapi dengan fasilitas
untuk link ke program-program downloader MCS51.

mikrokontroler akan menginstruksikan relay untuk
menghidupkan alarm sebagai penanda bahwa tempat sampah
tersebut dalam kondisi penuh dan jika sensor tersebut tidak
aktif maka tempat sampah tersebut dalam kondisi belum
penuh / kosong.
Rangkaian bolak-balik motor terdiri dari beberapa
komponen yaitu : resistor, transistor, dioda serta relay. Relay
ini sendiri mempunyai dua fungsi yaitu normally close dan
normally open. Pada kondisi normally close (NC) artinya
relay berada pada posisi tertutup, dimana keadaan awalnya
relay yang berfungsi sebagai saklar sudah terhubung secara
otomatis sebelum dialiri arus listrik. Pada kondisi normally
open (NO) artinya posisi kontak relay akan terhubung secara
otomatis setelah arus listrik melewati rangkaian relay yang
digunakan.

III. DESAIN DAN RANCANGAN IMPLEMENTASI
Rancangan tahapan – tahapan proses dapat digambarkan
dengan menggunakan diagram blok pada Gambar 4, Diagram
blok rangkaian kotak sampah ini terdiri dari sensor infra-red
(GP2D12), sensor infra-red dengan pemancar infra-red dan
penerima photodioda, mikrokontroler AT89S52, driver motor
DC, relay, dan alarm. Perangkat catu daya berfungsi sebagai
penyuplai tegangan untuk perangkat sensor, mikrokontroler,
driver, motor DC, relay dan alarm.
Gambar 5. Rangkaian Bolak balik motor menggunakan relay

Gambar 4. Diagram Blok Kotak sampah berbasis mikrokontroler AT89S52
Menggunakan motor DC sebagai penggerak

Saat sensor 1 terhalang objek, akan mengalami perubahan
tegangan yang dikirim ke mikrokontroler AT89S52. Pada
Blok sensor 1, mikrokontroler menginstruksikan Motor DC
untuk membuka tutup tempat sampah. Apabila objek tidak lagi
menghalangi sensor infra-red maka mikrokontroler akan
menginstruksikan motor DC untuk menutup kembali tempat
sampah tersebut.
Saat sensor 2 terhalang objek, akan mengalami perubahan
tegangan yang akan dikirim ke mikrokontroler AT89S52.
Pada Blok sensor 2, sensor akan mengalami perubahan
tegangan yang akan dikirim ke mikrokontroler kemudian

Tampilan penuh menggunakan 7-segment, 7-segment
terdiri dari tujuh LED segi empat (A sampai G). Setiap Light
Emitting Diode (LED) di sebut segment karena ia membentuk
bagian dari karakter yang sedang di tampilkan. Dalam hal ini
karakter yang ditampilkan adalah FULL. Blok alarm, alarm
akan aktif setelah kondisi tempat sampah ini sudah penuh.
Keseluruhan rangkaian alat sistem kendali kotak sampah
otomatis dapat dianalisa tentang prinsip kerja rangkaian
tersebut. Mula-mula transformator dihubungkan dengan
tegangan AC sebesar 220 Volt yang berasal dari PLN
kemudian tegangan diturunkan oleh transformator menjadi 12
Volt maka rangkaian akan hidup. Saat rangkaian kotak
sampah diaktifkan, sensor infra-red akan mendeteksi apakah
ada objek yang akan menghalanginya. Saat sensor terhalang
objek, sensor akan mengalami perubahan tegangan yang akan
dikirim ke mikrokontroler AT89S52. Perubahan tegangan ini,
mikrokontroler menginstruksikan Motor DC untuk membuka
tutup tempat sampah ini. Apabila objek tidak lagi menghalangi
sensor infra-red maka mikrokontroler akan menginstruksikan
motor DC untuk menutup kembali tempat sampah tersebut.
Kemudian tempat sampah ini juga memiliki sensor infra-red
untuk mengetahui kondisi tempat sampah tersebut apakah
masih kosong atau sudah penuh. Saat sensor terhalang objek,
sensor akan mengalami perubahan tegangan yang akan dikirim
ke
mikrokontroler
kemudian
mikrokontroler
akan
menginstruksikan relay untuk menghidupkan alarm sebagai
penanda bahwa tempat sampah tersebut dalam kondisi penuh
dengan indikator FULL dan jika sensor tersebut tidak aktif
maka tempat sampah tersebut dalam kondisi belum penuh /
kosong. Sedangkan power supplay berfungsi sebagai penyedia
sumber tegangan, tegangan yang digunakan 5V dan 12 V.
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Gambar 6 merupakan gambar rangkaian keseluruhan dari
prototype kotak sampah otomatis.

Gambar 7. Desain dan Implementasi rangkaian Nyata Sistem Minimum

Gambar 6. Rancangan rangkaian keseluruhan dari prototype

Rangkaian desain modul – modul yang memiliki fungsi
masing – masing yang sudah terintegrasi pada mikrokontroller
ini sebagai bentuk prototype awal yang terus dikembangkan.
IV. IMPLEMENTASI DAN ANALISA
a. Implementasi
Langkah implementasi pengetesan semua rangkaian yang
dihasilkan dari papan percobaan atau projectboard sebelum
dirakit pada papan PCB. Pengetesan rangkaian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah setiap komponen dalam blok
rangkaian dalam kondisi baik atau tidak dan juga sistem yang
dibuat tersebut sudah benar atau belum. Beberapa
implementasi desain dari rangkaian modul pada gambar 7, 8
dan 9.
Sebelum melakukan pengujian ada beberapa prosedur yang
harus di lakukan terlebih dahulu yaitu :
1. Memeriksa kembali seluruh rangkaian dan memastikan
bahwa sistem dalam keadaan baik dan benar.
2. Memastikan power supply atau baterai terhubung dengan
baik, semua terminal terhubung sesuai dengan fungsinya,
hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan operasi
yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat.
3. Menghubungkan mikrokontroler AT89S52 dengan
rangkaian sensor, rangkaian buffer dan rangkaian output.

Gambar 8. Desain dan implementasi rangkain catu daya

Gambar 9. Desain dan implementasi rangkaian nyata bolak balik motor
menggunakan relay
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4. Memasukkan program yang telah kita rancang ke dalam
mikrokontroler.
5. Hubungkan kabel power supply dari baterai ke IC
regulator 7805 DC dengan tegangan 5 volt.
6. Setelah sensor terpasang dan telah terhubung dengan
rangkaian barulah alat prototype kotak sampah otomatis
ini dapat dioperasikan.
7. Rangkaian kotak sampah otomatis ini tentunya didukung
oleh beberapa spesifikasi minimum yang digunakan agar
sistem rangkaian ini berjalan sebagaimana layaknya.
Bagian arus utama dari PLN menggunakan teganggan 220 volt.
b. Analisa
Pengujian yang dilakukan salah satunya pada sensitifitas
dari sensor untuk mentriger bagian motor dan alarm.

lainnya, diimplementasikan dengan perakitan komponen
elektronik serta diujikan, sebagai berikut :
a. Kesimpulan
- Mikrokontroler dapat digunakan untuk alat Kotak
sampah otomatis berbasis mikrokontroler AT89S52
menggunakan motor DC sebagai penggerak otomatis.
- Motor DC memiliki tegangan atau daya yang besar
sehingga mudah untuk mendorong tutup tempat sampah.
- Karena bekerja secara otomatis maka alat ini
mempermudah masyarakat untuk membuang sampah.
b. Saran
- Sensitifitas sensor harus benar - benar disesuaikan.
- Jarak jangkauan sensor infra-red terbatas sekitar 1 meter.
- Cahaya sangat berpengaruh terhadap sensitifitas sensor
infra red.

TABEL 1. PENGUJIAN SENSITIFITAS SENSOR

DAFTAR PUSTAKA
NO

Jarak (Cm)

1
2
3
4
5
6

20 cm
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm

Lampu
ON
Hidup
Hidup
Hidup
Hidup
Hidup
-

[1] I. Surjati, F.X. S. Wijono dan Suherman, “Sistem Pendeteksi
Kapasitas Tempat Sampah Secara Otomatis Pada Kompleks
Perumahan”, TESLA, VOL. 10, NO. 2, Hal: 56 – 62, Oktober
2008.
[2] http://www.uny.ac.id/berita/pembuka-dan-penutup-bak-sampahotomatis.html
[3] W. Didin, “Belajar Mudah Mikrokontroler AT89S52”, 2007,
Andi, Yogyakarta.
[4] P. Andi, “ Rangkaian Elektronika Praktis”, 2004, Puspa Swara,
Jakarta
[5] Inswa.or.id diakses 12 Agustus 2014

OFF
Mati

TABEL 2. VARIABEL TETAP
NO

Rangkaian

1
2
3
4
5

Catu Daya
Sistem Minimum
Buffer Relay
Sensor
Buffer Sensor

Hasil
Pengukuran
11.2 V
2.0 V
11.3 V
11 V
5V

Gambar 10. Kurva Pengujian Sensor

Hasil pengujian, ternyata sensor dengan jarak minimum
20cm akan merespon gerakan objek dan mengaktifkan
rangkaian. Sedangkan jika jarak sensor sejauh 120cm, maka
sensor tidak akan merespon gerakan objek.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil dan kesimpulan dari implementasi menggunaan
mikrokontroller yang telah didesain dengan komponen
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Abstract—This study aims to determine the effect of noise and
vibration to the operator and the machine weighs a maximum
service capacity and heavy load on the engine during the
production process by taking into account the adjustment factor
and the allowance to be possessed by a human operator.The
study uses the comparative approach of three (3) methods of
calculating standard time, Westinghouse method, Shumard,and
objective, where the raw very minimum Westinghouse obtained
using the method and do the calculations to obtain the maximum
service capacity and the weight of heavy loads on the engine, for
each machine, using statistical analysis for testing the significance
of a relationship where both of them, with a sample of
observations made during the 70 effective working day during
the 24 hours of operating time. Measurement equipment and
observations include : vibrometer, Sound level meter, stopwatch,
thermometer,digital AVO-meter. The calculation result is
obtained, the standard time = 6.655 minutes grinding machine,
prepress machine standard time = 9.653 minutes, the final
standard prepress machinery 13.086 minutes, maximum weight
capacity or the total dollars in projected cost expectations
(TECN1) = Rp.66.576 Grinding machine, (TECN2 ) machine Pree
press = Rp. 63 583, (TECN3) Final engine Preepress = Rp.88.223,
linearity test with a significance influence of linkage is obtained
for the influence of noise on the grinding machine Compute
Farithmatic = 1.408 F table = 5.41, Farithmatic prepress machine Count
= 0.1009 F Table = 19, 25, the final prepress machine Compute
Farithmatic = 1.786 FTable = 6.39, and the linearity test for linkage
with the influence of engine vibration significance obtained for
grinding machines Compute F arithmatic = 0.0145 F table = 5.41, F
prepress machine Count = 0.078 F table = 19.25, and the final
machine count prepress Farithmatic = 0.578 Ftable = 6.39.
Keywords: adjustment factor, factor allowances, standard time,
the total cost expectations, linearity, significance

I. PENDAHULUAN
Manusia dan mesin adalah satu kesatuan sistem yang sering
berkaitan oleh suatu aktivitas produksi, sehingga jika terjadi
penyimpangan ataupun kerusakan diantara salah satunya, maka
proses dari sistem ini tidak akan berjalan dengan semestinya.
Hubungan manusia dengan mesin tentunya akan memberikan
efek dalam waktu yang sifatnya jangka panjang, olehnya itu
ada batasan-batasan yang harus diberikan kepada manusi
sebagai pekerja karena manusialah yang dapat merasakan efek

tersebut, baik dalam proses produksi yang sifatnya mikro
maupun pada aktivitas proses produksi yang sifatnya makro.
Perbandingan antara rasio kapasiatas produksi, jumlah tenaga
kerja dan serta hsil produksi yang dihasilakan sering ditemui
tidak berimbang. Efisisensi waktu kerja, lokasi serta sumber
daya yang dimiliki terkadang tidak mampu dimanfaatkan
dengan baik, sehingga sering pula kita jumpai situasi kondisi
kerja yang tdak layak bagi para pekerja, terlebih bagi para
operator mesin yang tentunya memiliki beban kerja yang cukup
berat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
II. LANDASAN TEORI
A.

Definisi dan Pengertian Proses Produksi, Produktivitas
serta Mekanisme Pengukurannya

Pengertian dan pendefinisian proses produksi dapat
dinyatakan sebagai serangkaian aktivitas yang diperlukan
untuk mengolah ataupun merubah sekumpulan masukan
(input) menjadi sekumpulan keluaran ( output ) yang memiliki
nilai tambah ( added value). Pengolahan ataupun perubahan
yang terjadi disini bias secara fisik ataupun secara non fisik,
dimana perubahan tersebut bias terjadi terhadap bentuk,
dimensi maupun sifat-sifatnya. Mengenai nilai tambah yang
dimaksudkan disini adalah nilai dari keluaran yang
“bertambah”dalam pengertian nilai fungsional (kegunaan)
dan/atau nilai ekonomisnya. Sedangkan produktivitas secara
umum dapat didefinisikan sebagai perbandingan (rasio) antara
out put per inputnya. Dengan diketahuinya nilai (indeks)
produktivitas, maka akan diketahui pula seberapa efisien pula
sumber-sumber input telah berhasil dihemat ataupun
diefektifkan. Berkaitan dengan maksud dan tujuan ini, maka
analisa ergonomi, studi gerak dan waktu akan memainkan
peran yang penting dalam upaya peningkatan produktivitas
kerja [1]
B.

Manusia Sebagai Komponen Dalam Sistem Manusia
Dan Mesin
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Secara umum sistem manusia mesin dapat didefinisikan
sebagai “set of object together with relationship between the
objects dan between their attibuts”. Suatu sistem akan terjadi
dalam suatu lingkungan dan perubahan-perubahan yang
timbul lingkungan ini akan mempengaruhi sistem dan elemenelemen sistem tersebut. Suatu sistem dapat dibagi kedalam sub
sistem dan seterusnya. Sistem manusia “mesin” yang
dimaksudkan adalah kombinasi antara satu atau beberapa
manusia dengan satu atau beberapa mesin dimana salah satu
dengan yang lainnya akan saling berinteraksi untuk
menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan –
masukan yang diperoleh. Dimana “mesin” yang dimaksud
dalam hal ini akan mempunyai arti yang luas, yaitu mencakup
semua objek fisik seperti peralatan, perlengkapan, fasilitas dan
benda-benda yang bias digunakan manusia dalam
melaksanakan pekerjaannya. Dalam kaitannya dengan system
manusia mesin maka, dikenal tiga macam hubungan yaitu :
 Manual man machine spystem
 Semi automatic machine system
 Automatic man machine system
Information Storage

INP
UT

sensin
g

Processing

OU
T
PU
T

action

Feed - Back

Gambar 1. Interaksi Dalam Sistem Manusia-Mesin

C.

Interaksi Manusia dan Mesin dalam Sistem Proses
Produksi

Suatu sistem akan terjadi dalam suatu lingkungan yang
akan member batasan, dan perubahan-perubahan yang timbul
dalam lingkungan ini akan mempengaruhi system dan elemen
sistem tersebut. Suatu hal yang akan penting dipertimbangkan
didalam analisis sistem adalah bahwa setiap sistem akan
merupakan bagian (sub sistem) dari sistem lain yang lebih
besar. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Interaksi Kerja Dalam Sistem Manusia-Mesin

Dari sistem manusia – mesin yang dimodelkan secara
sederhana akan tampak bahwa problematic ergonomic akan

nampak dalam hal persepsi yang diambil oleh manusia
(operator) dari instrument display (mesin) dan handling
operations yang dilaksanakan operator pada saat menangani
mekanisme control dari mesin. Dimana bentuk display untuk
menampilkan informasi, dan rancangan dari mekanisme
control mesin itu sendiri. Dengan demikian perancangan
“Interface” dari sistem manusia-mesin perlu memperhatikan
segala kelebihan, kekurangan ataupun keterbatasan manusia
dengan mesin (fasilitas produksi). Interface yang harus
dirancang dengan pertimbangan ergonomis tersebut berupa
display seperti layar monitor, dan instrumen-instrumen
petunjuk pengukuran.[6]
D. Definisi Manufaktur
Proses pemesinan (machining process) merupakan istilah
umum dalam teknik mesin yang pada dasarnya merupakan
suatu proses pembuangan/ pemotongan sebagaian dari benda
kerja sehingga dihasilkan bentuk produk yang diinginkan.
Proses pemesinan dibagi menjadi 3 katagori, yaitu:
 Proses pemotongan (cutting) yaitu proses pemesinan
dengan menggunakan pisau pemotong (cutting tool)
dengan bentuk geometri tertentu.
 Proses abrasi (abrasive process) seperti proses gerinda.
 Proses pemesinan non-traditional yaitu yang dilakukan
secara elektris, kimiawi, dan dengan bantuan sember
tenaga optik.
Keuntungan-keuntungan proses pemesinan diantaranya
adalah:
 Produk yang dihasilkan memiliki ukuran yang lebih akurat
dibandingkan dengan produk hasil proses pengecoran dan
pembentukan. Disamping itu dimungkinkan untuk
membuat bentuk profil pada bagian dalam benda kerja dan
membuat sudut geometri yang lebih tajam.
 Proses pemesinan diperlukan pada proses finishing
terutama untuk produk yang telah dilakukan perlakuan
panas dimana diperlukan proses pemolesan atau gerinda
untuk menghaluskan permukaannya.
 Proses pemesinan lebih ekonomis untuk mengerjakan
produk yang jumlahnya tidak terlalu banyak.
Kelemahan-kelemahan dari proses pemesinan diantaranya
adalah :
 Proses pemesinan akan menghasilkan banyak waste atau
bahan produk yang terbuang dan biasanya membuthkan
tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih ahli sehingga
biaya operasinya menjadi tinggi.
 Proses pemotongan biasanya memerlukan waktu yang
lebih lama dibandingkan dengan proses manufacture
lainnya.
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 Bila proses pemesinan tidak dilakukan dengan tepat, maka
proses pemotongan benda kerja dapat mempengaruhi sifatsifat mekaniknya dan kualitas permukaannya. [3]
E. Proses Manufaktur
Kegiatan manufacturing bias didefinisikan sebagai satu
unit atau kelompok kerja yang berkaitan dengan berbagai
macam proses kerja untuk merubah bahan baku menjadi
produk akhiryang dikehendaki. Kegiatan masing-masing unit
kerja ini akan berlangsungdi suatu lokasi kerja atau stasiun
kerja,sedangkan proses manufaktur suatu produk yang berasal
dari bahan logam atau non-logam diklasifikasikan menjadi
tujuh katagori, yaitu : proses pengecoran atau pencetakan,
proses pembentukan, proses permesinan , proses perlakuan
panas (heat treatment), proses pengerjaan akhir (finishing),
proses perakitan (assembly),proses inspeksi.
1. Proses Pengecoran dan Pencetakan
Proses pengecoran dan pencetakan adalah proses
pembentukan logam yang berasal dari bentuk cairan, butiran
atau serbuk yang dilakukan pada suatu cetakan dimana
bentuknya disesuaikan dengan bentuk produk yang
diinginkan. Bahan logam cair memenuhi ruang cetakan dan
setelah padat maka cetakan dilepaskan sehingga yang tersisa
adalah logam dengan bentuk yang sesuai dengan cetakannya.
2. Proses Pembentukan
Proses pembentukan merupakan proses lanjut dari
pengolahan bahan hasil pengecoran maupun pencetakan yang
biasanya dilakukan untuk produksi masal. Prinsip dari proses
pembentukan adalah merubah atau modifikasi bentuk dari
suatu benda menjadi bentuk yang diinginkan tanpa melakukan
pemotongan sehingga tidak ada serpihan bahan yang dibuang.
Proses pembentukan dapat dilakukan pada keadaan dingin
(cold forming) ataupun pada keadaan panas (hot forming).
Bentuk produk yang diinginkan dapat diperoleh dengan
menggunakan cetakan yang sesuai dengan bentuk dan ukuran
produk.
3. Proses Permesinan
Proses permensinan adalah proses pemotongan/
pembuangan sebagian bahan dengan maksud untuk
membentuk produk yang diinginkan. Proses permesinan yang
biasa dilakukan di industri manufacture adalah proses
penyekrapan (shaping), proses pengeboran (drilling), proses
pembubutan (turning), proses frais (milling), proses gergaji
(sawing), proses broaching, dan proses gerinda (grinding).
4. Proses pengerjaan akhir (finishing process)
Proses finishing dilakukan untuk tujuan pembersihan
(cleaning), penghilangan bagian atau sudut-sudut yang tajam

(deburing), dan untuk melindungi atau menghiasi permukaan
produk supaya lebih menarik. Diantara proses finishing yang
biasa dilakukan adalah: proses cleaning, deburing, painting,
plating, buffing, galvanizing, dan anodizing. Proses cleaning
dilakukan untuk membersihkan kotoran berupa, debu, oli tau
stempet (grease), dan kerak yang merupakan sisa dari proses
manufaktur atapun terjadi pada saat handling. Proses
permesinan, pengecoran dan proses pengguntingan (shearing)
seringkali menghasilkan sisa pemotongan yang tajam dan hal
ini biasa dihilangkan dengan proses deburing. Proses buffing
mirip dengan proses pemolesan dimana permukaan produk
dipoles secara mekanis untuk menutupi pori-pori permukaan
benda sehingga lebih halus. Galvanizing dan anodizing
dilakukan biasanya untuk mencegah timbulnya korosi pada
produk dan pula ditujukan untuk keperluan pengecatan.
5. Proses Perakitan/Pencampuran (assembling/mixing)
Proses
perakitan
merupakan
proses
penggabungan/penyambungan
komponen-komponen
produk/bagian mesin. Proses assembling/mixing biasa
dilakukan dengan cara : pengencangan mekanis (mecanical
fastening) seperti penyambungan baut dan rivet, proses
penyolderan, pengelasan, sambungan tekan (press fitting),
penyambungan susut (shrink fitting), dan dengan cara
pengeleman (adessive bonding) atau peleburan antara dua (2)
jenis material yang berbeda.
6. Proses Inspeksi
Proses pengontrolan atau inspeksi terhadap produk hasil
pengerjaan merupakan faktor yang sangat penting walaupun
tidak secara langsung mepengaruhi bentuk maupun sifat
produk. Oleh karena itu proses ini dikatagorikan sebagai
rangkaian proses manufaktur.
Dari definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa dalam
suatu stasiun kerja problematika utama adalah pengaturan
komponen-komponen yang terlibat dalam kegiatan produksi
yaitu menyangkut material (bahan baku, produk jadi, scrap),
mesin/peralatan kerja, perkakas pembantu, fasilitas-fasilitas
penunjang (utilitas), lingkungan fisik kerja dan manusia
pelaksana kerja (operator). Ukuran sukses dari suatu sistem
produksi dalam industri biasanya dinyatakan dalam bentuk
besarnya produktivitas atau besarnya rasio out put perinput
yang dihasilkan.[3]
F. Kebisingan
Bunyi didengar sebagai rangsangan-rangsangan pada
telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis, dan apabila
bunyi- bunyi tersebut tidak dikehendaki, maka dinyatakan
sebagai kebisingan.
Terdapat dua hal yang menentukan kualitas suatu
bunyi, yaitu : Frekuensi dan intensitas.
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Frekuensi dinyatakan dalam jumlah getaran perdetik atau
disebut Hertz (Hz), yaitu jumlah dari golongan-golongan yang
sampai ditelinga setiap detiknya. Biasanya suatu kebisingan
terdiri dari campuran sejumlah gelombang-gelombang
sederhana dari beraneka frekuensi. Nada dari kebisingan
ditentukan oleh frekuensi-frekuensi yang ada. Intensitas atau
arus energi persatuan luas biasanya dinyatakan dalam suatu
logaritmis
yang
disebut
desibel
(dB)
dengan
memperbandingkannya dengan kekuatan dasar 0.0002
dyne/cm2 yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 1000
Hz.
Tabel 1. menunjukkan tingkat intensitas dari kebisingan. Kebisingan dalam
perusahaan dengan intensitas 60 dB[5]
Tabel 1 Skala Intensitas Kebisingan

Menulikan

Besibel

Batas Dengar Tertinggi

120

Halilintar

110

Meriam

100

Mesin Uap
Jalan Hiruk Pikuk

90
Sangat Hiruk

Perusahaan Sangat Gaduh
80
Peluit Polisi
Kantor Gaduh
70
Jalan Umum

Kuat

60

Maksud dari pengukuran kebisingan adalah
 Memperoleh data kebisingan diperusahaan atau
dimana saja, dan
 Mengurangi tingkat kebisingan tersebut,
sehingga tidak menimbulkan gangguan.
Pemilihan alat-alat khusus ditentukan oleh type dan
kebisingan yang diukur.
Jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan :
 Kebisingan yang kontinu dengan spectrum
frekuensi yang luas (steady, state, wide band
noise), misalnya mesin-mesin, kipas angina,
dapur pijar, dan lain-lain.
 Kebisingan kontinu dengan spectrum frekuensi
sempit (steady state, narrow band noise),
misalnya gergaji serkuler, katup gas, dan lainlain.
 Kebisingan
terputus-putus
(intermittent),
misalnya lalu lintas, suara kapal terbang
dilapangan udara.
 Kebisngan Impulsif (impact or impulsive noise),
seperti pukulan tukul, tembakan bedil dan
meriam.
 Kebisingan impulsive berulang, misalnya mesin
tempa di perusahaan
Tipe kebisingan ini memerlukan alat. Alat utama
dalam pengukuran kebisingan adalah “Soundlevel
Meter”. Alat ini dilengkapi oleh sistem kalibrasi dan
dapat mengukur kebisingan diantara 30 – 130 dB dan
frekuensi dari 20 – 20.000 Hz.

Radio
Perusahaan
Rumah Gaduh
50

Kantor Umum

40

Percakapan Kuat

Sedang

Radio Perlahan
Rumah Tenang
30

Kantor Perorangan

20

Auditorium

Gambar 3. Garis Kekuatan Yang sama Menurut Oktaf (Soundlevel Meter)

Tenang

Percakapan
Suara Daun-daun
Sangat
Tenang

10
Berbisik
0
Batas Dengar terendah



Pengukuran Kebisingan

Analisa frekuensi dari suatu kebisingan biasanya
diperlukan, dan biasanya dilakukan dengan alat-alat “Octave
Band Analyzer”, yang memiliki sejumlah filter-filter menurut
oktaf. Jika spektrumnya sangat curam dan berbeda banyak,
dapat dipakai skala 1/3 oktaf. Untuk filter-filter oktaf disukai
frekuensi tengah 31.5: 63: 125: 250: 500: 1000: 2000: 4000:
8000: 16.000 dan 31.500 Hz.Untuk analisa lebih lanjut, dapat
dipakai “Narrow Band Analyzers” (alat analisa spectrum
sempit), baik latar spektrumnya tetap misalnya 2–200 Hz atau
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melebar dengan lebih banyaknya frekuensi. Yang terakhir ini
lebih sering dipakai dilapangan, mengingat komponen
kebisingan berbeda-beda sesuai dengan muatan mesin.
Kebisingan terputus-putus biasanya ditemukan pada “Tape”.
Suatu “Taperecorder” dengan kualitas tinggi diperlukan. Tapi
dengan demikian harus mampu mencatat frekuensi dari 20–
20.000 Kilo Hz. Suatu alat kalibrasi diperlukan. Alat itu harus
mempunyai sifat perbandingan signal/kebisingan tinggi, dan
kecepatan tetap. Untuk kebisingan impulsive digunakan
“Impact Noise Analyzer”. Bagi survey pendahuluan masalah
kebisingan kontinu biasanya diukur intensitas menyeluruh
yang dinyatakan dengan dB(A), menggunakan jaringan A.
Jaringan ini berarti sesuai dengan garis kepekaan 40, sehingga
memberi huruf reaksi kepada frekuensi rendah dan
memungkinkan diukurnya intensitas yang berbahaya kepada
pendengaran.
Kebanyakan alat-alat pengukur kebisingan, hanya
mengukur intensitas pada suatu waktu dan suatu tempat dan
tidak menunjukkan dosis kumulatif kepada seorang tenaga
kerja meliputi waktu-waktu kerjanya.

Gambar 5. Hilangnya Daya Dengar Sementara & Pemulihan

Banyak ahli mengusulkan kriteria resiko kerusakan
pendengaran (Hearing Damage Risk Criteria) dan kesatuan
pendapat tentang intensitas tertentu, tentang hal itu secara
internasional belum dapat dicapai secara bulat. Terdapat
kesamaan pendapat, bahwa selain ditempat kerja intensitas
adalah boleh lebih dari 90 dB (A) atau intensitas dari spektrum
aktif seperti diperlihatkan dalam gambar 2.7 Manakala
kebisingan terputus, waktu kerja dan istirahat mempengaruhi
besarnya intensitas yang diperbolehkan.

Gambar 4. Soundlevel Meter dengan Pengukuran Skala A



Gangguan Kebisingan Pada Kesehatan
Pengaruh utama dari kebisingan kepada kesehatan
adalah kerusakan kepada indera pendengaran, yang
dapat menyebabkan ketulian progresif. Pertama-tama
dampak kebisingan pada pendengaran adalah
sementara, pemulihan terjadi secara cepat sesudah
dihentikan kerja di tempat bising, tetapi untuk kerja
secara terus menerus ditempat bising, maka akan
berakibat patal terhadap alat pendengaran, yaitu dapat
mengakibatkan ketulian, biasanya ini dapat terjadi
pada frekuensi sekitar 4.000 Hz dan kemudian
meningkat
dengan frekuensi disekitarnya dan
akhirnya mengenai frekuensi yang digunakan untuk
percakapan.
Di Indonesia, NAB kebisingan adalah 85 dB (A)
yang secara terus menerus dinilai oleh Panitia Teknik
Nasional NAB.

Gambar 6. Kriteria Resiko Kerusakan Pendengaran

G. Getaran Mekanis
Getaran mekanis dapat diartikan sebagai getaran-getaran
yang ditimbulkan oleh alat-alat mekanis yang sebagian getaran
ini samapai ketubuh kita dan menimbulkan akibat yang tidak
diinginkan oleh tubuh kita. Getaran mekanis pada umumnya
mengganggu tubuh kita karena ketidakaturannya, baik itu
intensitas maupun frekuensinya. Gangguan terbesar terhadap
suatu alat tubuh terjadi apabila frekuensi alam beresonansi
dengan frekuensi dari getaran mekanis. Secara umum getaran
mekanis ini dapat menggangu tubuh dalam hal [3] :
Mempengaruhi konsentrasi pekerja, mempercepat datangnya
kelelahan, dan menyebabkan timbulnya penyakit.
H.

Analisis Regresi Dan Korelasi
Analisis regresi dan korelasi dikembangkan untuk
mengkaji dan mengukur hubungan antara dua variabel atau
lebih. Dalam analisis regresi dikembangkan persamaan
estimasi untuk mendiskripsikan pola atau fungsi hubungan
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antara variabel – variabel. Persamaan estimasi atau persamaan
regresi itu digunakan untuk mengestimasi nilai dari suatu
variabel berdsarkan nilai dari variabel lainnya. Variabel yang
diestimasi itu disebut variabel dependen (atau variabel terikat)
sedangkan variabel yang diperkirakan mempengaruhi variabel
dependen disebut variabel independen (atau variabel bebas).
Variabel dependen lazimnya dilukis pada arah sumbu –Y (dan
karenanya diberi symbol Y) (dan karenanya diberi symbol X).
berdasarkan konsep ini, maka hubungan antara variabel Y dan
X dapat diwakili dengan sebuah garis regresi. Disamping
untuk mengestimasi, analisis regresi juga digunakan untuk
mengukur tingkat ketergantungan (dependability) dari estimasi
itu.
Analisis korelasi digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan
(closeness) hubungan antara variabel-variabel. Dengan lain
perkataan, analisis regresi mempertanyakan pola hubungan
fungsional sedangkan analisis korelasi mempertanyakan
kedekatan hubungan antara variabel-variabel. Walaupun
dimungkinkan penggunanaan analisis regresi dan analisis
korelasi secara terpisah, namun dalam kenyataan, istilah
korelasi mencakup baik maslah korelasi dan regresi.
III. ANALISIS MODEL DAN PEMBAHASAN

b=

n. XY   X. Y
2
2 ………………………………………..(2)
n. X  (  X )

a =

 Y - b Y
n

Langkah 5 : Mencari Jumlah Kuadrat Regresi (JKReg[a])
dengan rumus :

JK Reg (a) =

 Y 2

………………………………… ..(3)

n

Langkah 6 : Mencari Jumlah Kuadrat Regresi ( JK Reg [b/a] )
dengan rumus :




JK Reg (b/a) = b .  XY -

 X . Y 
n


 …………………(4)

Langkah 7 : Mencari Jumlah Kuadrat Residu ( JK Res)
dengan rumus :
2

JK Res =  Y - JK Reg (b/a) - JK Reg(a)…………….(5)
Langkah 8 : Mencari rata – rata jumlah kuadrat regresi (RJK

A. Tempat Penelitian

Reg [a] )

1. PT.Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, Jln.Trans
Sulawesi,Desa
Maleo
Kec.Paguat,
Kab.Pohuwato
Prov.Gorontalo sebagai tempat pengambilan data
pengamatan pada saat proses produksi, penentuan jumlah
stasiun kerja dan mesin
2. Lab. Proses Produksi dan Lab.Sistem Produksi sebagi
tempat pengujian (kalibrasi) alat yang digunakan.

dengan rumus :

RJK Reg [a] = JK Reg[a ] ………………………………………….(6)
Langkah 9 :

Mencari rata – rata Kuadrat Regresi (RJK Reg
[b/a] ) dengan rumus :

RJK Reg [b/a] = JK Reg [b/a]
Langkah 10 :

.………………………………… . (7)

Mencari rata – rata Jumlah kuadrat residu
(RJKRes) dengan rumus :

B. Rumus Yang DiGunakan
Analisis regresi dapat dilakukan dengan langkah – langkah
sebagai berikut :
Langkah 1 : membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat
Langkah 2 : membuat Ha dan Ho dalam bntuk statistik
Langkah 3 : membuat tabel penolong untung menghitung
angka statistik
Langkah 4 : memasukan angka – angka statistik dari tabel
penolong dengan rumus berikut ini :

Y = a + bX ……………………..(1)
Dimana :
Variabel Y adalah subjek variabel terikat yang diproyeksikan,
sedangkan varaibel X variabel bebas yang mempunyai nilai
tertentu untuk diprediksikan terhadap a nilai konstanta harga
untuk Y jika X = 0, dan b adalah nilai arah sebagai penentu
ramalan (prediksi) yang menunjukan nilai peningkatan (+)
nilai penurunan (-) variabel Y

RJK Res =
Langkah 11 :

F hitung =

JK Res
, ………………………… (8)
n-2
Menguji signifikasi dengan rumus :
RJKRegb/a 
RJK Res

………………………… (9)

Kaidah pengujian signifikasi :
Jika : F hitung ≥ F tabel, maka tolak Ho artinya signifikan dan
F hitung ≤ F tabel, maka terima Ho artinya tidak signifikan
Dengan taraf signifikasi : α = 0.01 atau α = 0.05
F tabel = F {( 1 – α) (dk Reg [b/a]),(dk Res)}

IV. ANALISISI MODEL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Hasil Perhitungan dan Pengamatan

Sistem Manufaktur II-69

Prosiding Seminar Nasional Rekayasan Material, Sistem manufaktur dan Energi

1.

Hasil perhitungan dan pengamatan untuk stasiun kerja I
(Mesin Grinder),untuk pengaruh faktor kebisingan

Tabel 2 : Hubungan Antara Jumlah Pengamatan Produktif Dan Kebisingan
Variabel X dan Yuntuk Uji Linieritas
RataRata
Jumlah
Kuadrat
(RJK)

Sumber
Variansi
(SV)

Derajat
Kebebasan
(dk)

Jumlah
Kuadrat
(JK)

Total

10

84300

Regresi
(a)

1

84272,4

84272,4

Regresi
(b/a)

1

4,132992

4,132992

Residu

8

23,46701

2,933376

Kebising
an
Getaran

3

-1,70

-0,21246

Error

5

25,17

5,033333

F hitung

F tabel

1,408954

5,41
Gambar 8. Hubungan Antara jumlah Pengamatan Produktif
Dengan Getaran Mesin Untuk Stasiun Kerja 1

Tabel dua (2) adalah hasil perhitungan untuk jumlah pengamatan produktif
yang diperoleh selama pengamatan terhadap variabel X dan Y untuk uji
linieritasnya. Untuk stasiun kerja ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dengan cara
perhitungan yang sama untuk kedua faktor diatas, diperoleh juga untuk FHitung
diperoleh lebih kecil dari F Tabel, yang kesemuanya dapat dilihat dari gambar
masing-masing grafik.

Gambar grafik ini memberikan informasi bahwa antara
pengamatan produktif dengan getaran mesin pada stasiun kerja
I dimana hasil garfik yang diperoleh berfluktuatif, hal ini
disebabkan untuk aktivitas getaran yang dihasilakan pada
stasiun kerja yang pertama cukup tinggi, dimana pengolahan
bahan baku pertama kali terjadi pada stasiun kerja ini yang
dimana tingkat getaran yang dihasilkan sesuai dengan tingkat
kadar air yang dikandung oleh bahan baku. Semakin tinggi
kadar air yang dikandung oleh bahan baku maka tingakat
getaran mesin yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi.
2.

Hasil perhitungan dan pengamatan untuk stasiun kerja II
(Mesin Pree Press),untuk pengaruh faktor kebisingan dapat
dilihat dari gambar grafik berikut :

Gambar 7. Hubungan Antara jumlah Pengamatan Produktif
Dengan Faktor Kebisingan Untuk Stasiun Kerja 1

Gambar grafik ini memberikan informasi bahwa antara
pengamatan produktif dengan faktor kebisingan pada stasiun
kerja I (Mesin Grinder) dengan melihat garfik yang tidak
terlalu berfluktuatif atau yang sifatnya rata-rata, sehingga
terlihat bahwa hanya pada waktu-waktu tertentu terjadi
fluktuatif yang cukup signifikan atau sangat berpengaruh.
Sedangkan untuk aktivitas pengaruh getaran mesin untuk
stasiun kerja 1 (satu) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 9. Hubungan Antara jumlah Pengamatan Produktif
Dengan Faktor Kebisingan Untuk Stasiun Kerja 2

Gambar grafik ini memberikan informasi bahwa antara
pengamatan produktif dengan faktor kebisingan pada stasiun
kerja II (Mesin Pree Press) dengan melihat garfik yang
hampir sama atau berbentuk garis lurus, hal in dikarenakan
bahwa pada proses ini bahan baku yang diolah sudah
memasuki tahapan 70 %, sehingga kebisingan yang dihasilkan
oleh aktivitas mesin tidak terlalu besar.
Sedangkan untuk aktivitas pengaruh getaran mesin untuk
stasiun kerja 2 (dua) dapat dilihat pada gambar berikut :
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Sedangkan untuk aktivitas pengaruh getaran mesin untuk
stasiun kerja 3 (tiga) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 10. Hubungan Antara jumlah Pengamatan Produktif
Dengan Getaran Untuk Stasiun Kerja 2

Gambar grafik ini memberikan informasi bahwa antara
pengamatan produktif dengan getaran mesin pada stasiun kerja
II dengan melihat garfik yang dihasilkan fluktuasi yang
dihasilkan tidak terlalu berbeda, hal ini disebabkan untuk
aktivitas getaran yang dihasilakan pada stasiun kerja yang
kedua berkisar pada kondisi sedang atau tidak terlalu tinggi,
dimana pengolahan bahan baku sudah pada taraf 70 %,
sehingga pada stasiun kerja ini yang dimana tingkat getaran
yang dihasilkan sesuai dengan bobot bahan baku yang akan
diolah,tetapi pada stasiun kerja ini jumlah mesin yang dipakai
jauh lebih banyak dari stasiun kerja pertama dan ke tiga,
sehingga getaran yang dihasilkan masih cukup tinggi. Bahan
baku sudah bersifat solid (padatan).
3.

Hasil perhitungan dan pengamatan untuk stasiun kerja III
(Mesin Final Pree Press), untuk pengaruh faktor
kebisingan dapat dilihat dari gambar grafik berikut :

Gambar 11. Hubungan Antara jumlah Pengamatan Produktif
Dengan Faktor Kebisingan Untuk Stasiun Kerja 2

Gambar grafik ini memberikan informasi bahwa antara
pengamatan produktif dengan faktor kebisingan pada stasiun
kerja III (Mesin Final Pree Press) dengan melihat garfik yang
hampir sama atau berbentuk garis lurus, hal in dikarenakan
bahwa pada proses ini bahan baku yang diolah sudah
memasuki tahapan 98 %, atau tahapan akhir pengolahan
sehingga kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas mesin tidak
terlalu besar. Dimana jenis mesin yang digunakan hanya
bersifat penyaringan

Gambar 12. Hubungan Antara jumlah Pengamatan Produktif
Dengan Getaran Untuk Stasiun Kerja 3

Gambar grafik ini memberikan informasi bahwa antara
pengamatan produktif dengan getaran mesin pada stasiun kerja
II dengan melihat garfik yang dihasilkan fluktuasi yang
dihasilkan tidak terlalu berbeda, hal ini disebabkan untuk
aktivitas getaran yang dihasilakan pada stasiun kerja yang
ketiga ini pun berkisar pada kondisi sedang atau tidak terlalu
tinggi, dimana pengolahan bahan baku sudah pada taraf
98
%, sehingga pada stasiun kerja ini yang dimana tingkat
getaran yang dihasilkan sesuai dengan bobot bahan baku yang
akan diolah,tetapi pada stasiun kerja ini jumlah mesin yang
dipakai sama dengan jumlah mesin pada stasiun kerja pertama,
dimana bahan baku sudah bersifat cair sehingga getaran yang
dihasilkan masih cukup tinggi, dimana tingkat ketelitian
seorang operator jauh lebih teliti pada stasiun kerja ini.
B. Analisa Pembahasan Hasil Perhitungan dan Pengujian
Dari hasil perhitungan regresi diperoleh untuk perhitungan
faktor signifikasi pengaruh faktor kebisingan diperoleh untuk
mesin I (Grinder) FHitung = 1,40989 dan FTabel = 5,41, untuk
mesin II (Pre Press) FHitung = 0,1009 dan FTabel = 19,25, dan
untuk mesin III (Final Pree Press) FHitung = 1,786 dan FTab =
6,39 dengan melihat hasil yang diperoleh untuk semua mesin
dimana FHitung lebih kecil dari FTabel maka untuk kedua
faktor tersebut tidak saling berhubungan, sedangkan untuk
pengaruh getaran mesin diperoleh untuk mesin I (Grinding)
FHitung = 0,0145 dan FTabel = 5,41 , untuk mesin II (Pree
Press) pada stasiun kerja II diperoleh FHitung =0,1009 FTabel =
19,25, dan untuk mesin III (Final Pree Press) pada stasiun
kerja III diperoleh FHitung = 0,587 dan FTab = 6,39. Dari hasil
perhitungan pengaruh getaran mesin ini diperoleh untuk FHitung
lebih kecil dari FTabel sehingga keterkaitan (signifikasi) tdak
saling berkaitan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang
tentunya dilibatkan dalam proses perhitungan seperti
maitanance, pejadwalan, dan lain-lain, sehingga keterkaitan
(signifikasi) akan mudah dihitung/diukur.[7]
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Signifikasi dari keterkaiatan antara waktu kerja produktif
dengan faktor kebsingan dan getaran mesin tidak terlalau
saling memepengaruhi dimana hasil perhitungan uji linieritas
diperloeh untuk masing – masing stasiun kerja adalah :
1. Stasiun kerja I (proses grinding) F Hitung untuk pengaruh
faktor kebisingan adalah 1,409 sedangkan untuk pengaruh
getaran mesinnya F Hitung adalah sebsar 0,0145 dengan
untuk keduanya F tabelnya adalah 5,41 sedangkan
2. Stasiun kerja ke II untuk faktor kebisingan diperoleh F
F Hitung
Hitung sebesar 0.1009 dan untuk getaran mesinnya
sebesar 0.078 dengan F tabelnya untuk keduanya sebesar
19,25,
Stasiun kerja ke III untuk faktor kebisingan diperoleh F
Hitunganya sebesar 1,786 sedangkan untuk faktor getaran
mesinnya diperoleh F Hitung sebesar 0,587 dengan F tabel untuk
keduanya adalah 6,39, dengan rata-rata tingkat kebisingan
sebesar 90-92 db yang masih berada diambang batas
pendengaran manusia normal, dan getaran mesin yang
dihasilkan tergantung dari masing-masing aktivitas dan jenis
mesin yang dipakai.
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Analisis Eksperimental dan Teoritis Defleksi Balok
Tembaga dengan Penampang Tak Seragam
Thomas Tjandinegara
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin
Makassar-Indonesia
teddy.tjandinegara@yahoo.com

Abstract—Penelitian
ini
bertujuan
menganalisis
defleksi/lendutan lateral pada balok tembaga dengan penampang
tak seragam secara teoritis dengan metoda balok conjugate dan
eksperimental dengan mengvariasikan letak dan besar
pembebanan. Tumpuan yang digunakan dalam penelitian adalah
tumpuan sederhana (engsel dan rol), menggunakan 3 buah benda
uji dari tembaga dengan perbandingan penampang yang
berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defleksi
yang terjadi pada balok tembaga berpenampang tak seragam
baik secara eksperimental maupun teoritis bertambah seiring
dengan adanya penambahan beban. Untuk ketiga balok uji,
defleksi maksimum terjadi pada letak pembebanan ½ L (panjang
batang). Balok uji yang berdiameter 7 mm sepanjang 600 mm
dan 14 mm sepanjang 200 mm mengalami defleksi yang paling
besar dan balok uji yang berdiameter 7 mm sepanjang 200 mm
dan 14 mm sepanjang 600 mm mengalami defleksi yang paling
kecil. Persentase kesalahan rata-rata antara hasil penelitian
secara eksperimental dengan teoritis yaitu 5,47 %.
Kata Kunci:
eksperimental.

defleksi,

metode

balok

konjugate,

teoritis,

I.PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu persoalan yang sangat penting diperhatikan
dalam perencanaan kontruksi, elemen mesin, pesawat
pengangkat, struktur rangka, konstruksi jembatan adalah
perhitungan defleksi lateral pada elemen baik akibat beban
sendiri maupun ketika mengalami suatu pembebanan luar.
Pada perencanaan konstruksi teknik, kemampuan untuk
menentukan beban maksimum yang dapat diterima oleh suatu
konstruksi adalah penting. Dalam aplikasi
keteknikan,
kebutuhan
tersebut
haruslah
disesuaikan
dengan
pertimbangan ekonomis dan pertimbangan teknis, seperti
kekuatan (strength), kekakuan (stiffines), dan kestabilan
(stability) (Popov, E.P, 1993).
Pemilihan atau desain suatu batang sangat bergantung
pada sifat teknik di atas yaitu kekuatan, kekakuan dan
kestabilan. Pada kriteria kekuatan, desain batang haruslah
cukup kuat untuk menahan gaya geser dan momen lentur,
sedangkan pada criteria kekakuan, desain haruslah cukup kaku
untuk menahan defleksi yang terjadi agar batang tidak
melendut melebihi batas yang telah diizinkan.
Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap sifat
teknik dan kualitas suatu batang adalah jenis bahan atau
material dari batang itu sendiri. Oleh karena itu, pemilihan
bahan atau material yang sesuai merupakan hal yang sangat
penting. Meskipun terdapat banyak bahan atau material yang
dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam industri maupun

dalam pembangunan infrastruktur akan tetapi kualitas dan sifat
dari berbagai macam bahan atau material tersebut berbedabeda. Tembaga merupakan salah satu logam non-ferrous yang
sangat penting dan banyak di pakai mulai dari industri
sederhana sampai industri berteknologi tinggi. Tembaga
adalah bahan yang sangat diperlukan dalam banyak aplikasi
karena memiliki sifat fisik dan mekanis yang baik, termasuk
konduktivitas listrik dan panas yang tinggi, ketahanan
terhadap korosi yang tinggi, dan sifat mampu las yang baik.
Tembaga digunakan dalam industri-industri dengan berbagai
bentuk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan penggunaannya.
Penggunaan balok berbentuk prismatis telah sering
dijumpai pada konstruksi-konstruksi yang menggunakan balok
sebagai komponen strukturnya, tetapi sekarang ini pada
kondisi-kondisi tertentu balok non prismatis dengan
penampang yang tidak seragam lebih disukai penggunaanya
dari pada batang prismatis. Banyak sekali keuntungankeuntungan penting yang terdapat dalam penerapan
penggunaan batang non prismatis. Perubahan penebalan
penampang pada batang non prismatis akan menyebabkan
kekakuan yang tidak sama di setiap titiknya. Besarnya momen
inersia di setiap titik ini akan memberikan pengaruh pada
besarnya momen-momen dan gaya-gaya geser di titik tersebut.
Perbedaan besar momen-momen dan gaya-gaya geser di setiap
titik pada penampang balok non prismatis ini mempengaruhi
defleksi yang akan terjadi pada konstruksi tersebut. Selain itu
suatu keuntungan yang tidak kalah penting, dari segi
konstruksinya balok non prismatis memiliki nilai keindahan
(estetika).
Penelitian terkait fenomena defleksi telah banyak
dilakukan dengan berbagai jenis bahan dan variasi tumpuan.
Mustafa (2007), meneliti defleksi batang berbentuk segi empat
menunjukkan bahwa defleksi yang diperoleh secara
eksperimental lebih besar jika dibandingkan dengan defleksi
secara teoritis, dan besarnya defleksi maksimum cenderung
terjadi pada pertengahan batang. Munandar, dkk (2011), yang
meneliti defleksi balok baja ST 50 menunjukkan bahwa
defleksi maksimum yang terjadi secara eksperimental maupun
teoritis terjadi pada jarak pembebanan L/2 (panjang batang =
200 mm), yakni sebesar 0,14 mm dan 0,13 mm dan defleksi
minimum terjadi pada jarak pembebanan L/4 (panjang batang
= 200 mm) sebesar 0,013 mm dan 0,014 mm, serta persentase
kesalahan antara hasil penelitian secara eksperimental dengan
teoritis berkisar antara 2 % -8%. Berdasarkan pada fakta-fakta
diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait
fenomena lendutan material tembaga berbentuk non prismatic
dengan judul: Analisis Eksperimental dan Teoritis Defleksi
Balok Tembaga dengan Penampang Tak Seragam.
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B. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :
1) Material yang akan diuji adalah tiga buah balok
tembaga dengan spesifikasi sebagai berikut :
a) Modulus elastisitas, E =11,7 x 1010 N/m2
b) Panjang 800 mm.
c) Berbentuk silinder pejal dengan perbandingan
penampang:
 balok uji I dengan diameter 14 mm sepanjang 600
mm dan 7 mmsepanjang 200 mm
 balok uji II dengan diameter 14 mm sepanjang 400
mm dan 7 mm sepanjang 400 mm
 balok uji III dengan diameter 14 mm sepanjang 200
mm dan 5 mm sepanjang 600 mm
2) Pembebanan diberikan pada jarak ¼ L (200 mm), ½
L (400 mm), dan ¾ L (600 mm).
3) Besar beban yang diberikan yaitu 500 gram, 700
gram, dan 1000 gram.
4) Beban yang digunakan adalah beban titik.
5) Jenis tumpuan yang digunakan adalah tumpuan
sederhana (engsel-rol).
6) Metode analisis teoritis yang digunakan adalah
metode balok konjugate.
II.LANDASAN TEORI
A. Fenomena Defleksi
Defleksi adalah perubahan bentuk pada bahan dalam arah
y akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan
pada
balok
atau
batang
(http://en.wikipedia.org/wiki/deflection.engineering ).
Deformasi pada bahan secara sangat mudah dapat
dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari posisinya sebelum
mengalami pembebanan. Defleksi diukur dari permukaan
netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi.
Konfigurasi yang diasumsikan dengandeformasi permukaan
netral dikenal sebagai kurva elastis dari bahan.

putaran sudut dan lendutan pada balok dengan menggunakan
balok konjugasi. Balok konjugasi (conjugate beam) adalah
balok fiktif yang sama panjangnya seperti pada balok
sebenarnya (real beam) yang dibebani oleh diagram bidang
momen dari balok asli sedemikian rupa sehingga gaya geser
dan momen lentur pada suatu titik pada balok konjugasi
merupakan putaran sudut dan lendutan pada balok aslinya.
Prinsip-prinsip metode ini adalah bahwa bidang momen
yang terjadi pada real beam dibagi dengan faktor kekakuan
dari balok (EI), diperlakukan sebagai beban pada balok
konjugasi.
Untuk mengetahui besarnya deformasi yang terjadi pada
real beam, dapat diikuti ketentuan sebagai berikut ini.
1. Putaran yang dibentuk oleh garis singgung pada suatu
titik dari real beam yang berdeformasi terhadap
sumbu balok semula, besarnya sama dengan gaya
lintang yang terjadi pada titik/penampang yang sama
dari conjugate beam.
2. Lendutan atau defleksi yang terjadi pada suatu titik
dari real beam yang berdeformasi terhadap posisi
semula, besarnya sama dengan momen lentur yang
terjadi pada titik/penampang yang sama dari
conjugate beam.
Dengan mengingat ketentuan (1) dan (2) tersebut diatas,
maka di dalam perhitungan besar dan arah deformasi yang
terjadi pada real beam, kita harus merubah macam perletakan
atau sambungan konstruksi real beam menjadi konstruksi
conjugate beam dengan memperhatikan sifat-sifat dari
perletakannya.
Perhatikan balok dengan tumpuan sederhana dengan
beban-beban sebagai berikut.
Kondisi I:
Balok sederhana dengan beban terpusat ditengah balok

Gambar 1. Defleksi pada balok sederhana
Sumber : http://bambangpurwantana.staff.ugm.ac.id/kekuatanbahan

Gambar 1(a) memperlihatkan balok pada posisi awal
sebelum terjadi deformasi dan Gambar 1(b) adalah balok
dalam konfigurasi terdeformasi yang diasumsikan akibat aksi
pembebanan. Jarak perpindahan y didefinisikan sebagai
defleksi bahan. Dalam penerapan, kadang kita harus
menentukan defleksi pada setiap nilai x disepanjang balok.
Hubungan ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan yang
sering disebut persamaan defleksi kurva (kurva elastis) dari
bahan.
II.2. Metoda Balok Konjugate
Metode balok konjugasi (the conjugate beam
method) adalah salah satu metode untuk menentukan besarnya

Gambar 2. Balok tumpuan sederhana dengan beban terpusat di tengah balok
Sumber: http://id.scribd.com/doc/100399528/Conjugate-Beam

Menghitung gaya lintang dan momen:
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 PL2 

V A  
 16 EI 

(2)

Gambar 5. Balok sederhana dengan beban terpusat tidak tepat ditengah balok
Sumber: http://id.scribd.com/doc/100399528/Conjugate-Beam
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Gambar 3. Potongan A-C
Sumber: http://id.scribd.com/doc/100399528/Conjugate-Beam
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Gambar 4. Arah Reaksi
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Gambar 6. Arah Reaksi
Sumber: http://id.scribd.com/doc/100399528/Conjugate-Beam
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Kondisi II:
Balok sederhana dengan beban terpusat tidak tepat ditengah
balok.
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A. Gambar Instalasi Pengujian dan Balok Uji

Gambar 7. Instalasi Pengujian

Gambar 8 . Balok uji I

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 9. Balok uji II

Hasil perhitungan defleksi secara teoritis dan eksperimental
dari ke 3 balok uji dapat dilihat pada table 1. dan Tabel 2.
berikut :
Tabel 1. Hasil Perhitungan Defleksi secara Teoritis
Defleksi tiap titik (mm)

Gambar 10. Balok uji III
Balok

Beban

Uji

(gram)

Jarak pembebanan

Jarak pembebanan 1/2

Jarak Pembebanan

1/4L

L

3/4L

B. Flowchart Penelitian

I

II

III

y1

y2

y3

y1

y2

y3

y1

y2

y3

500

1.12

1.39

0.94

1.39

2.06

1.51

0.94

1.51

1.38

700

1.57

1.95

1.31

1.95

2.88

2.12

1.31

2.12

1.93

1000

2.24

2.78

1.87

2.78

4.11

3.02

1.87

3.02

2.75

500

1.33

1.81

1.27

1.81

2.90

2.17

1.27

2.18

1.94

700

1.86

2.54

1.78

2.54

4.06

3.05

1.78

3.05

2.71

1000

2.66

3.63

2.54

3.63

5.80

4.35

2.54

4.35

3.87

500

1.90

2.48

1.60

2.78

5.44

3.51

1.54

2.74

2.15

700

2.67

3.47

2.24

3.89

7.62

4.91

2.16

3.83

3.00

1000

3.81

4.96

3.20

5.56

10.88

7.01

3.08

5.20

4.29
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Tabel 2. Hasil Pengujian Defleksi secara Eksperimental
( rata-rata 3 pengujian )
Defleksi tiap titik (mm)
Balok

Beban

Uji

(gram)

I

II

III

Jarak pembebanan 1/4L

Jarak pembebanan 1/2

Jarak Pembebanan

L

3/4L

y1

y2

y3

y1

y2

y3

y1

y2

y3

500

1.45

1.92

1.38

1.51

2.12

1.63

1.02

1.61

1.44

700

1.93

2.71

1.90

2.06

2.98

2.30

1.42

2.30

2.04

1000

2.52

3.08

1.87

2.93

4.34

3.27

1.95

3.25

2.88

500

1.48

2.12

1.57

1.88

3.12

2.34

1.38

2.38

2.02

700

2.06

2.85

2.10

2.64

4.22

3.19

1.91

3.29

2.88

1000

2.93

3.99

2.62

3.85

6.03

4.58

2.68

4.53

4.00

500

2.06

2.64

1.73

2.94

5.71

3.69

1.68

2.74

2.31

700

2.83

3.68

2.41

4.11

7.98

5.24

2.28

3.83

3.28

1000

4.04

5.17

3.37

5.85

11.13

7.32

3.28

5.45

4.54

Perhitungan defleksi yang dilakukan dengan metode balok
konjugasi menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan
hasil pengujian eksperimental untuk ketiga balok uji. Sebagai
ilustrasi diperlihatkan untuk
beban 1000 gram seperti
ditunjukkan pada grafik 1. berikut ini.
12

10
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8

Series4
Series5
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9

gunakan dalam pengujian secara eksperimental yang
di dasarkan pada tegangan aktual.
3. Kekurangakuratan alat ukur (Dial gauge) dalam
pembacaan besarnya defleksi yang terjadi pada balok
uji selama penelitian berlangsung.
Dari semua data pengujian menunjukkan bahwa nilai
defleksi secara eksperimental cenderung lebih besar
dibandingkan nilai perhitungan teoritis. Hal ini dipengaruhi
oleh kekakuan material dan pembebanan secara langsung yang
berulang sehingga menyebabkan pergeseran material uji yang
lebih besar pada saat pengujian.
Adapun persentase kesalahan defleksi yang diperoleh
menunjukkan bahwa perbedaan nilai defleksi secara
eksperimental dan teoritis memang tidak terlalu signifikan.
Persentase kesalahan terbesar yaitu 8,74% (nilai defleksi y3
pada pengujian balok uji I dengan beban 500 gram pada jarak
¾ L). Persentase kesalahan rata-rata yaitu sebesar 5,47 %.
V.KESIMPULAN
Dari hasil pengujian dan analisa data yang telah dilakukan,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Defleksi yang terjadi pada balok tembaga dengan
penampang tak seragam mengalami peningkatan
seiring dengan adanya penambahan pembebanan.
2. Defleksi maksimum pada balok tembaga dengan
penampang tak seragam terjadi pada letak
pembebanan ½ L. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin jauh jarak pembebanan dari kedua tumpuan
(engsel-rol) maka semakin besar defleksi yang terjadi.
3. Semakin panjang bagian balok yang berdiameter kecil
dibandingkan dengan yang berdiameter besar maka
balok cenderung akan mengalami defleksi yang
semakin besar.
4. Defleksi yang diperoleh dari pengujian eksperimental
lebih besar dari defleksi yang diperoleh dari
perhitungan secara teoritis. Persentase kesalahan
defleksi rata-rata yaitu sebesar 5,47 %.

10

DAFTAR PUSTAKA
Series 1 : Eksperimental Balok 3
Series 10 : Teoritis Balok 3
Series 4 : Eksperimental Balok 2

Series 9 : Teoritis Balok 2
Series 3 : Eksperimental Balok 1
Series 8 : Teoritis Balok1

Demikian pula untuk beban 500 gram dan 700 gram.
Perbedaan nilai defleksi eksperimental dan teritis tentunya
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1. Besarnya defleksi yang terjadi pada balok secara
eksperimental dipengaruhi oleh berat balok yang
mana hal ini tidak di perhitungkan dalam perhitungan
secara teoritis sehingga dapat menyebabkan
terjadinya perbedaan antara hasil eksperimental
dengan teoritis.
2. Nilai modulus elastisitas yang di gunakan dalam
perhitungan secara teoritis adalah nilai modulus
elastisitas yang di pengaruhi oleh tegangan teoritis,
berbeda dengan nilai modulus elastisitas yang di
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[4] Popov, E.P. dan Astamar, Z. 1996. Mekanika Teknik
(Terjemahan). Erlangga, Jakarta.
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Aplikasi Infrared Heater Untuk Mesin Pengering Biji
Kakao dengan Metode Pengendali PI
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Abstract— The aim of the research was to obtain the value of
moisture content in cocoa amounting to 6%-8% (SNI 2323: 2008)
using infrared heater as heat source of radiation that has a
wavelength of 0.4 μm -400 μm which will be absorbed by the
cocoa beans, as for the parameters used are the humidity, the
temperature, the time required in the process and the dryer
capacity of 6 kg. Control in the process of drying cocoa beans is
the magnitude of the voltage needed by the infrared heater to
reach the temperature of 600C - 800C , the speed of the conveyor
brings cocoa beans and the levels of water in the engine room the
dryer cocoa beans, infrared heater control method using closed
loop system with Proportional Integral (PI) controller method
where the value Kp = 50, Ki = 0,96, for monitoring temperature
using matlab software. a 2008
Key Words :infrared heater, Humidity, temperature, PI
Controller

II. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini metodelogi penelitian yang dilakukan
adalah :
1. Melakukan studi literature dengan mencari dan
mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan
Standart kadar air dalam biji kakao (SNI 2323:2008 )
sebesar 6% - 8% . Karakteristik dari IRh.
2. Membuat pemodelan dari IRh Sebagai Sumber Panas
pada mesin pengering biji kakao
3. Merancang Mesin Pengering Biji Kakao
4. Melihat kinerja karakteristik Mesin Pengering Biji
Kakao dengan metode pengendali PI.
5. Mengumpulkan hasil kadar air dalam biji kakao yang
dikeringkan pada mesin pengering biji kakao
menggunakan Irh

I. LATAR BELAKANG

III. HAL PEMBAHASAN

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di
dunia. Sumbangan devisa dari ekspor kakao tahun 2002 adalah
sebesar US$ 701 juta, terbesar ketiga dari sub sektor
perkebunan setelah karet dan kelapa sawit. Sekitar 80%
produksi kakao Indonesia digunakan untuk ekspor, sedangkan
sisanya digunakan sebagai bahan baku industri coklat dalam
negeri. Kakao umumnya diekspor dalam bentuk biji dengan
kadar air sebesar 6% - 8% untuk kebutuhan industri. [1]
Kendala yang dihadapi dalam proses pengeringan
tergantung oleh iklim terutama di Indonesia yang selalu
berawan dengan tingkat kelembaban yang tinggi.
Untuk memperoleh hasil produksi yang tidak tergantung
oleh keadaan iklim maka dirancangan mesin pengering biji
kakao menggunakan metode conveyor dryer dengan suhu 60°C
– 80o C untuk menghasilkan kekeringan biji kakao dengan
kadar air maksimum 6% - 8 %.
Karakteristik dari Infrared Heater (IRh) digunakan sebagai
pengering biji kakao dikarenakan memiliki panjang gelombang
radiasi panas 0.4 μm - 400 μm yang dapat diserap oleh biji
kakao.
Pengendalian mesin pengering biji kakao menggunakan
Programmable Logic Control (PLC) sebagai pengatur inverter
untuk IRh , blower, kecepatan conveyor dan penerima sinyal
masukan dari sensor suhu SHT 11 dan monitoring sinyal
menggunakan software matlab a.2008 dengan interface USB,
dimana metode pengendalian menggunakan Proporsional
Integral (PI).

A. Pengolahan Kakao
Perubahan kadar air dalam bahan pangan disebabkan oleh
perubahan energi dalam sistem. Untuk itu, dilakukan
perhitungan terhadap neraca massa dan neraca energi untuk
mencapai keseimbangan dapat dilihat dari persamaan 1 dan 2
sebagai berikut :[2]
1. Neraca massa total:
F=V+P

(1)

Dimana:
F = massa kakao setelah fermentasi (kg)
V = massa air yang menguap (kg)
P = massa kakao kering (kg)
2. Neraca massa komponen air:
F . xf = V . xv + P . xp
Dimana :
f = massa kakao setelah fermentasi
xf = kadar air kakao setelah fermentasi (%)
xv = kadar uap air (%)
xp = kadar air kakao kering yang diharapkan (%)
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Alasan yang mendukung proses pengeringan dapat
menghambat pertumbuhan mikro organisme adalah untuk
mempertahankan mutu produk terhadap perubahan fisik dan
kimiawi yang ditentukan oleh perubahan kadar air.
Standar kadar air biji kakao disusun sebagai pedoman
perancangan mesin pengeringan biji kakao, sebagai dasar
acuan kerja mesin pengering dengan menggunakan Infra Red
Heater . Dimana Mesin pengering yang akan dihasilkan
nantinya dapat menghasilkan output berupa biji kakao dengan
kualitas sesuai yang tertera pada tabel 1, tentang standarisasi
biji kakao yang baik.

Persamaan untuk IRh dapat menggunakan dengan
perkiraan dan nomograf yang dikembangkan oleh Spesifik –
Cally untuk aplikasi IRh [3]
Untuk
pemanasan
produk,
Persamaan berikut dapat digunakan, untuk menghasilkan panas
dengan menggunakan persamaan 3

Dimana:
Tabel 1. Tabel Standar Nasional Biji Kakao
(SNI 01 – 2333 – 2008)

No

Karakteristik

Mutu I

Mutu II

1
2
3
4

Jumlah Biji/100 gr
Kadar Air (% (b/b))
Berjamur (%(b/b))
Tak Terfermentasi (%(b/b))
Berserangga hampa,
berkecambah (%(b/b))
Biji Pecah (%(b/b))
Benda Asing (%(b/b))
Kemasan kg, netto/karung

***
7.5
3.4
8

**
7.5
4
8

3

3

3
0
62.5

3
0
62.5

5
6
7
8

= Produksi per jam
= Temperatur 0F (0C=5/9 +32)
Efficiency (RE) = Combined Effciency of The Source and
reflector
= Specific heat (Btu/Lb/0F)
VF
= View Factor merupakan ratio dari
energy IRh
= Factor Absorption (emissivity) product
Pengeringan dan Penguapan dimana pemindahan penguapan
atau air yang berada dalam sebuah produk mengalami
pengurangan yang disebabkan oleh tingkatan temperature,
untuk menghasilkan panas yang diingin dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan 4

B. Prinsip dasar Infrared heater
Gelombang inframerah merupakan bagian dari spektrum
elektromagnetik bersama gelombang lainnya seperti yang
terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Gelombang elektromagnetik Spectrum
Energi IRh adalah suatu bentuk energi elektromagnetik.
Hal ini di karenakan IRh sebagai gelombang yang menembus
target dan kemudian diubah menjadi panas. Radiasi inframerah
diklasifikasikan sebagai daerah panjang gelombang antara
cahaya tampak (0,4 - 400 µm.). Panjang gelombang di mana
radiasi maksimum dari pemanas terjadi (panjang gelombang
puncak) ditentukan oleh suhu pemanas. Hubungan ini
dijelaskan oleh hukum dasar untuk radiasi hitam.
Hukum Perpindahan Wien menyatakan bahwa distribusi
panjang gelombang energi radiasi panas dari blackbody pada
suatu suhu memiliki bentuk dasar yang sama seperti distribusi
pada setiap suhu lainnya.
Block body adalah penyerap radiasi yang sempurna baik
arah maupun berapapun panjang gelombangnya

Dimana:
Qwp

= Kebutuhan Btu kerja produk untuk
peningkatkan temperature
Qs
= Kebutuhan Btu pencairan (solvent)
untuk meningkatkan temperature
= Kebutuhan Btu untuk panas dari
initial ke penguapan temperatur
Efficiency (RE) = Combined Effciency of The Source and
reflector
= Factor Absorption (emissivity) product
VF
= View Factor merupakan ratio dari
energy IRh

C. Pengendali dengan Metode Proportional Integral (PI)
Pengendali IRh menggunakan PI sebagai pengendalinya
agar keluaran tunak sama dengan titik acuan yang merupakan
masukan dari pengendali PI. Dengan persamaan 5

Dengan Kw adalah titik acuan dikurangi dengan Kw* Actual
dimana untuk besaran temperature sebagai keadaan variable
terhadap Kw , keluaran dari pengendali energy panas adalah
sinyal Kw yang sebanding dengan perubahan temperature
dengan umpan balik dari sensor suhu dapat dilihat dari blok
diagram system kendali.
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Gambar 1. Blok Diagram Sistem Kendali PI

.
Gambar 3.Sinyal Pengujian Karakteristik Plant dengan PI

IV. PERANCANGAN MESIN PENGERING BIJI KAKAO
Proses pengeringan biji kakao dengan aplikasi infra red
heater untuk mesin pengering biji kakao menggunakan system
closed loop dapat dilihat pada gambar 2, dimana parameternya
adalah suhu(0C) dan kelembaban(%) dengan nilai set point
yang telah ditentukan dan akan dibandingkan dengan keadaan
actual dari suhu dan kelembaban yang terdapat dalam ruang
pengering dimana terdapat sumber energy dan radiasi panjag
gelombang yang berasal dari IR (Plant) hasil dari
perbandingan ini dinyatakan sebagai error, sehingga besaran
suhu dan kelembaban akan memiliki nilai yang sama
dinyatakan kedalam nilai output, hubungan antara kecepatan
conveyor dengan IR adalah dimana biji kakao membutuhkan
lamaan waktu dalam melakukan absorbsi sumber energy dan
radiasi panjang gelombang yang berasal dari IR, sehingga
pengaturan kecepatan conveyor dipengaruhi oleh suhu dan
kelembaban, untuk flow air juga berhubungan dengan suhu
dan kelembaban terutama pada parameter kelembaban
dikarenakan kadar air dalam satuan prosentase di keluarkan
dari mesin pengering agar air yang menguap dari biji kakao
tidak jatuh ke bawah karna gaya gravitasi.

Dengan set point :
Kp
: 60
Ki
: 0.65
rise time
: 0.979
settling time
: 95.5
Overshoot
: 0.998
Peak
: 0.998
respon time
1.18
Dari hasil pengujian tidak didapatkan nilai respon yang baik
maka dilakukan beberapa pengujian terhadap nilai parameter
Kp dan Ki sebagai berikut:


Percobaan Pertama dengan besaran Kp : 60, KI: 0,5

Gambar 4.Sinyal Pengujian dengan besaran Kp : 60, KI: 0,5

Maka diperoleh nilai
rise time
: 0.104
settling time : 4.18
Overshoot : 75.7
Peak
: 1.76respon
time
: 1.188

V.
Gambar 2. Alur Proses Pengendali Aplikasi Infra Red Heater Untuk Mesin
Pengering Biji Kakao

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN



Percobaan Kedua dengan besaran Kp : 50, KI: 0,96

Pada penelitian dengan pendekatan pada control PI
(Proporsional Integral) dengan nilai Kp= 0,01 dan Ki =0,65
memiliki respon sistem yang mampu mempertahankan setting
suhu 60oC. Untuk respon sistem control PI (Proporsional
Integral) dapat dilihat pada setiap percobaan Pengujian
Karakteristik Plant dengan PI
Gambar3 dibawah ini.
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1

Taste

Normal

2

Odour

Sour Normal

3

Colour

Red until
brownish

Normal
Sour
Normal
Brownish

Physico – Chemical

Gambar 5.Sinyal Pengujian dengan besaran Kp : 60, KI: 0,5

risem time
settling time
overshoot
peak
respon time

:3,12
:9,72
:8,64
:1,09
:4,71

4

Weight / bean

≤ 1 gram

5

Shell

Whole

6

Size bean

Uniform

7

Fermentation

Fully

8
9

Waste
Yeast and Mold
Solvent
Evaporation

10


Percobaan Ketiga dengan besaran Kp : 47, KI: 1.53

0.9 – 1.0
gram
Whole
Not
Uniform
Fully

Quality
2.5 % max
4%
12%

3.5 %
4%
6,7%

VII. KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian alat dengan metode PI
(Proporsional Integral) dapat disimpulkan bahwa :


Gambar 6.Sinyal Pengujian dengan besaran Kp : 47, KI: 1.53

risem time
settling time
overshoot
peak
respon time

:0,318
:14,7
:39,1
:1,39
:0,517
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Abstrak—Hardware seperti Arduino dapat mengontrol
perangkat elektronik. Merancang dan mengimplementasikan
media ini memiliki kemudahan karena jumlah aplikasi atau
simulasi virtual untuk menguji bagian fitur - fitur seri Arduino
dapat dengan mudah ditemukan dan didownload, sehingga
dapat meminimalkan kesalahan dan kerusakan ketika merakit
bagian-bagian komponen elektronika.
Perangkat mobile seperti ponsel saat ini memiliki banyak
fitur untuk melakukan koneksi dengan perangkat lain, seperti
Bluetooth, WiFi, USB. Bagian dari perangkat ini dapat
dihubungkan ke perangkat lain untuk diimplementasikan
mengontrol perangkat keras yang terhubung ke perangkat
mobile tersebut.
Perkembangan bahasa pemrograman bagi programmer
dapat menciptakan dan menerapkan gagasan baru, studio
android dapat membantu untuk mengimplementasikan hasil
perancangan alat untuk mengendalikan bagian dari sebuah alat
elektronik rumah yang ada. Hasil dari desain interface
hardware dan software dapat diimplementasikan secara
simulasi dengan metode pengembangan sistem aplikasi berupa
prototype. Keterbatasan desain hanya dari Arduino dan kontrol
antarmuka ponsel berbasis android.
Kata kunci: Desain, Arduino, perangkat elektronik, handphone

teknologi telepon seluler [2]. Penggunaan teknologi seluler
untuk pengontrolan media atau perangkat keras yang
berbasiskan elektronik masih terus dikembangkan oleh para
peneliti dan ada juga yang sudah diterapkan. Desain yang
digunakan untuk mengontrol pintu garasi menggunakan
Arduino Uno R3 melakukan koneksi dengan akses point dan
menggunakan Sensor Jarak HC-SR 04 untuk mendeteksi mobil
atau kendaraan yang mendekati garasi [3]. Penggunaan
mikrokontroller arduino menunjukkan hasil bahwa magnetic
door lock yang digunakan untuk media yang dikontrol oleh
mikrokontroller dapat bekerja dengan baik, hal ini dibuktikan
dengan software IDE Arduino bahwa mikrokontroler dapat
mendeteksi input dari keypad, delay yang diterapkan untuk
mengaktifkan solenoid dapat berjalan [4].
Penelitian pada desain kontrol fitur elektronik hunian
rumah dengan memanfaatkan arduino dan perangkat
handphone pada tahapan desain dan rancangan untuk
implementasi penerapan intelligent home atau smart home
yang menjadi basis kontrolnya yaitu smart phone berbasis
android. Aplikasi emulator dan virtual machine digunakan
untuk mensimulasikan semua desain dan rancangan yang
selanjutnya akan diimplementasikan secara bertahap.

I. PENDAHULUAN
Elektronik yang masyarakat gunakan saat ini sangat
beragam fungsi dan kegunaanya baik itu yang perangkat
elekronik diletakkan secara permanen seperti lampu
penerangan ruangan dan perangkat elektronik mobile seperti
handphone. Saat ini penggunaan perangkat mobile seperti
handphone bukan saja digunakan untuk komunikasi akan tetapi
perangakat tersebut bisa dijadikan media hiburan dan
pembelajaran. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asosiasi
Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), hingga akhir tahun
2013 jumlah pelanggan ponsel di Indonesia telah mencapai 250
juta, padahal jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa
[1]. Perbandingan angka tersebut menunjukan bahwa penetrasi
seluler di Indonesia sebesar 110 persen dan berdasarkan data
ATSI, pelanggan yang menggunakan kartu prabayar sekitar
95%. Sementara jumlah pesan singkat atau Short Message
Service (SMS) yang terkirim mencapai 260 miliar SMS dengan
jumlah transaksi data mencapai 27 ribu terabyte. Bahkan data
terakhir yang dirilis oleh CIA, Indonesia menjadi negara ke-5
dan 6 yang paling agresif dalam menerima perkembangan

II. LANDASAN TEORI
Mikrokontroller sebagai media proses yang telah diisikan
instruksi – instruksi code program untuk mengontrol media media yang terintegrasi pada pin I/O yang dimilikinya.

Gambar 1. Keterangan pin yang dimiliki pada ATmega8 dan desain test
sederhana [5]
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Bagian arduino Uno memiliki type masing – masing yang
berbeda dilihat dari IC dan chip pada bagian boardnya.
ATmega8 yang digunakan dapat dilakukan test sederhana
untuk mengetahui apakah berfungsi dengan baik, fungsi dari
pin-pin yang dimiliki dapat di fungsikan sebagai input atau
output. Gambar 1. memberikan contoh penggunaan
sederhana pada ATmega8 bagian pin yang diberikan
indikator menggunakan LED.
Bagian terpenting untuk menghubungkan pengontrol
hardware ke protocol jaringan dibutuhkan arduino uno
Ethernet. Spesifikasi pin – pin arduino uno Ethernet memiliki
fungsinya masing – masing, seperti pada pin 10, 11, 12, 13
yang digunakan untuk chip Ethernet dan pada arduino uno
Ethernet Pin 4 digunakan untuk kartu microSD dan akan
membutuhkan kabel FTDI untuk program ini. Ada 6-pin
konektor yang ditepat disebelah port kartu microSD [6].

Referensi Teori
Desain komponen elektronik
pada emulator
Implementasi 1
Perangkat elektronik dan installasi
Coding Program
Perangkat lunak
Implementasi 2
Aplikasi dengan Virtual Machine
Tes koneksi perangkat keras
dan perangkat lunak
Analisa
Produk Versi ke ?
Gambar 3. Desain tahapan kerja secara umum untuk penerapan implementasi
produk intelligent home atau smart home

Gambar 2. Arduino uno Ethernet

Bagian type board dari arduino dengan kegunaannya
masing – masing dapat diintegrasikan, hal ini dapat dinyatakan
bahwa masing – masing modul independen.

Bagian – bagian proses pada gambar 3 menggambarkan
bahwa akhir dari analisa memberikan satu produk aplikasi dan
perangkat kerasnya. Hasil dari produk tidak menjadi suatu final
release dari produk intelligent home atau smart home.
Perulangan yang dilakukan setelah memberikan suatu produk
nyata dimulai lagi dari tahapan awal, hal ini untuk memberikan
perbaikan dari produk yang sudah ada atau bahkan
memberikan fitur baru pada produk yang diterapkan pada
intelligent home atau smart home.

III. DESAIN DAN RANCANGAN IMPLEMENTASI
Tahapan – tahapan pengerjaan penelitian ini dapat
digambarkan secara umum pada Gambar 3, pada proses
pencarian referensi dilakukan untuk melihat perkembangan dan
penelitian yang sudah ada akan tetapi tidak membandingkan
dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki
integritas pada penerapan intelligent home atau smart home.
Tahapan desain dari layout board untuk komponen –
komponen elektronika digunakan aplikasi emulator elektronik
yang dapat menguji apakah komponen – komponen tersebut
tidak mengalami kerusakan dikarenakan kesalahan dalam
menghubungkan komponen – komponen tersebut. Aplikasi
yang digunakan untuk mendesain hubungan komponen
elektronika dengan produk arduino dapat digunakan aplikasi
fritzing dengan dukungan sistem operasi windows 7.
Tahapan implementasi terdiri dari 2 bagian, yaitu :
hardware
dan
software,
Bagian
ini
sebelum
diimplementasikan dilakukan terlebih dahulu dengan simulasi
menggunakan aplikasi virtual. Bila hasil yang didapat pada
simulasi maka barulah bisa dilakukan implementasi secara
nyata yang menghasilkan produk yang langsung dapat
digunakan.

Server Web dan Mail
Modem DSL

Smart Phone
Android
Pengguna

Gambar 4. Desain illustrasi implementasi kontrol menggunakan smart phone
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Gambar 4 memberikan desain illustrasi dari objek – objek
yang terkait pada implementasi pengontrolan dari pengguna
yang berinteraksi dengan smart phone dalam kondisi on-line
dalam jaringan internet. Interaksi smartphone dengan
perangkat elektronik yang berada dirumah harus melalui server
yang berada dirumah melalui jaringan internet. Komputer
server yang menerima instruksi dari smartphone diteruskan
melalui ethernet dan port serial yang terkoneksi langsung
dengan arduino uno Ethernet dan arduino uno yang teritegrasi
dengan ATMega8. Hasil instruksi yang diberikan sebagai
output pada arduino ATMega8 dapat dijadikan untuk
mematikan atau menghidupkan perangkat elektronik yang
berada dirumah.
IV. IMPLEMENTASI DAN ANALISA
a. Implementasi
Implementasi pada penelitian ini pada bagian desain yang
disimulasikan dengan aplikasi virtual machine dan aplikasi
emulator elektronika. Secara visual antar muka aplikasi control
berbasis android yang sederhana terdapat pada gambar 5.

penggunaan perintah mengaktifkan yang diberikan pada
browser adalah http://localhost:3000/command/on dan untuk
menonaktifkan http://localhost:3000/command/off sintak pada
URL ini menggunakan koneksi localhost dan hanya digunakan
untuk mensimulasikan koneksi dari komputer ke arduino
menggunakan kabel serial. Bagian aplikasi kontrol dilakukan
dengan simulasi menggunakan virtual machine box untuk
smartphone dan tablet berbasis OS android, virtual machine
yang diinstall aplikasi kontrol elektronik berada pada komputer
dan terkoneksi dengan localhost pada komputer dengan IP
(internet protocol) kelas C.
Implementasi pada installasi produk dibutuhkan bagian –
bagian berikut ini :
1. X10 CM11A komputer interface.
2. X10 PLW01 standar toggle wall switch
3. Kable serial to USB interface
4. Operating sistem Android phone atau tablet yang bisa
online
5. Komputer
Installasi dari bagian bagian ini dapat dilakukan di perumahan
percontohan untuk intelligent home atau smart home dan
tentunya terkoneksi dengan jaringan internet sedangkan pada
simulasi ini dilakukan dengan maket rumah miniatur dan
indikator menggunakan LED.
b. Analisa
Hasil dari implementasi antarmuka aplikasi dan kebutuhan
komponen yang digunakan masih berupa desain dan
rancangan, adapun koneksi antar perangkat keras dan
perangkat lunak dilakukan pada aplikasi yang dimiliki pada
komputer dengan aplikasi virtual yang dapat terkoneksi dengan
jaringan. Analisa dilakukan hanya melihat apakah kesesuaian
desain tersebut bisa diterima secara rasional dan didukung
dengan referensi yang ada.
TABLE I. HASIL ANALISA SIMULASI
Hasil

Gambar 5. Implementasi antar muka aplikasi pada smart phone dengan contoh
2 objek kontrol

Gambar 5 memiliki 2 objek yang dapat dikontrol dengan 2
kondisi hidup dan mati, objek yang dijadikan contoh ini
diambil karena sering sekali pemilik rumah lupa mematikan
listrik dari objek tersebut. Bagian pompa mesin air yang
dikontrol secara mobile ini dilakukan karena sering sekali
otomatis on/off dari mesin dengan menggunakan indikator
pelampung mengalami kerusakan dan untuk memperbaikinya
mengalami banyak kesulitan karena pelampung berada pada
tabung penampungan air yang biasanya berada diatas tower
atau diatas atap rumah (dak rumah). Bagian lampu luar yang
dijadikan objek dikarenakan walaupun pemilik rumah berada
diluar kota akan tetapi lampu luar dapat dihidupkan sesuai
dengan kebutuhan.
Bagian koneksi komputer server dapat dilakukan dengan
mensimulasikan menggunakan koneksi localhost. Contoh

NO

Bagian

1
2
3

Baik

Tidak

Desain komponen elektronik

X

-

Belum
diketahui
-

Desain antarmuka aplikasi

X

-

-

Desain koneksi

-

-

X

Desain dan perancangan yang dihasilkan dengan kondisi
hasil yang baik dinilai dari indikator saat aplikasi emulator dan
virtual menyatakan tidak ada error atau kesalahan, sedangkan
pada bagian koneksi tidak diketahui karena koneksi yang
dilakukan tidak mendekati hasil yang seharusnya karena saat
implementasi nyata protocol yang digunakan pada jaringan
internet dan perubahan code program sangat signifikan.
Implementasi pada jaringan internet juga memiliki masalah,
salahsatunya delay perintah karena lalulintas data yang padat
serta filter keamanan pada bagian protocol yang dibutuhkan
pada koneksi jaringan.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil dan kesimpulan ini masih bagian dari tahapan awal
desain dan rancangan untuk implementasi smart home atau
intelligent home yang akan terus dikembangkan.
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a. Kesimpulan :
- Hasil penerapan desain belum memiliki kecerdasan
karena semua masih dikontrol oleh manusia dengan
menggunakan perangkat mobile.
- Bagian dari hasil emulator desain pada elektronik dapat
membantu untuk meminimalisir kesalahan saat
implementasi
perakitan
perangkat
komponen
elektronika.
- Hasil dari simulasi aplikasi tidak langsung bisa
diimplementasikan
karena
simulasi
tersebut
menggunakan protocol localhost.
b. Saran :
- Bila perangkat arduino belum ada dapat menggunakan
perangkat lain yang sejenis, yaitu : tipe mikrokontroler
yang sama.
- Pembiayaan pada implementasi secara nyata dari
desain ini sangat besar, oleh karena itu lakukan secara
bertahap.
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Abstrak—Indonesia memiliki wilayah perairan lebih besar dari
wilayah pesisir. Karakteristik wilayah perairan di Indonesia
beragam dan cocok untuk mengembangkan berbagai jenis ikan.
Kandungan asam lemak omega-3 dan rendah kalori pada
ikan,merupakan sumber pangan yang menyehatkan. Manfaat
ikan tersebut memicu perubahan pola konsumsi pangan
masyarakat Indonesia. Kualitas wilayah perairan asin di
Indonesia terganggu sehingga mengakibatkan populasi biota laut
menurun. Penurunan populasi biota laut mendorong
peningkatan industri pembiakan ikan air tawar untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat. Keberhasilan pembiakan ikan
air tawar dipengaruhi oleh tata cara pemberian pakan ikan dan
kualitas media pembiakan. Industri pembiakan ikan air tawar
skala kecil menengah memberikan pakan ikan secara manual
menggunakan tenaga manusia. Perkembangan alat pengumpan
pakan ikan difokuskan kepada pengaturan waktu pemberian
pakan dan jumlah pakan akan tetapi belum kepada sebaran
pakan ikan di kolam pembiakan. Pemberian pakan ikan secara
manual dapat menjangkau seluruh sisi kolam pembiakan akan
tetapi tidak konsisten. Peluang terbuka untuk mengembangkan
alat pengumpan pakan ikan otomatis bagi industri pembiakan
ikan air tawar. Pengembangan alat pengumpan pakan ikan
otomomatis
dilakukan
dengan
menggunakan
metode
perancangan dan pengembangan produk oleh Ulrich dan
Eppinger. Perancangan dan pengembangan produk dilakukan
dalam 5(lima) fase, yaitu: perencanaan, pengembangan konsep,
perancangan tingkatan sistem, perancangan rinci, pengujian dan
perbaikan, peluncuran produk. Keluaran dari tulisan ini adalah
desain alat pengumpan pakan ikan otomatis yang telah teruji
kekuatan rancangannya dan memiliki nilai ekonomis yang
terjangkau oleh industri skala kecil dan menengah.
Kata Kunci—Pengumpan pakan ikan, perancangan, produk,
ikan air tawar, pneumatis

I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara kepulauan dengan wilayah pesisir
subur dan wilayah perairan kaya dengan berbagai jenis ikan,
Wilayah perairan di Indonesia memiliki potensi untuk
pengembang biaakan sumber pakan hewani, melalui budidaya
ikan air tawar maupun laut. Kandungan asam lemak omega-3
dan rendah kalori pada ikan menjadikannya sebagai sumber
pangan yang menyehatkan. Eksplorasi perairan asin di
Indonesia terus dikembangkan tanpa mempertimbangkan
kesetimbangan lingkungan, sehingga menurunkan kualitas
perairan asin. Penurunan kualitas perairan asin memicu banyak
pihak mengembangbiakkan ikan di perairan tawar, untuk
memenuhi kebutuhan pangan. Budi daya ikan air tawar

didominasi oleh industri kecil menengah. Lahan budidaya ikan
air tawar di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun
waktu enam tahun(1999-2000) sebesar 2,19%.
Keberhasilan budidaya ikan air tawar dipengaruhi oleh
lingkungan, manusia, wadah, budidaya, input hara(pupuk dan
pakan), serta spesies ikan[1]. Pemodelan hubungan linier
regresi antar faktor-faktor tersebut dengan penerapan
teknologiyang dipergunakan produsen di Tanzania telah
dilakukan dengan hasil aspek yang mempengaruhi
produktivitas budidaya ikan adalah karakteristik produsen,
karakteristik teknologi, kecocokan karakteristik media
pembiakan dengan jenis ikan yang akan dibiakkan, pemberian
pakan ikan secara berkala sesuai dengan usia ikan selama
waktu pembiakan dan terjaganya lingkungan pembiakan
ikan[2]. Hubungan antara penerapan teknologi baru dengan
budidaya ikan air tawar di Nigeria telah dilakukan dengan
pendekatan statis dilihat dari distribusi normal, chi square, dan
analisa biaya. Penelitian dilakukan berdasarkan hubungan
antara 5(lima) faktor yaitu karakteristik ikan, metode
produksi(kolam air statis, kolam air mengalir, kolam
resirkulasi, kombinasi kolam resirkulasi-media), sumber daya
manusia, karakteristik investor dan kapasitas produksi. Hasil
penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil budidaya ikan
berkisar 10-20% dan hasil budidaya sangat dipengaruhi oleh
metode produksi serta karakteristik produsen [3]. Interaksi
hubungan antara metode produksi dan karakteristik produsen
terlihat pada metode pemberian pakan ikan kepada ikan.
Pemberian pakan ikan dilakukan selama masa pembiakan,
terdiri dari 2(dua) bagian yaitu pemberian pakan selama masa
pembiakan benih ikan dan sesudah masa pembiakan benih.
Pemberian pakan ikan selama masa pembiakan benih ikan
dilakukan dalam kolam terpisah dengan jenis pakan alami.
Sementara untuk sesudah masa pembiakan benih dilakukan
dengan memberikan jenis pakan buatan. Pakan alami
merupakan jenis makhluk hidup, bersifat basa, berukuran kecil
dan bertekstur lembut. Pakan alami diberikan kepada benih
secara berkala dalam keadaan hidup sehingga pemberian pakan
hanya dapat dilakukan secara manual. Pakan buatan merupakan
campuran adonan (berisi protein, karbohidrat, dan vitamin),
bersifat kering dan bertekstur kasar. Pakan buatan diberikan
dalam bentuk granula sehingga pemberian pakan dapat
dilakukan secara manual dan/atau dengan bantuan alat[4].
Perkembangan teknologi pengumpan pakan ikan air tawar
telah dikembangkan oleh banyak pihak mulai dari manual
sampai dengan otomatis. Alat pengumpan pakan terbagi ke
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dalam manual, semi-otomatis dan otomatis. Pemberian pakan
secara manual mengandalkan sumber daya manusia. Pemberian
pakan secara manual mampu menjangkau seluruh sisi kolam
pembiakan akan tetapi tidak konsisten dari segi waktu dan
jumlah pakan. Alat pengumpan pakan ikan semi-otomatis telah
dikembangkan dengan bantuan mekanisme lontar[5]. Alat
pengumpan pakan ikan otomatis telah dikembangkan dengan
bantuan mekanisme lontar, pengatur waktu dan sensor
[6].Keseluruhan alat difokuskan kepada durasi pemberian
pakan ikan, jumlah pakan ikan yang diberikan dalam 24 jam,
dan kapasitas pengumpan untuk industri besar, akan tetapi
belum mempertimbangkan sebaran pakan ikan ke seluruh sisi
kolam pembiakan.
Peluang terbuka untuk merancang dan mengembangkan
alat pengumpan pakan otomatis dengan sebaran merata pada
seluruh sisi kolam pembiakan, durasi pemberian pakan ikan
tepat, dan jumlah pakan ikan tepat dalam 24 jam bagi industri
pembiakan ikan air tawar.
II. PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK MENURUT
ULRICH DAN EPPINGER

Proses perancangan dan pengembangan produk menurut
Karl T.Ulrich dan Steven[7] terdiri dari 6 fase seperti
terangkum dalam Gambar 1.
A. Fase 0- Perencanaan
Proses pengembangan produk diawali dengan fase
perencanaan, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan
pengembangan teknologi dan penelitian lebih lanjut. Output
fase perencanaan ini adalah pernyataan misi proyek.

unik pada produk dan identifikasi seluruh komponen standar
yang dibeli dari pemasok. Rencana proses dinyatakan dan
peralatan dirancang untuk tiap komponen yang dibuat dalam
sistem produksi. Output dari fase ini adalah pencatatan
pengendalian untuk produk yang berupa gambar pada file
komputer tentang bentuk tiap komponen dan peralatan
produksinya, spesifikasi komponen-komponen yang dibeli,
serta rencana proses untuk pabrikasi dan perakitan produk.
E. Fase 4 – Pengujian dan Perbaikan
Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan
evaluasi dari bermacam-macam versi produksi awal produk.
Prototipe awal (alpha) biasanya dibuat dengan menggunakan
komponen-komponen dengan bentuk dan jenis material pada
produksi sesungguhnya, namun tidak memerlukan proses
pabrikasi dengan proses yang sama dengan yang dilakukan
pada produksi sesungguhnya.
F. Fase 5- Produksi Awal
Produksi awal dilakukan dengan sejalan dengan jenis proses
produksi yang dipergunakan secara nyata. Tujuan dari produksi
awal ini adalah untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan
permasalahan timbul pada proses produksi.
III. TAHAPAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN ALAT
PENGUMPAN PAKAN IKAN OTOMATIS
A. Pernyataan Visi dan Misi
Pernyataan visi dan misi untuk alat pengumpan pakan ikan
otomatis dilakukan dengan identifikasi kebutuhan konsumen
melalui studi pustaka. Hasil identifikasi menunjukkan
pemberian pakan ikan pada industri pembiakan air tawar
dilakukan secara manual atau dengan teknologi belum
mempertimbangkan sebaran pada keseluruhan sisi kolam
pembiakan.
Tabel 1 Pernyataan misi alat pengumpan pakan ikan otomatis
Pernyataan misi : Alat pengumpan pakan ikan air tawar
Uraian Produk

Alat untuk memberikan pakan ikan secara berkala dalam jumlah
yang konstan secara merata ke seluruh sisi kolam

Sasaran bisnis utama

Produk dapat dipergunakan oleh industri kecil menengah pada
tahun 2016

Koperasi budidaya ikan air tawar

Peternak ikan

Industri pembuat pakan ikan

Pelontaran pakan ikan pengganti tenaga manusia

Pakan ikan tersebar secara merata di kolam pembiakan
dalam kuantitas yang konstan

Gambar 1. Fase perancangan dan pengembangan produk

B. Fase 1- Pengembangan konsep
Konsep adalah uraian dari bentuk, fungsi, dan tampilan
suatu produk dan biasanya dibarengi dengan sekumpulan
spesifikasi, analisis produk-produk pesaing serta pertimbangan
ekonomis proyek Keluaran dari fase ini adalah konsep yang
telah teruji baik dari segi teknis maupun pembiayaan.

Pasar utama
Pasar kedua
Asumsi-asumsi dan Batasanbatasan
Stakeholder

C. Fase 2- Perancangan Tingkatan Sistem
Fase perancangan tingkatan sistem mencakup definisi
arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistemsubsistem serta komponen-komponen. Gambaran rakitan akhir
untuk sistem produksi biasanya didefinisikan selama fase ini.
Output pada fase ini biasanya mencakup tata letak bentuk
produk, spesifikasi secara fungsional dari tiap subsistem
produk, serta diagram aliran proses pendahuluan untuk proses
rakitan akhir.
D. Fase 3- Perancangan Rinci
Fase perancangan rinci mencakup spesifikasi lengkap dari
bentuk, material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen






Koperasi budidaya ikan air tawar
Asosiasi peternak ikan
Peternak ikan
Pembuat pakan ikan

Pernyataan misi pada tabel 1 menunjukkan alat pengumpan
pakan ikan otomatis diperlukan untuk menjaga konsistensi
frekuensi dan jumlah pakan yang diberikan dengan sebaran
merata ke seluruh kolam. Alat tersebut direncanakan
dipergunakan oleh koperasi budidaya ikan air tawar sebagai
pelanggan utama pada tahun 2016.

B. Konsep
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Pengembangan konsep untuk memperoleh konsep alat sesuai
dengan kebutuhan pelanggan. Tahapan pengembangan konsep
adalah indeentifikasi kebutuhan pelanggan, spesifikasi produk,
penentuan aliran fungsi/struktrur fungsi, kombinasi konsep,
seleksi konsep, penilaian konsep dan pengujian konsep
terpilih.Identifikasi kebutuhan pelanggan diperoleh dari
kuestioner kepada koperasi, peternak ikan air tawar, dan
pembuat pakan ikan. Hasil pengambilan data melalui
kuestioner dituangkan ke dalam tabel kebutuhan pelanggan.
Tabel kebutuhan pelanggan menunjukkan frekuensi pemberian
pakan, jumlah pakan, dan sebaran merata pada alat diperlukan
oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan tersebut dituangkan ke
metrik kebutuhan. Metrik kebutuhan memiliki kesamaan
dengan House of Quality(HOQ). Metrik kebutuhan
menunjukkan komponen alat yang mempengaruhi kinerja alat
adalah mekanisme pelontar pakan ikan. Selanjutnya spesifikasi
produk alat dibuat berdasarkan produk pesaing yang telah ada
dan yang diinginkan. Tabel produk pesaing dibuat berdasarkan
parameter yang mempengaruhi kinerja dari alat yang telah ada
dan yang diinginkan. Tabel produk pesaing menunjukkan
mekanisme pelontar pakan ikan dengan pneumatis dapat
mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Tahap selanjutnya
adalah penetapan nilai untuk parameter penentu spesifikasi
produk dengan melakukan perbandingan antara alat yang
diinginkan dengan alat pesaing. Tabel 2 menunjukkan
spesifikasi alat pengumpan pakan ikan otomatis.
Tabel 2. Metrik Spesifikasi Alat Pengumpan Pakan Ikan Otomatis
No

Kebutuhan

Metrik

Kepentingan

Satuan

Nilai Marginal

Nilai Ideal

1

1

Dimensi alat

3

mm

710 x 450 x 650

700 x 400 x 600

2

2

Mudah dioperasikan

3

-

3,4

Perawatan alat

3

6

3

4

5

Umur komponen

3

Subj
Periode
(bln)
Thn

-

3

1

3

5
6

5
6

Material komponen
Keamanan operator

3
3

Subj
Subj

-

-

7

7

N

80

50

8

4

m3

500

200

9

8

4

Hp

2

1

10

9

Kekuatan rangka
Kapasitas
penampung pakan
ikan
Daya motor
Konsistensi jumlah
pakan yang
diberikan dalam
waktu 24 jam

3

8

5

gr/jam

100-300

100

11

10

Sebaran pakan ikan

5

m

1-5

1,5

12

11

Tekanan pneumatic

5

bar

2-5

3

Diagram sub-fungsi menguraikan fungsi-fungsi pada alat
pengumpan pakan ikan otomatis. Alat pengumpan pakan ikan
air tawar memiliki fungsi untuk menyimpan pakan ikan,
mengukur jumlah pakan ikan, mengatur frekuensi waktu
pemberian pakan ikan dan melontarkan pakan ikan. Penerapan
keseluruhan fungsi memerlukan alternatif skema penempatan
komponen yang dibutuhkan pada alat pengumpan pakan ikan
otomatis.
Kombinasi konsep merangkum alternatif yang dibutuhkan
untuk alat pengumpan pakan ikan otomatis. Tabel 3
menunjukkan 3 alternatif kombinasi konsep. Kombinasi
konsep 1 adalah alat pengumpan pakan ikan otomatis dengan
kapasitas penyimpanan 3 kg, katup pengatur pakan ikan
berpneumatis, dan pelontar pakan ikan bertenaga kompresor.
Kombinasi konsep 2 adalah 2 adalah alat pengumpan pakan
ikan otomatis dengan kapasitas penyimpanan 3 kg, katub
pengatur jumlah pakan bertenaga listrik, dan pelontar pakan
ikan bertenaga pompa. Kombinasi konsep 3 adalah alat
pengumpan pakan ikan otomatis dengan kapasitas
penyimpanan 3 kg, katup pengatur pakan bertenaga listrik, dan
pelontar pakan bertenaga pneumatic. Hasil penilaian konsep
menunjukkan konsep 1 sebagai konsep unggulan alat
pengumpan pakan ikan air tawar. Konsep tersebut selanjutnya
dikembangkan untuk fase perancangan dan pengembangan
produk.
C. Perancangan Tingkat Sistem dan Rinci
Perancangan tingkat sistem untuk alat pengumpan pakan ikan
otomatis dibuat arsitektur produk dan desain industri.
Arsitektur produk merupakan skema fungsional dari beberapa
kumpulan komponen (chunk) yang dipergunakan pada alat.
Skema chunk untuk alat pengumpan pakan ikan otomatis
dibuat berdasarkan fungsi-fungsi yang terdapat pada diagram
sub-fungsi, sebagai berikut:

Hubungan antar parameter dituangkan ke dalam diagaram
fungsi (Gambar 2) untuk membuat alternatif konsep.

Keterangan:
------------ = aliran material
________ = aliran energy
Gambar 3 Skema Chunk alat pengumpan pakan ikan otomatis
Gambar 2 Diagram aliran sub-fungsi
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Chunk dari alat pengumpan pakan ikan air tawar terdiri dari 4(empat), yaitu:
 Sumber energi adalah kelompok komponen berfungsi sebagai pensuplai energi untuk menggerakkan pelontar dan pengatur
waktu pembuka-tutup katup pada wadah penyimpan. Suplai diberikan dari sumber listrik ke kompresor. Pemilihan kompresor
disesuaikan dengan kekuatan dorong untuk pneumatis pada pelontar.
 Sumber material adalah kelompok komponen berfungsi sebagai wadah penyimpan pakan ikan. Komponen sumber material
adalah bodi mesin dan corong pemasukkan.
 Pelontar adalah kelompok komponen berfungsi sebagai peniup pakan ikan sehingga tersebar merata ke permukaan air pada
kolom pembiakan.
 Pengatur katup adalah kelompok komponen berfungsi sebagai pemicu dan pemutus arus untuk mengatur gerakan katup yang
terhubung dengan wadah penyimpanan pakan ikan.
Tabel 3 Kombinasi Konsep Alat Pengumpan Pakan Ikan Otomatis

Desain industri alat pengumpan pakan ikan otomatis dibuat berdasarkan aspek ergonomis dan estetika. Hasil desain industry
menunjukkan aspek ergonomis sebagai faktor kritis. Aspek ergonomis pada alat pengumpan pakan ikan otomatis adalah
mekanisme pelontar pakan ikan. Kemampuan lontar dinilai dari jarak sebaran pakan ikan setelah dilontarkan. Susunan geometris
berdasarkan desain untuk alat pengumpan pakan ikan otomatis terangkum pada Gambar 4.
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Perancangan rinci adalah tahap untuk menentukan rancangan
alat pengumpan pakan ikan otomatis. Kombinasi konsep 1
terpilih sebagai konsep unggulan melalui matrik penilaian
untuk dibuat rancangannya. Kombinasi konsep 1 dibuat
rancangannya sebagai berikut:

Gambar 4 Susunan geometri alat pengumpan pakan ikan otomatis

Estimasi biaya produksi dan perakitan untuk rancangan alat
pengumpan pakan ikan otomatis adalah Rp. 11.075.000,-.
Rincian biaya produksi dan perakitan sebagai berikut:
Tabel 4 Estimasi biaya produksi dan perakitan
Komponen

Pembelian
material

Permesinan
(mesin+tenaga
kerja)

Perakitan
(T enaga kerja)

Rp

400,000

Rp

150,000

Rp

3,550,000

Rp

50,000

Rp

50,000

Rp

100,000

Rp

3,650,000
1,700,000

T otal Variable
cost per unit

Peralatan dan
NRE

T ooling life
time

T otal Fixed
cost per unit

T otal Biaya

Rangka & Hoppe r

Rp

Siste m Pe lontar

Rp

300,000

Rp 1,200,000

Rp

100,000

Rp

1,600,000

Rp

50,000

Rp

50,000

Rp

100,000

Rp

Siste m Pe numatic

Rp

3,500,000

Rp

150,000

Rp

500,000

Rp

4,150,000

Rp

50,000

Rp

50,000

Rp

100,000

Rp

Pe rakitan kompone n

Rp

400,000

Rp

150,000

Rp

450,000

Rp

1,000,000

Rp

50,000

Rp

50,000

Rp

100,000

Rp

1,100,000

T otal Direct Cost

Rp

7,200,000

Rp 1,900,000

Rp

1,200,000

Rp 200,000

Rp

200,000

Rp

400,000

Rp

10,700,000

Rp

Rp

225,000

Biaya Overhead

3,000,000

150,000

Total C ost

Rp 10,300,000
Rp

375,000

4,250,000

Rp

375,000

Rp

11,075,000

- Pemakaian tenaga kerja diasumsikan per jam Rp. 15.000

Biaya produksi dan perakitan dihitung berdasarkan komponen
utama pada rancangan alat pengumpan pakan ikan otomatis,
terdiri dari rangka, hopper, sistem pelontar, dan sistem
pneumatic.
D. Pengujian dan Perbaikan
Rancangan pada fase pengujian dan perbaikan dibuat prototipe
menggunakan softwarei desain. Prototipe selanjutnya diuji
melalui perhitungan kapasitas, kekuatan rangka, gaya dan
tekanan untuk langkah maju dan mundur, serta jarak sebaran
pakan terlontar. Simulasi prototipe dilakukan berdasarkan
penetapan deskripsi alat pengumpan pakan ikan otomatis, pada
Tabel 5.
Tabel 5 menunjukkan prototipe tergolong ke dalam prototipe
alpha. Protipe alpha bertujuan melihat apakah rancangan dapat
direalisasikan dan difungsikan. Rancangan prototipe diuji
menggunakan pneumatik dan kekuatan mekanika. Perhitungan
terdiri dari perhitungan pneumatik, sebaran pakan dan kekuatan
rangka.

Tabel 5 Deskripsi prototipe
Alat pengumpan pakan ikan otomatis
Alat pengumpan pakan ikan otomatis
mampu meminimalisir penggunaaan
sumber daya manusia, mampu
menyebar pakan ikan secara merata
dalam jumlah dan jeda waktu
konstan.
Tujuan(komunikasi,
pembelajaran, Mekanisme pelontar pakan ikan
dan integrasi)
dengan sistem pneumatis mampu
menyebar pakan ikan secara merata
ke seluruh sisi kolam pembiakan.
Level of Approximation
- Mekanisme
pelontar
disimulasikan secara perhitungan
berdasarkan ukuran aktualnya
- Mekanisme
pelontar
menggunakan sistem pneumatik
dengan tekanan < 1 bar
- Geometri dan tampilan alat
pelontar pakan ikan otomatis
sesuai
dengan
kebutuhan
pelanggan
Batasan dari perencanaan pengujian
- Alat pengumpan pakan ikan
otomatis
maksimal
mampu
melontar 6 m dengan mekanisme
pneumatik.
- Intergrasi
antara
mekanime
pelontar
dengan
komponen
pendukung alat pengumpan pakan
ikan
lainnya
diperoleh
berdasarkan analisa kekuatan
mekanika dan pneumatik
Nama Prototipe
Alpha

Tahapan perhitungan adalah sebagai berikut:
 Sistem pneumatik[8]
Desain sistem pneumatik berdasarkan asumsi langkah
adalah 100 mm, volume wadah pakan adalah 3 kg, tekanan
kerja adalah 5 bar, massa per butir pakan ikan adalah 0,5 gr,
faktor keselamatan untuk gaya tiup adalah 2. Perhitungan
sistem pneumatic dilakukan untuk menentukan apakah
pneumatik dapat menggerakkan katup, dan apakah
pneumatik dapat meniup pakan ikan. Tahapan perhitungan
sebagai berikut:
- Gaya untuk mendorong
F =mxg
(1)
dimana F = gaya (N); m = massa(kg);g = 10 m/s2; ρ =
massa jenis pakan ikan(kg/m3).
- Luas permukaan
P =F/A
(2)
dimana P = tekanan kerja(N/m2); A = luas permukaan
terkena tekanan kerja(m2).
- Diameter silinder
A = Πd2/4
(3)
dimana d = diameter silinder (m).
- Gaya tiup pakan ikan per butir
FT = SF x FPAKAN
(4)
dimana FT = gaya tiup (N); SF = safety factor; FPAKAN
=gaya pakan ikan per butir(N).
Hasil perhitungan berdasarkan asumsi yang telah
ditetapkan adalah F = 30 N, A = 5,09x10-5 m2, d = 0,007
m, FT = 0,01 N. Skema pneumatik yang dipergunakan pada
Gambar 5. Pneumatik menggunakan silinder ganda, katup
5/2, kompresor, dan timer.
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-

dimana t = waktu jatuh pakan(s). Lintasan pakan setelah
ditiup oleh kompresor diasumsikan berbentuk parabola.
Hasil perhitungan adalah 0,626 s.
Jarak jatuh pakan ikan
x = v0 cosƟ.t
(9)
dimana x = jarak jatuh pakan ikan dilihat dari sumbu
koordinat x(m), vo = kecepatan awal pakan(m/s) = v.
Hasil perhitungan adalah 3,76 m.

 Kekuatan rangka
Keamanan rangka penopang dinilai dari kesetimbangan
gaya-gaya terjadi pada rangka penopang dengan asumsi
hanya terjadi pembebanan statis sebesar 80 kN (gaya
normal ketika wadah penyimpan terisi penuh. Pengaruh
gaya dianalisa dengan menggunakan program Pro.
Engineering seperti pada Gambar 6.
Gambar 5 skema pneumatik alat pengumpan pakan ikan

 Kompresor[9]
Pemilihan kompresor dilakukan berdasarkan tekanan kerja
terbesar dan fungsi pemakaian. Tekanan kerja terbesar
diperoleh pada sistem pneumatis. Fungsi pemakaian
kompresor untuk memberi gaya dorong pada katup dan
meniup pakan ikan. Perhitungan dilakukan untuk
memperoleh kebutuhan udara yang dibutuhkan.
Q = 2 x (s x n x q)
(5)
dimana Q = kebutuhan udara (l/min), s = panjang langkah
piston(cm), n = jumlah siklus kerja per menit = 8, q =
kebutuhan udara per sentimeter langkah piston (l/cm) =
0,007 l/cm. Sehingga Q = 0,11 l/min. Debit standar untuk
kompresor di pasaran yang mudah diperoleh adalah 100
l/min dengan kecepatan maksimum 2850 rpm dan diameter
poros maksimum 42 mm.
 Sebaran pakan ikan[10]
Tujuan perhitungan sebaran pakan ikan adalah estimasi
jarak jatuhnya pakan ikan di kolam pembiakan. Tahapan
perhitungan adalah sebagai berikut:
- Kecepatan tangensial
v = π d rpm
(6)
dimana v = kecepatan tangensial(m/s), d = diameter
poros berputar(m), rpm = kecepatan berputar(rpm).
Perhitungan dilakukan berdasarkan d = 42 mm, rpm =
2850 rpm. Hasil perhitungan adalah 6,24 m/s.
- Ketinggian
EKi+EPi = EKf +EPf
(7)
dimana EKi = energi kinetik awal, EPi = energi
potensial awal, EKf = energi kinetik final, EPf = energi
potensial final.
Ketinggian dijatuhkannya pakan ikan akibat ditiup oleh
kompresor diasumsikan pada posisi awal hanya
memiliki energi kinetik dan pada posisi akhir hanya
memiliki energi potensi. Asumsi tersebut merubah
persamaan (7) menjadi persamaan berikut ini:
h = v2/2g
(8)
dimana h = ketinggian dijatuhkannya pakan ikan(m), g
= percepatan gravitasi = 10 m/s2. Hasil perhitungan
adalah 1,96 m.
- Waktu jatuh pakan ikan
t = (2 *h/g)^0,5
(9)

Gambar 6 Analisa rangka penopang

Hasil analisa adalah gaya von misses yang terjadi pada
rangka maksimum adalah 0,56 N/mm2.
E. Rencana Launching Produk
Fase perancangan dan pengembangan produk adalah produksi
awal. Selanjutnya desain disimulasikan menggunakan analisa
ekonomis dalam memproduksi alat pengumpan pakan ikan
otomatis. Anggaran produksi alat adalah keluaran dari analisa
ekonomis. Anggaran yang telah ditetapkan untuk memproduksi
masal alat pengumpan pakan ikan otomatis adalah Rp.
3.000.000,- (belum termasuk pajak) dengan jumlah produksi
100 unit per tahun akan mengalami pengembalian dana di
semester 1 pada tahun ketiga dan memungkinkan untuk
diproduksi secara masal.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan perancaangan dan pengembangan alat pengumpan
pakan ikan otomatis untuk industri kecil dan menengah
menghasilkan karakteristik alat, parameter yang mempengaruhi
kinerja, dan analisa ekonomi terangkum pada Tabel 6.
Keseluruhan hasil perhitungan menunjukkan desain alat
pengumpan pakan ikan otomatis telah teruji dari aspek sistem
pneumatik, pemilihan kompresor, jarak sebaran pakan, dan
kekuatan mekanika.
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Tabel 6 Parameter penentu kinerja alat pengumpan
No.

Parameter

Nilai

1
2
3

UCAPAN TERIMA KASIH

Standar/Batas
Maksimum*
Maks 30N
100 l/menit

Gaya dorong
30 N
Gaya tiup
0,01 N
Kebutuhan
0,11 l/menit
udara
4
Jarak sebaran
3,76 m
10 m
5
Tegangan Von
0,56 N/mm2
Misses
6
Harga jual
Rp. 3.000.000,≥Rp. 5.000.000,*) Standar/Batas Maksimum diperoleh hasil rangkuman spesifikasi
produk pesaing

V. KESIMPULAN
Desain alat pengumpan pakan ikan otomatis dirancang
dengan menerapkan tahapan perancangan dan pengembangan
produk oleh Ulirich dan Eppinger. Desain telah
mempertimbangkan gaya dorong yang dibutuhkan untuk
memindahkan pakan ikan dari corong pengalir ke wadah
penyimpan pakan, gaya tiup untuk meniup pakan ikan dengan
kompresor dengan timer, kebutuhan udara untuk sistem
pneumatis, capaian jarak sebaran setelah ditiup dan tegangan
von misses yang dialami oleh rangka. Pertimbangan tersebut
didukung prinsip dasar gerak, tekanan, dan dasar-dasar
pneumatis. Hasil desain menunjukkan desain aman untuk
diproduksi secara masal dan memiliki peluang untuk bersaing
dengan produk pesaing di pasar. Desain belum
mempertimbangkan estimasi waktu apung pakan ikan,
hubungan antara variasi gaya tiup dengan jarak sebaran, dan
estimasi umur alat.

Tulisan ini terwujud atas dukungan dari dana hibah
bersaing DIKTI. Anggaran dana tahun 2014.
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Abstrak—Bioetanol merupakan senyawa alkohol yang diperoleh
lewat
proses
fermentasi
biomassa
dengan
bantuan
mikroorganisme. Untuk menghasilkan sejumlah cairan bioetanol
diperlukan minimal 4 tahapan yang diintegrasikan dalam satu
mesin yang terdiri dari proses blender, hidrolisis, permentasi dan
distilasi. Mesin ini terdiri atas empat tangki dari bahan stailess steel
yang masing- masing dihubungkan dengan pipa dan kran agar
cairan bisa langsung masuk ke tangki untuk tahapan berikutnya
sedangkan bahan baku bioethanol menggunakan buah Dengen
(Dillena Serrata). Tahapan untuk memperoleh cairan bioetanol
dimulai dari proses penghancuran buah dengen menjadi bubur
dengen di dalam tangki blender dan berakhir pada proses distilasi
untuk menghasilkan cairan bioetanol. Sedangkan sumber panas
yang diperlukan pada proses hidrolisis dan distilasi menggunakan
elemen listrik yang dapat dikontrol temperatur yang dinginkan
(70o-80o) Dari hasil pengujian diperoleh bahwa untuk memperoleh
1 liter Bioetanol dari keseluruhan proses selain proses fermentasi
diperlukan waktu rata-rata 17 jam untuk pengoperasian baru dan
selanjutnya 14 jam per liter.
Kata kunci—bioetanol, mesin, alcohol

I. PENDAHULUAN
Dengan teknologi yang ada sekarang cadangan minyak dunia
tidak akan bertahan lebih lama dari 50 tahun, sementara
konsumsi dalam negeri terus meningkat. Selain itu
penggunaan bahan bakar minyak yang berasal dari fosil sudah
diketahui dapat menimbulkan polusi gas rumah kaca (terutama
CO2) sehingga dapat mengakibatkan pemanasan global[8].
Gas pembuangan tersebut juga dapat menimbulkan gangguan
pernapasan, kanker, bahkan kemandulan[6]. Karena itu sudah
saatnya dilakukan pengembangan sumber energi alternatif
terbarukan sekaligus ramah lingkungan. Pemakaian bahan
bakar alternatif dari sumber daya alam terbarukan memberikan
dampak positif, antara lain dapat diperbarui, emisi gas
buangnya ramah lingkungan (terutama mengurangi efek
rumah kaca), serta potensi untuk pengembangan industri
pertanian. Salah satu bahan bakar alternatif yang perlu
dikembangkan adalah memperoleh bioetanol dari berbagai
tanaman yang terdapat di Indonesia[4]. Banyak tanaman yang
dapat dimanfaatkan salah satunya adalah buah-buahan.
Pengolahan buah menjadi bioetanol merupakan salah satu
alternatif untuk mengantisipasi hasil produksi buah yang
melimpah namum tidak dipasarkan dan kurang dimanfaatkan
karena mutunya rendah[1]. Saat ini sudah banyak kalangan

yang membuat bioetanol, baik dengan cara tradisional
menggunakan drum bekas dan kayu bakar maupun dengan
cara modern. Akan tetapi dalam penggunaan kayu bakar dapat
menimbulkan masalah polusi udara dan ketersediaan kayu
bakar itu sendiri sedangkan dengan cara modern memerlukan
mesin penghancur dan beberapa alat yang terpisah mulai dari
proses penghancuran bahan baku sampai menghasilkan cairan
bioetanol, sehingga memerlukan tempat dan biaya yang lebih
besar.
Oleh karena itu pada penelitian ini kami akan
membuat mesin pembuat bioetanol yang diintegrasikan dalam
satu mesin yang terdiri dari proses blender, hidrolisis,
fermentasi, dan distilasi. Dalam hal ini bahan baku yang akan
digunakan adalah buah dengen.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Alat yang digunakan untuk membuat mesin pembuat
bioetanol yaitu mesin- mesin manufaktur (mesin bubut,
rolling, mesin bor, mesin milling, plasma cutting dan
shearing), mesin las listrik, dan alat- alat perkakas tangan
lainnya berupa roll meter, palu plastik, palu besi,
penggores, penitik, mistar baja. Selain itu, digunakan pula
pHmeter untuk mengukur nila keasaman buah dengen
setelah dihancurkan.
TAHAPAN PROSES PEMBUATAN MESIN
1. Tahap pra desain
Sebelum dilakukan proses rancang bangun, terlebih
dahulu ditentukan bahan baku yang akan diproses, yaitu
buah Dengen dengan data-data fisik sebagai berikut:
TABEL I. SPESIFIKASI BUAH DENGEN
No
1.
2.
3.
4.
5.

Uraian
Massa jenis
Keasaman (pH)
Warna
Rata-rata ukuran karpela masak
Bentuk

875kg/m3
2.9
kekuningan
45 mm
Bulat

Untuk melakukan proses permentasi pH yang
disyaratkan adalah 4 sampai 5[2][3][7][9],sehingga
untuk mencapai hal tersebut diperlukan campuran H2O
sekaligus untuk mengurangi kekentalan bubur buah.
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Berdasarkan eksperimen, diperoleh sejumlah 90%
Aquadem (H2O) agar bubur buah mencapai pH 4.9

flow process pengerjaan pengelasan:
Mulai

2.

Tahap desain
Proses pembuatan gambar desain dimulai dengan
membuat gambar sket diatas kertas kemudian
dikonversi ke program gambar Inventory professional
2013 di PC sedangkat pembuatan gambar bagian
lengkap menggunakan software AutoCad 2013.

Ket
1

2

3

No.Komponen

SR

GR

PC

GR

Persiapan Bahan

GAMBAR I. DESAIN MESIN BIOETANOL

Assy.

W

Proses Perakitan dan
Fabrikasi

F

3.

Tahap manufaktur
Bahan penelitian berupa 4 buah tabung yang terbuat
dari bahan stainless steel untuk setiap proses yang
berbeda yaitu blender, hidrolisis, fermentasi, dan
distilasi. Komponen yang diperlukan pada table berikut:
TABEL II. KOMPONEN MESIN
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Nama Komponen
Poros blender
Poros pengaduk
Housing
Kopling
Puli

Jumlah
1 ea
1 ea
2 ea
2 ea
2 ea

flow process tahap permesinan masing- masing
komponen:
Mulai

Ket

1

2

3

4

5

No.Komponen

SW

SW

SW

SW

SW

Persiapan Bahan

TU

TU

TU

TU

BO

Proses Permesinan
MI

TU

BO

BO

BR

QC

Pengendalian Mutu

Selesai

Produk Jadi
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QC

Pengendalian Mutu

Selesai

Produk Jadi

langkah- langkah perakitan adalah:
1. Memasang
motor
listrik
pada
rangka/dudukan.
2. Memasang
tabung
blender
pada
dudukannya.
3. Memasang blade (mata potong) pada poros.
4. Memasang housing dan poros blade pada
tabung blender.
5. Merangkai puli dan sabuk pada poros motor
dan poros blade.
6. Memasang elemen pemanas pada tabung
hidrolisis dan distilasi.
7. Memasang housing, kopling, motor mesin
jahit, dan poros pengaduk pada tutup tabung
hidrolisi.
8. Memasang tabung hidrolisis, fermentasi, dan
distilasi pada dudukannya masing- masing.
9. Menghubungkan masing- masing tabung
dengan kran.
10. Memasang pipa spiral (kondensor) pada
tutup tabung distilasi dan memasang kotak
kondensor yang berisi air.
11. Memasang rangkaian listrik.
12. Tes rangkaian listrik.
13. Tes kerja masing- masing tabung.
14. Perbaikan jika perlu.
15. Pengecekan akhir.
16. Clean-up.
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Sistem Kontrol
GAMBAR II. DIAGRAM KONTROL KELISTRIKAN

2. Buah pepaya
Dari hasil penelitian didapatkan bioetanol dengan kadar
60% dengan penambahan ragi 2%[2]

Mesin ini terdiri dari beberapa unit dengan
fungsi yang berbeda-beda sehingga setiap unit akan
dilengkapi dengan system control untuk mengatur
pemasukan daya masing unit.
Perawatan
Perawatan untuk merawat mesin pembuat
bioetanol tidaklah terlalu rumit. Hal- hal yang
perlu dilakukan untuk proses perawatan yaitu:
1. Memberikan pelumas pada bagian- bagian
yang mudah berkarat dan bagian yang
berputar yaitu bearing, housing, dan kopling.
2. Membersihkan tabung/tangki setiap setelah
digunakan agar tidak berbau dan kotor
sehingga tidak mempengaruhi hasil dari
bioetanol.
III. TEORI DASAR
A. Etanol dan Bioetanol
Etanol adalah senyawa organik yang terdiri dari
karbon, hidrogen, dan oksigen sehingga dapat dilihat sebagai
derivat senyawa hidrokarbon yang mempunyai gugus
hidroksil dengan rumus C2H5OH. Etanol merupakan zat cair,
tidak berwarna, berbau spesifik, mudah terbakar dan menguap,
dapat bercampur dengan air dengan segala perbandingan.
Bioetanol merupakan senyawa alkohol yang diperoleh lewat
proses fermentasi biomassa (tumbuhan) dengan bantuan
mikroorganisme[7].
Pada umumnya buah-buahan dapat dijadikan sebagai
bahan baku bioetanol karena mengandung gula dan vitamin C.
Buah yang dapat diolah menjadi bioetanol banyak terdapat di
Indonesia dan selalu tumbuh setiap musimnya, akan tetapi
pengolahan dan pemanfaatannya oleh masyarakat masih
kurang sehingga buah tersebut seringkali dibiarkan
membusuk. Oleh karena itu pengolahannya menjadi bioetanol
sangat bermanfaat. Adapun buah yang pernah diteliti sebagai
bahan baku pembuatan bioetanol adalah sebagai berikut:
1. Buah salak
Dari hasil penelitian didapatkan bioetanol dengan kadar
54,16% dengan penambahan ragi 7,5%[9]

Secara singkat teknologi proses produksi bioetanol
tersebut
dapat
dibagi
dalam beberapa
tahap,
yaitu[2][3][7][9]:
1. Persiapan bahan baku
Persiapan bahan baku beragam tergantung pada bahan
bakunya,
seperti
pembuatan
bubur
dengan
menggunakan blender.
2. Hidrolisis
Hidrolisis adalah suatu proses antara reaktan dengan
air agar suatu senyawa pecah terurai. Salah satu proses
hidrolisis yaitu hidrolisis asam, di mana katalisatornya
menggunakan asam. Asam berfungsi sebagai
katalisator dengan mengaktifkan air. Di dalam industri
asam yang dipakai adalah H2SO4 dan HCl. HCl lebih
menguntungkan karena lebih efektif dibandingkan
H2SO4.
3. Fermentasi
Proses fermentasi bertujuan untuk mengubah glukosa
menjadi etanol/ bioetanol dengan menggunakan ragi
(yeast). Pada tahap ini, tepung berubah menjadi gula
sederhana (glukosa dan sebagian fruktosa). Proses
selanjutnya melibatkan penambahan enzim berupa ragi
agar dapat bekerja pada suhu optimum. Proses
fermentasi ini menghasilkan etanol dan CO2.
4. Distilasi
Distilasi merupakan suatu proses pemisahan campuran
senyawa yang didasarkan pada perbedaan titik
didihnya. Alat yang digunakan dinamakan dengan
distilator. Distilasi dilakukan untuk memisahkan
etanol dari beer (sebagian besar adalah air dan etanol).
Umumnya distilasi berlangsung pada tekanan
atmosfer. Titik didih etanol murni adalah 78ºC
sedangkan air adalah 100ºC (kondisi standar). Dengan
memanaskan larutan pada rentang suhu 78ºC -100ºC
akan mengakibatkan sebagian besar etanol menguap
dan melalui unit kondensasi akan bisa dihasilkan
etanol.
B. Pengelasan
Berdasarkan definisi dari DIN (Deutch Industrie
Normen) las adalah ikatan metalurgi pada sambungan
logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer
atau cair. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan lebih
lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa
batang logam dengan menggunakan energi panas[10].
Sampai pada waktu ini banyak sekali cara-cara
pengklasifikasian yang digunakan dalam bidang las, ini
disebabkan karena belum adanya kesepakatan dalam hal
tersebut. Secara konvensional cara pengklasifikasian
tersebut pada waktu ini dapat dibagi dalam dua golongan,
yaitu klasifikasi berdasarkan cara kerja dan klasifikasi
berdasarkan energi yang digunakan. Klasifikasi pertama
membagi las dalam kelompok las cair, las tekan, las patri
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dan lain- lainnya. Sedangkan klasifikasi yang kedua
membedakan adanya kelompok- kelompok seperti las
listrik, las kimia, las mekanik, dan seterusnya. Bila
diadakan klasifikasi tersebut di atas akan terbaur dan
terbentuk kelompok- kelompok yang banyak sekali[10].
Pengelasan Baja Tahan Karat (Stainless Steel)
Baja tahan karat termasuk dalam baja paduan tinggi
yang tahan terhadap korosi, suhu tinggi, dan suhu rendah.
Di samping itu juga mempunyai ketangguhan dan sifat
mampu potong yang cukup. Karena sifatnya, maka baja ini
banyak digunakan dalam reaktor atom, turbin, mesin jet,
pesawat terbang, alat rumah tangga dan lain- lainnya.
Pengelasan dengan las elektroda terbungkus, las MIG dan
las TIG adalah cara yang banyak digunakan dalam
pengelasan baja tahan karat. Di samping itu, kadangkadang digunakan juga las busur rendam, las sinar elektron
dan las resistansi listrik[10].
Pengelasan Galvanis
Pengelasan galvanis dilakukan hampir sama dengan
pengelasan baja biasa pada umumnya mulai dari proses
pengelasan, pengaturan ampere, volt, dan lain- lain. Akan
tetapi, pada prosesnya membutuhkan waktu dan biaya yang
lebih tinggi karena galvanis merupakan bahan yang mudah
meleleh dan mengeluarkan banyak asap saat proses
pengelasan sehingga keterampilan seorang welder sangat
dibutuhkan. Elektroda las yang baik digunakan untuk
pengelasan galvanis adalah elektroda yang sedikit
mengandung silikon. Bila mengandung banyak silikon
dapat menyebabkan seng menembus logam lasan dan
menyebabkan keretakan. Elektroda tipe penembusan tidak
boleh digunakan pada saat pengelasan baja galvanis[10].
C. Rumus-rumus yang digunakan
volume tabung[10]
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar III menunjukkan prototype Mesin Bioetanol
yang dibuat berdasarkan hasil perancangan dengan
spesifikasi sebagai berikut:
TABEL IV. SPESIFIKASI MESIN BIOETANOL
No.
1
2

3
4
5
6
7
8

(3)

)+

(4)

/

(

−

)

(8)

(9)

=

(2)

∅

( / )

tegangan bengkok[5]

,

βk

( .

Spesifikasi
Dimensi total
Unit utama
Blender
Tabung Hydrolisis
Tabung Fermentasi
Distilator
Motor listrik 1 phasa
Motor listrik 1 phasa
Heater element
Termometer digital
Thermocontroller
Biaya Produksi

Kapasitas
Jumlah
100 cm x 72 cm x 150 cm
10 kg/Jam
12 ltr
12 ltr
12 ltr

(5)

(6)
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1 bh
1 bh
1 bh
1 bh

0.5 HP
1 bh
100 W
1 bh
600 W
2 bh
100 W
2 ea
450 W
2 ea
Rp. 5.000.000

GAMBAR III. Mesin Bioetanol

( )

+

′=

kebutuhan kawat las[10]

panjang keliling sabuk[5]
(

+ 0,75 (

tegangan bengkok ijin[5]

kecepatan linier sabuk[5]

=

.
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V. KESIMPULAN
GRAFIK I. Grafik waktu terhadap kenaikan suhu

Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa:
pembuatan bioethanol yang terdiri dari beberapa
tahapan, dapat dibuat dengan satu mesin yang
terintegrasi dengan temperatur yang dapat
dikontrol
2. Kapasitas alat yang dibuat adalah 7 kg bahan
baku dengen
3. Kapasitas Produksi bioethanol adalah 70 ml per
jam
1.
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GRAFIK II. Grafik waktu terhadap produksi

Dari kedua grafik terlihat bahwa pengoperasian unit
distilator pada Satu jam pertama belum menghasilkan
cairan Bioetanol sedangkan Satu jam berikutnya,
sejumlah tetesan keluar dari pipa aliran. Hal ini
terjadi karena pada 2 jam pertama pengoperasian,
masih terjadi proses pemanasan bahan baku dalam
tabung dari temperature awal 28oC menuju
temperature
yang
ditetapkan
yang
diatur
menggunakan controller sebesar 80oC. Selama
rentang waktu tersebut belum terjadi penguapan
hingga temperature hampir mencapai 80oC
(Temperatur penguapan Bioetanol adalah 78.4oC[7]).
Pada jam-jam berikutnya, unit distilator telah
menunjukkan performanya. Dari grafik terlihat
bahwa setelah 3 jam beroperasi, dan temperature
telah konstan di 80oC, sejumlah 40.5 ml cairan
keluar dari pipa aliran, dan pada jam ke-4 dan ke-5
berturut-turut 50.0 dan 60.0. perbedaan ini terjadi
karena sejumlah uap dari dalam tabung belum
mencapai pipa aliran hingga pada jam ke-5. Jam ke-6
dan seterusnya Produksi telah konstan yaitu 70 ml
setiap jam. Sehingga untuk memproduksi sejumlah 1
liter cairan Bioetanol dari distilator, diperlukan waktu
selama 17 jam untuk pengoperasian baru dan
selanjutnya 14 jam per liter.

[1] Anonomous, Online http://puspiptek.ristek.go.id, 60 jenis
tanaman bisa jadi alternatif pengganti BBM, diakses Maret
2014.
[2] Fauzi, Achmad Faikar Ali. 2011. Pemanfaatan Buah Pepaya
(Carica papaya) sebagai Bahan Baku Bioetanol dengan Proses
Fermentasi dan Distilasi. Semarang
[3] Fitriana, Lila. 2009. Analisis Kadar Bioetanol Hasil Fermentasi
dari Pati Sagu Asal Papua. Manokwari
[4] La Ode M. Abdul Wahid, Pemanfaatan Bio-Ethanol sebagai
Bahan bakar Kendaraan Berbahan Bakar Premium, online,
www.oocities.com, diakses Maret 2014
[5] Mott, Robert L. 2009. Elemen-Elemen Mesin dalam
Perancangan Mekanis. Andi. Yogyakarta
[6] Nanny Kusminingrum, 2008, Bahan bakar Nabati sebagai salah
satu alternative untuk mendukung penggunaan bahan bakar
ramah lingkungan
[7] Risa Fahmi Sukmawati dan Salimatul Milati. 2009. Pembuatan
Bioetanol dari Kulit Singkong. Surakarta.
[8] Sugiono, Agus. 2006, Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk
Mengurangi dampak Pemanasan Global, Jakarta
[9] Wijayanti, Yurida Tri. 2011. Pembuatan Bioetanol dari Buah
Salak dengan Proses Fermentasi dan Distilasi. Semarang
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Redesain Penampungan Udara Pembakaran pada
tungku untuk meningkatkan kinerja Proses Peleburan
Perunggu Bahan Gamelan Bali
IGN.Priambadi
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas
Udayana
priambadi.ngurah@yahoo.com

Abstrak−Gamelan Bali merupakan alat musik tradisional Bali
yang digunakan untuk mengiringi rangkaian upacara spiritual
keagamaan maupun pentas budaya. Keberadaan gamelan ini
sudah terkenal sampai ke Manca Negara, sehingga produksi
gamelan ini selain dibutuhkan di daerah Bali sendiri juga banyak
dipesan dilingkup nasional bahkan internasional. Proses produksi
gamelan ini hampir 75% menggunakan cara tradisional yaitu
mulai dari proses peleburan, penempaan, penggerindaan (sruti)
untuk mendapatkan nada dasar serta perakitan. Proses peleburan
menggunakan tungku tradisional, dimana udara pembakaran
dihembuskan dari blower melalui injektor ke ruang bakar pada
tungku peleburan. Bentuk tungku yang digunakan menggunakan
model terbuka, sehingga energi panas yang dihasilkan pada
pembakaran bahan bakar kurang sempurna dan penggunaan
bahan bakar lebih banyak. Kondisi ini tentu akan memberikan
dampak terhadap faktor polutan yang dihasilkan pada proses
pembakaran serta biaya produksi yang cukup tinggi. Untuk
meminimalkan permasalahan ini, maka dilakukan perubahan
bentuk injektor dengan menggunakan model ergo termal injektor
(bentuk konvergen-divergen) serta redesain penampungan udara
pembakaran. Penggunaan metode ini dalam proses peleburan
diharapkan dapat mengurangi biaya produksi terutama dari
penggunaan bahan bakar serta mengurangi polutan yang
dihasilkan dalam proses pembakaran. Studi yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa penerapan metode di atas memberikan
pengaruh pada penurunan penggunaan bahan bakar sampai 20
%.Penurunan penggunaan bahan bakar disebabkan karena bahan
bakar (arang) lebih banyak terbalut oleh udara, sehingga
memberikan pengaruh terhadap kesempurnaan proses pembakaran
bahan bakar.
Kata kunci : Gamelan, tungku, polutan, injector

I. PENDAHULUAN
Proses peleburan paduan perunggu dalam pembuatan
gamelan merupakan aktivitas yang menentukan kualitas dari
gamelan yang dihasilkan. Aktivitas ini dimulai dari pembuatan
komposisi yang terdiri dari tembaga (Cu) serta timah putih

AAIA. Sri Komaladewi
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas
Udayana
komaladewijegeg@yahoo.co.id

(Sn). Perajin gamelan di tempat penelitian dilakukan biasanya
membuat komposisi paduan 80% Cu dan 20% Sn. Komposisi
ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan
kekerasan permukaan 29,33 VHN [1]. Material perunggu yang
telah dilebur, selanjutnya di cetak dengan menggunakan
cetakan terbuka dengan bentuk sesuai perangkat gamelan yang
dibuat. Hasil cetakan dilakukan proses penempaan (forging)
yang bertujuan untuk merapatkan struktur mikro material
melalui proses panas. Setelah proses penempaan selanjutnya
dilakukan penyelarasan suara untuk mendapatkan nada dasar
dengan menggerinda.
Dalam proses peleburan banyak kendala yang dihadapi
oleh perajin, seperti waktu peleburan yang lama, penggunaan
bahan bakar banyak, debu yang berterbangan di tempat kerja
yang cukup mengganggu. Penelitian yang dilakukan yaitu
dengan redesain penampungan udara diharapkan kendala yang
dihadapi perajin dapat dikurangi. Tentunya redesain yang
dilakukan tidak sampai mengurangi kekuatan mekanik dari
material paduan yang dilebur. Penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa waktu peleburan secara signifikan tidak
merubah kekerasan mekanik hasil peleburan [2,3].
II. METODOLOGI
A. Bentuk Desain Tungku
Desain tungku dalam proses peleburan secara tidak
langsung memberikan dampak pada berlangsungnya peleburan
yang dilakukan. Desain tungku konvensional yang biasa
digunakan oleh perajin mempunyai bentuk seperti Gambar 1
a, sedangkan redesain yang dilakukan ditunjukkan pada
Gambar 1 b. Bagian A, merupakan udukan tungku, untuk koi
(mangkok tempat paduan) pada mulut tungku berada di
pernukaan tanah. Bagian B merupakan penampungan udara
pembakaran dimana udara mengalir melalui blower berada
dibawah permukaan tanah. Volume penampungan udara
pembakaran, kapasitas koi, kapasitas bahan bakar sebelum dan
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sesudah mempunyai volume yang sama. Bahan bakar yang
digunakan adalah arang kayu (biomassa) sembarang yang
dijual bebas. Kapasitas paduan perunggu dalam koi seberat
1,25 kg/koi, dalam penelitian digunakan 6 buah koi.

A

B
Gambar 2. Bentuk penampungan udara

Perhitungan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut
:
a.

Sebelum redesain

V penampunga n udara  V1  V 2

b. Sesudah redesain

1
. l1 . t1
3
1
V2  . l 2 . t 2
3
sehingga
V1 

Gambar 1. Bentuk tungku

Keterangan :
1 = dudukan koi pada mulut tungku
2 = injector udara pembakaran dari blower
3 = penampungan udara pembakaran

Titik-titik merah merupakan penempatan probe dari
termokopel untuk mengukur temperatur udara di dalam
ruang penampungan. Termokopel yang digunakan 4
channel dilengkapi dengan akuisisi data yang memiliki
kemampuan koleksi data pada interval 70 milidetik, merk
National Instrument NI USB-9211/9211A.
Udara pembakaran mengalir melalui blower dengan
spesifikasi sebagai berikut :
TABEL 1. SPESIFIKASI BLOWER
Spesifikasi

Ukuran

Satuan

Merk Elektrical Blower buatan
China
Diameter output (do)
Diameter sudu (ds)
Putaran motor (n)
Tegangan (V)
Daya motor (P)
Arus (i)

2
5,5
3000/3600
220
30
1,5

inch
inch
rpm
volt
Watt
Ampere

Pengambilan data dilakukan dengan pengulangan 3 (tiga
kali) pada waktu dan hari yang berbeda. Data yang didapat
berupa data temperatur, kapasitas bahan bakar (biomassa)
yang digunakan serta produksi bilah gamelan yang dihasilkan.
B. Desain Penampungan Udara
Dasar perhitungan dari desain penampungan udara secara
mendasar digunakan persamaan sebagai berikut :
Volume penampungan udara pembakaran seperti gambar 2

V penampunga nudara 

1
[(l1 . t1 )  (l 2  t 2 )]
3
(1)

dimana
l1
l2
t1
t2

=
=
=
=

luas permukaan 1
luas permukaan 2
tinggi limas besar
tinggi limas kecil

(m2)
(m2)
(m)
(m)

C. Aliran Udara Pembakaran
Aliran udara menuju ruang bakar mengikuti persamaan gas
ideal :

p . V  n . R .T
dimana
p
V
n
R
K)
T

(2)

= tekanan udara (N/m2)
= Volume udara (m3)
= jumlah mol gas
= tetapan umum gas 8314 J/kmol K (0,082 L atm/mol
= temperatur (K)

Model seperti Gambar 1, dimana aliran udara pembakaran
masuk ke ruang bakar dengan tekanan yang dihasilkan oleh
kecepatan blower. Udara bakar yang mengalir ada yang
langsung ke ruang bakar dan ada yang ke penampungan udara
bakar. Udara bakar yang mengalir ke ruang penampungan
akan menerima perpindahan energi dalam bentuk panas dari
dinding tungku sehingga temperaturnya meningkat. Udara
panas pada ruang penampungan selanjutnya mengalir ke ruang
bakar bersama-sama udara dari blower. Kondisi udara bakar
dengan temperatur yang meningkat tentu dapat mempercepat
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proses pembakaran bahan bakar. Udara pembakaran yang
mempunyai temperatur yang tinggi memberikan pengaruh
pada cepat mencapai temperatur peleburan dan mengurangi
penggunaan bahan bakar [4]. Pemberian udara pembakaran
yang cukup dalam proses pembakaran bahan bakar dapat
mengurangi kandungan emisi [5].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Distribusi temperatur yang terjadi pada pembakaran bahan
bakar arang, kondisi ini diukur dengan menggunakan
termokopel. Pengukuran tercatat setiap 5 menit dilakukan
mulai dari pk 7.00 s/d 12.00 Wita hasilnya seperti Grafik :

D. Perpindahan Sejumlah Energi
Perpindahan sejumlah energi dalam bentuk panas terjadi
akibat panas dari pembakaran bahan bakar pada mulut tungku
ke ruang penampungan udara. Perpindahan energi ini terjadi
secara konduksi, konveksi serta radiasi.
Perpindahan sejumlah energi secara konduksi
Perambatan energi akan mengalir secara konduksi melalui
dinding mulut tungku yang mempunyai temperatur tinggi ke
dinding ruang penampungan dengan persamaan [6]:

Qcon  K . A (T1  T2 ) / L

(3)

dimana :
Qcon = aliran panas konduksi dari mulut tungku ke dinding
ruang penampungan udara yang terbuat dari bata
tahan api (W/m-2K-1)
K
= Konduktivitas termal bata tahan api (Wm-1K-1)
A
= luasan daerah panas (m2)
T1- T2 = perbedaan temperatur (K)
L
= ketinggian ruang penampungan udara, sesuai letak
probe dari termokopel
Perpindahan sejumlah energi secara konveksi
Perpindahan sejumlah energi secara konveksi terjadi dari
dinding ke ruang penampungan udara dengan persamaan [7]:

Qconv  hch A (T1  T2 )

Grafik 1 Temperatur penampungan udara

Grafik 1 menunjukkan bahwa udara yang berada pada
penampungan udara menerima perpindahan sejumlah
energi dalam bentuk panas dari tungku saat proses
pembakaran bahan bakar. Kondisi ini menyebabkan udara
yang ada pada penampungan udara pembakaran sebelum
dan sesudah redesain meningkat. Udara yang ada pada
penampungan udara pembakaran adalah berfungsi untuk
menambah kebutuhan udara pembakaran. Penambahan
temperatur udara pembakaran memberikan pengaruh pada
kesempurnaan proses pembakaran [9].

(4)

dimana :
hch
= koefisien konveksi (W/m2K)
A
= luas daerah kontak dinding dengan ruang
penampungan udara (m2)
T1
= temperatur pada dinding ruang penampungan udara
(K)
T2
= temperatur ruang penampunag udara (K)

Perpindahan sejumlah energi secara radiasi
Perpindahan sejumlah energi secara radiasi terjadi akibat
panas yang terjadi dari mulut tungku ke ruang penampungan
udaradengan persamaan [8]:

Qrad    ( T ) 4 (kW )
dimana :
ε
= factor emisi untuk material
σ
= konstanta bolzman (5,72x10-5) kW m-2K)
∆
= perbedaan temperatur (K)

(5)

Grafik 2. Temperatur peleburan

Grafik 2 menunjukkan adanya peningkatan temperatur
pembakaran secara signifikan sebelum dan sesudah redesain.
Hal ini disebabkan karena udara pembakaran yang digunakan
dalam proses pembakaran sudah mempunyai temperatur yang
cukup tinggi sesuai Grafik 1. Penelitian sebelumnya juga
menyatakan bahwa udara pembakaran dengan temperatur
cukup tinggi menyebabkan proses pembakaran bahan bakar
lebih cepat dan menghasilkan temperatur tinggi [10].
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IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap
perubahan desain penampungan udara pembakaran cukup
memberikan manfaat pada kinerja tungku. Kinerja ini terukur
secara signifikan pada proses pembakaran bahan bakar
menyebabkan
temperatur
pembakaran
lebih
tinggi.
Penggunaan bahan bakar dari redesain yang dilakukan
menunjukkan penurunan sebesar 20 %. Produksi hasil proses
peleburan bilah gamelan menunjukkan peningkatan. Melihat
dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggairahkan
perajin gamelan dalam meningkatkan produktivitasnya.

Grafik 3. Penggunaan arang kayu
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Grafik 3 menunjukkan redesain yang dilakukan
memberikan pengaruh pada penurunan penggunaan bahan
bakar pada proses pembakaran sebesar 20 %. Kondisi ini
tentu memberikan dampak pada efektivitas penggunaan
bahan bakar pada proses peleburan paduan perunggu.
Efektivitas penggunaan bahan bakar pada proses
pembakaran akan memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap efisiensi termis dari tungku yang digunakan [11].

Grafik 4. Jumlah produksi bilah gamelan

Grafik 4 menunjukkan jumlah produksi yang dihasilkan
pada proses peleburan sebelum dan sesudah dilakukan redesain
penampung udara pembakaran. Pada grafik terlihat garis
konstan menunjukkan bahwa rentang waktu tersebut proses
peleburan sedang berlangsung. Tren peningkatan menunjukkan
waktu produksi. Waktu produk bilah gamelan dilakukan
dengan proses pengecoran paduan dengan rentang waktu ratarata 3 menit dan koi sebanyak 6 buah. Penelitian yang telah
dilakukan menyatakan bahwa redesain yang didasarkan
perkembangan teknologi dapat meningkatkan produksi
dibandingkan dengan cara konvensional [4]

[1]

Sugita IKG., Priambadi, IGN dan Kusuma K. 2006. Studi
Eksperimental Variasi Komposisi Campuran Perunggu dan Variasi
Beban Close Forging Terhadap Sifat Ketangguhan Retak Dan
Kekerasan Material Perunggu Gamelan Bali. Research Grant. Program
Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. TPSDPBatch II
[2] Martano, M.A and Capocchi, J. D. T. 2000. Heat Transfer Coefficient
At The Metal Mould Interface In The Unidirectional Solidification Of
Cu – 8% Sn Alloys, International Journal Of Heat And Mass Transfer.
43: 2541 – 2552.
[3] Halvaee, A and Talebi, A. 2001. Effect Of Process Variables An
Microstructure And Segregation On Centripugal Casting Of C92200
Alloy. Journal Of Materials Processing Technology.
[4] Arijit Biswas & Pinakeswar Mahanta. (2013). Design and Experimental
Analysis of Furnace for the Production of Bamboo Charcoal.
International Journal of Mechanical and Industrial Engineering
(IJMIE) ISSN No. 2231-6477, Vol-3, Iss-1.
[5] Abuelnuor A. A. A., Cs . (2013) Review of Numerical Studies on NOX
Emission in the Flameless Combustion. International Journal Applied
Mechanics and Materials Vol. 388 (2013) pp 235-240.
[6] Kirk, D. and A.W. Holmes. (1976). The heating of food stuffs in a
microwave oven. Jor. of Food Technology Vol 30 pp 375-384.
[7] Sunil Gokhale ,Cs. (1991). Simulation of ceramic furnaces using onedimensional model of heat transfer –Part I: Model development and
validation .Indian Institute of Technology, New Delhi, India
[8] Duffie, J. A., and W. A. Beckman. (1991). Solar Engineering of
Thermal Process, 2nd ed., NewYork, John Wiley.
[9] Jun Li. Cs. (2013). Effects of Flue Gas Internal Recirculation on NOx
and Sox Emissions in a Co-Firing Boiler. International Journal of
Clean Coal and Energy, 2013, 2, 13-21.
[10] Murrari Mohon Roy and Kenny W. Corscadden. (2012). An
experimental study of combustion and emissions of biomass briquettes.
International Journal. Applied Energi 99 pp 206 – 212.
[11] S. R. Bello, and T.A. Adegbulugbe. (2010). Comparative Utilization of
Charcoal, Sawdust and Rice Husk as Fuel in Heating biomass furnacedryer. Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of
Scientific Research and Development. Manuscript 92, Volume XII.
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Sampah Basah pada Mesin Pemisah dan Pencacah
Sampah Organik dan Anorganik untuk Menghasilkan
Serpihan Sampah Organik Lebih Kecil Sebagai
Bahan Kompos
I Gede Putu Agus Suryawan, Cok. Istri P. Kusuma Kencanawati, I Gst. A. K. Diafari D. Hartawan
Dosen Fakultas Teknik Universitas Udayana
Bali, Indonesia
agus88@me.unud.ac.id, aguss_88@yahoo.co.id

Abstrak−Sampah basah pada penelitian ini adalah sampah dengan
kandungan air lebih dari 30%, sedangkan sampah kering adalah
sampah dengan kandungan air kurang dari 30%. Secara
sederhana dijalaskan sampah dikatakan basah bila terkena air
hujan, sedangkan daun yang sudah tua yang jatuh dari pohon
dikatakan sampah kering. Sampah organik seperti daun-daunan
mempunyai sifat lebih lunak sehingga bila dipotong lebih mudah
dan hasilnya lebih kecil, sedangkan sifat sampah anorganik seperti
plastik adalah lebih ulet dan kenyal sehingga bila dipotong akan
lebih susah dan hasilnya lebih besar. Bila diskrining/diayak
dengan besaran lubang tertentu akan dapat dipisahkan antara
sampah organik dan anorganik. Telah diteliti beberapa kecepatan
potong dengan diameter pisau potong 25 cm, dari berapa tingkat
kecepatan akan di hitung kecepatan yang memberikan hasil yang
optimal dimana sampah organik didapat butiran serat yang lebih
kecil dan sampah anorganik butirannya lebih besar. Pisau potong
juga berpengaruh terhadap serat yang dihasilkan, apakah seratnya
panjang atau pendek. Pisau yang tajam dalam waktu yang sama
akan menghasilkan butiran serat yang lebih kecil. Tetapi faktor
bentuk berbeda pengaruhnya, beberapa bentuk pisau potong
seperti segiempat panjang, kerucut dobel, setengah lingkaran sudut
15 derajat dan setengah lingkaran sudut 45 derajat. Akan
dilakukan variasi bentuk pisau potong untuk menghasilkan butir
serat organik yang lebih kecil dan butir serat anorganik yang lebih
besar. Sehingga butiran serat yang lebih kecil ini akan lolos dalam
saringan mess 13 mm, dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos.
Sisanya adalah sampah anorganik dan bisa dimanfaatkan untuk
didaur ulang. Hasil penelitian menunjukkan untuk sampah kering
pada kecepatan potong rendah yaitu pada putaran 147 rpm dan
pisau potong sudut 45 derajat, sampah anorganik (plastik) paling
sedikit yang lolos ayakan, sampah organik yang lolos ayakan bisa
langsung dimanfaatkan untuk kompos. Sedangkan pada sampah
basah sedikit sekali dapat meloloskan sampah organik kebanyakan
tidak lolos ayakan.
Kata Kunci : Sampah organik, an-organik, pencacah, pemisah.

I. PENDAHULUAN
Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan dan
membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering,
dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi
kompos. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, manusia,
hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik berdasarkan
pengolahan ada dua yaitu; dengan kandungan air tinggi dan
kandungan air rendah. Sampah anorganik, yaitu sampah yang

membutuhkan waktu lama membusuk, seperti plastik wadah
pembungkus makanan, kertas mika, plastik mainan, botol dan
gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah ini dapat
dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk
dijadikan produk lainnya. Sistem pengolahan sampah yang
efektif adalah sampah sudah dipilah dari rumah tangga
minimal organik dan anorganik. Dilanjutkan dengan sistem
pengangkutan dimana grobak pengangkut disekat, tempat
pembuangan sementara dipisahkan, mobil truk angkut yang
disekat dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dipisahkan,
sehingga lebih mudah dalam pengolahan lebih lanjut.
Karakteristik aliran sampah yang dikelola di wilayah
SARBAGITA Bali, komposisinya adalah dalam prosentase
berat 11,95 plastik dan 68,76 organik (Made Made
Gunamantha, dkk, 2010).
Masyarakat Indonesia adalah
masyarakat majemuk, kurangnya kesadaran dalam memilah
sampah dari rumah tangga, menjadi perlunya biaya tambahan
untuk pemilahan. Biaya yang paling mahal adalah biaya
penyadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan dari
rumah tangga sampai TPA, penyuluhan penyadaran ini harus
dilakukan terus-menerus pada orang dewasa, anak-anak dengan
berbagai macam karakter dan pendidikan.
Pekerjaan memilah merupakan pekerjaan yang dirasakan
paling berat dalam pengelolaan sampah. Sampah yang telah
ditimbun di depo dipilah yang menghasilkan: sampah organik
dan anorganik. Menurut informasi dari petugas pengelola Depo
Cemara (Sanur Kaje), sampah yang dipilah itu menghasilkan
55 % sampah organik, 35% sebagai residu yang dibuang ke
TPA, dan 10 % sampah anorganik lapak (potongan besi/logam,
kertas dan kardus, botol/gelas aqua plastik, dsb.) yang bisa
dijual. Hal ini dapat dimaklumi karena sampah yang diolah di
Desa Sanur Kauh atau Sanur Kaje kebanyakan dari sisa-sisa
upacara adat/agama.(I Nyoman Wardi, 2011).
Mempelajari hal tersebut diatas peneliti mempunyai ide
untuk lebih mengembangkan mesin pencacah dan pemilah
sampah organik dan anorganik dengan membuat variasi pada
berbagai tingkat kecepatan potong dan variasi pisau potong.
Produknya sebagai bahan baku pembuatan kompos, karena
sampah organik sudah terpotong kecil-kecil.
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II. METODE PENELITIAN
Prosedure Penelitian
Berdasarkan percobaan awal maka sampel diambil dengan
berat total 300 gram dimana berat sampah organik adalah 250
gram dan berat sampah plastik adalah 50 gram, sedangkan
waktu pemotongan adalah 1,5 menit (90 detik). Percobaan
pertama, dipotong sampah organik kering seperti daun-daunan
dan sisa makanan dengan variasi kecepatan potong dan variasi
pisau potong dengan waktu yang tetap. Kemudian diukur
dimensi panjang dan lebar butiran seratnya untuk menetukan
screen (pengayak) berapa yang bisa dilewati oleh butiran serat
tersebut, sebagai control adalah dimensi yang terbesar.
Percobaan kedua, dipotong sampah anorganik kering seperti
bermacam plastik dengan variasi kecepatan potong dan variasi
pisau potong dengan waktu yang tetap. Kemudian diukur
dimensi panjang dan lebar butiran seratnya untuk menetukan
screen (pengayak) berapa yang tidak bisa dilewati oleh butiran
serat tersebut, sebagai control adalah dimensi yang terkecil.
Percobaan ketiga, dipotong sampah campuran organik dan
anorganik kering dengan variasi kecepatan potong (putaran 489
rpm, 383 rpm, 295 rpm dan 147 rpm) dan variasi pisau potong
(pisau segiempat, pisau kerucut, pisau setengah lingkaran sudut
150, dan pisau setengah lingkaran sudut 450) dengan waktu
yang tetap. Kemudian di lakukan pengayaan (screen), berapa
berat sampah organik yang tidak melewati pengayak dan
berapa berat sampah anorganik yang melewati pengayak.
Prosentase berat ini menentukan efektivitas dari mesin pemisah
sampah ini.

Gambar 2. Mesin Setelah Modifikasi

Urgensi Penelitian
Pemilahan sampah merupakan program pemerintah tetapi
kenyataan seperti pada gambar 1. dimana sampah masih
tercampur antara organik dan anorganik.

Gambar 4. Pisau Potong

Gambar 1. Sampah organik dan anorganik tercampur

Volume sampah diperkotaan sangat besar rata-rata setiap orang
menghasilkan sampah 2,3 dm3/orang/hari atau 0,35
kg/orang/hari, kalau dikalikan jumlah penduduk Indonesia
±200 juta jiwa maka akan dihasilkan sampah 460.000 m3/hari
atau 70.000 ton/hari. Sehingga perlu dilakukan terobosan besar
dalam penanganan sampah. Sampah perkotaan adalah sampah
yang berasal dari perumahan, perkantoran, sekolah, gedung
umum, pasar, pertokoan restoran, taman kota, dll. Secara
umum meskipun kandungan sampah sangat heterogen,
kandungan bahan organik sebagai bahan dasar kompos dalam
sampah cukup tinggi yaitu diatas 70%.

Gambar 5. Screening

III. HASIL DAN PERHITUNGAN
Data Hasil Penelitian Sampah Basah
Data hasil penelitian pada putaran potong 498 rpm, dimana
pada kecepatan potong ini hasil yang didapat lebih banyak
sampah organik yang tidak lolos ayakan.

Tabel 1. Berat sampah pada putaran 498 rpm pisau potong sudut 450
No
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Organik (gr)

Plastik (gr)

Organik (gr)

Plastik (gr)

1

90

7

158

42

2

92

8

158

41

3

92

8

157

42

Rata-rata

91,3

7,7

157,7

41,7

Serpihan sampah
basah pada putaran
498 rpm

Tabel 2. Berat sampah pada putaran 498 rpm pisau potong Sudut 150
Lolos Ayakan

Tidak Lolos Ayakan

Organik (gr)

Plastik (gr)

Organik (gr)

Plastik (gr)

1

82

7

166

42

2

85

7

164

43

3

80

8

170

43

Rata-rata

82,3

7,3

166,7

42,7

Tabel 3. Berat sampah pada putaran 498 rpm pisau potong segiempat
No

Lolos Ayakan

Tidak Lolos Ayakan

Organik (gr)

Plastik (gr)

Organik (gr)

Plastik (gr)

1

95

8

155

41

2

96

9

153

41

3

96

10

154

40

Rata-rata

95,7

9

154

40,7

180
160
140
Pisau 45
120
derajat
100
Pisau 15
derajat
80
60
Pisau
Segiempat
40
Pisau Kerucut
20
Gambar 6. Grafik
0 berat sampah organik dan sampah plastik
yang lolos dan tidak lolos ayakan pada putaran potong 498 rpm
2 3 4
untuk sampah basah 1
Berat sampah (gram)

No

Sampah organik dan sampah plastik

Tabel 4. Berat sampah pada putaran 498 rpm pisau potong kerucut
No

Lolos Ayakan

Tidak Lolos Ayakan

Organik (gr)

Plastik (gr)

Organik (gr)

Plastik (gr)

1

100

10

150

39

2

102

12

147

38

3

105

12

145

38

Rata-rata

102,3

11,3

147,3

38,3

Grafik Hasil Penelitian Sampah Kering
Grafik hasil penelitian di tampilkan pada putaran potong
498 rpm, 383 rpm, 295 dan 147 rpm. Sebagai contoh pada
putaran potong 147 rpm, dimana pada kecepatan potong ini
hasil yang didapat mampu tidak meloloskan sampah anorganik
sampai nol.

Gambar 7. Grafik berat sampah organik dan sampah plastik
yang lolos dan tidak lolos ayakan pada putaran potong 498 rpm
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Gambar 8. Grafik berat sampah organik dan sampah plastik
yang lolos dan tidak lolos ayakan pada putaran potong 383 rpm

Gambar 10. Grafik berat sampah organik dan sampah plastik
yang lolos dan tidak lolos ayakan pada putaran potong 147 rpm

Keterangan untuk grafik diatas : angka 1 adalah sampah
organik yang lolos ayakan, angka 2 adalah sampah plastik
yang lolos ayakan, angka 3 adalah sampah organik yang tidak
lolos ayakan dan angka 4 adalah sampah plastik yang tidak
lolos ayakan.
Analisis Perhitungan
Dari data berat sampah organik dan anorganik yang lolos
dan tidak lolos ayakan, didapat prosentase produksi sampah
organik dan prosentase sampah anorganik yang lolos ayakan
Tabel 5. Prosentase sampah organik yang lolos ayakan sampah kering
Pisau Potong

Gambar 9. Grafik berat sampah organik dan sampah plastik
yang lolos dan tidak lolos ayakan pada putaran potong 295 rpm

Putaran Potong (rpm)
498

383

295

147

Sudut 450

97,7

94,8

89,7

82,9

Sudut 150

96,6

95,6

90,7

83,9

Segiempat

98,3

96,1

91,5

85,2

Kerucut

99,1

96,9

91,7

85,9

Tabel 6. Prosentase sampah anorganik lolos ayakan
Pisau Potong

Putaran Potong (rpm)
498

383

295

147

0

16,0

6,0

4,6

2,0

Sudut 150

15,4

8,6

9,4

3,4

Segiempat

19,4

13,4

12,6

4,6

Kerucut

23,4

15,4

16,0

7,4

Sudut 45

Dari analisa grafik dan nilai prosentase didapat perubahan
pisau potong pengaruhnya kecil, sedangkan perubahan putaran
potong pengaruhnya cukup besar.
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(plastik) paling sedikit yang lolos ayakan, sampah organik
yang lolos ayakan bisa langsung dimanfaatkan untuk kompos.
Sampah basah lebih sulit dalam dalam melakukan pemisahan
dengan pemotongan dan sreening karena sifatnya yang
lengket.
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Gambar 10. Hasil pemotongan pada sampah organik (A)
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Hasil penelitian menunjukkan produksi sampah
organik terbanyak didapat pada putaran 498 rpm dan pisau
potong kerucut, tetapi paling banyak meloloskan sampah
anorganik. Pada kecepatan potong rendah yaitu pada putaran
147 rpm dan pisau potong sudut 45 derajat, sampah anorganik
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Sebagai Energi Alternatif Di Wilayah Provinsi
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Abstract— Jagung merupakan komoditi unggulan Propinsi
Gorontal. Walaupun mengalami fluktuasi produksi jagung ditiap
tahun tidak mempengaruhi produksi jagung di Provinsi
Gorontalo. Dalam beberapa tahun terakhir kebutuhan jagung
makin meningkat, dengan meningkatnya kebutuhan jagung
berdampak pada tingginya produksi limbah tongkol jagung yang
dihasilkan provinsi Gorontalo, tentunya ini akan menimbulkan
masalah bagi lingkungan. Limbah tongkol jagung merupakan
salah satu sektor yang belum dimanfaatkan di provinsi
Gorontalo secara maksimal dalam meningkatkan nilai ekonomis,
lebih efisien dan efektif penggunaannya. Diantaranya
pemanfaatan biomassa tongkol jagung sebagai energi bahan
bakar alternatif. Tujuan yang diangkat dalam peneliitian ini
adalah Mengetahui potensi produksi limbah tongkol jagung di
wilayah Provinsi Gorontalo sebagai energi alternatif dan
Mengetahui potensi energi alternatif melalui proses pembakaran
langsung (Biomassa) sebagai pemanfaatan dari bahan baku
limbah tongkol jagung untuk pembangkit listrik. Metode
pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Hasil
potensi bahan bakar yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan
limbah tongkol jagung untuk wilayah Provinsi Gorontalo dapat
mencapai total rata-rata sebesar 72.931 ton limbah tongkol
jagung. Untuk pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai
bahan bakar biomassa melalui proses pirolisis menghasilkan
nilai kalor sebesar 1.293.153.000 MJ dan menghasilkan daya
sebesar 359.206 MW. Dengan jumlah daya yang dihasilkan oleh
bahan bakar tongkol jagung sebesar 359.206 MW telah menutupi
kekurangan defisit daya sebesar 157.417,2 MW yang dibutuhkan
oleh masyarakat provinsi Gorontalo.
Kata Kunci : Potensi, Limbah, Tongkol Jagung, Biomassa,
Energi.

I. PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu komoditi unggulan provinsi
Gorontalo, dimana produksi jagung Gorontalo dari tahun
ketahun mengalami fluktuasi. Disamping untuk memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat gorontalo, jagung juga telah
dieksport ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura untuk
bahan baku berbagai produk seperti tepung jagung (maizena),
pati jagung, minyak jagung, dan pakan ternak. Dari setiap
panen jagung diperkirakan jagung (rendemen) yang dihasilkan

Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Fisika
Institut Teknologi Sepuluh November
Sukolilo, Surabaya 6011 Jawa Timur Indonesia

sekitar 65%, sementara 35% dalam bentuk limbah berupa
batang, daun, kulit, dan tongkol jagung (Anonimous, 2003).
Badan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo (BPIJ)
melaporkan bahwa luas lahan pertanian jagung di Provinsi
Gorontalo pada tahun dari 2008 sekitar 156.898 Ha dengan
hasil produksi 753.598 ton, dan pada tahun 2010 sekitar
164.999 Ha dengan hasil produksi mencapai 679.168 ton.
Tingginya produksi jagung tiap tahunnya berdampak pada
tingginya limbah yang dihasilkan terutama limbah tongkol
jagung. Limbah tongkol jagung khususnya untuk daerah
gorontalo belum terolah secara maksimal dalam meningkatkan
nilai ekonomisnya..
Provinsi Gorontalo yang dikenal sebagai penghasil jagung
di Indonesia, hasil utama jagung adalah biji jagung yang
digunakan terutama untuk makanan manusia dan ternak. Hasil
survei bahwa limbah tongkol jagung di Gorontalo belum
dimanfaatkan. Limbah tongkol jagung tersebut hanya
menimbulkan masalah serius bagi lingkungan, terutama
karena pembakaran limbah akan menimbulkan polusi yang
hebat dan juga membahayakan lingkungan. Padahal energi
yang terkandung dalam limbah organik padat dapat
dimanfaatkan melalui pembakaran langsung atau dengan
terlebih dahulu mengkonversikannya dalam bentuk lain yang
bernilai ekonomis, yang lebih efisien dan efektif
penggunaannya, diantaranya pembakaran langsung (biomassa)
melalui proses gasifikasi, sebagai alternatif bahan bakar.
Mengamati kondisi potensi produksi limbah tongkol jagung
tersebut, maka perlu dilakukan analisa untuk mengetehui
pemanfaatan energi yang dihasilkan, jika limbah tongkol
tersebut akan digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan
bahan bakar Biomassa. Untuk mengetahui potensi energi yang
dihasilkan dapat dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata
produksi limbah tongkol, Perhitungan energi yang dihasilkan
dapat memberikan informasi tentang kandungan energi dalam
limbah tongkol jagung tersebut, melalui pemanfaatan bahan
baku limbah yang akan berguna untuk keperluan masyarakat
Gorontalo.
Dengan demikian data informasi kandungan energi yang
dihasilkan pada limbah tongkol jagung sebagai bahan baku
untuk pembuatan bahan bakar dapat digunakan sebagai acuan
dalam merencanakan teknologi tepat guna untuk pembuatan
bahan bakar dari tongkol jagung dengan skala yang memadai.
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II. METODE PENELITIAN
A. Studi Literatur
Studi literatur adalah tinjauan berbagai referensi pustaka
yang berhubungan dengan data-data pemanfaatan limbah
tongkol jagung sebagai sumber energi alternatif melalui buku,
jurnal, artikel, skripsi atau penelitian yang sudah dilakukan.
B. Pengumpulan Data
pengumpulan data yaitu data tentang produksi jagung yang
dihasilkan oleh tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi
Gorontalo. Data produksi jagung ini diperolah dengan
mengunjungi Dinas-dinas terkait yang ada di masing-masing
kabupaten dan kota. adapun yang menjadi tempat fokus untuk
pengambilan data yaitu Badan Pusat Informasi Jagung (BPIJ)
Provinsi Gorontalo, inas Pertanian Provinsi Gorontalo, Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo.
C. Pengolahan Data
Data produksi jagung didapat selanjutnya mengetahui jumlah
produksi limbah tongkol jagung yang dihasilkan oleh tiap-tiap
kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo yaitu dengan
menghitung berdasarkan pengambilan sampel. Setelah itu
melakukan Pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai energi
alternatif dalam bentuk bahan bakar Biomassa melalui proses
pirolisis.

B. Data Limbah Tongkol Jagung
Dengan melihat data produksi jagung pada tabel 1. ditiap
Kabupaten dan Kota produksi jagung di Provinsi Gorontalo
sangat potensial untuk pengembangan Pemenfaatan limbah
tongkol jagung untuk dijadikan sebagai energi alternatif. Salah
satu sektor yang belum dimanfaatkan di Provinsi Gorontalo
secara maksimal adalah pemanfaatan limbah pertanian
khususnya limbah tongkol jagung. Limbah tongkol jagung
khususnya untuk daerah Gorontalo belum terolah secara
maksimal dalam meningkatkan nilai ekonominya. Limbah
jagung yang biasanya hanya dibuang dan dibakar.
Berikut ini adalah Data hasil Limbah Tongkol Jagung secara
keseluruhan dari tahun 2008 sampai pada tahun 2012 berdasar
data produksi jangung, dapat kita lihat pada tabel.2
Tabel 2. Data Potensi Produksi Limbah Tongkol Jagung Ideal
Uraian

2008

III. HASIL PENELITIAN
A. Produksi Jangung
Produksi jagung di Provinsi Gorontalo mengalami
fluktuasi berdasarkan hasil analisa data produksi jagung
diwilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo dalam 5
(lima) tahun terakhir.
Tabel 1. Data Produksi jagung Propinsi Gorontalo 2008 sampai pada 2012
URAIAN

2009

2010

2011

2012

RataRata

206.593

144.820

153.248

140.653

187.667

118.401

186.221

115.293

143.313

96.563

132.726

99.428

285.726

243.837

321.115

326.142

295.286

231.674

16.881

10.485

15.356

20.420

10.176

12.386

2008

Kab. Boalemo
Produksi/Ton
Kab. Gorontalo
Produksi/Ton

2010

2011

2012

Rata-rata

Kab. Boalemo
Limbah Ton

54.953

38.522

40.763

37.413

49.919

44.314

49.534

30.667

38.121

25,685

35.305

35.862

76.003

62.466

85.416

86.753

78.546

77.837

4.490

2.789

4.084

5.431

2.706

3.900

15.240

14.402

12.208

5.771

6.904

10.905

234

140

66

80

44

Kab. Gorontalo
Limbah Ton
Kab.Pohuwato
Limbah Ton
Kab. Bonbiol
Limbah Ton

D. Analisa Data
Menghitung jumlah energi yang terkandung dalam bahan
bakar Biomassa. Berapa energi kalor dan daya yang dihasilkan
oleh bahan bakar Biomassa untuk bisa menutupi defisit daya
PLN yang dibutuhkan oleh masyarakat Gorontalo.

2009

Kab. Gorut
Limbah Ton
Kota Gorontalo
Limbah Ton

113

Produksi limbah tongkol jagung yang dihasilkan pada tabel 2
merupakan jumlah ideal jika seluruh limbah dapat terkumpul.
Namun pada kondisi aktual jumlah yang telah disebutkan
tidak akan dapat terkumpul 100%. Hal ini disebabkan oleh
adanya berbagai kondisi misalnya pengumpulan tongkol
jagung pada kecamatan yang menghasilkan tongkol jagung
dalam jumlah besar dengan transportasi yang memadai.
Sementara pada kecamatan dan desa dengan jumlah penghasil
limbah tongkol jagung sedikit dengan transportasi yang sulit
serta mahal dalam hal pembiayaan, maka sulit untuk
mengumpulkan limbah tongkol jagung. Produksi limbah
tongkol jagung yang aktual dihasilkan berdasarkan pada data
produksi jagung per kecamatan yang ada diwilayah kabupaten
dan kota provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3
berikut
Tabel 3 Data Produksi Jagung Aktual

Kab. Pohuwato

Daerah

Rata-rata Produksi Limbah
yang Aktual (ton)

Kabupaten Boalemo

34.565

Kota Gorontalo

Kabupaten Gorontalo

19.724

Produksi/Ton

Kabupaten Pohuwato

66.435

Kabupaten Bonebolango

2.340

Kabupaten Gorontalo Utara

4.689

Kota Gorontalo

53

Produksi/Ton
Kab. Bonbol
Produksi/Ton

883

529

250

303

166

426

Kab. Gorut
Produksi/Ton

57.295

54.146

45.898

21.698

25.958

39.370
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Untuk persentase persen limbah tongkol jagung yang
dapat terkumpul sebesar Kabupaten. Boalemo (78%),
kabupaten. Gorontalo (55%), kabupaten. Pohuwato (85%),
kabupaten. Gorontalo Utara (43%), kabupaten. Bone Bolango
(60%), dan kota Gorontalo (47%).
C. Pemanfaatan Limbah Tongkol jangung
Sumber energi terbarukan yang berasal dari komoditas
jagung di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Studi
mengenai pengembangan potensi sumber energi terbarukan
yang berasal dari komoditas jagung telah dilakukan di
berbagai negara. Potensi pemanfaatan dan pengembangan
sumber energi terbarukan tersebut di antaranya adalah sebagai
berikut:
Pemanfaatan
Limbah
Tongkol
Jagung
Untuk
PembangkitListrik Dengan Cara Pembakaran Langsung
(Biomassa)
Pembakaran langsung yaitu dengan cara membakar
biomassa untuk memanaskan boiler untuk menghasilkan uap
yang akan memutar turbin untuk menggerakkan generator.
Boiler adalah sebuah bejana tertutup dimana panas
pembakaran dialirkan ke air sampai terbentuk air panas atau
steam. Air panas atau steam pada tekanan tertentu kemudian
digunakan untuk mengalirkan panas kesuatu proses. Sistem
boiler terdiri dari : sistem air umpan, sistem steam, sistem
bahan bakar. Air adalah media yang dipakai pada proses
bertemperatur tinggi ataupun untuk perubahan parsial menjadi
energi mekanis pada sebuah turbin. Sistem pembakaran yang
terjadi pada boiler hingga terbentuknya steam yang merupakan
hasil pembakaran yang diperlukan untuk menggerakan turbin
sehingga akan tercipta tegangan listrik pada generator.

Diagram T-s siklus PLTU (siklus rankine).

 a – b : Air dipompa dari tekanan P2 menjadi P1. Langkah
ini adalah langkah kompresi isentropis, dan proses ini
terjadi pada pompa air pengisi.
 b – c : Air bertekanan ini dinaikkan temperaturnya hingga
mencapai titik didih. Terjadi di LP heater, HP heater dan
Economiser. .
 c – d : Air berubah wujud menjadi uap jenuh. Langkah ini
disebut vapourising (penguapan) dengan proses isobar
isothermis, terjadi di boiler yaitu di wall tube (riser) dan
steam drum.
 d – e : Uap dipanaskan lebih lanjut hingga uap mencapai
temperatur kerjanya menjadi uap panas lanjut (superheated
vapour). Langkah ini terjadi di superheater boiler dengan
proses isobar.
 e – f
: Uap melakukan kerja sehingga tekanan dan
temperaturnya turun. Langkah ini adalah langkah ekspansi
isentropis, dan terjadi didalam turbin.

 f–a

: Pembuangan panas laten uap sehingga berubah
menjadi air kondensat. Langkah ini adalah isobar
isothermis, dan terjadi didalam kondensor.

Untuk tingkat efisiensi pada boiler atau ketal uap tingkat
efisiensinya berkisar antara 70% hingga 90%. Efisiensi ini
dapat dievaluasi dengan menggunakan rumus :
efisiensi boiler (η) =

Proses konversi energy pada PLTU

Cara kerja: Penggerak mula (prime mover) yang
mengubah energi panas dalam uap menjadi energi mekanis
berupa putaran poros turbin. Selanjutya poros turbin dikopel
dengan poros generator untuk menghasilkan energi listrik.
Siklus kerja PLTU yang merupakan siklus tertutup dapat
digambarkan dengan diagram T-s (Temperatur – entropi).
Siklus ini adalah penerapan siklus rankine ideal. Adapun
urutan langkahnya adalah :

sebelum tongkol jagung di gunakan untuk memanaskan boiler
maka terlebih dahulu di ketahui karateristik dari tongkol
jagung tersebut.
Tabel 4. Analisis kimia tongkol jagung (Lachke, 2002)
Kadar Air

13,9

Abu

1,17

Analisa Kandungan Zat Kimia
C
H

43,42
6,32

O

46,69

N

0,67

S
Abu

0,07
2,30

HHV (MJ/kg)

14,7
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Nilai kalor yang diperoleh dari limbah biomassa sekitar 14,7
MJ/kg. Jika dikonversi dalam ton, maka jumlahnya sekitar
14.700 MJ/ton. Nilai kalor dan daya total pada setiap
kabupaten/kota dan nilai total di Provinsi Gorontalo dapat
dilihat pada tabel 7. berikut.
Tabel 5. Daya Yang Dihasilkan Berdasarkan Produksi Limbah tongkol



jagung aktual
Rata-rata Produksi
Limbah Aktual
(ton)

Nilai Kalor (MJ)

Konversi Nilai
Kalor ( η = 70
%) (MJ)

Daya
(MW)

Kab. Boalemo

34.565

508.105.500

355.673.850

98.798

Kab. Gorontalo

19.724

289.942.800

202.959.960

56.377

Kab. Pohuwato

66.435

976.594.500

683.316.150

189.81

Kab. Bonbol

2.34

3.439.800

2.407.860

668

Kab. Gorut

4.689

68.928.300

48.249.810

13.402

53

779.1

545.37

151

125.7

1.847.790.000

1.293.153.000

359.206

Daerah

Kota Gorontalo
Total

Berdasarkan Tabel 5. dapat kita lihat daya pada setiap
kabupaten/ kota dan daya total yang dapat dihasilkan dari
limbah tongkol jagung per tahun. Perhitungan daya didasarkan
pada perkalian antara efisiensi bahan bakar tongkol jagung
terhadap jumlah total nilai kalor tongkol jagung per tahun.
Dari data tersebut dapat dilihat total daya yang diperolah
sebesar 359.206 MW per tahun. Jika kita membandingkan
daya yang dihasilkan PLN per tahun terhadap daya yang
dibutuhkan masyarakat Gorontalo maka kita dapat
memperoleh daya sebagai berikut :
Daya terpasang PLN/tahun adalah sebesar 475.054,8 MW
Daya mampu PLN/tahun adalah sebesar 317.637,6 MW.
Jika dihitung defisit daya PLN provinsi Gorontalo dapat
mencapai 157.417,2 MW. Artinya pemerintah masih harus
menyiapkan daya sebesar 157.417,2 MW untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Dengan penambahan daya yang diperoleh dari bahan bakar
tongkol jagung sebesar 359.206 MW per tahunnya, maka
jumlah daya yang dihasilkan oleh bahan bakar tongkol jagung
sebesar 359.206 MW telah menutupi kekurangan defisit daya
sebesar 157.417,2 MW yang dibutuhkan oleh masyarakat
provinsi Gorontalo.
Provinsi Gorontalo yang terdiri dari lima kabupaten dan
satu kotamadya Rasio Elektrifikasinya baru mencapai 49,79
persen. Adapun daftar tunggu
PLN mencapai 2.732
permintaan atau sebesar 38.719 MW.
IV. KESIMPULAN


Produksi limbah tongkol jagung di provinsi
Gorontalo sangat potensial untuk pengembangan
pemanfaatan limbah tongkol jagung untuk dijadikan
sebagai energi alternatif, limbah tongkol yang
dihasilkan berdasarkan data jumlah produksi jagung



dalam 5 (lima) tahun terakhir, total pertahun produksi
jagung sebesar 501.685 ton dengan potensi produksi
limbah tongkol jagung total pertahun mencapai
172.913 ton. dan melakukan pemetaan daerah potensi
limbah tongkol jagung.
Berdasarkan hasil potensi produksi limbah untuk
pemanfaatan limbah tongkol sebagai bahan bakar
alternatif melalui proses pembakaran langsung
(Biomassa) melalui proses pirolisis menghasilkan
daya 359.26 MW dan energi kalor 1.293.153.000 MJ.
Dengan daya yang dihasilkan oleh limbah tongkol
jagung sebesar 359.206 MW dapat menutupi depisit
kekurangan daya sebesar 157.417,2 MW yang
dibutuhkan masyarakat provinsi Gorontalo
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Pengendalian Perilaku Arah Kendaraan Melalui
Kontrol Traksi Dengan Continuous Variable
Transmission
I Ketut Adi Atmika
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Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Indonesia
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Abstrak — Perbaikan kinerja perilaku arah kendaraan sudah
dilakukan dengan menambahkan sistem kontrol pengereman,
sistem kontrol traksi dengan kontrol pembukaan katup trottle dan
intervensi pengereman. Sistem kontrol traksi/torsi roda penggerak
dengan Continously Variable Transmission (CVT) akan dibahas
disini. Sistem kontrol pengereman dan sistem kontrol traksi pada
dasarnya berpegangan pada setting point ratio slip pada kondisi
pengereman/percepatan optimum. Makalah ini akan menjelaskan
analisa perilaku arah kendaraan dari sistem kontrol torsi roda
penggerak dengan CVT menggunakan simulasi komputer. Untuk
proses simulasi dibuat model kendaraan secara lengkap dengan
input kondisi dan parameter operasi dimana sistem itu bekerja,
dengan setting point ratio slip () pada koefisien gesek longitudinal
yang bervariasi. Analisa perilaku arah kendaraan difokuskan pada
perilaku gerakan belok kendaraan. Yaw respon akan dibandingkan
dengan yaw ackermannya, untuk mendapatkan gambaran kinerja
perilaku arah kendaraan. Respon kontrol traksi akan
dibandingkan dengan respon kontrol pengereman. Hasil simulasi
menunjukkan pada kecepatan yang cukup tinggi yaitu 80 km/jam
sistem kontrol traksi dengan CVT masih bekerja dengan baik,
sedangkan kontrol pengereman pada kecepatan diatas 60 km/jam
kondisi kendaraan cenderung oversteer.
Kata kunci—Sistem kontrol traksi, CVT, ratio slip (), koefisien
gesek longitudinal, yaw respon, yaw ackerman, oversteer.

parameter-parameter serta kondisi operasi bisa digunakan
sebagai variabel input untuk sistem kontrol torsi ini, kemudian
dianalisa kinerja perilaku arah kendaraan.
Penelitian tentang konsep baru sistem kontrol traksi, yaitu
dengan HTCS (Hybrid Traction Control System)
menggunakan Engine Inertia Brake [1]. Desain dan aspek
konstruksi dari Zero Inertia Conntinouse Variable
Transmission untuk kendaraan penumpang didapatkan
effisiensi transmisi dan kebutuhan bahan bakar yang optimum
[2].
Pengembangan system dengan flywheel assisted driveline
bahwa ratio CVT dikontrol untuk mendapatkan kebutuhan
ratio gigi yang diinginkan pada effisiensi transmisi
maksimum, juga untuk mencegah slip pada belt [3]. Penelitian
mengenai dua strategi kontrol untuk pembukaan katup engine
dan perubahan ratio CVT untuk meningkatkan driveability dan
kebutuhan bahan bakar yang ekonomis pada kondisi tertentu
[4].
Pengembangan Antilock Breaking System dengan
mengaplikasikan control indeks yaw dinyatakan bahwa
gerakan yawing adalah salah satu parameter kunci dalam
menentukan stabilitas arah kendaraan [5].
II. METODE

I. PENDAHULUAN
Kinerja Perilaku arah kendaraan belakangan ini menjadi
perhatian serius dalam hal merancang desain dan
perlengkapan-perlengkapan kendaraan. Untuk memperbaiki
stabilitas arah kendaraan, baik pada kondisi jalan lurus
maupun jalan belok dapat dilakukan dengan penambahan alat
tertentu, baik secara tersendiri maupun secara bersama-sama
atau terintegrasi. Pada kondisi jalan dengan koefisien gesek
yang rendah, ABS mencegah roda lock selama pengereman.
Sistem kontrol traksi (TCS) yang ada mencegah roda melintir
selama percepatan berlangsung, khususnya pada kondisi jalan
lurus. Sistem kontrol traksi/torsi pada roda penggerak dengan
CVT dapat dipakai sebagai salah satu alternatif untuk
memperbaiki kinerja dan respon kendaraan, bila dioperasikan
pada kondisi jalan belok.

Gaya gesek disebabkan oleh slip yang terjadi diantara roda
penggerak dan permukaan jalan. Selama percepatan
menimbulkan slip () pada roda-roda tersebut [6]. :
(r .  V )
(1)

V
dimana : V = kecepatan kendaraan (m/s)
r = jari-jari roda penggerak (m)
 = kecepatan angular roda
penggerak (rad/s)
Suatu konsep kontak ban dan jalan yang mengubah suatu
konsep pengereman/traktif dan concerning effort yang telah
ada. Hasilnya seperti ditunjukkan pada gambar 1.

Sistem kontrol torsi atau sistem kontrol traksi ini, biasanya
dioperasikan secara terintegrasi dengan sistem steering empat
roda yang akan memberikan akselerasi tinggi yang berkaitan
dengan kestabilan, serta tidak diperlukan pengendalian yang
berlebihan. Disamping itu, pada kondisi belok informasi
kecepatan kendaraan (V), sudut steer roda depan (δf) dan
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mb .p .r p  kb .s  Fb

Gambar 1. Koefisien percepatan lateral [6]

Pada prinsipnya konsep ABS system dan TCS system adalah
menjaga slip roda () seperti yang diharapkan (desired range),
sehingga mendapatkan kondisi pengereman/accelaration
traktif optimum.

dimana : Tp = Torsi pulley primer
Ts = Torsi pulley sekunder
Tb = Torsi belt
Ip = Momen Inersia pulley primer
Is = Momen Inersia pulley sekunder
cp = konstanta redaman primer
cs = konstanta redaman sekunder
kb = kekakuan belt
mb = massa belt
Kemudian dengan memisalkan
X 1   p ,

k .s
X 3   p  b

m
b .r p


X 2  s ,

A. Pemodelan
driveline

(3)






Sehingga didapat :
X 1 

Gambar 1. Pengaruh skid terhadap koefisien adhesi

cp
Ip

 cs
X 2 
Is

 Tb  T p  ,

.X1  
 Ip 


 Ts  Tb 

.X 2  
 Is 

 kb
Fb
X 3 
.X 3 
mb .r p
mb .r p

Kemudian ditulis dalam bentuk state space
X  A.X  Bu

(4)

y  C T .X
Gambar 2. Model power train

Torsi engine dari laju aliran massa udara [8]:
Te = -39,22 + (3252024/120Ne).(0,0005968.Ne - 0.1336.Pm +
0.0005341 Ne.Pm + 0.00000175 Ne.Pm2) - 0,0112.2 +
0,000675..Ne.(2/60) + 0,635. + 0.0216. Ne.(2/60) 0,000102.Ne2.(2/60)2
(2)
dimana :
Pm = 50,66 Kpa
Ne = putaran mesin (rpm)
 = 100 <  < 450
CVT

Drive shaft
Dari gambar 2. Skema power train dan dengan
penyederhanaan diapatkan torsi pada drive shaft adalah
sebagai berikut :
(5)
Tsh  i f .Ts
Persamaan dinamika roda penggerak tanpa pengereman :
T  Fw .R w  Tr
 w  sh
Jw
dimana :
= putaran
mesin
Fw = gaya dorong padaNe
roda
penggerak
(N)(rpm)
Rw = jari-jari roda penggerak (m)
Tr = torsi rolling resistance (Nm)
Tsh = torsi pada poros roda penggerak (Nm)
Jw = Momen Inersia Polar pada roda

(6)

=1

Vehicle
Dinamika kecepatan kendaraan adalah hasil dari gaya roda
Fw dan hambatan aerodinamis dan dituliskan :
F  c v .v 2
vv  w
mv
Gambar 3. Torsi dan gaya pada CVT

Dari gambar 3, maka persamaan-persamaan yang berkaitan :
T  T  c .  I .
p

b

p

p

p

p

dimana :
Fw = gaya dorong pada roda (N)
cv = suatu konstanta aerodinamis
v = kecepatan kendaraan (m/s)
mv = massa kendaraan (kg)

Tb  Ts  c s .s  I s .s
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III. HASIL DAN DISKUSI
Simulasi dilakukan pada persen slip () = 0,2. Dasar
pengambilan ini adalah pada konsep kontak ban dan jalan
(gambar 1), dimana diharapkan slip sekecil-kecilnya tetapi
tetap pada koefisien gesek longitudinal dan koefisien lateral
yang cukup besar. Kecepatan kendaraan yang diambil juga
bervariasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja
kontrol torsi dengan CVT tersebut. Demikian juga sudut steer
diambil adalah 5 derajat step dan 10 derajat step. Beberapa
contoh hasil simulasi ditampilkan pada gambar 4 sampai
dengan gambar 9, dan gambar 10 merupakan rangkumannya.

Gambar 6. Grafik Yawrate vs waktu, untuk  = 0,2, V = 100 km/jam, f = 100

Gambar 4. Grafik Yawrate vs waktu, untuk  = 0,2, V = 60 km/jam, f = 50

Gambar 7. Grafik Yawrate vs waktu, untuk  = 0,2, V = 60 km/jam, f = 100

Gambar 5. Grafik Yawrate vs waktu, untuk  = 0,2, V = 80 km/jam, f = 50

Gambar 8. Grafik Yawrate vs waktu, untuk  = 0,2, V = 80 km/jam, f = 100
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(a). kondisi 20 km/h-sudut steer 15 derajat
Gambar 9. Grafik Yawrate vs waktu, untuk  = 0,2, V = 100 km/jam, f = 100

(b). kondisi 50 km/h-sudut steer 15 derajat

Gambar 10. Grafik Yawrate vs kecepatan kendaraan

Dari gambar 10 dapat dilihat bahwa dengan naiknya
kecepatan kendaraan maka harga rata-rata yawrate pada
kondisi steady juga cenderung naik jika dioperasikan pada
kondisi operasi sudut steer yang sama, demikian juga dengan
naiknya sudut steer maka harga rata-rata yawrate pada kondisi
steady juga cenderung naik jika dioperasikan pada kecepatan
yang sama. Dapat dilihat juga bahwa pengaruh setting slip
relatif kecil terhadap harga rata-rata yawratenya.
Kemudian hasil respon kinerja perilaku kontrol traksi
dibandingkan dengan respon kontrol pengereman ABS.
Tampilan hasil dari kontrol pengereman untuk berbagai
kondisi operasi ditunjukkan pada gambar 1.

(c) kondisi 60 km/h-sudut steer 15 derajat
Gambar 11. Respon kendaraan dengan kontrol pengereman ABS [5]

Dari gambar 11. respon kendaraan dengan kontrol ABS
pada kecepatan 20 km/jam dan 50 km/jam masih cukup baik
dimana yawrate respon masih mendekati yawrate
ackermannya, sedangkan pada kecepatan 60 km/jam yawrate
respon mulai menjauh diatas yawackermannya, sehingga
kendaraan cenderung oversteer.
IV. KESIMPULAN
Dari hasil perhitungan dan analisa dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
 Sistem kontrol traksi dengan CVT dapat bekerja pada
setting
persen slip yang dikehendaki, dimana
yawrate respon bisa dikontrol sehingga kondisinya
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selalu mendekati kondisi ideal (ackerman) dengan
amplitudo yawrate respon rata-rata 0,15 derajat/s.
Dari analisa yawrate respon dan yawrate ackerman
dapat dilihat bahwa sistem kontrol traksi dengan
CVT memberikan prilaku arah kendaraan yang baik,
ditunjukkan dengan kondisi steady state yang dicapai
rata-rata pada 100 milisekon dan yawrate respon
mendekati yawrate ackermannya.
Semakin besar kecepatan kendaraan pada sudut steer
yang sama, yawratenya semakin besar, demikian juga
semakin besar sudut steer pada kecepatan yang sama,
yawratenya juga semakin besar.
Pada kecepatan yang cukup tinggi (80 km/jam)
kontrol torsi dengan CVT perilaku arah kendaraan
masih cukup baik, sedangkan kontrol pengereman
ABS pada kecepatan 60 km/jam, perilaku kenderaan
cenderung sulit dikendalikan (oversteer).
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Abstract— Abstract— Konsep mobil listrik bukanlah barang
baru. Seiring bertambah majunya teknologi baterai pada akhir
abad ke 19, beberapa kendaraan listrik sudah mulai diproduksi.
Perkembangan dunia otomotif, menyebabkan peningkatan
kebutuhan akan bahan bakar minyak yang dipakai sebagai
bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan kenaikan harga
minyak bumi yang terus meningkat, maka pengembangan mobil
listrik berpeluang besar menjadi penyelesaian masalah tersebut.
Penggunaan mobil listrik dirasa efektif selain tidak
menimbulkan polusi udara dan konstruksi mesinnya yang lebih
sederhana. Penggunaan mobil listrik tentunya membutuhkan
mesin listrik. Pada penulisan ini akan mengkaji prototipe mobil
listrik sederhana yang menggunakan motor listrik jenis motor dc
dengan magnet permanen pada statornya. yaitu motor dc,
karena motor dc lebih mudah diatur kecepatan putarnya
dibandingkan dengan motor ac. Disebut sebagai motor dc
magnet permanen karena motor ini menggunakan dua atau lebih
magnet permanen pada statornya. Sedangkan bagian motor yang
berputar, atau rotor, terdiri dari lilitan yang akan terhubung
pada suatu komutator mekanik melalui karbon brush. Dengan
berkembangnya teknologi baterai maka berpengaruh terhadap
meningkatnya kemampuan dan kecepatan mobil listrik, karena
fungsi baterai yang sangat vital sebagai sumber tenaga listrik
yang dapat diisi kembali. Pada akhirnya mobil listrik ini
diharapkan untuk dapat lebih cepat dan lebih bertenaga serta
memiliki ketahanan (kemampuan yang lebih) dibandingkan
dengan mobil konvensional berbahan bakar minyak fosil.
Kata kunci : mobil listrik, motor dc magnet
inverter,dc drive.

permanen,

I. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia otomotif, menyebabkan peningkatan
kebutuhan akan bahan bakar minyak yang dipakai sebagai
bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan kenaikan harga
minyak bumi yang terus meningkat (meskipun tren harga
minyak akhir-akhir ini sedang turun), maka tidak ada salahnya
kalau industry otomotif mulai mengembangkan mobil hybrid,
dan mobil listrik.
Penggunaan mobil listrik dirasa efektif selain tidak
menimbulkan polusi udara dan konstruksi mesinnya yang lebih
sederhana. Penggunaan mobil listrik tentunya membutuhkan
mesin listrik, yaitu motor dc, karena motor dc lebih mudah
diatur kecepatan putarnya dibandingkan dengan motor ac.
Motor dc yang digunakan yaitu motor dc dengan magnet
permanen pada statornya. Disebut demikian karena motor ini
menggunakan dua atau lebih magnet permanen pada statornya.

Sedangkan bagian motor yang berputar, atau rotor, terdiri dari
lilitan yang akan terhubung pada suatu komutator mekanik
melalui karbon brush.
Alasan penulis memanfaatkan motor dc jenis ini, karena
motor dc jenis ini mempunyai kelebihan yaitu dapat dengan
mudah untuk digerakkan untuk dua arah putaran (reversible)
hanya dengan mengubah polaritas positif (+) dan negative (-)
pada tegangan dc sumbernya. Selain itu motor dc jenis ini juga
memiliki rating putaran rpm yang tinggi (sampai 3000 rpm).
.
II. DASAR TEORI
A. Motor DC
Motor listrik menggunakan energi listrik dan energi
magnet untuk menghasilkan energi mekanis. Operasi motor
tergantung pada interaksi dua medan magnet. Secara
sederhana dikatakan bahwa motor listrik bekerja dengan
prinsip bahwa dua medan magnet dapat dibuat berinteraksi
untuk menghasilkan gerakan. Tujuan motor adalah untuk
menghasilkan gaya yang menggerakkan (torsi).
Sedangkan motor arus searah (dc) digunakan dimana
kontrol torsi dan kecepatan dengan rentang yang lebar
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Arah
putaran motor dc magnet permanen ditentukan oleh arah
arus yang mengalir pada kumparan jangkar (armature).
Pembalikan ujung-ujung jangkar tidak membalik arah
putaran. Salah satu keistimewaan motor dc ini adalah
kecepatannya dapat dikontrol dengan mudah. Kecepatan
motor magnet permanen berbanding langsung dengan harga
tegangan yang diberikan pada kumparan jangkar. Semakin
besar tegangan jangkar, semakin tinggi kecepatan motor.
Motor dc jenis seri
Motor dc jenis seri terdiri dari medan seri yang dibuat
dari sedikit lilitan kawat besar yang dihubungkan seri dengan
jangkar. Jenis motor dc ini mempunyai karakteristik torsi
start dan kecepatan variabel yang tinggi, ini berarti bahwa
motor dapat start atau dapat menggerakkan beban yang
sangat berat, tetapi kecepatan akan bertambah kalau beban
turun.
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Gambar 1 Rangkaian motor seri

Motor dc jenis shunt
Kumparan medan shunt dibuat dengan banyak lilitan
kawat kecil, karena itu mempunyai tahanan yang tinggi.
Motor shunt mempunyai rangkaian jangkar dan medan
yang dihubungkan parallel yang memberikan kekuatan
medan dan kecepatan motor yang sangat konstan.

Gambar 2 Rangkaian motor shunt

B. Karakteristik Motor DC Seri
Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas
bahwa motor dc seri terdiri dari medan seri yang dibuat dari
sedikit lilitan kawat besar yang dihubungkan seri dengan
jangkar. Jenis motor dc ini mempunyai karakteristik torsi start
dan kecepatan variable yang tinggi, ini berarti bahwa motor
dapat start atau dapat menggerakkan beban yang
sangat berat, tetapi kecepatan akan bertambah kalau beban
turun. Jenis motor dc magnet permanen yang digunakan
merupakan motor dc jenis seri maka berikut ini ditampilkan
karakteristik untuk motor dc seri

Gambar 2.4 Konstruksi mesin dc
Bagian kontruksi motor dc secara umum :
a. Stator motor dc
b. Rotor atau jangkar motor dc
c. Komutator
d. Sikat (Brush)

D. Pengaturan Kecepatan Putaran Motor DC
Motor dc magnet permanen adalah motor yang fluks
magnet utamanya dihasilkan oleh magnet permanen. Karena
nilai fluks magnet konstan (tetap), maka pengendalian
kecepatan putaran motor dc ini dilakukan dengan cara
mengubah tegangan masukan.
Pengaturan kecepatan memegang peranan penting
dalam motor arus searah, karena motor arus searah mempunyai karakteristik kopel-kecepatan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan jenis motor yang lainnya.
Tiga cara pengaturan kecepatan motor arus searah :
1. Pengaturan kecepatan mengatur tahanan medan
2. Pengaturan kecepatan mengatur tegangan terminal (Vt)
3. Pengaturan kecepatan mengatur medan shunt ( Φ )
E. Torsi Motor Listrik
Untuk motor listrik, torsi adalah perbandingan langsung
hasil dari flux magnet dengan arus.
F. Rating Motor DC
Name Plate pada motor merupakan kumpulan data
(informasi) yang menjelaskan rating dan spesifikasi terkait
dengan motor tersebut. Name plate sangat dibutuhkan pada
saat proses perancangan suatu sistem yang menggunakan
motor sebagai penggeraknya.

Gambar 3 Karakteristik motor DC seri bermagnet permanent

C. Konstruksi Motor DC
Secara umum konstruksi motor arus searah (dc) adalah
seperti gambar 4.

G.Baterai
Baterai merupakan bagian yang cukup vital pada
kendaraan listrik dalam hal menyimpan energi listrik
untuk dapat digunakan sebagai daya penggerak motor dan
kontrolnya. Baterai adalah suatu proses kimia listrik, dimana
pada saat pengisian/charge energi listrik diubah menjadi
kimia dan saat pengeluaran/discharge energi kimia diubah
menjadi energi listrik (ketika baterai tersebut memberikan
arus).
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Gambar 2.5 Baterai 12 Volt

H. Saat Baterai Aki Menerima Arus
Baterai yang menerima arus adalah baterai yang
sedang diisi dengan cara dialirkan listrik DC, dimana kutup
positif baterai dihubungkan dengan arus listrik positif dan
kutub negatif dihubungkan dengan arus listrik negatif.
Kapasitas Baterai
Kapasitas baterai adalah jumlah ampere jam {Ah =
kuat arus (Ampere) * waktu (hour)}, artinya baterai dapat
memberikan/menyuplai sejumlah isinya secara rata-rata
sebelum tiap selnya menyentuh tegangan/voltase turun (drop
voltage) yaitu sebesar 1,75V. Sedangkan faktor yang
mempengarui kapasitas aki adalah jumlah bahan aktif dan
temperature.

dirancang untuk mengontrol kecepatan motor dc shunt dan
motor dc dengan magnet permanent baik pada rotor
ataupun statornya. DC drive ini ditujukan untuk dapat
berfungsi pada power supply dengan range 110/120V AC
atau 220/240V AC 50/60 Hz.
Pengontrolan yang terkait dengan motor DC dapat
dicapai dengan menggunakan sebuah sinyal umpan balik
closed loop linear yang bergantung pada tegangan
armature motor DC tersebut, sehingga memungkinkan
untuk dapat mempertahankan kecepatan motor yang
konstan meskipun dengan beban motor yang bervariasi. Pada
DC drive terdapat tiga macam terminal, yaitu : terminal
kontrol, terminal power, dan terminal tambahan.
K. Potensiometer
Potensiometer terbagi menjadi dua jenis berdasarkan
perbandingan
perubahan nilai resistansi potensiometer
dengan kedudukan kontak gesernya yaitu potensiometer
linier dan potensiometer logaritmis. Potensiometer linier
adalah potensiometer yang perubahan nilai resistansinya
sebanding dengan kedudukan kontak
gesernya. Tetapi
sebaliknya jika perubahan nilai resistansi potensiometer
tersebut tidak sebanding dengan kedudukan kontak
gesernya maka potensiometer semacam ini disebut
potensiometer disebut potensiometer logaritmis.

I. Inverter
Inverter (konverter DC to AC) merupakan suatu perangkat yang dipakai untuk mengubah daya arus searah
(DC) menjadi daya arus bolak-balik (AC), yang tegangan dan
frekuensinya dapat diatur (presisi). Tegangan bolak-balik
(AC) yang dihasilkannya berbentuk gelombang persegi
dan pada pemakaian tertentu diperlukan filter untuk
menghasilkan bentuk gelombang sinus.

Gambar 2.5 Simbol inverter (konverter DC ke AC)

Pada umumnya suatu inverter terdiri dari rangkaian
jembatan thyristor dan rangkaian pengatur penyalaan.
Rangkaian pengatur penyalaan digunakan untuk mengatur
tegangan dan frekuensi yang dihasilkan oleh inverter.
Perioda pulsa yang memacu thyristor akan menentukan
frekuensi yang dihasilkan, sedangkan tegangan efektifnya
ditentukan oleh lebar pulsa tersebut.
Berdasarkan bentukgelombang keluarannya terdapat dua
jenis inverter yaitu :
1. Inverter dengan tegangan dan frekuensi keluaran konstan.
2. Inverter dengan tegangan dan frekuensi keluaran berubahubah.

Gambar 2.6 Potensiometer putar dan geser

L. GearBox
Untuk memperkuat torsi sebuah motor yang biasanya
dinyatakan dalam kg-cm digunakan gear reduksi. Torsi
diukur berdasarkan kemampuan sebuah tuas sepanjang
1cm untuk menggerakkan benda sebesar x kg. Semakin
lambat putaran motor akibat penambahan gear maka
semakin kuat torsi yang dihasilkan. Perubahan putaran ini
berbanding terbalik dengan perbedaan diameter gear.
Kecepatan motor akan turun dua kali lipat untuk gear yang
dua kali lebih besar. Perlu diperhatikan bahwa gear yang
digunakan harus memiliki ukuran gigi yang sama persis.
M.Blok Diagram Mobil Listrik

J. DC Drive
DC drive (Pengontrol Tegangan dc) ini secara khusus
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Gambar 2.7 Blok diagram mobil listrik yang sudah kompleks
Gambar 3.1 Ilustrasi mobil listrik

N. Konsep Mobil Listrik
Selama sepuluh tahun terakhir ini desakan untuk
memproduksi suatu kendaraan yang bertenaga listrik (mobil
listrik) semakin gencar dikampanyekan. Bahkan beberapa
waktu yang lalu telah dicanangkan suatu aturan yang
mengatur untuk memproduksi kendaraan tanpa emisi (zero
emission) untuk beberapa tahun yang akan datang.
Kecepatan dan torsi untuk motor jenis ini dapat diubah
dengan mengubah arus yang mengalir pada field dan / atau
arus yang mengalir pada armature. Karakteristik
pengontrolan yang dapat digunakan pada system ini
ditunjukkan pada gambar 3.1 Mobil listrik akan mulai
bergerak saat waktu=0 pada saat awal melakukan percepatan pada armature dibatasi sesuai kebutuhan. Seiring
dengan naiknya kecepatan, kemudian arus yang mengalir di
field dikurangi, yang akan berakibat pada melemahnya
medan field motor tersebut. Hal ini akan mengakibatkan
pengurangan EMF balik yang berasal dari armature.
Sehingga terjadi peningkatan pada arus yang mengalir pada
armature, maka hal ini akan memungkinkan terjadinya
peningkatan pada kecepatan motor dc tersebut.

Namun dalam kenyataannya rancangan mobil listrik
yang dibuat penulis bukanlah tergolong sebagai mobil listrik
yang sudah kompleks, melainkan hanya berupa prototype
mobil listrik yang sederhana. Langkah-langkah perencanaan
pembuatan prototipe mobil listrik ini terdiri dari beberapa
langkah yaitu :
1. Perancangan diagram blok.
2. Perancangan dudukan motor.
3. Perancangan perangkat mekanik.
4. Perancangan perangkat elektrik.
5. Pengujian alat dan pengambilan data.
A. Perancangan Diagram Blok

III. PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan disajikan mekanisme perancangan
alat, berupa perangkat keras untuk mewujudkan pembuatan
prototipe mobil listrik dengan menggunakan motor dc
bermagnet permanen pada statornya.
Penulis sebelumnya mencari bahan dasar perbandingan
mengenai konsep mobil listrik yang sederhana melalui media
internet dan
koran.
Dan
berdasarkan
pencarian
tersebut,
penulis
menemukan
sebuah
situs
yang
memperlihatkan beberapa model mobil listrik yang
dikembangkan oleh beberapa pabrikan
mobil.
(http://www.geocities.com/sorefeets/forsa/forsa.htm)

Gambar 3.2. Blok diagram perancangan sistem mobil listrik

Seperti umumnya pada pembuatan alat yang lain, maka
pada pembuatan prototype mobil listrik ini dilakukan
dalam beberapa tahapan.
Yang pertama yaitu tahapan perancangan dan pembuatan diagram blok sistem. Tahapan perancangan diagram
blok ini sangat penting karena berfungsi sebagai
dasar (pondasi) darip proses rancang bangun alat ini.
Perancangan dan pembuatan alat ini diharapkan akan dapat
memberikan kontribusi. Fungsi dari masing-masing blok
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Gearbox
Untuk memperkuat torsi sebuah motor yang biasanya
dinyatakan dalam kg-cm digunakan gear reduksi. Torsi
diukur berdasarkan kemampuan sebuah tuas sepanjang
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2.

3.

4.

1cm untuk menggerakkan benda sebesar x kg.
Motor DC magnet permanen
Motor DC magnet permanen menggunakan energi
listrik dan energi magnet permanen untuk menghasilkan
energy mekanis. Tujuan motor adalah untuk
menghasilkan gaya yang menggerakkan (torsi). Pada
perancangan ini motor DC dicatu oleh tegangan DC
yang berasal dari keluaran DC drive yang nilai
tegangannya bervariasi mulai dari 0,2 volt DC sampai
dengan 165 volt DC sesuai dengan perubahan nilai
hambatan pada potensiometer.
Pengontrol tegangan DC (DC drive)
Pengontrol tegangan DC (DC drive) yang akan
digunakan pada mobil listrik ini berfungsi untuk
mengubah tegangan masukan jala-jala PLN sebesar
220 volt DC menjadi tegangan DC yang nilai
keluarannya bervariasi mulai dari 0,2 volt DC
sampai dengan 165 volt DC sesuai dengan perubahan
nilai hambatan pada potensiometer tersebut.
Inverter
Inverter (konverter DC ke AC) merupakan suatu
perangkat yang dipakai untuk mengubah daya arus
searah (DC) menjadi daya arus bolak-balik (AC). Pada
perancangan ini inverter berfungsi sebagai sumber
untuk menyediakan daya arus bolak-balik (AC) yang
akan disuplai untuk masukan DC drive sebesar 220 Volt
AC, sehingga seolah-olah inverter berfungsi sebagai
pengganti tegangan jala-jala PLN.

5.

Potensiometer
Potensiometer ini digunakan untuk mengatur kecepatan
putar motor DC. Potensiometer ini berfungsi sebagai
elemen untuk mengatur kecepatan mobil listrik atau
dalam mobil konvesional fungsinya sama seperti pedal
gas.

6.

Baterai
Baterai merupakan bagian yang cukup vital pada
kendaraan listrik dalam hal menyimpan energi listrik
untuk dapat digunakan sebagai daya penggerak motor dan
kontrolnya. Pada perancangan ini baterai berfungsi
sebagai sumber untuk menyediakan daya arus searah
(DC) yang akan di suplai untuk masukan inverter
sebesar 12 Volt DC untuk kemudian diubah oleh
inverter menjadi daya arus bolak-balik (AC) yang
konstan sebesar 220 Volt AC.

7.

Pengisi baterai (battery charger)
Pengisi baterai (battery charger) merupakan suatu
perangkat tambahan yang berfungsi untuk mengisi
muatan baterai yang sudah berkurang atau bahkan
habis karena pemakaian baterai (discharging process).

B. Perancangan Dudukan Motor
Untuk melaksanakan tahapan ini maka terdapat beberapa
urutan proses yaitu :
1. Melakukan serangkaian pengukuran pada lubang baut
dan mur yang ada di motor DC
2. Setelah pengukuran pada lubang baut dan mur
dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan menggambar dudukan motor DC tersebut dalam bentuk tiga

dimensi, dengan menggunakan program corel draw.
Sesuai dengan gambar berikut ini :

Gambar 3.3 Perancangan dudukan motor menggunakan corel draw

3.

4.

5.

Membuat bentuk dudukan motor DC kedalam
bentuk dan
ukuran yang sesungguhnya, namun
dengan meng-gunakan bahan kertas kardus (maket),
dilengkapi dengan lubang-lubang yang
sesuai
dengan ukuran baut dan mur motor DC.
Kemudian dilanjutkan dengan dengan pembuatan
dudukan
motor
yang sebenarnya
sesuai
dengan
langkah diatas, namun bahan yang
digunakan tidak lagi memakai kardus, melainkan
plat besi baja dengan tebal 8 milimeter.
Langkah yang terakhir adalah pengecatan pada
dudukan motor dc tersebut dengan memakai cat
besi. Langkah pengecatan ini perlu dilakukan agar
dudukan motor yang dibuat tersebut tidak berkarat.
Sesuai dengan gambar dibawah ini :

Gambar 3.4 Dudukan motor setelah pengecatan

C. Perancangan Sistem Mekanik
Tahapan perancangan system mekanik dianggap
penting karena untuk dapat mentransmisikan tenaga (torsi)
yang berasal dari motor ke gearbox dan melalui gear
penggerak yang dihubungkan dengan rantai untuk
menggerakkan gear yang digerakkan, sehingga mobil listrik
dapat bergerak. Sehingga dengan demikian system mekanik
ini perlu dirancang. Sedangkan macam-macam perangkat
yang perlu dirancang pada sistem mekanik ini yaitu : batang
as untuk gear penggerak, gear penggerak, sepi pengganjal
untuk batang as (pen) dan rantai.
Untuk melaksanakan tahapan ini maka terdapat beberapa
urutan proses yaitu:
1. Melakukan serangkaian pengukuran diameter pada
lubang gearbox yang sudah ada.
2. Menggambar batang as untuk gear penggerak tersebut
dalam bentuk tiga dimensi, dengan menggunakan
program corel draw, sesuai dengan gambar berikut :
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Gambar 3.5 Perancangan batang as menggunakan corel draw

3.

4.

Membuat bentuk batang as untuk gear penggerak
kedalam bentuk dan ukuran yang
sesungguhnya,
namun dengan menggunakan bahan kayu yang mudah
di bentuk dengan pisau cutter.
Membuat batang as untuk gear penggerak yang
sebenarnya dengan batang besi baja selinder dengan
diameter 2,8 milimeter dengan menggunakan mesin
bubut. Maka hasil jadi dari batang as untuk gear
penggerak adalah seperti gambar berikut ini :

dan tempat (space) yang tersedia terhadap rangka mobil
listrik yang sudah ada. Sedangkan macam-macam
perangkat yang perlu dipilih dan dirancang pada sistem
elektrik ini yaitu : motor penggerak, regulator tegangan,
converter tegangan, sumber tegangan, cara pembalikan
polaritas tegangan, switch, soket, pengkabelan, dan terminal
blok.
Untuk melaksanakan tahapan ini maka terdapat beberapa
urutan proses yaitu :
1. Menentukan
jenis
motor
penggerak yang akan
digunakan dalam mobil listrik. Motor DC dengan magnet
permanent memiliki beberapa kelebihan.
− Memiliki torsi start besar (bagus)
− Kecepatannya dapat dikontrol dengan mudah. Ke-cepatan
motor magnet permanen berbanding langsung dengan
tegangan yang diberikan pada kumparan jangkar. Semakin
besar tegangan jangkar, semakin tinggi kecepatan motor.
− Arah putaran motor DC magnet permanen ditentukan oleh
arah arus yang mengalir pada kumparan jangkar (armature).
− Ukurannya lebih kecil dan lebih ringan apabila disbandingkan dengan motor dc jenis lainnya untuk besar HP (Horse
Power) yang sama.
− Magnet permanent pada statornya memiliki eksitasi yang
konstan, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi
yang membutuhkan karakteristik speed dan torsi yang
konstan.

Gambar 3.6 Batang as untuk gear penggerak melalui proses pembubutan

Gambar 3.8 Motor dc magnet permanen yang dipakai pada mobil listrik

Gambar 3.7 Gear penggerak melalui proses pembubutan

Untuk proses perancangan pada gear penggerak dan sepi
pengganjal untuk batang as (pen) proses perancangannya
memiliki langkah-langkah yang sama seperti melakukan
perancangan dan pembuatan batang as untuk gear penggerak
selain itu juga menggunakan cara yang sama yaitu dengan
proses pembubutan dengan mesin bubut.
D. Perancangan Sistem Elektrik
Tahapan perancangan elektrik sistem mobil listrik
harus memiliki sistem kelistrikan yang akan memberikan
tenaga listrik, yang akan dikonversikan menjadi tenaga
gerak oleh motor penggerak, dalam hal ini yang digunakan
sebagai motor penggerak adalah motor listrik DC magnet
permanen pada statornya. Karena tanpa memliki system
kelistrikan, maka sebuah mobil listrik tidak akan dapat
digerakkan dan diatur kecepatannya. Sehingga dengan
demikian sistem elektrik ini perlu dirancang.
Oleh karena itu maka dilakukanlah proses perancangan
sistem elektrik ini dengan menyesuaikan kondisi perangkat

Gambar 3.9 Bagian-bagian motor dc magnet permanen

2.

Menentukan jenis pengontrol tegangan dc untuk motor
penggerak yang akan digunakan dalam mobil
listrik.
− Pengontrol tegangan dc (dc drive) yang akan digunakan
pada mobil listrik ini berfungsiuntuk mengubah
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tegangan masukan jala-jala PLN sebesar 220 Volt AC
menjadi tegangan DC yang nilai keluarannya
bervariasi mulai dari 0,2 volt dc sampai dengan 165 volt
dc sesuai dengan perubahan nilai hambatan
pada
potensiometer tersebut.







Sumber tegangan dc itu harus bersifat mobile (dapat
dibawa kemana-mana).
Bobot sumber tegangan dc tersebut harus ringan,
sehingga tidak terlalu membebani mobil listrik yang
akan dibuat.
Sumber tegangan dc tersebut memiliki tegangan
yang konstan, tidak mengalami fluktuasi yang terlalu
tinggi.
Sumber tegangan dc tersebut dapat diisi ulang
kembali saat muatannya mulai berkurang atau bahkan
habis, dan pengisiannya juga harus mudah dilakukan.

Gambar 3.10 Pengontrol tegangan dc (dc drive)

Pengontrolan tegangan dc ini merupakan alat yang
sudah jadi, sehingga memudahkan dalam perakitannya
pada tempat yang dibutuhkan. Dalam pemasangannya
pengontrol tegangan ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi
justru membutuhkan suatu komponen tambahan
berupa potensiometer tipe linear dan memiliki
hambatan sebesar 10 KΩ.

Gambar 3.13 Baterai yang dipakai pada mobil listrik

Dari keempat syarat yang disebutkan di atas maka
baterai/accu memenuhi syarat, sehingga dengan demikian
dipilihlah baterai sebagai sumber tegangan dc pada mobil
listrik ini. Besar tegangan baterai yang dipilih disesuaikan
dengan besarnya tegangan yang dibutuhkan untuk mencatu
inverter tersebut.

E. Perakitan Alat

Gambar 3.11 Potensiometer 10 KΩ

Potensiometer ini digunakan untuk mengatur kecepatan
putar motor DC. Potensiometer ini berfungsi sebagai
elemen untuk mengatur kecepatan mobil listrik atau
dalam mobil konvesional fungsinya sama seperti pedal
gas.
3.

Menentukan jenis konverter tegangan 12 volt dc
menjadi 220 volt yang akan digunakan
untuk
menyediakan catu daya untuk pengontrolan tegangan
dc.

Gambar 3.14 Hasil perakitan perangkat

Gambar 3.12 Inverter

4.

Tahapan yang selanjutnya adalah
tahapan yang
kelima (tahapan yang terakhir dalam perancangan alat ini).
Tahapan yang kelima merupakan tahapan perakitan alat.
Alat-alat yang tadinya masih berdiri sendiri dan hanya
memiliki fungsi masing-masing, kemudian dirangkai sesuai
dengan gambar diagram blok alat, sehingga kemudian alatalat tersebut memiliki fungsi yang baru dan satu sama lain
memiliki keterkaitan fungsi. Sehingga, apabila salah satu
alat tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka hal
tersebut akan berpengaruh terhadap fungsi alat ini secara
keseluruhan atau bahkan dapat menyebabkan tidak bekerja
alat ini.

Menentukan jenis sumber tegangan 12 Volt DC yang
akan digunakan untuk mencatu inverter. Untuk
mencatu inverter, maka dibutuhkan suatu sumber
tegangan dc yang memiliki syarat sebagai berikut:

mekanik mobil listrik

Setelah selesai melakukan proses perakitan mekanik
dilanjutkan dengan melakukan proses perakitan elektrik.
Berikut ini merupakan langkah perakitan elektrik :
1. Hubungkan kabel dari motor sebanyak dua buah ke
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2.

switch pembalik polaritas, lalu keluaran dari
switch pembalik polaritas dihubungkan ke switch
on-off.
Lalu rangkailah perangkat pengontrol tegangan DC
dilengkapi dengan komponen tambahan, seperti
switch, potensiometer, dan jumper sesuai dengan
gambar dibawah ini :

Gambar 3.15 Skema perakitan untuk pengontrol tegangan DC

3.

4.

5.

Setelah itu hubungkan kabel L1 dan N dari
pengontrol tegangan DC (DC drive) ke pin output
dari inverter. Sedangkan untuk groundnya disatukan
ke pin ground. Namun untuk tacho generator tak
perlu dihubungkan (no connection) karena sistem
yang digunakan tak memerlukan umpan balik.
Begitu juga untuk pin F(+) dan F(-) tak perlu
dihubungkan (no connection) karena field yang
digunakan adalah magnet permanen sehingga
tidak memerlukan catu tegangan.
Selanjutnya hubungkan pin input dari inverter (+)
dan (-) dengan kabel merah dan hitam ke pin (+)
dan pin (-) baterai.
Potensiometer 10KΩ yang telah dihubungkan ke
pin terminal control pada pengontrol tegangan
dc (dc drive) kemudian dirakit pada tuas gas pada
mobil listrik.

Gambar 3.16 Hasil perakitan potensiometer pada rangka mobil listrik

F. Cara Kerja Alat
Pengaturan kecepatan motor menggunakan potensiometer geser yang dihubungkan pada bagian input setpoint
perangkat DC drive, sedangkan pengubahan arah putaran

motor dilakukan secara manual dengan menggunakan
switch dpdt yang akan mengubah polaritas positif (+) dan
negative (-) pada tegangan masukan ke motor DC. Karena DC
drive yang digunakan mem-butuhkan tegangan masukan
220 Volt DC, maka dibutuhkan perangkat inverter
yang akan menyediakan tegangan sebesar 220 volt DC
untuk DC drive. Inverter berfungsi mengubah daya DC
menjadi daya AC yang presisi. Daya DC disediakan oleh
dua buah baterai yang dipakai untuk periode waktu yang
terbatas, tergantung pada kapasitas baterai. Daya yang ada
pada baterai akan berkurang, sampai pada akhirnya habis
sehingga baterai tersebut harus diisi ulang (charging) dengan
menggunakan charger baterai sehingga daya DC yang ada
pada baterai tersebut dapat digunakan lagi untuk
digunakan pada masukan tegangan inverter.
Namun karena motor DC yang digunakan ini
tidak memiliki torsi yang besar, hanya sekitar 0,37 HP.
Sehingga pada saat motor dibebani, maka untuk dorongan
putaran awal kurang kuat untuk bergerak.
Untuk mengatasi masalah itu maka diperlukan
perangkat
mekanik
tambahan berupa gearbox dengan
perbandingan rasio 1:28, sehingga
berakibat
pada
penurunan kecepatan, namun menghasilkan dampak
positif berupa peningkatan torsi, dengan demikian
peningkatan torsi ini memungkinkan untuk menggerakkan
mobil listrik.
IV. PENGUJIAN SISTEM
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem
dapat bekerja dengan baik. Pada bab ini akan disajikan
mekanisme pengukuran dan serangkaian uji coba terhadap
mobil listrik yang telah dibuat. Dari proses pengukuran dan
uji coba yang dilakukan kemudian akan didapatkan data
hasil pengukuran dan uji coba. Selanjutny dilakukan proses
analisa terhadap data hasil pengukuran dan uji coba ini.
Hasil analisa tersebut kemudian dibandingkan dengan teori
yang dipelajari sebelumnya.
Secara garis besarnya proses pengukuran dan uji coba
dibagi menjadi pengukuran pada perangkat mekanik dan
pengukuran pada perangkat elektrik. Untuk melakukan
pengukuran pada perangkat mekanik, maka dibutuhkan
alat ukur yang disesuaikan dengan parameter (besaran) yang
akan diukur. Untuk perangkat mekanik parameter yang akan
diukur yaitu banyaknya revolusi per menit (RPM), sehingga
alat ukur yang diperlukan yaitu tachometer.
Begitu juga
untuk
melakukan pengukuran pada
perangkat elektrik, maka dibutuhkan alat ukur yang
disesuaikan dengan parameter (besaran) yang akan diukur.
Untuk perangkat elektrik parameter yang akan diukur
yaitu tegangan (V) dan arus (I), sehingga alat ukur yang
diperlukan yaitu voltmeter dan amperemeter. Kedua alat
ukur ini dapat kita gantikan dengan menggunakan sebuah
multimeter, namun untuk memudahkan pembacaan hasil
ukur, maka multimeter yang akan digunakan adalah
multimeter digital.
Selain itu juga pada pengukuran perangkat elektrik kita
membutuhkan suatu grafik yang menyatakan hubungan
antara arus (I), tegangan (V), daya (P) terhadap waktu (t)
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sehingga dibutuhkan suatu tambahan alat berupa sensor arus
dan tegangan dan program (software) mathlab dan seperangkat komputer. Untuk menampilkan grafik hasil pengukuran
terhadap mobil listrik ini.
A. Pengukuran dan analisa Sistem Mekanik.
Pengukuran pada sistem mekanik dilakukan pada
perangkat gearbox untuk mengetahui besar RPM dari
gearbox, motor DC magnet permanen, dan gear yang
digerakkan (the driven gear), gear penggerak (the driving
gear) serta pada ban mobil listrik tersebut.

Pembalik Polaritas Tegangan dc
Pengontrol Tegangan dc

dpdt Switch
Eurotherm dc
506/507/508

drive

type

IV.3 Performansi dan Spesifikasi Mobil Listrik
Deskripsi tabel di atas menunjukkan kemampuan
dan kelebihan yang dimiliki oleh mobil listrik ini untuk
menampilkan performa yang optimal dan konsumsi battery
yang lebih efisien. Selain itu juga radius putaran yang
hanya 4,7 meter, sehingga memungkinkan pengendara mobil
listrik ini untuk bermanufer secara lebih leluasa saat
mengendarai maupun saat memarkirkan mobil listrik ini.

B. Pengukuran dan Analisa Sistem Elektrik
Pengukuran pada sistem elektrik dilakukan pada :
1. Pengukuran pada output baterai.
2. Pengukuran pada output inverter.
3. Pengukuran pada output dc drive.

Gambar 4.2 Minimum turning radius

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Gambar 4.1 Rangkaian pengukuran pada sistem elektrik

Tabel.1. Performansi dan Spesifikasi mobil listrik
Mesin / Engine
Tipe Mesin / Engine type
Tipe Lilitan Armature
Daya Maksimum
Torsi maskimum
Diameter Armature / komutator
Bahan Bakar
Waktu Isi (charging Time)
Buang (Discharging Time)

Motor listrik dc
Lilitan gelung
0,37 hp / 3000 rpm
4,8 N.m / 105,8 rpm
85,4 x 47,8 mm
Battery 2 x 12V/7AH
5 jam (300 menit) Waktu
0,67 jam (40 menit)

Dimensi / Dimension
Panjang / Overall Lenght
Lebar / Overall width
Tinggi / Overall Height
Jarak Sumbu / Wheelbase
Jarak Terendah Depan ke tanah / Front Thread
Jarak Terendah belakang Ke tanah / Rear Thread
Berat Kosong / Curb Weight
Rangka Sasis / Chassis
Tipe Rangka / Chassis Type
Ban Depan

1960 mm
1120 mm
1250 mm
1380 mm
135 mm
85 mm
± 160 Kg

Rem Belakang

Pipa Besi
Alloy Wheel 60/80 - 17M /
C35P
Alloy Wheel 65/80 - 17M /
C38P
Cakram manual

Kelistrikan / Electricity
Sumber Tegangan dc / dc

2 x 12V/7AH Battery

voltage source
Sumber Tegangan dc / ac
voltage source

12 vdc to 220 vac
Inverter 660 watt

Ban Belakang

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa pada data hasil pengukuran dan
pengujian terhadap sistem mobil listrik yang telah dirancang,
maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Motor dc dengan magnet permanent memiliki beberapa
kelebihan.
 Memiliki torsi start besar ( bagus)
 Kecepatannya dapat dikontrol dengan mudah.
Kecepatan motor magnet permanen berbanding
langsung dengan harga tegangan yang diberikan pada
kumparan jangkar. Semakin besar tegangan jangkar,
semakin tinggi kecepatan motor.
 Arah putaran motor dc magnet permanen
ditentukan
oleh arah arus yang mengalir pada
kumparan jangkar (armature).
 Ukurannya lebih kecil dan lebih ringan apabila
dibandingkan dengan motor dc jenis lainnya untuk
besar HP (horse power) yang sama.
 Magnet permanent pada statornya memiliki eksitasi
yang konstan, sehingga sangat cocok digunakan untuk
aplikasi yang membutuhkan karakteristik speed dan
torsi yang konstan.
 Alasan yang paling penting adalah kemudahan untuk
mendapatkannya
2.

Data hasil pengukuran pada output inverter didapat
bentuk gelombang sinus yang kurang bagus, (tidak
murni berbentuk sinusoida). Hal ini dapat terjadi
karena inverter yang digunakan memakai SCR (silicon
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3.

4.

5.

controlled Rectified) yang karakteristiknya kurang
bagus.
Data hasil pengukuran pada output dc drive, pada grafik
tegangan terhadap waktu, timbul spike-spike, dimana
tegangan mengalami short ke ground untuk beberapa
saat kemudian naik kembali. Spike-spike ini timbul
karena efek brush pada motor dc magnet permanent
ini. Dalam hal ini motor dc tipe brushless lebih unggul
dibandingkan motor dc magnet permanent yang
menggunakan karbon brush pada komutatornya.
Pada perbandingan antara hasil pengukuran dengan
menggunakan multimeter
digital dan perhitungan
secara teori, terdapat sedikit perbedaan pada
saat
melakukan pengukuran pada output dc drive dan saat
melakukan
pengukuran pada output inverter.
Perbedaan ini dapat terjadi karena nilai hambatan
resistor 1MΩ yang digunakan
ternyata melalui
pengukuran dengan meng-gunakan multimeter digital
pada batas ukur ohmmeter tidak tepat sebesar 1MΩ,
melainkan 1,014MΩ, dan resistor yang lainnya 33KΩ
terukur senilai 32,9 KΩ, perbedaan ini sudah tentu
akan berpengaruh pada proses pengukuran, karena
tegangan sensor yang dipakai pada pengukuran tersebut
berasal dari tegangan
dari
rangkaian
pembagi
tegangan.
Mobil listrik yang dibuat ini pada kecepatan
maksimum mampu menempuh jarak sejauh 44,224
meter dalam satu menit, dengan catatan bobot
pengendara mobil listrik ini tidak lebih dari 42 Kg
(untuk bobot anak yang rata-rata berusia 10~12tahun).
Hasil ini didapatkan melalui pengujian mobil listrik.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa mobil listrik yang dibuat ini
bukan atau belum layak dianggap sebagai mobil listrik yang
komplek sehingga pengembangan dan riset terhadap mobil
listrik diharapkan akan terus dilakukan untuk dapat
mewujudkan suatu mobil listrik yang lebih baik, komplek,
dan memiliki kemampuan lebih dalam hal tenaga dan
kecepatannya
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Abstract— Industri kecil dituntut untuk meningkatkan
produktivitas agar dapat bersaing dengan produk luar. Dalam
upaya meningkatkan produktivitas kerja perlu adanya usaha
yang kondusif untuk mengoptimalkan sistem kerja. Peningkatan
produktivitas akan tercapai jika semua komponen dalam sistem
kerja dirancang secara ergonomi. Sistem kerja pada
perkampungan industri kecil Penggilingan Cakung banyak
melibatkan aktivitas fisik, sehingga perlu sistem kerja yang
ergonomi untuk dapat meningkatkan produktivitas. Pada
penelitian ini dilakukan perbaikan sistem kerja dengan
pendekatan ergonomi partisipatorik yaitu dengan pemberian
istirahat aktif secara ergonomi partisipatorik guna menurunkan
beban kerja dan gangguan muskuloskelatal
Rancangan
penelitian yang digunakan adalah rancangan eksperimental yang
menggunakan tretmen by subyek design pre and post-test group
design dengan sampel acak sederhana (simple random sampling).
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah rerata skor
antara pretretmen dengan post-treatmen berupa perlakuan
sesudah
penerapan
istirahat
aktif
secara
ergonomi
partisipatorik. Analisis yang digunakan uji t-paired dengan taraf
nyata 5 %. Hasil penelitian diharapkan bahwa sistem kerja
dengan pendekatan ergonomi partisipatorik dapat : (a)
menurunkan keluhan muskuloskeletal pekerja (b) menurunkan
kelelahan pekerja sebesar (c) menurunkan beban kerja pekerja
sebesar (d) menurunkan risiko cedera di tempat kerja (e)
meningkatkan produktivitas dan (f) meningkatkan pendapatan
pekerja dan meningkatkan pendapatan industri.
Kata kunci : ergonomi partisipatorik, beban kerja, ganggunan
musculoskeletal, sistem kerja, produktivitas

I. PENDAHULUAN
Beban setiap jenis pekerjaan berbeda tergantung pada jenis
dan lama pekerjaannya. Setiap pekerjaan apapun jenisnya
apakah pekerjaan tersebut memerlukan kekuatan otot atau
pemikiran adalah merupakan beban bagi yang melakukan.
Beban ini dapat berupa beban fisik, beban mental ataupun
beban sosial sesuai dengan jenis pekerjaan pelaku (Soekidjo
Notoatmodjo, 1997). Akibat beban kerja yang terlalu berat
atau kemampuan fisik yang lemah, dapat mengakibatkan
seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat
kerja (Depkes dan Kessos RI, 2000). Pembebanan kerja yang
berlebihan juga dapat mengakibatkan kelelahan kerja (A.M.
Sugeng Budiono, dkk., 2000). Sarana kerja yang tidak
antropometris dan waktu kerja yang panjang dapat

memberikan tambahan beban kerja dan menimbulkan
terjadinya kelelahan dini, bahkan dapat berakibat fatal bagi
kesehatan pekerja.
Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan
di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada
tahun 2005 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di
bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Kondisi
tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan
Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah.
Indonesia akan sulit menghadapi pasar global karena
mengalami ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja
(produktivitas kerja yang rendah). Padahal kemajuan
perusahaan sangat ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya.
Karena itu disamping perhatian perusahaan, pemerintah juga
perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nuansanya harus bersifat
manusiawi atau bermartabat. Keselamatan kerja telah
menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak
lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat
terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada
kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan
kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan
kerja. Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT
yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan
keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang
ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan
jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara
anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi
hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat
pekerja Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010
yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang
penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat,
memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil
dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggitingginya.
Ergonomi merupakan ilmu, teknologi dan seni untuk
menyelerasikan alat, cara kerja dan lingkungan pada
kemampuan, kebolehan dan batasan manusia sehingga
diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman,
nyaman dan efisien sehingga tercapai produktivitas yang
setinggi-tingginya. Dengan ergonomik dapat ditekan dampak
negatif pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena
dengan ergonomik berbagai penyakit akibat kerja, kecelakaan,
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pencemaran, keracunan, ketidakpasan kerja, kesalahan unsur
manusia, bisa dihindari atau ditekan sekecil-kecilnya
(Manuaba, 2003)
Gangguan pada sistem musculoskeletal merupakan salah
satu penyakit akibat kerja berupa gangguan otot yang terjadi
pada organ tertentu. Ganguan otot ini dapat ditelusuri dengan
menggunakan Nordic Body Map yang pada dasarnya dibuat
dengan ketentuan kelompok otot yang ada pada organ.
Gangguan ini diakibatkan aktivitas fisik ditempat kerja yang
tidak ergonomic sehingga menimbulkan cedera atau gangguan
otot dan persendian. Disamping itu pekerjaan yang didominasi
oleh aktivitas mental juga berpeluang memunculkan gangguan
musculoskelaletal.
Gangguan
sistem
musculoskeletal
merupakan maslah besar dalam suatu industri yang disebabkan
oleh (1) tempat kerja yang tidak mewadahi (2) aktivitas yang
bersifat repetitive (3) desain alat dan peralatan yang tidak
sesuai (4) organisasi kerja yang tidak efisien (5) jadwal
istirahat yang tidak teratur (6) sikap kerja yang tidak alami.
Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
dengan berprinsip pada ergonomik adalah salah satu bentuk
upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat,
bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat
mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi
dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja
menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi
pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses
produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada
akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Penyakit
Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan
petugas kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia
belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka
kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju
(dari beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan
peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, sering
terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta
keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja
yang meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan
alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Dalam
penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat
kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak
terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga,
masyarakat dan lingkungan disekitarnya.
II. PERUMUSAN MASALAH
Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi
kebutuan hidupnya. Dalam bekerja Keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting
untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit
atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri,
keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat
meminimalisir Kecelakaan dalam kerja adalah tenaga
kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk
menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat
memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari
pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
Berdasarkan permasalahan diatas dipandang sangat perlu
dilakukan suatu penelitian mengenahi penerapan istirahat aktif

secara ergonomic partisipatori pada pekerja di perkampungan
industri kecil Penggilingan Cakung Jakarta Timur agar beban
kerja dan gangguan musculoskeletal bisa diminimumkan dan
konsekuensinya, produktivitas kerja bisa ditingkatkan
Pengukuran beban kerja digunakan untuk mengetahui kapasitas
kerja seseorang dan membandingkannya dengan beban
pekerjaan. Ketidaksesuaian antara kapasitas kerja dengan
beban kerja dapat menimbulkan kelelahan atau kehilangan
konsentrasi sehingga menyebabkan kesalahan dalam
bekerja.Untuk itu perlu dilakukan analisis beban kerja
berdasarkan kriteria fisiologi.
III. PENGUKURAN KERJA DENGAN METODE FISIOLOGI
Kerja fisik adalah kerja yang memerlukan energy fisik
manusia sebagai tenaga (power). Kerja fisik disebut juga
“manual operation” dimana performa kerja sepenuhnya akan
tergantung pada manusia yang berfungsi sebagai sumber
tenaga (power) ataupun pengendali kerja. Kerja fisik juga
dapat dikonotasikan dengan kerja berat atau kerja kasar
selama periode kerja berlangsung. Dalam kerja fisik, konsumsi
energi merupakan faktor utama yang dijadikan tolak ukur
penentu berat/ringannya suatu pekerjaan. Kerja fisik akan
mengakibatkan perubahan fungsi pada alat-alat tubuh yang
dapat dideteksi melalui:
a. Konsumsi oksigen
b. Denyut jantung
c. Peredaran udara dalam paru-paru
d. Temperatur tubuh
e. Konsentrasi asam laktat dalam darah
f. Komposisi kimia dalam darah dan air seni
g. Tingkat penguapan
h. Faktor lainnya
Kerja fisik akan mengeluarkan energy yang berhubungan
erat dengan konsumsi energi. Konsumsi energi pada waktu
kerja biasanya ditentukan dengan cara tidak langsung, yaitu
dengan pengukuran:
a. Kecepatan denyut jantung
b. Konsumsi oksigen
Penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan dua
metode objektif, yaitu metode penilaian langsung dengan cara
mengukur energi yang dikeluarkan melalui asupan oksigen
selama bekerja dan metode pengukuran tidak langsung dengan
cara menghitung denyut nadi selama kerja, berdasarkan
frekuensi denyut nadi dapat dijawab berbagai pertanyaan
ergonomik. Hal ini disebabkan karena denyut nadi merupakan
refleksi dari proses reaksi (strain) terhadap stressor yang
diberikan kepada tubuh. Dengan demikian dapat diketahui
kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan tuntutan
tugas pekerjaan yang dilakukan serta tingkat keselarasan yang
mempengatuhi nilai produktivitasnya. Selanjutnya Christensen
dan Granjean menjelaskan bahwa salah satu pendekatan untuk
mengetahui berat ringannya beban kerja adalah dengan
menghitung nadi kerja, konsumsi oksigen, kapasitas ventilasi
paru, dan suhu inti tubuh. Kategori berat ringannya beban
kerja yang didasarkan pada variabel metabolisme, respirasi,
suhu tubuh dan denyut nadi dapat dilihat pada table 1.
Tabel 1 Kategori Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi
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Kategori Beban Kerja
Sangat Ringan
Ringan
Sedang
Berat
Sangat Berat
Sangat Berat Sekali

Denyut Nadi
(denyut/min)
60-60
75-100
100-125
125-150
150-175
>175

IV. PENILAIAN BEBAN KERJA BERDASARKAN DENYUT NADI
KERJA
Pengukuran denyut nadi kerja selama bekerja merupakan
suatu metode cardiovascular strain. Salah satu peralatan yang
dapat digunakan untuk menghitung denyut nadi adalah
telemetri dengan menggunakan rangsangan Electro Cardio
Graph (ECG). Apabila peralatan tersebut tidak tersedia, maka
dapat dicatat secara maual memakai stopwatch dengan metode
10 denyut. Dengan metode tersebut dapat dihitung denyut nadi
kerja sebagai berikut:
(2.6)
 denyut  10 denyut


 menit 

DN 

wp

 60

Dimana:

DN  Denyut nadi
wp  Waktu pengamatan
Kepekaan denyut nadi terhadap perubahan pembebanan
yang diterima cukup tinggi. Denyut nadi akan segera seirama
denga perubahan pembebanan, baik yang berasal dari
pembebanan mekanik, fisik, maupun kimiawi. Grandjean
(1993) juga menjelaskan bahwa konsumsi energi sendri tidak
cukup untuk mengestimasi beban kerja fisik. Beban kerja fisik
tidak hanya ditentukan oleh jumlah kJ yang dikonsumsi, tetapi
juga ditentukan oleh jumlah otot yang terlibat dan beban
statios yang diterima serta tekanan panas lingkungan kerjanya
yang dapat meningkatkan denyut nadi. Berdasarkan hal
tersebut maka denyut nadi lebih mudah dan dapat untuk
menghitung indeks beban kerja.
Denyut nadi untuk mengestimasi beban kerja fisik terdiri
dari beberapa jenis yang didefinisikan oleh Grandjean (1993):
a. Denyut nadi istirahat adalah rerata denyut nadi sebelum
pekerjaan dimulai.
b. Denyut nadi kerja adalah rerata denyut nadi selama
bekerja
c. Nadi kerja adalah selisih denyut nadi istirahat dan
denyut nadi kerja
Manuaba (1996) menentukan klasifikasi beban kerja
berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan
dengan denyut nadi maksimum karena beban cardiovascular
(cardiovascular load = %CVL) yang dihitung dengan rumus
sebagai berikut:
100  DNK  DNI (2.7)
%CVL 
DNmaks  DNI

Dimana:
DNK  Denyut nadi kerja
DNI  Denyut nadi istirahat

DNmaks  Denyut nadi maksimum
Denyut nadi maksimum adalah:

1.Laki-laki = 220 - umur
2.Wanita = 220 - umur
Dari hasil perhitungan %CVL tersebut kemudian
dibandingkan dengan klasifikasi sebagai berikut (International
Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2002) :
- X<30%
= acceptable level
- 30<X<60%
= moderate level
- 60<X<100%
= high level
- X>100%
= intolerable high level
A. Analisis Beban Kerja
Menurut Heizer dan Render (1996:98), beban kerja
adalah jumlah waktu yang diperlukan rata-rata tenaga kerja,
untuk mengerjakan aktivitas kerja khusus dalam kondisi kerja
yang normal, atau dengan kata lain standar tenaga kerja dapat
digunakan untuk menetapkan jumlah personil, agar mampu
menghasilkan produksi yang diharapkan perusahaan.
Fakor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal
dari luar tubuh pekerja seperti tugas-tugas (task), organisasi
kerja,dan lingkungan kerja.Sedangkan faktor internal beban
kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh seperti
faktor somatic (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi,
kondisi kesehatan, dan sebagainya) dan faktor psikis
(motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan
sebaganya).
B. Pengertian Analisis Beban Kerja
Menurut Koamrudin (1996), analisis beban kerja adalah
proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang
digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu
pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis
beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah
personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja
yang tepat dilimpahkan seorang petugas (Adilkurnia, 2010).
Dalam analisis beban kerja, sebuah aplikasi job analysis,
analisis beban kerja adalah suatu proses pengidentifikasian,
penghitungan optimal, dan kesimpulan dari jenis dan satuan
kerja serta jumlah rata-rata satuan kerja yang dibuthkan oleh
seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan (Wrestedian,
2009).
Analisis beban kerja merupakan salah satu subbagian
dalam melakukan perancangan kerja. Dalam ergonomi, prinsip
dalam perancangan kerja adalah dengan tetap menjaga agar
demand pekerjaan kurang dari kapasitas manusia. Analisis
beban kerja ini banyak digunakan diantaranya dalam
penentuan kebutuhan pekerja (man power planning), analisis
ergonomi, analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
hingga perencanaan penggajian, dan sebagainya (Adipradana,
2008).
C. Hasil dan Manfaat Analisis Beban Kerja
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, analisa beban kerja dapat menghasilkan informasi
berupa:
a. Efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan
efisiensi unit kerja;
b. Prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit ;
c. Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
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D. Perhitungan Analisis Beban Kerja
Perhitungan analisis beban kerja setidaknya dapat dilihat
dari tiga aspek, yakni fisik, mental, dan penggunaan waktu.
Aspek fisik meliputi perhitungan beban kerja berdasarkan
kriteria–kriteria fisik manusia. Aspek mental merupakan
perhitungan beban kerja dengan mempertimbangkan aspek
mental (psikologis). Sedangkan pemanfaatan waktu lebih
mempertimbangkan aspek penggunaan waktu untuk bekerja.
Secara umum, beban kerja fisik dapat dilihat dari dua sisi,
yakni sisi fisiologis dan biomekanika. Sisi fisiologis melihat
kapasitas kerja manusia dari sisi fisiologi tubuh, meliputi
denyut jantung, pernapasan, dan lain-lain. Sedangkan
biomekanika lebih melihat kepada aspek terkait proses
mekanik yang terjadi pada tubuh, seperti kekuatan otot, dan
sebagainya. Perhitungan beban kerja berdasarkan pemanfaatan
waktu bisa dibedakan antara pekerjaan berulang (repetitif) atau
pekerjaan yang tidak berulang (non-repetitif). Pekerjaan
repetitif biasanya terjadi pada pekerjaan dengan siklus
pekerjaan yang pendek dan berulang pada waktu yang relatif
sama, contohnya adalah operator mesin di pabrik pabrik.
Sedangkan pekerjaan non-repetitif mempunyai pola yang
relatif tidak menentu, seperti pekerjaan administratif, tata
usaha, sekretaris, dan pegawai pegawai kantor pada umumnya
(Adipradana, 2008).
V. PENGUKURAN BEBAN PEKERJA DENGAN METODE
FISIOLOGI
A. Pengukuran Denyut Nadi Kerja
Pengukuran denyut nadi dilakukan jam 7.30 WIB (sebelum
bekerja), jam 08.30 WIB, 09.30 WIB, dan 11.30 WIB (seteleh
bekerja). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat
bantu stopwatch dan stetoskop. Hasil pengukuran denyut nadi
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Pengukuran Denyut Nadi Pekerja 1
pekerja

d. Jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit;
dan
e. Standar norma waktu kerja.
Sedangkan dalam Analisis Beban Kerja, Sebuah Aplikasi
Job Analysis, dengan kita mengetahui dan menghitung
beban kerja dan penggunaan tenaga kerja yang optimal,
maka manfaat yang kita peroleh adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui jumlah optimal dan komposisi sumber daya
manusia yang diperlukan secara keseluruhan.
b. Mengetahui ketepatan jumlah sumber daya manusia pada
pekerjaannya.
c. Mengetahui tingkat efektifitas jumlah sumber daya
manusia di setiap unit organisasi.
d. Dapat digunakan sebagai pedoman formasi kerja dalam
pelaksanaan mutasi, rotasi, dan bahkan promosi sumber
daya manusia.
e. Dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kebutuhan
pelatihan bagi sumber daya manusia yang belum atau tidak
efektif pada pekerjaannya.
f. Dapat digunakan sebagai pedoman manajemen puncak
dalam menentukan keputusan dalam pelaksanaan program
re-strukturisasi sumber daya manusia (Wrestiandi, 2009).

1

2

3

4

5

6

DNI
Hari

Umur
Tahun

Ratarata

DNK (detik)
(detik)
7.3

8.3

9.3

10.3

11.3

(detik)

1

29

8.45

7,18

6,34

5,29

5,23

6,01

2

29

8.68

7,24

6,55

5,52

5,45

6,19

3

29

8.75

7,76

6,45

5,23

5,15

6,15

4

29

8.36

7,78

6,80

5,55

5,22

6,34

5

29

8.77

7,68

6,23

5,54

5,31

6,19

1

23

8,57

7,45

6,52

5,41

5,18

6,14

2

23

8,88

7,24

6,48

5,63

5,32

6,17

3

23

8,74

7,80

6,87

5,78

5,45

6,48

4

23

8,73

7,54

6,34

5,48

5,17

6,13

5

23

8,53

7,23

6,56

5,28

5,15

6,06

1

27

8,63

7,32

6,65

5,35

5,12

6,11

2

27

8,55

7,56

6,42

5,57

5,37

6,23

3

27

8,54

7,35

6,23

5,88

5,30

6,19

4

27

8,89

7,66

6,57

5,63

5,32

6,30

5

27

8,89

7,13

6,31

5,41

5,24

6,02

1

25

8,63

7,13

6,69

5,21

5,10

6,03

2

25

8,77

7,44

6,55

5,48

5,33

6,20

3

25

8,46

7,83

6,90

5,45

5,11

6,32

4

25

8,74

7,75

6,79

5,41

5,27

6,31

5

25

8,88

7,35

6,53

5,29

5,17

6,09

1

27

8,75

7,33

6,46

5,63

5,24

6,14

2

27

8,64

7,54

6,29

5,54

5,39

6,19

3

27

8,88

7,33

6,12

5,90

5,34

6,17

4

27

8,45

7,23

6,34

5,28

5,21

6,02

5

27

8,76

7,24

6,36

5,41

5,26

6,06

1

28

8,73

7,23

6,56

5,28

5,13

6,05

2

28

8,36

7,68

6,58

5,33

5,17

6,19

3

28

8,75

7,31

6,30

5,25

5,20

6,02

4

28

8,74

7,75

6,79

5,41

5,27

6,31

5

28

8,68

7,76

6,12

5,45

5,33

6,17

Keterangan:
DNI : Denyut Nadi Istirahat
DNK : Denyut Nadi Kerja
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Tabel 3. Kategori Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi
Denyut Nadi
Kategori Beban Kerja
(denyut/min)
Sangat Ringan
60-60
Ringan
75-100
Sedang
100-125
Berat
125-150
Sangat Berat
150-175
Sangat Berat Sekali
>175

Tabel 5. Hasil Perhitungan Denyut Nadi pekerja 6 Metode 10 Denyut
DNI
(Denyut/
menit)
8.3

9.3

10.3

11.3

1

71,01

83,57

94,64

113,42

114,72

101,59

2

69,12

82,87

91,60

108,72

110,09

98,32

3

68,57

77,32

93,02

114,72

116,50

100,39

4

71,77

77,12

88,24

108,11

114,94

97,10

5

68,42

78,13

96,31

108,30

112,99

98,93

1

70,01

80,54

92,02

110,91

115,83

99,82

2

67,57

82,87

92,59

105,57

112,78

98,70

3

68,73

79,58

94,64

109,49

116,05

99,94

Sumber : International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2002

4

68,65

76,92

87,34

103,81

110,09

94,54

B. Perhitungan Denyut Nadi
Hasil dari data waktu 10 denyut nadi pekerja kemudian
dimasukkan kedalam persamaan 10 Denyut (metode 10
denyut) sehingga diperoleh denyut nadi pekerja setiap denyut
per menit (denyut/menit).

5

70,34

82,99

91,46

113,64

116,60

101,15

1

Sumber : Eko Nurmianto 2003

Tabel 4. Tabel Cardiovascular Level
%CVL
Level Beban Kerja
X<30%
acceptable level
30<X<60%
moderate level
60<X<100%
high level
intolerable high
X>100%
level

2

98,83

1

69,53

81,97

90,23

112,15

117,19

100,38

2

70,18

79,37

93,46

107,72

111,73

98,07

3

70,26

81,63

96,31

102,04

113,21

98,30

4

67,49

78,33

91,32

106,57

112,78

97,25

5

67,49

84,15

95,09

110,91

114,50

101,16

3

= 8.45

Rata-Rata

10 denyut
 60  71,01
8,45

Dari perhitungan diatas, denyut nadi karyawan 1 pada saat
belum bekerja adalah 71,01 denyut per menit.

4

2. Perhitungan Denyut Nadi Kerja (DNK) contoh untuk
pekerja1
DNK (detik)

99,27

Rata-Rata

10 denyut
 denyut 
Denyut Nadi 
 60

menit
waktu
perhitungan




DNK (denyut/menit)

Rata-Rata

1. Perhitungan Denyut Nadi Istirahat (DNI), untuk pekerja 1 :
DNI (detik

pekerja

7.3

RataRata
(denyut/
menit)

Hari

1

69,52

84,15

89,69

115,16

117,65

101,66

2

68,42

80,65

91,60

109,49

112,57

98,58

3

70,92

76,63

86,96

110,09

117,42

97,77

4

68,65

77,42

88,37

110,91

113,85

97,64

5

67,57

81,63

91,88

113,42

116,05

100,75

1

68,57

81,86

94,34

106,57

114,50

99,32

2

69,44

79,58

95,59

108,30

111,32

98,65

3

67,57

81,86

98,04

101,69

112,36

98,49

4

71,01

82,99

94,34

113,64

115,16

101,53

5

68,49

82,87

94,64

110,91

114,07

100,62

Rata-Rata

= 7.18

10 denyut
 denyut 
Denyut Nadi 
 60

 menit  waktu perhitunga n

99,03

5

10 denyut

 60  83,57
7,18

99,28

Rata-Rata

Dari perhitungan diatas, didapatkan denyut nadi pekerja 1
pada saat setelah bekerja pada jam 08.30 adalah 83,57 denyut
per menit. Setelah dilakukan perhitungan menyeluruh,
diperoleh hasil seperti pada table dibawah ini:

99,72

1

68,73

82,99

91,46

113,64

116,96

101,26

2

71,77

78,13

91,19

112,57

116,05

99,48

3

68,57

82,08

95,24

114,29

115,38

101,75

4

68,65

77,42

88,37

110,91

113,85

97,64

5

69,12

77,32

98,04

110,09

112,57

99,51

6

Rata-Rata

99,93

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa rentang denyut
nadi ke6 pekerja yaitu antara 99,27 – 99,83 denyut per menit
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dengan rata-rata yaitu 99,93 denyut per menit. Jadi dapat
disimpulkan bahwa beban pekerjaan yang dikerjakan oleh ke 6
pekerja masuk pada rentang 75 - 100 masuk pada kategori
beban kerja ringan. (Eko Nurmianto, 2003).

Hari

DNI
(denyut/
menit)

DNK
(denyut/
menit)

DN
maks
(denyut/
menit)

CVL
(%)

4

67,49

97,25

193

23,71

5

67,49

101,16

193

26,83

Tabel 6. Rekapitulasi Denyut Nadi Pekerja
Denyut Nadi
(denyut/menit)
99,27
98,83
99,03
99,28
99,72
99,93
99,34

1
2
3
4
5
6
Rata-Rata

Keterangan
Beban kerja ringan
Beban kerja ringan
Beban kerja ringan
Beban kerja ringan
Beban kerja ringan
Beban kerja ringan
Beban kerja ringan

C. Perhitungan Cardiovasculer Load (CVL)
Pada pekerja 1
Denyut Nadi Maksimum (DN maks) = 220 – umur
Denyut Nadi Maksimum (DN maks) = 220 - 29 = 191

Rata-Rata

pekerja 4

Pekerja

DNK
(denyut/
menit)

DN
maks
(denyut/
menit)

CVL
(%)

1

71,01

101,59

191

25,49

2

69,12

98,32

191

23,95

3

68,57

100,39

191

25,99

4

71,77

97,10

191

21,25

5

68,42

98,93

191

24,90

pekerja 1
pekerja 2

Rata-Rata

24,32

1

70,01

99,82

197

23,48

2

67,57

98,70

197

24,06

3

68,73

99,94

197

20,17

4

68,65

94,54

197

24,33

5

70,34

101,15

197

24,32

pekerja 3

Rata-Rata

23,27

1

69,52

100,38

193

24,99

2

70,18

98,07

193

22,71

3

70,26

98,30

193

22,84

101,66

195

25,61

2

68,42

98,58

195

23,83

3

70,92

97,77

195

21,64

4

68,65

97,64

195

22,94

5

67,57

100,75

195

26,04

pekerja 5

24,01

1

68,57

99,32

193

24,71

2

69,44

98,65

193

23,63

3

67,57

98,49

193

24,65

4

71,01

101,53

193

25,02

5

68,49

100,62

193

25,80
24,76

1

68,73

101,,26

192

26,39

2

71,77

99,48

192

23,05

3

68,57

101,75

192

26,88

4

68,65

97,64

192

23,50

5

69,12

99,51

192

24,72

Keterangan

acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level

pekerja 6

DNI
(denyut/
menit)

69,52

Rata-Rata

Tabel 7. Hasil Perhitungan Cardiovascular Load pekerja
Hari

1

Rata-Rata

100  DNK  DNI  100  101,59  71,01
%CVL 

 25,49%
DN maks  DNI
191  71,01

Dari hasil perhitungan, didapatkan hasil Cardiovascular
Load (CVL) sebesar 25.49%. Setelah dilakukan perhitungan
menyeluruh, diperoleh hasil seperti pada tabel dibawah ini dan
hasil CVL dikelompokkan sesuai dengan standar rekomondasi
untuk melihat ambang batas yang telah ditentukan level beban
kerjanya.

24,22

Rata-Rata

24,91

Keterangan

acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level
acceptable
level

VI. KESIMPULAN
1) Berdasarkan denyut nadi, bahwa beban pekerja 1 yang
berusia diantara 29 tahun memiliki jenis kelamin pria,
termasuk kedalam kategori ringan dengan denyut nadi
99,27 denyut/menit ini termasuk dalam kategori beban
kerja ringan dengan klasifikasi 75-100 denyut/menit dan
dengan perhitungan cardiovascular didapatkan hasil
24,32%. Hasil ini termasuk dalam kategori acceptable
level dengan klasifikasi % CVL< 30%.
2) Pada pekerja 2 dengan usia 23 tahun jenis kelamin pria,
dengan 98,83 denyut nadi/menit masuk dalam katagori
beban kerja ringan dengan klasifikasi 75-100 denyut/menit
seddangkan cardiovaskulernya berada pada kondisi 24,22
% termasuk dalam acceptable level, sesuai klasifikasi
%CVL
3) Pada pekerja 3 usia 27 tahun pria dengan 99,03
denyut/menit masuk dalam katagori beban kerja ringan
dengan klasifikasi 75-100 denyut/menit sedangkan
cardiovaskulernya berada pada kondisi 24,22 % termasuk
dalam acceptable level, sesuai klasifikasi %CVL.
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4) Pada pekerja 4 usia 25 tahun jenis kelamin pria dengan
99,03 denyut/menit masuk dalam katagori beban kerja
ringan dengan klasifikasi 75-100 denyut/menit sedangkan
cardiovaskulernya berada pada kondisi 24,01 % termasuk
dalam acceptable level, sesuai klasifikasi %CVL.
5) Pada pekerja 5 usia 27 tahun jenis kelamin pria dengan
99,72 denyut/menit masuk dalam katagori beban kerja
ringan dengan klasifikasi 75-100 denyut/menit sedangkan
cardiovaskulernya berada pada kondisi 24,76 % termasuk
dalam acceptable level, sesuai klasifikasi %CVL.
6) Pada pekerja 6 Usia 28 jenis kelamin pria dengan 99,93
denyut/menit masuk dalam katagori beban kerja ringan
dengan klasifikasi 75-100 denyut/menit sedangkan
cardiovaskulernya berada pada kondisi 24,91 % termasuk
dalam acceptable level, sesuai klasifikasi %CVL.
7) Berdasarkan denyut nadi, bahwa beban pekerja rata rata
dengan berusia diantara 23 tahun sampai 29 tahun dan
memiliki jenis kelamin pria, termasuk kedalam kategori
ringan dengan denyut nadi 99,34 denyut/menit ini
termasuk dalam kategori beban kerja ringan dengan
klasifikasi 75-100 denyut/menit dan dengan perhitungan
cardiovascular didapatkan hasil 24,35%. Hasil ini
termasuk dalam kategori acceptable level dengan
klasifikasi %CVL<30%. Sesuai dengan rekomondasi dari
International Journal of Occupational Safety and
Ergonomics 2002.
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Abstrak—Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sangat
membantu untuk dapat digunakan dalam pengumpulan data,
manajemen, dan analisis sehingga dapat dibuat keputusan yang
tepat untuk memecahkan suatu masalah. Namun masih ada
kelemahan SIK yaitu pengembangannya masih desentralisasi.
Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pertukaran data. Selain
itu, data yang dilaporkan menggunakan formulir kertas dan
dikirim melalui fax atau surat. Untuk mengatasi masalah ini,
ditawarkanlah teknologi Semantic Web. Semantic Web adalah
representasi dari data World Wide Web (www). Semantic
Web dapat digunakan untuk pertukaran data melalui Web
yang dapat diakses oleh orang lain. Data dapat diperoleh
dengan mengakses melalui URI (Universal Resource
Identifier)
Kata Kunci— Syarat Semantic Web, SIK, pertukaran
informasi kesehatan
I. PENDAHULUAN
Data kesehatan adalah bagian penting dalam pelayanan
kesehatan dan pemusnahan penyakit menular. Data
dikumpulkan, disimpan, dan harus mudah diakses oleh semua
pemangku kepentingan dalam bentuk Sistem Informasi
Kesehatan (SIK). Hal ini sangat penting bagi negara yang
memiliki banyak masalah kesehatan. Misalnya, Afrika Selatan
memiliki masalah dengan penyebaran HIV/AIDS, Mozambik
dengan angka kematian bayi tertinggi di dunia, dan India
dengan populasi yang besar [2].
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sangat membantu karena
dapat digunakan dalam pengumpulan data, manajemen, dan
analisis sehingga dapat dibuat keputusan yang tepat untuk
memecahkan suatu masalah. Misalnya, berdasarkan data
kelahiran, dapat diperkirakan jumlah bayi yang akan
diimunisasi dan dapat membandingkan data kelahiran dari
beberapa daerah, informasi tentang daerah mana saja yang
memiliki angka kelahiran tertinggi. Oleh karena itu pemerintah
dapat memprioritaskan daerah dengan angka kelahiran
tertinggi. Tindakan dari pemerintah yang cepat dapat dilakukan
berdasarkan informasi dari SIK untuk mengurangi tingkat
kematian bayi [2]. Selain itu, SIK juga dapat membantu
dalam pengambil keputusan yang dapat mengukur apakah
kebijakan dan program bekerja, sesuai dengan tujuan yang
telah ditentukan [3].
Namun, masih ada kelemahan pada SIK ini. Salah satunya
adalah karena pengembangan SIK masih desentralisasi. Oleh

karena itu pertukaran data antara institusi kesehatan masih sulit
untuk dilakukan. Selain itu, data dilaporkan menggunakan
formulir kertas dan dikirim melalui faks atau surat [6].
Untuk mengatasi kelemahan SIK ini dibutuhkan teknologi
baru dalam berbagi data. Dimana teknologi baru ini mampu
menyediakan data secara langsung dan dapat di akses oleh
semua orang. Teknologi yang ditawarkan adalah Semantic
Web.
II. LANDASAN TEORI
Sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki SIK. SIK
memberikan dasar bagi manajemen berbasis bukti untuk
meningkatkan proses pengambilan keputusan. SIK memastikan
perampingan pengumpulan data, analisis data, penggunaan
informasi dan kualitas data[8]. Namun pentingnya SIK tidak
dipahami dengan baik khususnya oleh pemerintah di negaranegara berkembang. Hal ini dilakukan tanpa berkoordinasi
dengan Pusat Data dan Informasi (PDI) di Kementerian
Kesehatan [8]. Penerapan sistem tersebut akan menyebabkan
kelebihan data, format dan standar yang variasi. Ini akan
menghalangi integrasi data dalam mendukung penelitian dan
keputusan kesehatan masyarakat [6].
Pengembangan SIK di Afrika Selatan adalah salah satu
contoh yang terdesentralisasi (Gambar 1). Sistem seperti akan
mempersulit pertukaran data maka diperlukan SIK yang
terpusat [2, 3]. Carlson [3] menyalahkan donor sebagai pihak
yang bertanggung jawab atas informasi kesehatan yang telah
diberikan

Gambar 1. Sistem informasi yang ada dan harapan di Afrika Selatan [2].
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Jaringan Sistem Kesehatan (JSK) yang didukung Penilaian
SIK pada tahun 2007 telah mengidentifikasi beberapa
kelemahan di SIK yang perlu diperkuat. Dua di antaranya
adalah
[8]:
- Menyelaraskan sistem pengumpulan data antara berbagai
program untuk mengurangi duplikasi, pemantauan dan
penilaian kinerja HIS.
- Kualitas data Promosi: menetapkan standar data, data
yang divalidasi dan penggunaan Nomenklatur standar
seperti yang ada di Pusat Data dan Informasi (PDI), 10
untuk penyakit diagnostik dan klasifikasi sistem
Oleh karena itu salah satu strategi Sistem Informasi
Kesehatan Nasional (SIKN) yang ditetapkan oleh WHO
adalah megintegrasi SIK yang ada [8]. Investasi di sistem
informasi dapat bermanfaat ganda, diantaranya adalah [3]:
- Membantu dalam mengambil keputusan untuk
mendeteksi dan mengontrol munculnya dan masalah
kesehatan yang endemik, memantau
kemajuan
kesehatan, dan mempromosikannya;
- Memberdayakan individu dan masyarakat agar tepat
dan mudah memahami terkait dengan informasi
kesehatan, dan mendorong peningkatan kualitas jasa
kesehatan;
- Memperkuat bukti untuk kesehatan yang efektif
berdasarkan kebijakan
III. METODE YANG DIUSULKAN
SIK masih memiliki kelemahan dalam hal keberadaan
datanya yang tidak terhubung/desentralisasi satu sama lain. Hal
ini disebabkan oleh kesulitan dalam pertukaran data. Ada cara
baru untuk bertukar data. Hal ini dapat dilakukan dengan
membiarkan data secara langsung diakses oleh orang lain.
Teknologi baru yang diusulkan adalah Semantic Web yang
bertujuan untuk berbagi data kesehatan
Definisi resmi dari Semantic Web Dunia Wide Web
Consortium (W3C) adalah representasi dari Data di World
Wide Web (www). Semantic Web tidak menggantikan
teknologi Web saat ini tetapi sifatnya melengkapi. Semantic
Web merupakan teknologi teratas/terkini Web saat ini. Dimana
teknologi Semantic Web menghasilkan informasi yang dapat
dibaca dan diproses oleh mesin [1, 4], maka lebih cerdas dari
Web saat ini. Perbedaan lainnya adalah bahwa Web saat ini
memberikan dokumen dan dapat diakses kepada orang lain di
Web karena menggunakan alamat (URI ; Universal Resource
Identifier). Sementara Semantic Web menerbitkan data pada
Web yang dapat diakses oleh orang lain. Data tersebut juga
diakses dengan menggunakan URI, tetapi URInya tidak
terhubung ke Halaman Web. Dapat link ke sumber datanya
[5]. Jadi, dengan menggunakan Semantic Web, pengguna
dapat mengumpulkan data yang diberikan oleh orang lain dan
menggunakannya sesuai yang inginkan. Semantic Web dapat
digunakan untuk berbagi data, termasuk data kesehatan.
Masing-masing pihak hanya perlu membuat situs Web
Semantic dan menghubungkan satu sama lain
Semantic Web terdiri dari tiga lapisan yaitu: XML, RDF,
RDF Schema dan Ontologi. XML adalah tingkat yang paling
bawah. Hal ini memungkinkan untuk penyediaan metadata ke

halaman Web. Di atas XML adalah RDF, yang merupakan
model data dasar untuk menulis pernyataan sederhana tentang
obyek Web (sumber data). Sementara tingkat diatasnya adalah
RDF Schema yang menyediakan pemodelan primitif untuk
mengatur obyek Web ke hierarki [1]. RDF Schema biasanya
tidak memecahkan semua masalah maka kita perlu ontologi.
XML singkatan dari eXtensible Markup Language. Markup
merujuk pada dokumen yang tidak untuk dicetak. Sedangkan
bahasa markup adalah deskripsi tentang bagian mana dari
dokumen/ konten, yang merupakan markup[7]. Dalam XML,
pengguna dapat membuat sendiri tags seperti HTML. XML
sebenarnya metabahasa universal untuk mendefinisikan
markup. Namun, tidak menyediakan cara apapun tentang
semantik (makna) data [1]. Oleh karena itu dibutuhkan RDF
RDF (Resource Data Framework) adalah bahasa untuk
model data. Data dimodelkan menggunakan tiga subjek properti - objek. Model ini biasanya direpresentasikan sebagai
grafik di mana subjek dan objek adalah node dan properti
adalah busur. Data merupakan sumber model sesuai yang
diinginkan. Contoh mahasiswa, dokter, pasien, rumah sakit, dll
Sumber data diwakili oleh URI (Universal Resource Identifier).
Sebuah URI dapat menjadi URL (Uniform Resource Locator).
Dalam rangka untuk membuat kosakata yang digunakan dalam
RDF secara umum, maka kosakata standar yang harus
digunakan. Dublin Core (dc) dan Teman Teman (tt) adalah dua
contoh kosakata standar
Pemanfaatan URI dan kosa kata standar memungkinkan
Semantic Web data dan model data yang menghubungkan
secara langsung dan tepat dihubungkan bersama melalui Web
sendiri. RDF hanya model data. Hal ini tidak bisa
mendefinisikan baru kelas, sifat, hubungan antara sumber
daya, properti dan kelas hierarki. RDF Schema memiliki ini
kemampuan. Hal ini sebenarnya deskripsi kosakata bahasa. Ini
adalah ekstensi semantik RDF. Ini menyediakan mekanisme
untuk menggambarkan kelompok sumber daya yang terkait
dan hubungan antara sumber daya [9]. Hal ini dapat
menentukan kosakata tertentu yang dapat digunakan oleh
RDF. di lain kata-kata, RDF Schema mekanisme menyediakan
tipe dasar sistem yang akan digunakan dalam model RDF.
Jenis sistem itu sendiri menggunakan istilah standar, seperti
Class dan subClassOf. RDF Schema cukup primitif sebagai
pemodelan bahasa untuk Web. Banyak model yang diinginkan
primitif yang hilang. Oleh karena itu kita perlu ontologi untuk
membuat sistem lebih cerdas. Ontologi mendefinisikan konsep
dan hubungan yang digunakan untuk menggambarkan dan
mewakili bidang pengetahuan [5]. Ontologi menyediakan fitur
yang tidak disediakan oleh RDF Schema seperti ruang lingkup
sifat, disjointness kelas, pembatasan kardinalitas, dll.
IV. PEMBAHASAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Dalam rangka memberikan gambaran dari sistem yang
diusulkan, di bawah ini penulis menyajikan contoh tentang
bagaimana data dapat dihubungkan menggunakan Semantic
Web. Contoh ini diambil dari [5]
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(a)

Gambar 4 Menghubungkan berdasarkan data yang sama

Jika ada sejumlah besar situs Web Semantic dihubungkan
satu sama lain maka akan dibuat jaringan Web Semantic yang
besar. Jaringan seperti sudah ada dan disebut Linking Open
Data (LOD) cloud (Gambar 5) [5]

(b)
Gambar 2

(a) data toko buku Sederhana dan (b) Grafik model masingmasing data [5]

Misalkan kita memiliki data seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 2a. Hal ini dapat dirubah menjadi grafik RDF
(Gambar 2b). Misalkan ada data lain seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 3a dan grafik RDF pada Gambar 3b. Dapat
dilihat, data yang dimiliki sama dengan ISBN 0-00-651409-X.
Oleh karena itu, kedua grafik dapat dihubungkan seperti
ditunjukkan pada Gambar 4 dengan menggunakan URI. Setiap
data yang diberikan URI pasti unik. Oleh karena itu URI yang
sama mengacu pada data yang sama juga
Gambar 4 LOD awan Juli 2009 [5]

(a)

(b)

Gambar 3

(a) Data toko buku dan (b) model grafik masing-masing [5].

Untuk dapat berbagi data, apa yang harus dilakukan adalah
masing-masing lembaga kesehatan mengembangkan sistem
Semantic Web. Setiap sistem harus link ke sistem orang lain.
Dengan melakukan ini, data dalam sistem Semantic Web dapat
diambil dari setiap sistem Semantic Web yang terkait. Oleh
karena itu, dengan menggunakan Semantic Web, yang terpusat
sistem SIK tidak diperlukan lagi
Namun sebelum mengembangkan Semantic Web yang
berisi data penyakit, kita harus memastikan bahwa kosakata
standar pada kesehatan telah ada. Jika tidak, kosakata harus
dikembangkan terlebih dahulu. Ini adalah tanggung jawab
masyarakat untuk menyediakannya. Contoh kosakata standar di
bidang kesehatan adalah ontologi kanker dari National Cancer
Institute di Amerika Serikat. Untuk kosakata yang umum,
Unified Medical Language System yang mengintegrasikan 100
kosakata biomedial dan klasifikasinya [1]. Kosakata yang
diperlukan untuk memastikan bahwa siapa pun
yang
mengembangkan Semantic Web akan menggunakan kosakata
yang sama. Jika tidak ada kosakata standar, maka semua orang
akan menggunakan kosakata yang berbeda untuk menyatakan
hal yang sama. Ini akan mengurangi kekuatan Semantic Web.
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Untuk menggunakan kekuatan Semantic Web, setiap situs
harus menggunakan kosakata yang sama

RDF Schema seperti ruang lingkup properti, joint kelas,
pembatasan kardinalitas, dll

V. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sangat membantu,
karena digunakan dalam pengumpulan data, manajemen, dan
analisis sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat untuk
memecahkan masalah. Namun masih ada kelemahan pada
SIK, karena perkembangan SIK masih didesentralisasikan.
Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pertukaran data.
Selain itu, data dilaporkan menggunakan bentuk kertas dan
dikirim melalui fax atau surat. Untuk mengatasi masalah ini,
maka teknologi yang diusulkan menggunakan teknologi
Semantic Web teknologi. Semantic Web adalah representasi
data pada World Wide Web (www). Semantic Web dapat
digunakan untuk pertukaran data karena menerbitkan data pada
Web yang dapat diakses oleh orang lain. Data dapat diakses
dengan menghubungkan ke URI. Semantic Web terdiri dari
tiga lapisan: XML, RDF, RDF Skema, dan Ontologi. XML
singkatan dari Extensible Markup Language. XML merupakan
metabahasa universal dalam mendefinisikan markup. Resource
Data Framework (RDF) adalah bahasa untuk pemodelan data.
Data dimodelkan menggunakan tiga subjek - properti - objek.
Data adalah setiap sumber data yang akan dimodelkan.
Sumber data diwakili oleh URI. RDF Schema adalah ekstensi
semantik RDF. RDF memberikan sistem tipe dasar, seperti
Class dan subClassOf, yang akan digunakan dalam model
RDF. Ontologi menyediakan fitur yang tidak disediakan oleh

[1] Antoniou, G. and Harmelen, F. v.,2004, A Semantic Web
Primer, MIT Press
[2] Bra, J., Monterio, E., and Sahay, S., 2004, Networks of Action:
Sustainable Health Information Systems Across Developing
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index.htm.
[4] Decker, Stefan, The Semantic Web – on the RespectiveRoles of
XML
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RDF,
http://www.ontoknowledge.org/down/
IEEE00.pdf.
[5] Herman, Ivan, 2009, Introduction to the Semantic Web
(tutorial), 3rd Chinese Semantic Web Symposium, Nanjing,
China.
[6] Public Health Data Standards Consortium, 2007, Building a
Roadmap for Health Information Systems Interoperability for
Public Health.
[7] Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth dan S. Sudarshan, 2002,
Database System Concept, Fourth Edition, McGraw Hill
[8] WHO Indonesia, 2011, Health Information System,
http://www.ino.searo.who.int/en/Section4/Section36.htm
[9] W3C, 2004, RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF
Schema,
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdfschema20040210/
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Abstract— The TransJakarta transport infrastructure is aims to
reduce traffic jams in Jakarta by diverting private vehicle users to
TransJakarta. But most of people are reluctant to move to the
Transjakarta, because it can’t assure the travel time and sometimes
longer than personal vehicles. Attempts to sterilize TransJakarta
lane has been done, but still less effective. Autocracy is a prototype
of latest security system by using the RFID system combined with
the Roadblocker. The use of RFID aims to differentiate between
Trasnjakarta and other vehicles, while the use of Roadblocker aims
to keep inaccessible by other vehicles. With that combination and
controlled by a microcontroller system, the lane or bus-way can
only be used for TransJakarta. The stages are done in this
research include the study of literature, observation, designing,
manufacturing, testing, and refinement. With the Smoothness of
bus-way, TransJakarta can run with optimum speed on the lane
and more faster. If TransJakarta could be run faster and cheaper,
the people who use personal vehicles will move to TransJakarta
and it will reduce the traffic jams in Jakarta.
Keywords : Autocracy, Transjakarta, Traffic Jams, RFID,
RoadBlocker

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai kota metropolitan, Jakarta memiliki banyak
masalah, salah satunya adalah kemacetan lalu lintas di jalan
raya. Kemacetan ini timbul dikarenakan tidak seimbangnya
antara
kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan yang
melewatinya. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya mobilmobil pribadi serta kurangnya rasa kedisiplinan para pengguna
jalan. Dampak ekonomi yang timbul akibat kemacetan ini
sangat besar, mulai dari tingginya konsumsi bahan bakar,
keterlambatan distribusi barang, maupun kerugian material
lainya. Menurut Dr. Heru Sutomo dari Pusat Studi Transportasi
dan Logistik (Pustral) menyatakan bahwa saat ini kerugian
akibat kemacetan telah mencapai hampir Rp 35 triliun per
tahun, baik dari konsumsi bahan bakar yang mencapai Rp 12
triliun per tahun maupun biaya operasional kendaraan yang
mencapai Rp 23 triliun tiap tahunya.
Guna mengatasi masalah tersebut Pemprov DKI Jakarta
telah memiliki route map transportasi masal dalam bentuk
Transjakarta Busway, Subway, Monorail, maupun Mass Rapid
Transport (MRT). Dari sekian alternatif angkutan masal
tersebut, baru Transjakarta busway yang dapat direalisasikan.
Sebagai trasnportasi masal, transjakarta diharapkan mampu

menjadi transportasi yang aman, terpadu, tertib, lancar,
nyaman, ekonomis, efisien, efektif, dan terjangkau oleh
masyarakat luas. Angkutan ini dilengkapi jalur dan
infrastruktur yang dibangun khusus agar dapat menjamin
waktu tempuh yang lebih cepat.
Namun pada kenyataanya jalur bus Transjakarta yang
seharusnya diperuntukan untuk bus Transjakarta acap kali
“diserobot“ oleh pengguna jalan lain. Menurut data dinas
perhubungan, jumlah pelanggaran di jalur busway mencapai
11.859 pelanggaran. Upaya penyerobotan tersebut selain
memperlambat waktu tempuh bus Transjakarta juga dapat
berakibat fatal dalam bentuk kecelakaan. Berdasarkan data Sub
Direktorat Penegak Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya,
menunjukan tingkat kecelakaan yang cukup serius yakni 145
kasus pada tahun 2009 dan 303 kasus pada tahun 2010.
Oleh Karena itu, upaya mensterilkan jalur busway
merupakan PR besar yang harus segera dicarikan jalan
keluarnya. Upaya yang telah dilakukan, diantaranya seperti
peninggian separator busway, penjagaan petugas dan
pemasangan portal otomatis, hingga penindakan tegas dalam
bentuk penilangan ternyata belum sepenuhnya efektif. Hal
tersebut disebabkan karena, para petugas dan pengguna jalan
belum disiplin dalam menegakan aturan dan sistem yang dibuat
masih memungkinkan pengguna jalan merobos jalur bus
Transjakarta.
Upaya yang harus dilakukan adalah membuat alat yang
secara sistemik memaksa para pengguna jalan selain
transjakarta tidak dapat memasuki jalur bus Transjakarta.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi RFID sebagai akses jalan dam pemasangan
roadblocker sebagai penghalang dalam bentuk teknologi
Autocracy.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan
masalah dalam PKM KC ini adalah
“Bagaimana merancang dan membangun prototipe
Autocracy (automatic transjakarta security system) yang dapat
mensterilkan jalur bus Transjakarta dari penyerobotan
pengguna jalan lain?”
C. Tujuan
Tujuan yang diharapkan dalam Program PKM-KC ini
adalah mensterilkan jalur busway dari penyerobotan oleh
pengguna jalur lain.
D. Manfaat
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Manfaat yang diharapkan dari pembuatan Prototipe
Autocracy ini adalah dapat memberikan kepastian waktu
tempuh perjalanan Transjakarta, mengurangi resiko kecelakaan
di jalur bus Transjakarta, serta mendorong masyarakat untuk
beralih ke transportasi umum.
E. Potensi
Teknologi Autocracy merupakan terobosan baru yang
sangat cocok untuk di aplikasikan di semua koridor jalur
busway jika dibandingkan dengan semua penerapan sterilisasi
jalur bus Transjakarta yang telah diterapkan. Pemanfaatan
teknologi RFID mengakibatkan jalur bus Transjakarta tidak
dapat dilalui oleh kendaraan selain bus Trasnjakarta, kombinasi
roadblocker menjadikan jalur bus Transjakarta steril dari upaya
penerobosan secara paksa oleh kendaraan lain. Dengan begitu
bus Transjakarta dapat berjalan dengan kecepatan optimum
pada jalurnya sehingga waktu tempuh lebih cepat. Apabila bus
Transjakarta dapat berjalan lancar dan biaya yang dikeluarkan
lebih murah, maka masyarakat pengguna kendaraan pribadi
akan beralih menggunakaan Transjakarta dan hal itu akan
mengurangi kemacetan di Jakarta.
II. METODE
Metode dalam Pelaksanaan PKM-KC ini adalah
eksperimen dengan tahapan sebagai berikut :
A. Study literatur
Tahap ini melakukan kajian terhadap literatur dari berbagai
sumber baik dari media cetak maupun media elektronik untuk
dapat menelaah secara mendalam permasalahan kemacetan di
kota-kota besar termasuk Jakarta, serta berbagai penerapan
teknologi yang telah dilakukan untuk mengurai kemacetan
termasuk diantaranya upaya mensterilkan jalur bus
Transjakarta dari upaya penyerobatan paksa yang dilakukan
oleh kendaraan lain.
B. Survey Lapangan
Tahap ini melakukan survei langsung ke lokasi dengan
melakukan pengamatan secara langsung/visual berbagai
kejadian dan permasalahan yang muncul di sepanjang jalur bus
Transjakarta.
C. Perancangan alat
Tahap ini melakukan perancangan terhadap Autocracy
yang akan dibangun, perancangan dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil kajian literatur dan survei lapangan
yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Perancangan juga
memperhatikan detail kelanjutan sistem saat akan diaplikasikan
langsung di lapangan kelak termasuk berbagai kemungkinan
yang terjadi di lapangan seperti kebanjiran, listrik padam,
maupun upaya pengrusakan sistem.
D. Pembuatan alat
Pembuatan
prototipe Autocracy di laksanakan di
Laboratorium Mesin Listrik, Pengukuarn dan Kalibrasi Jurusan
Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta
dengan memakan waktu selama 5 bulan dimulai dari
pertengahan bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan
Juli.
E. Uji Coba Alat
Tahap ini melakukan uji coba terhadap prototipe Autrocacy
yang telah dibangun, ujicoba dilakukan dengan melakukan
pengukuran terhadap parameter pada setiap blok, hal ini
dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun

memiliki tingkat kehandalan yang memadai saat akan
diaplikasikan di lapangan termasuk melakukan pengujian
kekuatan alat dengan uji tumbukan dengan mobil dengan skala
yang sama.
F. Penyempurnaan
Tahap ini melakukan penyempurnaan terhadap prototipe
yang telah dibangun, upaya penyempurnaan dilakukan dengan
mempertimbangan berbagai kemungkinan yang bisa timbul di
lapangan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Studi literatur
Hasil studi literatur menunjukan bahwa berbagai penerapan
teknologi yang dilakukan seperti penjagaan petugas,
pemasangan palang otomatis hingga tindakan tegas penilangan
dari pihak kepolisian belum mampu secara efektif mensterilkan
jalur bus Tranjakarta. Studi juga menunjukkan bahwa secara
ekonomi kerugian karena kemacetan Jakarta telah menembus
angka Rp. 35 Triliun per tahun (berdasarkan data KADIN DKI
Jakarta). Pada aspek kesehatan dampak buruk akibat
kemacetan dapat menggangu kesehatan.
Hasil literatur menunjukkan bahwa penyerobotan jalur bus
trasjakarta selain berakibat pada lamanya waktu tempuh bus
transjakarta juga beresiko timbulnya kecelakaan. Berdasarkan
data Sub Direktorat Penegak Hukum Ditlantas Polda Metro
Jaya, menunjukan tingkat kecelakaan yang cukup serius yakni
145 kasus pada tahun 2009 dan 303 kasus pada tahun 2010.
Studi literatur yang dilakukan mengarahkan pada satu
kesimpulan awal bahwa penerapan teknologi sterilisasi jalur
bus Transjakarta yang telah dilakukan tidak efektif karena tidak
menggunakan sistem yang secara tidak langsung memaksa
para pengguna jalan untuk tidak menyerobot jalur bus
Transjakarta.
B. Survei Lapangan
Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa semua jalur bus
Trasnsjakarta diserobot oleh pengedara lain baik sepeda motor,
mobil pribadi maupun kendaraan umum, hal tersebut
mengakibatkan kemacetan di jalur bus Transjakarta di semua
koridor. Hasil pengamatan langsung juga menunjukkan bahwa
penyerobotan jalur bus Transjakarta telah mengaibatkan
lamanya tunggu dan waktu tempuh bus transjakarta terutama
pada jam-jam sibuk saat pagi dan sore hari waktu jam masuk
dan pulang kantor jika dibangkan dengan saat malam.
Hasil pengamatan langsung menunjukkan bahwa upaya
sterilisasi jalur bus Transjakarta dengan petugas kurang efektif
karena petugas terkadang mentolerir kendaraan lain masuk ke
jalur bus Transjakarta, termasuk masih ditemui petugas yang
malah mengarahkan kendaraan lain untuk masuk jalur bus
Transjakata saat jalur umum mengalami kemacetan parah.
C. Perancangan Sistem
Berdasarkan hasil kajian dan survei lapangan, prototipe
yang dibangun dirancang dengan skala 1 : 25, dengan
menggunakan acuan persimpangan jalur bus transjakarta.
Perancangan dibuat agar bus Transjakarta dapat melaju dengan
kecepatan normal ketika melewati persimpangan (tanpa harus
berhenti) dengan memasang lampu lalu lintas untuk putar balik
bagi pengendara jalur umum, lampu dirancang memberikan
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tanda lampu hijau saat kendaraan di jalur umum bisa berbelok
arah dan memberikan lampu warna merah yang menandakan
bahwa pengendara di jalur umum untuk berhenti sebelum putar
balik.
Perancangan dibuat dengan memasang sistem RFID yang
dikombinasikan dengan Roadblocker. Penggunaan RFID
bertujuan agar jalur Trasnjakarta dapat membedakan
Transjakarta dengan kendaraan biasa. Sedangkan penggunaan
Roadblocker bertujuan agar pintu jalur bus Tranjakarta tidak
dapat diterobos secara paksa oleh kendaraan lain. Dengan
kombinasi keduanya yang di kontrol melalui sistem
mikrokontroler, maka jalur hanya dapat digunakan untuk bus
Transjakarta.
D. Block Diagram Sistem
Cara kerja sistem Prototipe Autocracy dapat dijelaskan
melalui diagram blok sebagai berikut.
E. Cara Kerja Sistem
Berdasarkan blok diagaram sistem prototipe Autocracy di
atas, rangkaian mendapat catu daya 5V DC, 9V DC, 220V AC,
dan sumber angin. Catu daya 5V DC untuk mensupplay RF ID
reader manual dan mikrokontroler, catu daya 9V DC untuk
mensupply RF ID reader buka dan tutup otomatis, sedangkan
kompresor untuk menggerakan roadblocker. Sistem bekerja
dimulai ketika bus melewati sensor cahaya, kemudian lampu
putar balik berubah menjadi kuning dan kemudian merah.
Setelah bus melewati sensor reader RF ID lampu indikator
Autocracy menjadi hijau, kemudian valve mendapat pemicu
dari driver selenoid dan membuat angin dari kompresor bisa
menggerakan roadblocker maka bus bisa melewatinya. Ketika
sensor reader RF ID mendeteksi bus lewat, proses penutupan
roadblocker terjadi seperti pembukaan roadblocker. Dan lampu
indikator berubah menjadi merah kembali dan lampu lalu lintas
menjadi hijau. Sistem memungkinkan apabila sensor otomatis
tidak terbaca, dapat dilakukan secara manual dengan
menempelkan kartu RF ID ke sensor RF ID manual.
F. Flowchart Program
Keterangan Flowchart:
LtH = Lampu lalu lintas Hijau
LtK = Lampu lalu lintas Kuning
LtM = Lampu lalu lintas Merah
Li M = indikator Roadblocker Merah
Li H = indikator Roadblocker Hijau
RB = Raodblocker
G. Prototipe

Gambar. 1

Pada gambar 1 diatas terlihat foto prototipe Autocracy
dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Dengan
skala 1: 25 dari keadaan aslinya.
H. Hasil pengukuran
Pengukuran Catu Daya
Data hasil pengukuran 2 catu daya menunjukan bahwa
tegangan input yang diberikan ke sistem sebesar 223V AC
tegangan tersebut sesuai dengan spesifikasi catu daya yang di
buat yakni sebesar 200 V- 250 V AC. Sedangkan tegangan
yang dihasilkan sebesar 9,13 V DC dan 4,98 VDC, tegangan
tersebut sudah sesuai dengan tegangan yang di butuhkan oleh
sistem yakni 9- 12 VDC dan 4,5- 5V DC.
RF ID
Data hasil pengukuran tersebut menunjukan bahwa ketika
sensor RF ID membaca tegangan keluaranya sebesar 4,75V
DC dan ketika tidak membaca menghasilkan tegangan keluaran
sebesar 5,75V DC. Sedangkan sensor RF ID manual
menghasilkan tegangan keluaran sebesar 2,81V DC ketika
membaca dan 3,37V ketika tidak membaca. Selanjutnya
Driver Selenoid
Driver selenoid mendapat dua buah sumber tegangan,
4,98V DC dan 223V AC. Dengan kedua sumber tegangan ini
driver slenoid dapat bekerja. Input driver ini berasal dari
keluaran port mikrokontroler dengan tegangan 4,83V DC
ketika berlogika high dan sebesar 0,05V DC ketika berlogika
low.
Mikrokontroler
Berdasarkan data pengukuran diatas, mikrokontrol
mendapat sumber tegangan sebesar 4,98V DC tegangan
tersebut
sudah
cukup
memenuhi
tegangan
kerja
mikrokontroler. Sedangkan tegangan keluaran mikrokontroler
sebesar 0,01 - 0,05V DC untuk logika low, dan sebesar 4,82 4,96V DC untuk logika high.
Pengukuran Lampu Lalu Lintas
Berdasarkan data pengukuran diatas, tegangan masukan
pada lampu sebesar 4,95V DC ketika meyala dan 0,03 - 0,04V
DC ketika mati.
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Pengukuran Jarak Pembacaan Sensor RF ID
Berdasarkan data hasil pengukuran,
pembacaan sensor RF ID sejauh 4,5cm.

optimal

kemungkinan pengrusakan fisik, pemadaman fisik, serta respon
sistem terhadap kecepatan busway pada jalur persimpangan.
.

Pengukuran Keseluruhan Sistem
Berdasarkan data pada tabel diatas, ketika mobil biasa dan
bus melewati jalur busway reader RF ID tidak merespon,
sehingga roadblocker masih dalam kondisi tertutup, namun saat
bus transjakarta melewati busway, RF ID merespon dan
roadbloker dapat bekerja (membuka dan menutup).
Berdasarkan dari semua data diatas Prototipe Autocracy dapat
mensterilkan jalur bus Transjakarta karena dengan pemasangan
alat ini, jalur bus Transjakarta hanya bisa di buka dan ditutup
oleh transjakarta saja.

Ucapan terimakasih diberikan kepada pihak pihak yang
telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung,
selama proses studi, survei, perancangan, pembuatan prototipe
autocracy : (1) Dirjen Dikti, kementrian pendidikan dan
kebudayaan, (2) Civitas Universitas Negeri Jakarta, (3)
Orangtua dan Dosen Pembimbing serta berbagai pihak yang
tidak dapat disebutkan satu persatu
.

jarak

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat maka dapat
disimpulkan bahwa saat bus transjakarta mendekati
persimpangan sistem sensor telah berhasil mendeteksi
keberadaan bus, dan merubah lampu lalu lintas bagi jalur
umum dari hijau menjadi berwarna merah, sehingga pada saat
bus transjakarta akan melewati persimpangan semua kendaraan
pada jalur biasa yang akan memutar balik dipaksa berhenti. Hal
tersebut menunjukan bahwa sistem telah berhasil melakukan
pengamanan dari kemungkinan kecelakaan bagi kendaraan di
jalur umum, pada saat akan melakukan putar balik di
persimpangan jalur bus Transjakarta.
Pada saat bus transjakarta mendekati roadblocker
(penghalang), sistem sensor RF ID telah berhasil mendeteksi
keberadaan bus, untuk kemudian membuka roadblocker dan
merubah lampu indikator dari warna merah menjadi warna
hijau. Sistem juga berhasil memberikan akses bagi bus
trasnjakarta untuk memasuki jalur busway dengan
menggunakan kartu manual saat sensor otomatis tidak
berfungsi.
Selain itu, prototipe yang telah dibagun juga telah
memperhitungkan faktor faktor lain, seperti kebanjiran,
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Abstract— Penelitian ini bertujuan menentukan persentase
penurunan daya poros dan torsi poros yang disebabkan tegangan
tidak seimbang, menentukan persentase peningkatan rugi daya dan
suhu isolasi , dan persentase penurunan kecepatan putaran pada
tegangan tidak seimbang, dan menentukan kerugian industri yang
disebabkan motor induksi tiga fasa beroperasi pada tegangan tidak
seimbang. Dalam pengujian laboratorium, dibuat simulasi
tegangan tidak seimbang sebagai masukan motor induksi tiga fasa.
Pada beban nominal konstan, tegangan tidak seimbang dibuat
bervariasi dengan persentase ketidakseimbangan mulai dari 0
hingga 5 %. Data yang diperoleh dari pengujian laboratorium
berupa data arus rotor tidak seimbang, daya masukan dan
kecepatan putaran, dan data dari industri berupa data tegangan
masukan, daya keluaran, efisiensi dan kecepatan putaran. Data
tegangan dan arus tidak seimbang dianalisis dengan menggunakan
metode komponen simetri. Hasil penelitian menunjukkan pada
ketidakseimbangan tegangan 1 %, rugi daya meningkat 5,01 %,
suhu isolasi meningkat 2º C; kecepatan putaran, daya poros, dan
torsi poros menurun masing-masing 0,7, 6,89 dan 6,92 %, dan
umur isolasi berkurang dari 86000 jam menjadi 75000 jam. Pada
ketidakseimbangan tegangan 5 %, rugi daya meningkat 34,26 %,
suhu isolasi meningkat 50º C; kecepatan putaran, daya poros dan
torsi poros menurun masing-masing 4,79, 29,07 dan 29,14 %, dan
umur
isolasi
berkurang
menjadi
2500
jam.
Pada
ketidakseimbangan tegangan 0,61 % di industri pakan ternak ayam
PT.Charoen Pokphand Indonesia Makassar, rugi daya motor
meningkat 2,65 kW, biaya tenaga listrik
meningkat Rp
11.938.070 per tahun, hasil produksi berkurang 612 ton dan
kerugian akibat berkurangnya hasil produksi Rp 306.000.000 per
tahun.
Kata kunci---industri, ketidakseimbangan tegangan, motor
induksi tiga fasa.

I. PENDAHULUAN
Diperkirakan 80 % motor listrik yang digunakan industri
diseluruh dunia pada saat ini merupakan motor induksi tiga
fasa [1]. Motor induksi tiga fasa ini banyak digunakan sebagai
penggerak alat-alat produksi, memutar pompa, fan, konveyor
dan lain-lain, karena mempunyai konstruksi sederhana, kokoh,
harga lebih murah, dan mudah pemeliharaannya [2]. Pada
umumnya motor induksi tiga fasa di industri di Indonesia
memperoleh pasokan daya listrik dari sumber tegangan tiga
fasa PLN. Sumber tegangan tiga fasa ini dimanfaatkan baik
untuk mengoperasikan beban satu fasa seperti lampu

penerangan, pemanas dan lain-lain, maupun beban tiga fasa
seperti motor induksi tiga fasa secara bersama-sama. Beban
satu fasa ini cenderung menyebabkan sistem pembebanan tidak
seimbang
karena beban-beban satu fasa mempunyai
karakteristik, faktor daya dan waktu pengoperasian yang
berbeda-beda [1].
Akibatnya terjadi ketidakseimbangan
tegangan pada beban tiga fasa, yaitu tegangan pada ketiga fasa
tidak seimbang atau tidak sama besar. Ketidakseimbangan
tegangan ini berpengaruh secara langsung terhadap kinerja
motor induksi tiga fasa, seperti kecepatan putaran, daya poros
dan torsi poros menjadi menurun, konsumsi daya listrik dan
suhu isolasi motor menjadi meningkat [3].
Mengingat tegangan tidak seimbang pada motor induksi
tiga fasa ini menimbulkan dampak yang merugikan, baik
secara teknik maupun ekonomi, NEMA (National Electrical
Manufacturers Association) memberikan batasan, yakni
ketidakseimbangan tegangan yang diizinkan hanya sampai
dengan 1 % tanpa derating (penurunan daya keluaran motor)
dan maksimum 5 % dengan derating [4].
II. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan standar IEC (International Electrotechnical
Commission), persentase ketidakseimbangan tegangan, Fv (%)
dari tegangan tiga fasa tidak seimbang ditentukan dengan
metode komponen simetri,
dan dinyatakan sebagai
perbandingan antara tegangan urutan negatif, Va2 (V) dengan
tegangan urutan positif, Va1 (V) [1], yaitu :

Fv  (Va2 ) /(Va1 ) x100 %

(1)

Tegangan urutan negatif dan tegangan urutan positif
ditentukan berdasarkan data tegangan pada fasa a, Va (V),
tegangan pada fasa b, Vb (V), dan tegangan pada fasa c, Vc
(V), yaitu :
Va1  1 / 3(Va  aVb  a 2Vc )
Va 2  1 / 3(Va  a 2Vb  aVc )

dengan :
a = 1
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a2 = 1

 240 = -05 - j 0,866

komponen urutan negatif, dan daya poros Psh (kW) serta torsi
poros Tsh (N-m) yang dihasilkan dinyatakan dengan :

Tegangan masukan tidak seimbang pada motor induksi tiga
fasa menyebabkan timbulnya arus rotor urutan positif dan
urutan negatif. Jika arus rotor pada masing-masing fasa
dinyatakan dengan Ira, Irb dan Irc, arus rotor urutan positif, Ir1
(A) dan arus rotor urutan negatif, Ir2 (A) ditentukan sebagai
berikut :
I r1  1/ 3( I r a  aI r b  a 2 I r c )

Psh  3(1  s)(I r ' ) 2 ( Rr / s)
 3(1  s)

Tsh 

(2)

I r 2  1 / 3( I r a  a 2 I r b  aI r c )

Motor induksi tiga fasa yang dioperasikan pada tegangan
tidak seimbang ini akan menghasilkan daya poros dan torsi
poros urutan positif dan urutan negatif secara bersama-sama
dan saling berlawanan [1]. Jika dinyatakan daya poros urutan
positif adalah Psh1, daya poros urutan negatif adalah Psh2, torsi
poros urutan positif adalah Tsh1, torsi poros urutan negatif
adalah Tsh2 dan resistansi rotor per fasa adalah R2 (Ω), maka
daya poros total, Psh (kW) dan torsi poros total Tsh (N-m)
ditentukan sebagai berikut :

Psh  Psh1  Psh 2
Tsh  Tsh1  Tsh 2

(3)



Slip s pada (3) dan (4) diperoleh dari perbedaan relatif antara
kecepatan putaran sinkron, ns (rpm) dengan kecepatan putaran
rotor, nr (rpm), yaitu :

s  (1  nr / ns )

( Rth  Rr / s)  ( X th  X r )
2

(5)
2

3
( I r ' ) 2 ( Rr / s)
ws
3(Vth ) 2 ( Rr / s)

(6)

ws [(Rth  Rr / s) 2  ( X th  X r ) 2 ]

Pada (5) dan (6), Ir’ (A) adalah arus rotor per fasa dilihat dari
sisi stator, Rr (Ω) dan Xr (Ω) adalah resistansi dan reaktansi
rotor per fasa dilihat dari sisi stator. Jika dinyatakan tegangan
masukan per fasa dengan V1 (V), resistansi stator per fasa
dengan R1 (Ω), reaktansi stator per fasa dengan X1 (Ω), dan
reaktansi magnetisasi dengan Xm (Ω), maka tegangan ekivalen
Thevenin, Vth (V), resistansi ekivalen Thevenin, Rth (Ω), dan
reaktansi ekivalen Thevenin, Xth (Ω) ditentukan sebagai
berikut :

Vth 

jX m
V1
R1  j ( X 1  X m )

Z th 

jX m ( R1  jX1 )
 Rth  jX th
R1  j ( X1  X m )

(4)

 (3 / ws ) R2 [ I r12 / s  I r 2 2 /( 2  s )]

Vth 2 ( Rr / s)

Daya keluaran, Po (kW) yang diberikan kepada beban
mekanik adalah selisih antara daya poros dengan rugi rotasi,
Pfw (kW), yaitu :
Po = Psh - Pfw

Jika frekuensi sumber tegangan disimbolkan dengan f (Hz)
dan jumlah kutub adalah p, maka kecepatan sudut sinkron ws
(rad/sec) pada (4) dinyatakan dengan :

ws  2ns  4 ( f / p)
Pada kondisi tegangan tidak seimbang ini komponen
tegangan urutan negatif membangkitkan fluks medan putar
yang melawan putaran rotor, sehingga kecepatan putaran dan
torsi poros menjadi menurun [5]. Akibatnya arus yang
mengalir menjadi lebih besar dibandingkan arus nominal
karena seolah-olah motor mendapat beban tambahan. Arus
yang lebih besar ini menyebabkan rugi daya dan suhu isolasi
menjadi meningkat, sedangkan efisiensi motor menjadi
menurun.
Salah satu bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah membandingkan daya poros dan torsi
poros yang dihasilkan motor pada tegangan tidak seimbang
dengan daya poros dan torsi poros yang dihasilkan motor pada
tegangan seimbang. Pada tegangan seimbang, tidak terdapat

Jika dinyatakan Pi (kW) adalah daya masukan,  nm (%)
adalah efisiensi nominal, Pls (kW) adalah peningkatan rugi
daya, maka faktor pembebanan motor, Lf, dan efisiensi,  (%)
ditentukan sebagai berikut :

Lf 

Pi
Po / nm

  ( Po / Pi ) x100%  [1  ( Pls / Pi )]x100%
Jika dinyatakan  ls (%) adalah efisiensi akibat peningkatan
rugi daya, maka peningkatan rugi daya listrik atau peningkatan
konsumsi daya listrik motor, Pls (kW) sebagai akibat
penurunan efisiensi dinyatakan dengan :

Pls  Po Lf (100 /  ls  100 /  nm )

(7)

Peningkatan kerugian tenaga listrik, Hls (kWh) karena
efisiensi menurun selama waktu operasi dalam satu tahun, top
(hours) adalah :
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H ls  Pls xt op

(8)

Jika biaya tenaga listrik dinyatakan dengan Rp/kWh,
peningkatan
biaya tenaga listrik per tahun, CSTls (Rp)
adalah :

CSTls  H ls xRp / kWh

(9)

Hubungan empiris antara persentase ketidakseimbangan
tegangan, Fv (%) dengan peningkatan suhu isolasi motor, 
( ) dinyatakan sebagai berikut :
  2 x( Fv ) 2

(10)

Peningkatan suhu ini sangat mempengaruhi umur isolasi
motor, terutama pada waktu motor beroperasi pada beban
penuh. Pada umumnya motor induksi tiga fasa yang
dioperasikan di industri mempunyai isolasi belitan kelas B dan
kelas F. Hubungan grafis antara umur isolasi motor (dalam
ribuan jam) dengan peningkatan suhu motor (dalam ºC)
ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini.

PRDub  (nub / nbl ) xPRDbl

(11)

Jika harga hasil produksi dinyatakan dengan Rp/kg, kerugian
yang terjadi karena proses produksi berlangsung
pada
tegangan tidak seimbang, CSTub (Rp) ditentukan sebagai
berikut :

CSTub  ( PRDbl  PRDub ) xRp / kg

(12)

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium dan industri.
Dalam penelitian laboratorium didesain suatu simulasi
tegangan tidak seimbang sebagai tegangan masukan motor.
Diagram blok penelitian laboratorium ditunjukkan pada
gambar 2 berikut ini.
Tegangan
masukan

Motor
belitan

Instrumen

Torsi
beban

Instrumen

Gambar 2. Diagram blok penelitian

Gambar 1. Hubungan grafis antara umur isolasi

Gambar 1. Hubungan grafis antara umur isolasi dengan peningkatan suhu
isolasi motor.

Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa setiap peningkatan
suhu isolasi 10 oC, umur isolasi motor berkurang 50 %. Pada
ketidakseimbangan tegangan 3 %, suhu isolasi meningkat 18
o
C dan umur isolasi motor berkurang hampir 75 %
dibandingkan umur isolasi motor pada saat beroperasi
dengan tegangan seimbang nominal.
Jika hasil produksi berkaitan langsung dengan kecepatan
putaran motor, maka dalam rentang waktu tertentu penurunan
kecepatan putaran menyebabkan penurunan hasil produksi.
Jika dinyatakan kecepatan putaran pada tegangan seimbang
(balance) nominal adalah nbl` (rpm), kecepatan putaran pada
tegangan tidak seimbang (unbalance) adalah nub (rpm), dan
hasil produksi pada tegangan seimbang adalah PRDbl (kg),
maka hasil produksi pada tegangan tidak seimbang, PRDub
(kg) adalah :

Tegangan masukan motor induksi tiga fasa (motor belitan)
1 kW ini merupakan tegangan variabel dari masing-masing
fasa keluaran tiga buah ototransformator satu fasa yang
terhubung secara bintang. Tegangan keluaran masing-masing
ototransformator diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh
beberapa variasi ketidakseimbangan tegangan masukan
motor sesuai dengan kebutuhan penelitian tanpa mengabaikan
kondisi keamanan motor. Tegangan masukan ototransformator
per fasa 220 V, dan tegangan keluarannya per fasa 0 – 250 V.
Adapun simulasi beban motor diatur dengan mengatur setting
skala 0 – 5 kg pada torsi pengereman hingga mencapai beban
nominal motor, dan setting beban nominal ini dijaga konstan
selama pengujian motor, baik pada tegangan seimbang
nominal maupun pada tegangan tidak seimbang. Data yang
diperoleh dari pengujian laboratorium ini berupa data
tegangan masukan seimbang nominal, beberapa variasi
tegangan masukan tidak seimbang, arus rotor, daya masukan
dan kecepatan putaran.
Dalam penelitian laboratorium ini dilaksanakan juga
pengujian tanpa beban, pengujian rotor tertahan dan pengujian
metode volt-amper untuk memperoleh data parameter motor
dan rugi daya konstan. .
Dalam penelitian ini tegangan masukan motor yang tidak
seimbang dikonversi menjadi persentase ketidakseimbangan
tegangan, arus rotor tidak seimbang dikonversi menjadi arus
rotor urutan positif dan urutan negatif untuk menentukan daya
poros dan torsi poros dengan menggunakan metode komponen
simetri.
Adapun data yang diperoleh dari penelitian industri adalah
data tegangan masukan, daya keluaran nominal, faktor daya,
efisiensi dan kecepatan putaran dari keseluruhan motor
induksi tiga fasa yang beroperasi dalam proses produksi. Data
ini digunakan untuk menentukan dampak ekonomi yang
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dialami industri apabila motor induksi tiga fasa beroperasi
pada tegangan tidak seimbang.

pada tabel 2. Hasil analisis daya poros dan torsi poros pada
tegangan tidak seimbang ini disajikan pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3 Daya poros dan torsi poros pada

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

tegangan tidak seimbang

Parameter listrik motor induksi tiga fasa 1 kW per fasa
masing-masing adalah resistansi stator 7,241 Ω, resistansi
rotor 0,795 Ω, reaktansi bocor stator 8,95 Ω, reaktansi bocor
rotor dilihat dari sisi stator 8,95 Ω, resistansi rotor dilihat dari
sisi stator 5,14 Ω dan reaktansi magnetisasi 111,85 Ω. Rugi
rotasi 0,036 kW, daya keluaran konstan 1 kW dan kecepatan
putaran sinkron 1500 rpm.
A. Persentase Ketidakseimbangan Tegangan
Berdasarkan data tegangan masukan per fasa, ditentukan
persentase ketidakseimbangan tegangan motor induksi tiga
fasa dengan menggunakan (1) sebagaimana ditunjukkan pada
tabel 1 berikut ini.

Fv (%)

nr (rpm)

Psh (kW)

Tsh (N-m)

0
1
2
3
4
5

1421
1411
1399
1389
1377
1353

1,031
1,054
1,085
1,103
1,107
1,110

6,92
7,13
7,40
7,58
7,68
7,83

Pada kecepatan putaran yang sama, daya poros dan torsi poros
yang dihasilkan motor pada tegangan seimbang nominal yang
ditentukan dengan menggunakan (5) dan (6) ditunjukkan pada
tabel 4 berikut ini.

Tabel 1 Persentase ketidakseimbangan tegangan

Tegangan masukan
per fasa (V)
Va

Vb

Vc

220
223
225
205
200
190

220
220
215
207
200
200

220
215
210
225
225
225

Tabel 4 Daya poros dan torsi poros pada

Va1
(V)

Va2
(V)

Fv
(%)

220,00
219,33
216,67
212,33
208,33
205,00

0
2,33
4,41
6,36
8,33
10,1

0
1
2
3
4
5

B. Arus Rotor Urutan Positif dan Negatif
Berdasar data arus rotor per fasa pada setiap persentase
ketidakseimbangan tegangan, ditentukan arus rotor urutan
positif dan urutan negatif dengan menggunakan (2)
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

FV
(%)
0
1
2
3
4
5

Arus rotor urutan positif dan urutan negatif

Arus rotor per fasa
(A)
Ira
Irb
Irc
4,90
5,33
5,89
6,28
6,64
7,31

4,90
5,31
5,81
6,26
6,73
7,58

4,89
5,20
5,49
5,70
5,95
6,44

Ir1
(A)

Ir2
(A)

4,90
5,28
5,73
6,08
6,44
7,11

0,00
0,04
0,12
0,19
0,25
0,34

tegangan seimbang

nr (rpm)

Psh (kW)

Tsh (N-m)

1421
1411
1399
1389
1377
1353

1,035
1,132
1,240
1,322
1,412
1,565

6,95
7,66
8,47
9,09
9,79
11,05

Hasil analisis pada tabel 4 dan tabel 5 diatas menunjukkan
bahwa pada ketidakseimbangan tegangan 1 %, daya poros dan
torsi poros masing-masing 1,054 kW dan 7,13 N-m pada
kecepatan putaran 1411 rpm. Pada kecepatan putaran yang
sama pada tegangan seimbang nominal, daya poros dan torsi
poros yang dihasilkan motor masing-masing 1,132 kW dan
7,66 N-m, atau terjadi penurunan daya poros dan torsi poros
masing-masing 6,89 dan 6,92 %. Pada ketidakseimbangan
tegangan 2 %, daya poros dan torsi poros menurun masingmasing 12,50 dan 12,63 %, dan pada ketidakseimbangan
tegangan 5 %, daya poros dan torsi poros menurun masingmasing 29,07 dan 29,14 %. Dengan demikian, makin tinggi
ketidakseimbangan tegangan, daya poros dan torsi poros yang
dihasilkan motor makin menurun.
D. Peningkatan Rugi Daya dan Penurunan Efisiensi.
Persentase peningkatan rugi daya dan penurunan efisiensi
motor pada tegangan tidak seimbang dengan daya keluaran
motor 1 kW konstan, ditunjukkan pada tabel 5 berikut ini.
Tabel 5 Persentase peningkatan rugi daya dan efisiensi

C. Daya Poros dan Torsi Poros
Daya poros dan torsi poros pada tegangan tidak seimbang
dengan ketidakseimbangan 0 sampai dengan 5 % `(persentase
ketidakseimbangan
tegangan
maksimum
yang
direkomendasikan NEMA), ditentukan dengan menggunakan
(3) dan (4) berdasarkan data kecepatan putaran dan arus rotor

Fv
(%)
0
1
2
3

Pi
(kW)
1,359
1,377
1,396
1,418

Sistem Manufaktur II-126

Pls
(kW)
0,359
0,377
0,396
0,418

Peningkatan
rugi daya (%)
0
5,01
10,31
16,16

 ls (%)
73,584
72,622
71,633
70,522

Prosiding Seminar Nasional Rekayasan Material, Sistem manufaktur dan Energi

4
5

1,446
1,482

0,446
0,482

24,23
34,26

69,156
67,476

Pada tabel 5 terlihat, pada ketidakseimbangan tegangan 1 %,
rugi daya meningkat dari 0,359 kW menjadi 0,377 kW atau
meningkat 5,01 %, dan efisiensi menurun 0,962 % dari
73,584 % menjadi 72,622 %. Pada ketidakseimbangan
tegangan 5 %, rugi daya meningkat 34,26 % dan efisiensi
menurun 6,108 %. Jadi makin tinggi ketidakseimbangan
tegangan, rugi daya makin meningkat dan efisiensi motor
makin menurun.
E. Peningkatan Suhu, Umur Isolasi dan Derating
Peningkatan suhu isolasi motor pada setiap persentase
ketidakseimbangan tegangan ditentukan dengan menggunakan
(10), dan umur isolasi ditentukan secara grafis berdasarkan
gambar 1.
Dalam penelitian ini, motor induksi tiga fasa yang
digunakan mempunyai isolasi kelas B dengan
suhu
maksimum yang dizinkan 130 ºC. Dalam operasi normal pada
beban nominal, suhu operasi motor 80 ºC dan suhu sekeliling
(ambient) sekitar 30 ºC, sehingga suhu isolasi motor 110 ºC
dan umur isolasi motor 86000 jam
Peningkatan suhu, suhu isolasi dan umur isolasi motor pada
setiap persentase ketidakseimbangan tegangan ditunjukkan
pada tabel 6 berikut ini.
Tabel 6 Peningkatan suhu, suhu isolasi dan umur isolasi

Fv Peningkatan
(%) suhu (º C)
0
0
1
2
2
8
3
18
4
32
5
50

Suhu isolasi
(ºC)
110
112
118
128
142
160

Umur isolasi
(jam)
86000
75000
48000
22000
9000
2500

Pada tabel 6 terlihat pada ketidakseimbangan tegangan 1 %,
suhu isolasi meningkat 2 ºC
menjadi 112 ºC, dan umur
isolasi motor berkurang dari 86000 jam menjadi 75000 jam;
dan pada ketidakseimbangan tegangan 5 %, suhu isolasi
meningkat 50 ºC menjadi 160 ºC dan umur isolasi motor
berkurang menjadi 2500 jam. Jadi makin tinggi
ketidakseimbangan tegangan, suhu isolasi makin meningkat
dan umur isolasi motor makin berkurang.
Berdasarkan rekomendasi NEMA, pada ketidakseimbangan
tegangan hingga 1 %, tidak perlu dilakukan derating terhadap
daya keluaran motor, karena pengaruh peningkatan arus tidak
signifikan terhadap peningkatan suhu motor. Tetapi pada
ketidakseimbangan tegangan lebih dari 1 sampai dengan 5 %
sebagai batas toleransi ketidakseimbangan tegangan, NEMA
merekomendasikan dilakukan derating (penurunan daya
keluaran). Pada ketidakseimbangan tegangan 2 %, daya
keluaran motor diturunkan menjadi 95 %, dan pada
ketidakseimbangan 5 % , daya keluaran motor diturunkan
menjadi 77 % [7].
F. Persentase Penurunan Kecepatan Putaran

Pada tegangan tidak seimbang, kecepatan putaran motor
lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan putaran motor
pada tegangan seimbang nominal. Persentase penurunan
kecepatan putaran motor dari kecepatan putaran nominal pada
setiap persentase ketidakseimbangan tegangan ditunjukkan
pada tabel 7 berikut ini.
Tabel 7 Persentase penurunan kecepatan putaran

Fv (%)
0
1
2
3
4
5

nr (rpm)
1421
1411
1399
1389
1377
1353

Penurunan putaran (%)
0
0,70
1,55
2,25
3,10
4,79

Pada tabel 7 terlihat pada ketidakseimbangan tegangan 1 %,
kecepatan putaran menurun dari 1421 rpm menjadi 1411 rpm
atau menurun 0,7 %, dan pada ketidakseimbangan tegangan 5
%, kecepatan putaran menurun 4,79 %. Jadi makin tinggi
ketidakseimbangan tegangan, kecepatan putaran motor makin
menurun.
G. Dampak Ekonomi pada Industri
Dampak ekonomi sebagai akibat ketidakseimbangan
tegangan masukan motor induksi tiga fasa yang secara
langsung dapat dialami industri adalah meningkatnya biaya
tenaga listrik dan berkurangnya hasil produksi.
Ketidakseimbangan tegangan di industri pakan ternak ayam
PT. Charoen Pokphand Indonesia Makassar relatif kecil, yakni
hanya 0,61 %, artinya
hanya 61% dari persentase
ketidakseimbangan tegangan 1 %.
Pada tegangan nominal seimbang, daya keluaran total dari
keseluruhan motor induksi tiga fasa yang beroperasi dalam
proses produksi di industri ini 1084,670 kW dan efisiensi
nominal rata-rata 92,600 %, jadi daya masukan total 1171,350
kW dan rugi daya total 86,680 kW.
Pada ketidakseimbangan tegangan 0,61 %, rugi daya
meningkat 3,056 % dari 86,680 kW menjadi 89,330 kW dan
efisiensi menurun dari 92,600 % menjadi 92,391 %, atau rugi
daya listrik meningkat 2,650 kW dan efisiensi menurun 0,209
%. Apabila ketidakseimbangan tegangan 0,61 % di industri ini
merupakan ketidakseimbangan tegangan rata-rata dalam satu
tahun, rugi tenaga listrik selama motor beroperasi dalam
waktu 6000 jam per tahun adalah 15900 kWh. Berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011,
tarif dasar listrik untuk industri ini adalah Rp.1020/kWh pada
waktu beban puncak dan Rp.680/kWh diluar waktu beban
puncak. Waktu beban puncak berlangsung selama 5 jam
(20,83 %) dan waktu diluar beban puncak selama 19 jam
(79,17 %). Dengan menggunakan (9), diperoleh peningkatan
biaya tenaga listrik akibat ketidakseimbangan tegangan
masukan motor induksi tiga fasa di industri ini, yakni Rp
11.938.070 dalam satu tahun.
Hasil produksi industri ini sama dengan kapasitas produksi
mixer, yaitu 25 ton per jam atau 150000 ton per tahun pada
putaran nominal 1470 rpm. Pada ketidakseimbangan tegangan
0,61 %, kecepatan putaran menurun 0,427 % menjadi 1464
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rpm,
dan dengan menggunakan (11), diperoleh hasil
produksi dalam satu tahun 149388 ton, atau terjadi penurunan
612 ton. Apabila diasumsikan keuntungan industri 10 % dari
harga jual rata-rata produknya, yaitu 10 % dari Rp 5000 per
kg, maka dengan menggunakan (12) diketahui kerugian
industri akibat penurunan kecepatan putaran adalah Rp
306.000.000 dalam satu tahun.
.
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Abstract— Penulisan ini membahas tentang sebuah
konsep pencarian algoritma optimasi untuk menentukan
maksimum daya yang dapat dicapai oleh 15 blok solar
cell yang disusun menjadi satu kesatuan secara seri
sehingga akan menghasilkan kurang lebih 300 volt DC
dengan arus maksimum yang dapat dicapai adalah 3 Ampere.
Secara sederhana dapat dijelaskan proses sistem ini adalah
dengan mengubah masukan tegangan analog menjadi data
digital yang kemudian oleh mikrokontroler akan diolah
untuk mendapatkan pergerakan motor rotator kearah daya
yang paling maksimal pada saat solar cell mengikuti
pergerakan atau perpindahan posisi matahari.
Kata kunci : optimasi, daya maksimum, rotator
Abstract— This Paper discuss about searching optimum
algorithm to determine maximum power can be reach by 15
solar cell blok that are arranged in array to produce
thereabout 300 volt dc with 3 amper maximum current.
Simplify, can be explained that the system process change
analog input voltage and then by microcontroller will be
processed to get rotator movement toward where does the
sunlight position. Certainly maximum voltage could be
reached when solar cell following position of sun movement.
Key words: optimum ,maximum voltage, rotator

I. PENDAHULUAN
Pemanfaatan solar cell merupakan salah satu alternative
sumber energi yang secara luas sudah dapat digunakan dan
diaplikasikan. Pemanfaatnya sendiri disamping sebagai
backup atau cadangan dari suplay listrik utama misalnya
PLN (Perusahaan Listrik Negara) dapat juga dimanfaatkan
sebagai sumber energi utama dan bukan sebagai cadangan.
Dalam kaitanya sebagi sumber energi utama maka investasi
yang dikeluarkan menjadi sangat besar karena memang
hasil dari solar cell ini tidak cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai penyuplay utama listrik rumah tangga.
Namun dalam kasus khusus seperti tempat dengan akses
jalan yang sulit, daerah kepulauan, rambu-rambu lepas
pantai ataupun stasiun ruang angkasa meliputi satelit dan
benda buatan manusia yang mengorbit ke bumi maka tidak
ada jalan lain selain memanfaatkan solar cell sebagai
alternative energi utamanya.
Pemasangan solar cell di banyak tempat dipasang dengan
kondisi tetap tanpa mampu bergerak mengikuti posisi
matahari. Ini dikarenakan memang membuat sebuah sistem
solar cell yang dapat bergerak dan mengikuti pergerakan
matahari masih tebilang cukup mahal. Namun untuk

menghasilkan daya ataupun energi maksimum dari solar cell
hal ini perlu dilakukan.Untuk merealisasikan maksud
tersebut maka pada tulisan ini disusun suatu “Rancang
Bangun Sistem Penangkapan Energi Maksimum Pada Solar
Cell.” Tidak seperti biasanya sistem yang akan dirancang
menggunakan suatu metode scanning terhadap titik-titik
tegangan tertentu sampai diperoleh suatu keadaan maksimum
dari tegangan solar cell dan proses pencariannya menggunakan algoritma optimasi. Sistem ini memfungsikan solar
cell sendiri berlaku sebagai sensor sehingga diharapkan
akan lebih optimal dalam pencapaian energi matahari.

II. DASAR TEORI
Optimasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam
matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum
atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang,
maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus.
Ada juga yang menyebut optimasi merupakan aktivitas
untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pilihan yang
tersedia. Tujuan dari setiap keputusan adalah untuk meminimumkan usaha yang dilakukan atau memaksimumkan
keuntungan yang diperoleh. Usaha atau keuntungan tersebut secara praktek dinyatakan sebagai fungsi dengan
variable keputusan yang akan dicari nilai optimumnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak,
orang selalu melakukan optimasi untuk memenuhi
kebutuhannya. Optimasi yang dilakukan oleh masyarakat
awam lebih banyak dilandasi oleh intuisi daripada teori
optimasi.
Optimasi sangat berguna di hampir segala bidang dalam
rangka melakukan usaha secara efektif efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. Tentunya hal ini akan
sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang berorientasikan
untuk senantiasa menekan pengeluaran untuk menghasilkan
output yang maksimal. Optimasi ini juga penting karena
persaingan saat ini sudah benar benar sangat ketat. Bidang
persaingan tersebut antara lain arsitektur, data mining,
jaringan komputer, signal and image processing, telekomunikasi, ekonomi, transportasi, perdagangan, pertanian,
perikanan, perkebunan, perhutanan, dan sebagainya.
Sebagai contoh implementasi teknik optimasi ini, kita
lihat dengan mengambil cara mudah untuk mengoptimalkan
performance komputer pada saat memakai suatu program
agar berjalan lebih lancar, adalah dengan mematikan
program-program yang running namun sebenarnya tidak
diperlukan. Jika komputer kita tidak sedang membutuhkan koneksi dengan jaringan, sebaiknya semua service
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yang mendukung ataupun berhubungan dengan jaringan,
ada baiknya dimatikan. Selain itu jika kita pun tidak
terkoneksi dengan jalan masuknya virus, ada baiknya
sekalian mematikan anti virus yang sedang bekerja.
Hal ini akan membuat performance komputer kita lebih
optimal, dengan mematikan program-program yang tidak
sedang dipakai dan memakan memori.
Bidang optimasi memberikan banyak pilihan bagi
pengguna untuk menentukan teknik yang mana yang akan
dipakai untuk membentuk persaman modelnya. Metode
optimasi yang akan digunakan adalah metode optimasi
numeris yang hanya berlaku untuk suatu fungsi yang
mempunyai satu puncak (maksimum) atau satu lembah
(minimum) atau biasa disebut unimodal. Kaitannya dengan
tema bahasan tugas akhir ini yang mencari titik maksimum
tegangan solar cell, juga tidak lepas dari metode optimasi.
Disebut demikian sebab fungsi yang dicari adalah tegangan
solar cell yang akan selalu berubah nilainya terhadap sudut
yang dibentuk seperti ilustrasi grafik dibawah ini.

III. PERANCANGAN SISTEM
A. Prinsip kerja sistem
Perancangan system memberikan gambaran umum
bagaimana sistem ini dibangun.

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

Gambar 2.1 Ilustrasi Grafik Volt vs Sudut
Ket: f(x1), f(x2), f(x3), f(x4) adalah tegangan solar cell pertama,
kedua, ketiga dan keempat

Gambar 2.1 Ilustrasi pencarian titik maksimum.

Ket: D, D1-D5 = waktu pergerakan motor
D3 = 60% × D2
D4 = 60% × D3
D5 = 60% × D4

Untuk memahami diagram blokdiatas berikut diberikan
pemaparan maksud dan tujuan masing-masing blok:
1. MikrokontrolerAT89S52,
Microkontroller ini bertugas sebagai pengendali utama
Rangkaian driver penggerak relay baik yang diperuntukkan sebagai pembuka brake, penggerak motor forward
atau maju maupun penggerak motor reverse atau mundur.
Selain itu AT89S52 ini juga mengolah data masukan dari
ADC yang digunakan untuk mencari titik maksimum.
2. Mikrokontroler AT89S51
Pada prinsipnya sistem ini tidak berjalan terus menerus
untuk mencari titik maximum namun untuk beberapa
saat berhenti sampai saat tertentu sistem akan bergerak
kembali untuk melaksanakan tugasnya. Fungi jeda tersebut pada AT89S51 bertugas sebagai pewaktu atau
timer.
3. LCD display, Bertugas menampilkan informasi sesuai
dengan keinginan user ataupun pengguna sistem ini.
4. ADC 0804, Mengkonversi nilai tegangan analog menjadi
data digital yang dapat diolah oleh mikrokontroler.
5. Sensor tegangan (voltage Sensing), Tugasnya adalah
mengukur tegangan Solar Cell sehingga dapat dibaca
oleh ADC 0804.
6. Solar Cell (Solar Photovoltaic Power Modules), Sebagai
pengumpul energy matahari yang akan diubah menjadi
tegangan DC.
7. Driver Relay, Terdiri dari rangkaian transistor NPN dan
resistor pull up yang bertugas untuk memberi penguatan
terhadap logika 1 (satu) dari mikrokontroler.
8. T-2XX Tailtwister Bertugas sebagai penggerak utama
konstruksi solar cell yang dikontrol oleh driver relay.
B. Realisasi Perangkat keras
Kontruksi Solar cell
Perangkat keras disusun atas dasar lebar dan panjang
solar cell module dengan panjang 63,9cm dan lebar 65,2cm
dengan besar permodulenya 4166,28 cm2, disusun menjadi 3-
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baris 5-kolom sehingga panjang total menjadi 319,5cm dan
lebar 195,6cm seperti tampak pada gambar 3.2. Beban
permodul solar cell mencapai 5kg sehingga total menjadi
kurang lebih 75kg. Atas dasar itulah maka disusun suatu
konstruksi yang dipertimbangkan seringan mungkin namun mampu menahan beban sebesar 75Kg. Alasan seringan
mungkin dikarenakan beban akan melayang atau berdiri
diatas motor rotator sehingga beban akan bertumpu pada
motor rotator itu sendiri seperti tampak pada gambar 3.2
sebagai hasil akhir konstruksi. Disamping itu dirancang
pula bracket atau tempat kedudukan motor dc seperti
diperlihatkan pada gambar 3.2 yang akan dipakai sebagai
penggerak solar cell.

Hfe

>

5×

Ic max
Sebagai contoh, dipakai Transistor jenis TIP31 yang
mempunyai Icmax=3A. dengan Hfe max pada nilai 50
maka akan diperoleh nilai Ib (arus basis) dengan perhitungan seperti berikut ini:
Ic
3mA
Ib =
=
= 0.692mA
Hfe
50
3. Menentukan Resistor

Gambar 3.3. Resistor Basis dan Resistor Pull Up

Gambar 3.2. Kontruksi akhir Solar Cell

Perangkat Elektronika
Untuk membangun sistem ini maka diperlukan
beberapa komponen penyusun diantaranya:
1. Power supply, terdiri atas tegangan +12Volt, -12Volt,
GND, dan +5 Volt.
2. Sensor tegangan dan system ADC, bertugas sebagai
penerima atau pembaca nilai tegangan dan selanjutnya menkonversinya menjadi data digital.
3. Rangkaian Penggerak relay, terdiri dari transistor dan
relay yang dikontrol oleh mikrokontroler AT89S52.
4. Mikrokontroler, bertugas sebagai pengolah data utama
yaitu terdapat pada AT89S52 dan penghitung waktu
jeda antara pengambilan data sekarang dan berikutnya yaitu pada AT89S51.
Penggerak utama solar cell berupa sebuah transistor
dan relay yang bekerja secara sinergi dan dikontrol
langsung oleh mikrokontroler. Untuk menentukannya
maka perlu diperhatikan hal-hal berikut :
1. Menentukan Arus Beban ( Ic beban )
Arus beban ini adalah arus dengan beban berupa relay.
Dalam kasus ini dimisalkan didapat arus bebannya adalah
34.6mA. arus beban ini nantinya dijadikan acuan untuk
memilih transistor yang akan dipakai.
2. Menentukan Transistor
Transistor yang digunakan pada rangkaian driver relay
ini dijadikan switch untuk memutus dan menyambungkan aliran arus yg menuju ke relay, dengan syarat:
Ic beban < Ic max
Ic beban

R1 berfungsi sebagai pembatas arus basis TIP31, nilainya
adalah:
Vb ∙ Vbe
5V ∙ 0,858V
R1 =
=
= 6,2 KΩ
Ib
0,692 Ohm
R2 berfungsi sebagai pull up resistor, yaitu untuk menegaskan tegangan 5Volt dan membantu menyalurkan arus ke
resistor basis. Ini dilakukan dikarenakan arus keluaran dari
mikrokontroler sangat kecil sehingga perlu adanya suatu
bantuan dari luar. Besarnya nilai R2 dibebaskan asalkan
masih mampu mensupplay arus basis yang besarnya
0.692mA.

Gambar 3.4. Rangkaian Sensor tegangan dan ADC 0804

C. Realisasi perangkat Lunak
Bahasa pemrogramanya adalah BASCOM-8051 yang
merupakan program basic compiler berbasis Windows untuk
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mikrokontroler keluarga 8051 yaitu AT89C51, AT89C2051,
dan yang lainnya. BASCOM-8051 merupakan pemrograman
dengan bahasa tingkat tinggi basic yang dikembangkan dan
dikeluarkan oleh MCS Electronic.

E. Diagram alir pada AT89S51

D. Diagram alir pada AT89S52

Gambar 3.6 Flowchart pada AT89S52

Gambar 3.5 Flowchart pada AT89S52

Gambar 3.6 Flowchart sistem scanning solar cell (AT89S52)
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IV. PENGUJIAN SISTEM
Pengujian dan pengolahan data Rancang bangun system
penengkap energy maksimum pada solar cell mengunakan
perbandingan antara sudut dan tegangan ataupun sudut dan
nilai konversi ADC. Pada gambar 4.1 diperlihatkan
indikator dari peralatan kontrol motor rotator yang jarum
penunjuknya akan bergerak kekanan maupun kekiri sesuai
arah pergerakan dari rotator.

terjadi perbedaan sebesar 450 dengan melihat sudut nol
derajatnya. Dari tabel 4.2 pula dapat dilihat perkiraan
gerakan solar cell akan dimulai pada sudut 1350 di arah
timur dan berakhir di sudut 3150 di arah barat, artinya solar
cell akan bergerak sejauh 1800.
A. Analisa Kinerja Voltage Sensing
Untuk menguji kinerja voltage sensing yang akan
dilakukan disini adalah membandingkan karakteristik grafik
pengambilan data tegangan versus sudut secara manual
dan nilai konversi ADC pada LCD display versus sudut.
Artinya bila keduanya menunjukkan kecendrungan sifat
yang sama maka dapat dikatakan bahwa sensor tegangan
sudah dapat berfungsi dengan baik. Hasilnya adalah pada
pemilihan waktu yang sama grafik karakteristiknya hampir
mendekati kesamaan. Hal tersebut dapat dilihat pada posisi
sudut yang berada di rentang yang kurang lebih sama maka
baik data pengambilan manual maupun otomatis bentuk
grafiknya menyerupai.

Gambar 4.1 Meter kontrol rotator

Pada indikator meter juga terdapat penunjuk arah utara,
selatan, timur dan barat. Penunjuk arah ini pada
kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan standar
seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 dikarenakan pada
proses pemasangan awal tidak mempertimbangkan factor
kesamaan sudut dengan arah hadap solar cell. Untuk sudut
dan arah yang saat ini berlaku ditunjukkan pada tabel 4.2
yang proses penentuan arahnya membutuhkan bantuan
kompas.
Tabel 1 Sudut dan arah mata angin menurut standar berlaku
Sudut
Arah
0
Utara
90
Timur
180
Selatan
270
Barat

Gambar 4.2 Persamaan karakteristik grafik pada saat system
dijalankan manual dan otomatis sekitar pukul 17.00

Tabel 2 Sudut dan arah mata angin berdarsarkan penunjukan kompas.
Sudut
Arah
0
Barat Laut
45
Utara
90
Timur Laut
135
Timur
180
Tenggara
225
Selatan
270
Barat Daya
315
Barat

B. Analisa Kinerja Keseluruhan
Dengan menggunakan informasi grafik diatas lalu
dibandingkan dengan posisi berhenti sistem pada saat
dijalankan secara otomatis seperti yang ditunjukkan pada
table 4.2 maka dapat dilihat bagaimana sistem yang dirancang
ini apakah dapat bekerja sesuai dengan diharapkan
(optimum) atau tidak.
Matahari terbit dari arah Timur Laut (900) melintasi
Utara hingga terbenam di Barat Daya (2700), inilah kisaran
sudut saat terjadi energy maksimum yang dapat diserap oleh
solar cell.

Dari kedua tabel 1 dan table 2 dapat dilihat bahwasanya
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Tabel 3 Tabel perbandingan system dijalankan otomatis dan manual
Data
Ke-

Waktu

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

08.00
08.15
08.30
08.45
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15

Sudut Berhenti saat
Sistem Otomatis
Optimasi (derajat)
0
100
0
105
0
110
0
115
0
115
0
120
0
125
0
105
0
130
0
135
0
140
0
125
0
145
0
150
0
155
0
160
0
160
0
165
0
170
0
175
0
175
0
180
0
185
0
190
0
190
0
195
0
200
0
180
0
205
0
210
0
215
0
220
0
220
0
225

Kisaran Sudut saat
terjadi Energi
Maksimum-Manual
0
0
90 ~ 105
0
0
105 ~ 120
0
0
105 ~ 120
0
0
105 ~ 120
0
0
105 ~ 120
0
0
120 ~ 135
0
0
120 ~ 135
0
0
120 ~ 135
0
0
120 ~ 135
0
0
135 ~ 150
0
0
135 ~ 150
0
0
135 ~ 150
0
0
135 ~ 150
0
0
150 ~ 165
0
0
150 ~ 165
0
0
150 ~ 165
0
0
150 ~ 165
0
0
165 ~ 180
0
0
165 ~ 180
0
0
165 ~ 180
0
0
165 ~ 180
0
0
180 ~ 195
0
0
180 ~ 195
0
0
180 ~ 195
0
0
180 ~ 195
0
0
195 ~ 210
0
0
195 ~ 210
0
0
195 ~ 210
0
0
195 ~ 210
0
0
210 ~ 225
0
0
210 ~ 225
0
0
210 ~ 225
0
0
210 ~ 225
0
0
225 ~ 240

Dari hasil tabel 3 yang diambil dari mulai pukul 08.00
sampai pukul 16.15 terdapat 3-data yang tidak sesuai
dengan yang diharapkan ini berarti terjadi error atau
kesalahan dengan besarnya adalah 8.8%. Namun
demikian ini bukan suatu nilai mutlak kesalahan sebab jika
data diambil lebih dari satu hari maka tentunya error
kesalahan ini akan berubah. Dan kesalahan yang terjadi
tersebut juga dapat diakibatkan salah dalam pembacaan
sistem voltage sensing yang bias diakibatkan oleh solar cell
yang tidak diam setelah rotator berputar, dan juga dapat
diakibatkan berubahnya kondisi pencahayaan mata-hari
karena tertutup awan ataupun kondisi mendung.
Pergerakan arah dari rotator ketika dijalankan secara
otomatis. Nilai tegangan sudah dikonversi oleh ADC di
kolom “Nilai Konversi ADC” jadi nilai tersebut bukan
mencerminkan tegangan sesungguhnya sebab yang
dilakukan system ini adalah hanya membandingkan lebih
besar dan lebih kecil sampai ditemukan titik maksimum.
Sudut adalah posisi berhenti rotator setiap interval waktu

tertentu pada proses pencarian. Lalu arah putaran rotator
menggambarkan pergerakan sebagai hasil pengolahan
algoritma yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah
factor kali counter penghitung yaitu ketika pergerakan
rotator harus berubah arah maka lama waktu counter
penghitung perputaran harus menjadi 60% dari lama waktu
sebelumnya.

V. KESIMPULAN
Rancang bangun system penangkapan energi maksimum
pada solar cell dan juga pengolahan data hasil pengukuran di
lapangan dapat disimpulkan :
1. Sistem solar cell ataupun photovoltaic yang dirancang
untuk penangkapan energy maksimum ini dapat berkerja
optimum baik manual maupun otomatis bila posisinya
tegak lurus kearah matahari, Dengan asumsi Matahari
terbit dari arah Timur Laut (900) melintasi Utara hingga
terbenam di Barat Daya (2700), inilah kisaran sudut saat
terjadi energy maksimum yang dapat diserap oleh solar
cell.
2. Untuk mengambil tegangan solar cell dari luar dan diolah
pada ADC maka LM324 yang dibentuk menjadi differential
amplifier dapat diandalkan sebagai sensor tegangan.
3. Algoritma pencarian titik maksimum untuk penangkapan
energi maksimum berhasil diaplikasikan namun pada table
4.3 pengujian terdapat error 8.8% ( tiga dari tiga puluh
empat) dari posisi lintasan matahari.
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Abstrak
Makalah ini melaporkan metode desain sayap pesawat terbang
disingkat sayap, ditinjau dari dua aspek desain yaitu aerodinamika
dan struktur. Aspek aerodinamika pada intinya adalah metode untuk
membangun konfigurasi sayap dengan cepat untuk mendukung
program analisis CFD (Computational Fluid dynamic) berbasis
metode panel. Parameter planform sayap dan variabel desain lainnya
baik arah tali busur maupun arah bentangan sayap dapat diubah
dengan cepat menggunakan program komputer. Keluaran program
komputer ini dapat menghasilkan data masukan yang dibutuhkan oleh
program CFD. Dengan metode ini, proses pembuatan geometri,
pembuatan grid permukaan, persiapan data masukan CFD, dan proses
perhitungan karakteristik aerodinamika sayap dapat berjalan secara
simultan dan otomatis. Manfaatnya adalah penghematan waktu dan
tenaga yang dibutuhkan untuk proses desain dan analisis
aerodinamika sayap.
Keluaran program CFD berupa beban
aerodinamika dapat dijadikan masukan aspek struktur untuk
menentukan bentuk dan dimensinya. Aspek struktur pada intinya
adalah memperkenalkan hasil pengembangan FEM kasus dua
dimensi dengan pemodelan yang dikerjakan secara otomatik
menggunakan program komputer yang dapat bekerja secara simultan.
Kasus desain struktur yang diangkat dalam makalah ini adalah
struktur geodesik yang terdiri dari jaringan batang yang memenuhi
planform tertentu.
Kata kunci: Otomatisasi, optimasi, geodesik, AG , CFD, FEM

I. PENDAHULUAN
Aspek Aerodinamika
Pembuatan konfigurasi sayap, grid permukaan, dan
input CFD biasanya menghabiskan sebagian besar waktu yang
tersedia untuk desain-analisis sayap ditinjau dari aspek
aerodinamika. Konfigurasi sayap yang biasanya dipersiapkan
dengan menggunakan program gambar komersial yang
dioperasikan secara manual membutuhkan waktu cukup lama
sampai pada hasil yang siap dieksekusi oleh program CFD.

Program CFD dalam hal ini VSAERO yang dibuat
berdasarkan metode panel hanya membutuhkan grid
permukaan sayap atau sering disebut dengan surface grid.
Koordinat (x,y,z) berupa grid permukaan sayap sebagaimana
dilukiskan dalam Gambar 1.1a dapat dibuat secara otomatik
oleh program NWDU. Metode ini dapat menggantikan
program gambar komersial yang biasanya digunakan untuk
membuat konfigurasi/geometri sayap untuk keperluan input
VSAERO dalam bentuk sistem paneling. Dengan program
otomatisasi ini dapat menghemat waktu dan tenaga spesialis
aerodinamika yang bekerja dengan program CFD. Makin
kompleks sayap di desain atau makin banyak variabel desain
yang dioptimasi maka efisiensi waktu yang diperoleh dari
metode ini akan semakin besar. Dengan menggunakan metode
ini, disamping efisiensi waktu yang diperoleh, juga
memberikan kemudahan bagi desainer sayap untuk
menyiapkan geometri sayap yang diperlukan oleh program
CFD. Dengan metode ini maka peran manusia dalam proses
mempersiapkan konfigurasi sayap sampai siap untuk
dieksekusi oleh program CFD akan menjadi berkurang.

Aspek Struktur
Penggunaan FEM untuk proses desain dan analisis
struktur juga menghabiskan banyak waktu pada tahap
persiapan pembuatan modelnya. FEM komersial seperti
Nastran membutuhkan persiapan model input yang cukup
lama dengan menggunakan pre-processor Patran. Hal ini
akan menyulitkan untuk proses optimasi desain struktur
geodesik karena dibutuhkan titik-titik grid pembentuk elemen
geodesik secara otomatik sesuai dengan hasil pilihan yang
ditentukan oleh algoritma genetik.

Gambar 1.2 Skema Geodesic Wing Box [Urík, 2008]

(a)

Grid permukaan sayap

(b)

Simulasi
aliran
VSAERO

hasil

Gambar 1.1 Ilustrasi Titik-Titik Grid Pada Permukaan Sayap dan
simulasi aliran pada konfigurasi penuh pesawat terbang, [Kroo Ilan]

Batang-batang pada permukaan wing box yang membentuk
jaringan geodesik sebagaimana tampak pada Gambar 1.2,
harus dapat dibuat secara otomatik dengan program komputer
sebagai bagian dari perangkat optimasi desain struktur sayap
yang terintegrasi. Program komputer pembentuk elemen
geodesik dan juga FEM yang dapat beroperasi cepat perlu
dibuat untuk mendukung proses optimasi. Kasus sayap
sederhana tanpa taper, yang hanya terdiri dari struktur
geodesik yang dimodelkan sebagai bidang dua dimensi
ditampilkan dalam makalah ini. Hasil ini sebagai tahapan
proses pengembangan metode dan perangkat optimasi desain
struktur sayap sekaligus memperkenalkan hasil pengembangan
FEM dan pemodelannya secara otomatik.
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II. METODE DESAIN-ANALISIS SAYAP
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Aspek Aerodinamika
Langkah otomatisasi dalam desain dan analisis
aerodinamika sayap adalah diawali dengan kemampuan
perangkat lunak NWDU untuk mendefinisikan bentuk
planform apakah dalam bentuk planform referensi atau
planform aktual sebagaimana dilukiskan dalam Gambar 2.1.
Planform referensi dibutuhkan untuk mengantisipasi
terjadinya modifikasi planform aktual ketika proses desain
sayap sedang berlangsung. Beberapa parameter yang memiliki
besaran sama antara planform referensi dan planform aktual
yaitu sudut sweep di ¼ chord, luas planform (S), aspect ratio
(AR) dan panjang chord di ujung (Ct), sementara panjang
chord di root (Cr) bisa berubah.
Formula yang diterapkan untuk menghasilkan koordinat
planform adalah,

ini sudut dihedral dapat ditentukan di setiap segmen sayap
sepanjang span. Dengan metode ini, pengguna dapat meneliti
pengaruh parameter atau variabel desain satu persatu secara
terisolasi dengan menetapkan parameter atau variabel desain
yang lain sebagai konstanta. Sebagai contoh untuk meneliti
hanya pengaruh perubahan aspek rasio maka parameter yang
lain yaitu luas planfrom, taper rasio, sudut sweep, dan lokasi
tekukan (kink) dapat dibuat berharga tetap sebagaimana
dilukiskan dalam Gambar 2.2a. Begitu pula kalau meneliti
pengaruh parameter yang lain yaitu taper rasio (TR), sudut
sweep, dan lokasi kink dapat dilakukan dengan cara yang
sama, dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2.2b, 2.3a, dan
2.3b. Jumlah dan lokasi section sayap sepanjang span yang
diwakili oleh koordinat profil sayap dapat ditentukan sesuai
kebutuhan, yang biasanya berbeda untuk setiap program CFD.
Interpolasi arah chord dan span dapat dilakukan untuk
menentukan jumlah titik koordinat yang membentuk grid pada
permukaan sayap.
Distribusi twist, ketebalan dan lokasi apex profil sayap
sepanjang span dapat ditentukan menurut kebutuhan desain.
Pusat twist sepanjang chord untuk setiap profil sayap dapat
ditentukan sesuai dengan pertimbangan menyeluruh aspek
desain sayap. Ketebalan profil sayap dapat diubah berdasarkan
referensi garis chord dan garis camber

==> X

Tujuan
Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyampaikan
metode desain dan analisis sayap ditinjau dari aspek
aerodinamika dan struktur. Desain dan analisis sayap aspek
aerodinamika dilakukan dengan dukungan perangkat lunak
gabungan NWDU dan VSAERO. Desain dan analisis struktur
geodesik sayap dilakukan dengan FEM yang didukung oleh
pemodelan secara otomatik.
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Gambar 4.1c Perbandingan Planform Akibat Perubahan Taper Ratio (TR)
S = 110 Sq.M, AR = 10, Sweep(1/ 4C)=25 deg., Kink=6.25 M

Gambar 4.1b Perbandingan Planform Akibat Perubahan Aspect Ratio (AR)
S = 110 Sq. M, TR = 0.35, Sweep(1/ 4C)=25 deg., Kink=6.25 M

(a)

(b)

Gambar 2.2 Perubahan bentuk planform akibat perubahan
parameter ; (a) aspek rasio, (b) taper rasio, [Sudira, 2014]
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Gambar 4.1d Perbandingan Planform Akibat Perubahan Sudut Sweep
S = 110 Sq. M, AR = 10, TR = 0.35, Kink=6.25 M
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Gambar 4.1e Perbandingan Planform Akibat Perubahan Lokasi Kink
S = 110 Sq. M, AR = 10, TR = 0.35, Sweep(1/ 4C)=25 deg.

(b)

Gambar 2.3 Perubahan bentuk planform akibat perubahan
parameter ; (a) sudut sweep, dan (b) lokasi tekukan [Sudira,
2014]
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III. NWDU DAN VSAERO

Setelah planform terdefinisi dan juga aerofoil telah ditentukan
sesuai dengan target performa yang diharapkan maka instalasi
aerofoil ke dalam planform akan dikerjakan secara otomatis
oleh NWDU yang sekaligus menciptakan panel input yang
siap dieksekusi oleh VSAERO. Pada waktu instalasi aerofoil

NWDU adalah perangkat lunak yang dibuat oleh
penulis dalam rangka mempercepat proses perancangan sayap
dari aspek aerodinamika [Copy Right No. 022963].
Permukaan sayap (wing surface) yang biasanya dibuat secara
manual menggunakan program gambar komersial diganti
dengan NWDU yang beroperasi secara otomatis untuk
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menghasilkan data masukan program CFD VSAERO. Seorang
spesialis aerodinamika dapat berinovasi dengan leluasa untuk
mengubah geometri sayap pesawat terbang sesuai pengalaman
dan sensitifitas-nya untuk menghasilkan bentuk sayap yang
sesuai tanpa harus ketergantungan dengan program gambar
komersial. Dengan demikian seorang spesialis aerodinamika
dapat dengan cepat menghasilkan konfigurasi sayap lengkap
dengan hasil analisis aerodinamikanya. Manfaat lain
menggunakan NWDU adalah untuk menjaga konsistensi hasil
panelling dan menghindari kesalahan karena faktor kelelahan
atau kejenuhan bagi pengguna CFD.
Aspek Struktur
Pengembangan FEM bidang dua dimensi yang didukung
oleh pemodelan geometri secara otomatik adalah tahapan
pengembangan perangkat optimasi desain struktur geodesik.
Sebelum algoritma genetik dapat diterapkan dalam proses
optimasi maka FEM dan geometri untuk pemodelan struktur
secara otomatik perlu dipersiapkan terlebih dahulu.
Struktur geodesik dibuat dengan memanfaatkan
persamaan garis lurus untuk membangun jaringan batang
dengan jarak dan sudut tertentu.Untuk mencari titik potong
seperangkat garis dapat dilakukan dengan cara berikut;
y

g12

g11

dimana i adalah indeks kelompok garis dengan kemiringan a1
dan j adalah indeks kelompok garis dengan kemiringan a2 .
Setelah titik potong semua garis yang menjadi batang geodesik
dihitung selanjutnya dilakukan langkah penentuan titik potong
batang-batang geodesik dengan planform yang mewakili
bentuk permukaan sayap. Langkah akhir adalah proses
identifikasi titik (node) dan juga identifikasi elemen batang
sebagai model struktur yang menjadi input program FEM.
Program pemodelan struktur geodesik dan FEM dibuat dalam
versi MatLab dengan pertimbangan bahwa program ini akan
digunakan untuk proses optimasi algoritma genetik yang juga
menggunakan versi MatLab.
Pengembangan program FEM bidang dua dimensi
(diberi nama FEM-S3), dilakukan dengan kombinasi model
elemen bar dan Simple plane beam element, sebagaimana
dilukiskan pada Gambar 2.4.

(a) Bar element

(b) Simple plane beam element

Gambar 2.4 Model struktur pengembangan FEM 2D, [Liu y., 2003].

g21
g22

b21

d

b12

b22

d

α

x
β

dimana,
I
A
E
u&
F &M

: momen inesia penampang
: luas penampang
: modulus elastis
: displacement arah x dan y
: gaya dan momen

b11

Kombinasi axial stiffness (bar element) dan simple plane
beam element, diperoleh persamaan dalam bentuk matrik di
bawah ini, [ Liu Y., 2003].
f = ku
u = k-1f
dimana,

Tinjau dua pasang garis g11 dan g12 dengan sudut kemiringan
α dan garis g21 dan g22 dengan sudut kemiringan β.
g11 : y = a1 x + b11
g12 : y = a1 x + b12
g21 : y = a2 x + b21
g22 : y = a2 x + b22
Koordinat titik potong dari pasangan garis g11 dan garis g21
dapat dihitung dengan operasi matriks di bawah dan
menghasilkan titik potong x1 dan y1.
− a1 1 x1
b
= 11
− a2 1 y1
b21

[

( )[

]( ) ( )

x1
− a1 1
=
y1
− a2 1

]( )
−1

b11
b21

Secara lebih umum operasi tersebut di atas dapat diperluas
menjadi:

()[

xi
− a1 1
=
yi
− a2 1

]( )
−1

b1i
b j1
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(a) 2y/b = 0,03
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Gambar 3.2 Perbandingan koefisien tekanan kasus pergantian
profil sayap di bagian pangkalnya.
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Gambar 3.3 Distribusi: (a) Cl dan (b) Cl*c/CL*Cavg sepanjang span
kasus pergantian profil sayap di bagian pangkalnya
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Dengan keterbatasan media penyampaian hasil terutama
dalam bentuk gambar, dalam laporan ini tidak semua performa
NWDU dapat dibahas. Para pembaca dipersilahkan membaca
performa NWDU dalam referensi yang lain sebagaimana
tercantum dalam Daftar Pustaka. Dua konfigurasi sayap
dengan bentuk planform yang berbeda menjadi contoh kasus
dalam laporan ini. Konfigurasi sayap WS01 (Gambar 3.1a)
dan WS02 (Gambar 3.1b) memberikan ilustrasi bahwa
konfigurasi sayap yang kompleks dan sederhana dapat dibuat
dengan NWDU, yang sekaligus secara simultan dapat
terhubung dengan VSAERO untuk menghasilkan karakteristik
aerodinamikanya.
Untuk kasus pergantian profil sayap WS01 di bagian
pangkalnya, ini memberikan perbedaan koefisien tekanan
yang siginifikan sebagaimana dilukiskan pada Gambar 3.2a.
Walaupun profil sayap yang diganti hanya pada bagian
pangkalnya saja, tetapi pengaruhnya terhadap distribusi
tekanan dialami sepanjang span sayap tersebut. Hal ini
dibuktikan oleh Gambar 3.2b yang diambil pada lokasi 2y/b =
0,68 masih menunjukkan perbedaan koefisien tekanan yang
cukup signifikan. Akibat dari perubahan distribusi tekanan
sepanjang span, menyebabkan distribusi beban aerodinamika
Cl dan Cl*c/CL*cavg juga mengalami perubahan sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 3.3a dan 3.3b.
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Gambar 3.4 Perbandingan koefisien tekanan sepanjang span sayap
WS02.
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Gambar 3.1 Gambar tiga dimensi potongan sayap
hasil NWDU.
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(b) Cl*c

Gambar 3.5 Perbandingan beban sepanjang span sayap WS02.

Untuk kasus sayap sederhana tanpa taper dengan profil
sama sepanjang span memberikan koefisien tekanan
sebagaimana dilukiskan pada Gambar 3.4. Sudut serang yang
lebih besar menghasilkan distribusi Cl dan Cl*c yang lebih
besar sepanjang span, (lihat Gambar 3.5). Distribusi Cl ini
menunjukkan kecenderungan hasil yang sama dengan teori
yang ada sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.6.
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Gambar 3.6 Distribusi Lift Pada CL=1 untuk Sayap Lurus dengan
Variasi Taper Ratio dari 0.0 sampai dengan 1.0, [Torenbeek, 1982]
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FEM yang telah dikembangkan untuk kasus bidang
dua dimensi yang didukung oleh pemodelan struktur geodesik
secara otomatik merupakan hasil menuju tahapan lebih lanjut
yaitu pengembangan perangkat optimasi untuk kasus tiga
dimensi berupa wing box. Perangkat optimasi struktur geodesik
untuk kasus wing box diharapkan dapat dipresentasikan pada
kesempatan yang lain.

Penampang elemen berupa segiempat
dengan sisi yang sama sebesar 0.02;
E=1e11 dan Nu=0,3

dalam versi MatLab sehingga hasil GG secara simultan dapat
terhubung dengan program FEM-S3.
Fx

Penampang
elemen berupa
segiempat
dengan
sisi
yang
sama
sebesar 0.02;
E=1e11
dan
Nu=0,3

Fx

Gambar 3.9 Displacement element setelah diberi gaya Fx sebesar 1e5
pada titik (4,6). Titik (0,0); (1,0); (2,0); (3,0); dan (4,0) dibuat tetap.

Gambar 3.7 Displacement element setelah diberi gaya Fx sebesar 1e7
pada titik (2,1). Titik (0,0); (1,0); dan (2,0) dibuat tetap.

Penampang elemen berupa segiempat
dengan sisi yang sama sebesar 0.02;
E=1e11 dan Nu=0,3
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yang
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Nu=0,3

Fy

Gambar 3.10 Displacement element setelah diberi gaya Fy sebesar
1e7 pada titik (0,6); (1,6); (2,6); (3,6) dan (4,6);. Titik (0,0); (1,0);
(2,0); (3,0); dan (4,0) dibuat tetap.

Gambar 3.8 Displacement element setelah diberi gaya Fy sebesar 1e7
pada titik (2,1). Titik (0,0); (1,0); dan (2,0) dibuat tetap.

Gambar 3.7 dan 3.8 menunjukkan elemen batang
yang dibuat tetap atau dipegang pada titik-titik (0,0); (1,0);
dan (2,0), sementara titik-titik yang lain dapat bergerak bebas.
Penampang elemen dimodelkan berbentuk segiempat dengan
sisi yang sama sebesar 0.02, modulus elastis, E=1e11, dan
Poisson’s ration, Nu=0,3. Pada titik (2,1) diberikan gaya
sebesar 1e7 pada arah x dan y dan hasilnya memberikan
displacement masing-masing seperti ditunjukkan pada Gambar
3.7 dan 3.8 di atas. Jumlah batang yang terbatas sengaja
dipilih untuk memudahkan dalam proses analisis serta untuk
memastikan bahwa pengembangan FEM-S3 ini telah
memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. FEMS3 dan program Grid Generation (GG) sama-sama dibuat

Gambar 3.11 Perbandingan Displacement element antara hasil FEMS3 dan FEM-Toolbox, [Anton,2014].
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Model struktur yang mewakili luas dan bentuk planform
sayap tanpa taper adalah seperti tampak pada Gambar 3.9 dan
3.10. Bidang dua dimensi planform dibagi menjadi batangbatang pendek yang setiap titik sambungannya dapat diberikan
beban sesuai dengan keperluannya. Dalam kasus ini, (Gambar
3.9), gaya sebesar 1e5 pada titik (4,6) arah x diberikan, dan
hasilnya menunjukkan displacement yang cukup signifikan.
Untuk kasus beban merata disetiap titik pada ujung planform,
(Gambar 3.10), memberikan displacement yang merata pula
sepanjang sumbu y. Pengembangan FEM ini telah divalidasi
dengan FEM-Toolbox, [Anton, 2014], dan hasilnya
menunjukkan nilai displacement yang sama sebagaimana dapat
dilihat pada Gamabr 3.11.
V. KESIMPULAN
 Proses otomatisasi dalam pembuatan konfigurasi/geometri
sayap untuk input program CFD dapat mempercepat proses
desain dan analisis aerodinamika.
 Pengembangan FEM kasus bidang dua dimensi yang
ditunjang oleh pemodelan geometri secara otomatik untuk
kasus struktur geodesik menjadi tahapan proses optimasi
kasus tiga dimensi (wing box).
 Proses otomatisasi pembuatan konfigurasi sayap dan
pemodelan struktur geodesik dapat bekerja secara
simultan, masing-masing dengan program CFD VSAERO
dan FEM-S3.
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ANALISIS KEKUATAN TARIK KOMPOSIT
SERAT PELEPAH AKAA
(CORIPHA) DENGAN PERLAKUAN
AWAL ALOE VERA
Ir. H. Ilyas Renreng, MT
Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin,
Jl. P. Kemerdekaan Km 10 Makassar 90245
e-mail: Ilyas_renreng@ymail.com

Abstract— This test is aim to determine how the
effect of increasing extracts Aloe Vera to a single Akaa fiber
tensile strength and the strength of composite material by
using the Akaa and macro fractures. The specimens is used
in this study is an Akaa fiber sheath and resin matrix with
an elongated fiber directions. The variation treatment for
Aloe Vera is given without treatment, 1 hour treatment, 2
hours treatment, and 3 hours submersion treatment. The
composition variants are, 20 % of fiber: 80 % of resin, 30 %
of fiber: 70 % of resin, and 40 % of fiber: 60 % of resin.
Overall specimens are tested by tensile testing method.
The research results have shown, for a single fiber
the best results obtained on specimens with 3 hours Aloe
Vera treatment, reached 11.65 N tensile loads. As for tensile
testing of composite materials , where each variation tested 3
times, the best result obtained on the composite specimens
with 40 % fiber composition: 60% resin with 3 hours fiber
pre- treatment. Maximum tensile load reaches 5050 N in
average. And the observation after tensile testing fracture
can be seen that the fault that occurred is pull out shaped.
Kata Kunci :

Akaa Fiber Sheath, Aloe Vera, Tensile Test, Macro
Fractures

I.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang kaya akan hasil-hasil
buminya. Daerahnya yang beriklim tropis memungkinkan
berbagai macam tumbuhan untuk berkembang dengan baik.
Ini menjadikan Indonesia sangat berpotensi untuk membuat
berbagai macam terobosan baru dalam hal pemanfaatan hasilhasil tumbuhan yang digunakan dalam pengembangan
teknologi. Salah satu tumbuhan yang banyak terdapat di
Indonesia adalah lidah buaya (Aloe Vera). Ini dikarenakan
banyaknya zat-zat yang terkandung dalam tumbuhan ini yang
memungkinkan untuk digunakan.
Perkembangan teknologi material telah melahirkan suatu
material jenis baru yang dibangun secara bertumpuk dari
beberapa lapisan. Material inilah yang disebut material
komposit. Material komposit terdiri dari lebih dari satu tipe
material dan dirancang untuk mendapatkan kombinasi

karakteristik terbaik dari setiap komponen penyusunnya. Pada
dasarnya, komposit dapat didefinisikan sebagai campuran
makroskopik dari serat dan matriks. Serat merupakan material
yang (umumnya) jauh lebih kuat dari matriks. Sedangkan
matriks berfungsi untuk melindungi serat dari efek lingkungan
dan kerusakan akibat benturan.
Adapun beberapa aplikasi lain yang menggunakan bahan
komposit ini ada pada kendaraan yang kita gunakan seperti
pada dashboard, bumper, body sepeda motor dan lain
sebagainya. Penciptaan bahan-bahan ini bertujuan untuk
menghasilkan suatu bahan dengan karakteristik mekanik yang
baik seperti kekuatan, kekakuan, ketahanan terhadap panas,
ketahanan terhadap korosi, lebih ringan dan sifat lainnya yang
dibuat dengan pemrosesan yang mudah, harga yang
relatif lebih murah dan bersifat inovatif. Peningkatan
unjuk kerja bahan merupakan suatu kebutuhan pada
rekayasa material teknik.
Serat merupakan material atau jenis bahan berupa
potongan-potongan
komponen yang mmbentuk jaringan
memanjang yang utuh, berfungsi untuk memberikan kekuatan
tarik dan penahan beban yang diterima oleh material komposit,
sehingga sifat-sifat mekaniknya lebih kuat, kaku, tangguh dan
lebih kokoh jika dibandingkan dengan tanpa serat penguat.
Banyaknya manfaat yang terkandung dalam Aloe vera
membuat penulis tertarik untuk mencoba memanfaatkannya
kedalam penggunaan serat. Apa lagi sampai saat ini belum ada
penelitian yang bisa memberikan referensi terhadap manfaat
kandungan Aloe vera terhadap kekuatan serat.
Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji
sebagai penelitian tugas akhir dengan judul “Analisis
kekuatan tarik komposit serat pelepah akaa (Coripha)
dengan perlakuan awal Aloe vera”.
II. METODE PENELITIAN
1. Penyiapan bahan baku
a. Serat akaa
Pemilihan serat aka dengan cara direndam selama kurang
lebih 1 sampai 3 hari sampai membusuk. Hal ini dilakukan
untuk memisahkan zat lilin dengan serat. Setelah serat berpisah
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dengan zat lilin maka dilakukan perendaman dengan larutan
alkali selama satu jam untuk mendapatkan serat yang bersih.
b. Ekstrak Aloe Vera
Pengambilan ekstrak gel Aloe Vera dengan cara memilih
Aloe Vera yang kemudian dibelah kulit bagian luarnya. Lalu
memisahkan ekstrak gel lidah buaya terhadap kulitnya.
2. Proses pembuatan cetakan
Pembuatan cetakan spesimen dimulai dengan membentuk
kaca 5 mm sebagai cetakan sesuai dengan dimensi spesimen.
Kemudian kaca dilem dengan lem kaca agar menyatu dan
membentuk wadah cetakan yang sesuai dengan dimensi
spesimen.

3.
4.
5.
6.

7.

Memasang lensa repro pada kamera dan atur perbesaran
yang diinginkan.
Lihat gambar pada “LCD” yaitu pada layar kamera.
Fokuskan gambar.
Untuk melakukan pemotretan:
a. Dilakukan dengan kamera digital 12 Mega pixel
untuk menghasilkan foto makro yang diinginkan.
b. Tekan “Expose” untuk melakukan pemotretan.
Melihat hasil pemotretan.

Perencanaan Pembuatan Spesimen
1. Gambar spesimen uji tarik

3. Metode Kerja
a. Mempersiapkan bahan penyusun komposit yaitu serat
akaa dan resin.
b. Persiapkan serat akaa sesuai dengan panjang dimensi.
c. Membuat cetakan spesimen dari kaca.
d. Rendam serat akaa kedalam larutan alkali selama 1
jam untuk dibersihkan. Kemudian keringkan serat
pada suhu kamar selama 3 jam. Lalu rendam serat
kedalam ekstrak lidah buaya selama 1 jam, 2 jam, dan
3 jam.
e. Mengukur densitas serat dengan menggunakan gelas
ukur dan timbangan digital.
f. Hitung volume spesimen, serat dan matriks.
g. Tuang resin setengah dari total volume keseluruhan
resin, kemudian masukkan serat akaa dengan arah lurus
dan tuangkan kembali sisa resin keatas serat yang telah
dimasukkan sebelumnya. Sebelum resin dituang,
terlebih dahulu seluruh permukaan dalam cetakan
dilapisi dengan grease agar spesimen mudah
dikeluarkan.
h. Susunan bahan komposit terdiri atas resin dan serat
akaa. Dimana perbandingan fraksi volume antara resin
dengan serat akaa adalah 80% : 20%, 70% : 30%, dan
60% : 40%. Dimana terdapat variasi perendaman
ekstrak lidah buaya yakni 1 jam, 2 jam, dan 3 jam.
i. Setelah spesimen mengering, keluarkan dan bersihkan
dari sisa-sisa grease yang menempel. Kemudian
lakukan perbaikan pada spesimen jika bentuk spesimen
belum rata seutuhnya dengan menggunakan amplas.
j. Melakukan uji tarik untuk semua spesimen, dilakukan
di Laboratorium jurusan Mesin Akademi Teknik
Industri Makassar (ATIM).
k. Melakukan pengambilan foto makro pada spesimen
yang telah melalui pengujian tarik untuk mengetahui
tipe patahan yang terjadi.

Gambar spesimen uji tarik berdasarkan American Society
For Testing and Materials (ASTM) D 3039. Dimana dimensi
spesimen seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Pengujian Tarik
1. Uji Tarik Serat Tunggal
Pengujian tarik serat unggal dilakukan dengan
menggunakan mesin uji tarik khusus serat tunggal yaitu
Material Testing Machine LR 10 K Plus.

4. Foto Patahan Mikro
Pengambilan foto makro bertujuan untuk mengetahui
jenis/bentuk patahan dan pola kegagalan yang terjadi pada
spesimen komposit akibat pengujian tarik dan bending.
Objek yang diambil dari penampang patahan dan dari samping
untuk pengujian tarik dan bending.Adapun langkah-langkah
pengambilan foto patahan makro adalah sebagai berikut:
1. Nyalakan lampu sebagai sumber cahaya.
2. Letakkan spesimen pada “Stage Plate”.atau meja objek.

Prosedur pengambilan data serat tunggal adalah sebagai
berikut :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Siapkan serat tunggal yang akan diuji. Dimana serat ini
sebelumnya sudah diberikan perlakuan Aloe Vera.
Hidupkan mesin.
Pasang specimen serat pada pencekam.
Operasikan mesin.
Lihat kondisi specimen . Jika sudah putus matikan mesin
dan lepaskan specimen dari pencekam.
Ulangi prosedur c – e pada specimen yang lainnya.

Tabel 1. Hasil pengujian tarik serat tunggal akaa

2. Pengujian Tarik Material Komposit
Pengujian tarik dilakukan dengan menggunakan mesin uji
tarik. Adapun mesin uji tarik yang digunakan adalah Universal
Testing Machine Type Hydrolic WS 100 KN / 10 ton

2.

Prosedur pengambilan data uji tarik adalah sebagai berikut :
a. Siapkan spesimen dengan bentuk yang sudah
disesuaikan dengan dimensi yang ditentukan.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Hasil Pengujian Tari Material Resin

Berikut perhitungan untuk menentukan tegangan dan
regangan tarik resin dengan beban 2150 N.

Berikan label pada tiap spesimen agar pengambilan data
bisa terstruktur dengan baik.
Hidupkan mesin uji tarik.
Pasang spesimen pada pencekam kemudian kunci
pencekam.
Memilih kecepatan aliran oli, kemudian mesin
dioperasikan.
Catat besarnya beban yang ada hingga spesimen patah.
Setelah spesimen patah, lepaskan spesimen dari pencekam.
Ulangi prosedur d – g untuk spesimen dengan komposisi
yang berbeda.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
1.

Hasil uji Tarik Serat Tunggal akaa Dengan Perlakuan awal
Aloe Vera
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3.

Hasil Pengujian Tarik Material komposit

Berikut contoh perhitungan untuk menentukan tegangan
dan regangan tarik komposit serat akaa 40% dengan beban
5440 N.
Luas penampang :

A = W x T (mm2)
= 29 (mm) x 7 (mm)
= 203 (mm2)

Tabel 8. Perbandingan kekuatan tarik dengan komposisi 40%
serat : 60% resin dengan variasi perlakuan aloe vera

Dimana ,
W = Lebar penampang melintang (mm)

Dimana,
F = beban yang diperoleh pada saat pengujian

Pembahasan
Tabel 7. Perbandingan kekuatan tarik dalam variasi komposisi
dengan perlakuan Aloe Vera 3 jam

TABEL 9. Hasil perbandingan serat tunggal Akaa

Dari tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa perendaman serat
kedalam ekstrak Aloe Vera sangat besar. Ini terbukti dari hasil
pengujian tarik serat tunggal akaa dimana pada specimen 1,
serat yang diberikan perlakuan awal Aloe Vera selama 1 jam
mempunyai beban tarik sebesar 5,88 N. ini lebih kecil
dibanding kekuatan tarik serat tunggal specimen 2 yang
mencapai 10,08 N. Dan pada specimen 3 dimana serat
diberikan perlakuan awal perendaman selama 3 jam memiliki
beban tarik paling besar dengan nilai 11,65 N. Ini
membuktikan bahwa adanya pengaruh ekstrak Aloe Vera pada
peningkatan kekuatan tarik serat dimana semakin lama
perendaman maka kekuatan tariknya juga semakin besar pula.
a. Menganalisa Kekuatan Tarik Komposit
Dalam pengujian tarik untuk material komposit sifat dan
karakteristik dapat dilihat pada grafik berikut ini :
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Pada pengamatan patahan setelah pengujian tarik dapat di
lihat bahwa patahan yang terjadi berbentuk pull out (patahan
akibat penarikan dimana tampak serabut serat). Karena pada
umumnya serat komposit secara praktis elastis terpengaruh
oleh tarikan. Yang menyebabkan terjadinya pull out pada
matriks komposit adalah apabila pada interface antara matriks
dan serat memiliki nilai tegangan geser yang kecil. Arah dari
perambatan retak adalah tegak lurus dengan arah tegangan tarik
yang bekerja dan menghasilkan permukaan yang relatif rata.
Cacat lubang yang terlihat pada gambar diatas disebabkan
karena adanya sejumlah udara yang terperangkap pada saat
pembuatan spesimen,cacat seperti ini dapat mempengaruhi
kekuatan dari suatu material.
Pada grafik 1 di atas dapat dilihat tegangan tarik material
komposit serat akaa dengan variasi perlakuan dengan lama
perendaman 3 jam serta dengan komposisi serat masingmasing 20 %: 80 %, 30 % : 70 %, dan 40 % : 60 %. Dimana
masing-masing komposisi dilakukan pengambilan data
sebanyak 3 kali. Setelah keseluruhan pengambilan data, dapat
dilihat rata-rata kekuatan komposit tiap variasi komposisi. Pada
material komposit tanpa perlakuan dengan komposisi 40 % : 60
%, terlihat tegangan tarik yang dicapai sebesar 14,71 MPa
dengan panjang regangan tarik mencapai 0,008 mm pada
beban tarik rata-rata 2986,6 N. Pada material komposit
dengan perlakuan Aloe Vera dimana komposisinya 20 % : 80
%, tegangan tarik yang didapat sebesar 22,578 MPa dengan
panjang regangan tarik mencapai 0,022 mm pada beban ratarata 4583,3 N. Pada material komposit komposisi 30 % : 70 %,
tegangan tarik yang diperoleh sebesar 23,76 MPa dengan
panjang regangan 0,0216 mm pada beban rata-rata 4823,3 N.
Dan pada komposisi 40 % : 60 %, tegangan tarik yang didapat
mencapai 24,87 dengan panjang regangan tarik rata-rata
sebesar 0,0223 pada beban tarik rata-rata 5050 N. Hasil diatas
menunjukkan bahwa penambahan serat akaa pada serat
komposit dengan perlakuan Aloe Vera memberikan dampak
yang baik pada kekuatan tarik komposit. Semakin lama
perendaman dilakukan, maka kekuatan tarik serat semakin
besar pula. Dimana pada komposisi 40 % : 60 % dengan
perlakuan selama 3 jam, menjadi serat komposit yang paling
besar kekuatan tariknya.
b.

Analisa patahan material komposit dengan menggunakan
foto makro Serat yang tampak setelah patah (pull out)

IV.
1.

2.

3.

KESIMPULAN

Dari pengujian awal serat tunggal akaa dapat dilihat bahwa
adanya pengaruh yang diberikan oleh ekstrak Aloe Vera
yang diberikan pada serat tunggal. Dimana semakin lama
perendaman dilakukan maka semakin besar pula kekuatan
tarik serat. Dengan perbandingan kekuatan serat yang
direndam selama 3 jam kedalam Aloe Vera lebih kuat
dibanding yang direndam selama 1 dan 2 jam. Pada
perendaman 1 jam beban tariknya sebesar 5,88 N.
Sedangkan pada perendaman 2 jam beban tariknya bernilai
10,08 N. Dan pada perendaman 3 jam beban tarik serat
tunggal akaa mencapai 11,65 N.
Pada hasil pengujian tarik serat komposit akaa dengan
variasi perendaman Aloe Vera dapat dilihat bahwa,
semakin lama perlakuan diberikan maka semakin
bertambah pula kekuatan tarik material komposit. Ini
terbukti dimana kekuatan tarik material dengan perlakuan
awal serat perendaman Aloe Vera selama 3 jam memiliki
kekuatan tarik terbesar dibanding yang tanpa perlakuan, 1
jam perendaman maupun 2 jam perendaman. Pada
material dengan lama perendaman 3 jam dengan
komposisi 40 % : 60 %, beban tarik maksimumnya ratarata mencapai 5050 N dengan tegangan tarik rata-rata
24,87 MPa dan regangan tarik rata-ratanya 0,0223 mm.
Nilai ini lebih kuat dibanding dengan specimen lain
dengan perlakuan yang lebih cepat. Ini membuktikan
bahwa, penambahan serat akaa yang disertai dengan
perlakuan awal Aloe Vera yang paling lama memberikan
kekuatan tarik yang lebih baik bagi material komposit.
Pada pengamatan patahan setelah pengujian tarik dapat di
lihat bahwa patahan yang terjadi berbentuk pull out
(patahan akibat penarikan dimana tampak serabut serat).
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Abstract-Sistem rem berperan utama sebagai penghambat
laju kendaraan. Dalam meningkatkan fungsi rem tersebut
dilakukan pemberian alur pada kampas rem, yang bertujuan
untuk menambah gaya gesek bidang drum dengan kampas
rem. Pemberian alur berfungsi untuk memberi ruang udara
ketika terjadi proses pengereman. Metode penelitian
dilakukan dengan metode eksperimen. Parameter Pengujian
dilakukan terhadap variabel kecepatan dan transmisi
kendaraan sepeda motor. Hasil penelitian diperoleh bahwa
pemberian alur pada kampas rem mampu menurunkan jarak
pengereman. Jarak pengereman dari kampas rem dengan
variasi lebar alur 2 mm efektif untuk kendaraan transmisi
matik, sedangkan untuk kampas rem variasi alur 4 mm efektif
untuk kendaraan transmisi manual.
Index Terms—Component, formatting, style, styling, insert.
(key words)

I. PENDAHULUAN
Sepeda motor merupakan salah satu alat angkut yang
tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat pengguna
transportasi. Kendaraan jenis ini digerakkan dengan mesin
dan ditumpu oleh dua roda. [1]. Keamanan pada kendaraan
tidak terlepas dari peran sistem rem. Rem merupakan piranti
keselamatan kendaraan yang sangat penting keberadaannya.
Kinerja sistem pengereman menjadi sangat penting dalam
membantu mengendalikan laju kendaraan khususnya untuk
menghentikan laju pada saat diperlukan secara sempurna
tanpa mengalami skid [2]. Selain itu, sistem pengereman
harus mampu menghentikan kendaraan dari kondisi
kecepatan yang tinggi dengan jarak pengereman (stopping
distance) yang sempit sehingga kecelakaan dapat
dihindarkan [3].
Secara umum, pada kendaraan roda dua terdapat dua tipe
mekanisme sistem rem yang dipergunakan pada kendaraan
roda dua yaitu sistem rem dengan mekanisme drum (drum
brake mechanisme) dan sistem plat (disk brake mechanism).
Sistem rem pada kendaraan roda dua adalah terjadi karena
perubahan tenaga kinetik/gerak dari kendaraan tersebut
menjadi tenaga panas akibat gesekan antara komponen
bergerak yang dipasangkan pada roda sepeda motor dengan
kampas rem yang memiliki ketahanan panas yang tinggi.
Kegagalan dari fungsi rem, disamping karena kecilnya
gesekan yang dihasilkan antara kampas rem dengan bidang

berputar pada sistem, adalah juga disebabkan karena jarak
pengereman yang terjadi terlalu panjang. Disamping itu
akibat skid yang terjadi saat roda mengalami lock ketika
direm.
Banyak penelitian telah dilakukan dalam upaya untuk
meningkatkan kinerja rem pada sepeda motor. Ditinjau dari
jenis dan merek kampas rem untuk sistem rem tromol
dengan menguji tingkat keausan kampas rem telah
dilakukan oleh Ahmad Multazam [4]. Ian hardianto at.al [5]
melakukan kajian berkaitan dengan fungsi dan kinerja
antara rem tromol dan rem cakaram pada sepeda motor.
Diperoleh hasil bahwa rem cakram memiliki effektifitas
pengereman yang lebih effektif dibanding rem drum terkait
dengan jarak pengereman. Kekerasan permukaan kampas
rem, koefiesien gesekan yang tinggi, dan ketebalan kampas
rem merupakan faktor yang menentukan kualitas
pengereman kendaraan roda dua [6].
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas jarak
pengereman kendaraan roda dua untuk mekanisme rem
tromol di rancang kampas rem dengan alur. Tujuan
pemberian alur adalah untuk meningkatkan bidang kontak
antara kampas rem dan bidang berputar pada sistim rem
tromol. Dalam eksperimen ini diuji effektifitas jarak
pengereman untuk kendaraan dengan sistem transmisi
automatik dan manual untuk masing - masing kecepatan
40km/jam, 60km/jam, 80km/jam dan 100km/jam. Pengujian
dilakukan pada lintasan lurus kering dengan koeffisien
gesekan sebesar μ = 0.6.
II. DINAMIKA SEPEDA MOTOR
A. Rem tromol dan sepatu rem
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Rem merupakan bagian kendaraan yang sangat penting
dalam mendukung aspek keamanan berkendaraan. Secara
umum kinerja dari sistem rem sangat ditentukan oleh
gesekan yang dihasilkan antara kampas rem (lining brake)
dan bagian yang berputar pada sistim [7]. Gambar 1
menunjukkan komponen dan konstruksi jenis rem tromol
pada kendaraan roda dua. Jenis rem tromol pada kendaraan
yang roda dua adalah jenis simplek dengan konstruksi seperti
pada gambar 2.

Pada kondisi nyata untuk proses pengereman dari
kendaraan roda dua akan dipengaruhi juga oleh adanya
perpindahan beban dari sumbu belakang ke sumbu depan.
Selanjutnya, dengan memperhatikan kesimbangan momen
dapat tentukan besarnya gaya normal sebagai berikut;
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Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa pengereman
hanya dilakukan pada roda belakang (menggunakan sistim
rem tromol), dengan demikian pengaruh tahana transmisi
saat pengereman diabaikan dan tahanan aerodinamis
diasumsikan bekerja pada titik pusat kendaraan. Selanjutnya,
dengan menggunakan hukum kesetimbangan gaya dapat
dirumukan sebagai berikut:

Gambar 2. Skematik komponen utama rem tromol

Fb  fr W  Fbf  Fbr  f rW  Fcg  Ra  W sin  s

B. Dinamika pengereman

(6)

dengan F  W a
cg
g
melalui substitusi persamaan (3) ke persamaan (4) dan (6)
dan karena proses pengereman hanya untuk roda belakang
maka berat normal pada bagian belakang didapat sebagai
berikut;

Gambar 3. Gaya-gaya pada kendaraan saat pengereman
Gambar 3 menunjukkan pengaruh gaya luar yang bekerja
pada kendaraan roda dua pada kondisi bergerak lurus di jalan
datar. Gaya pengereman Fb [6], bila gaya adesi antara
permukaan jalan dan ban lebih besar dari pada gaya rem
maka untuk menentukan gaya pengereman digunakan
persamaan sebagai berikut [8];
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Dengan gerakan kendaraan juga dipengaruhi oleh ketahan
roll ban (tire rolling resistance) dan ketahanan aerodinamis
(Aerodynamics resistance), dan grade resistance. Dengan
demikian diperoleh persamaan pengereman sebagai berikut;
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ban ≤ 20 psi maka nilai dari f0 = 0.017 dan fs = 0.014
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Gaya rem maksimal yang dapat didukung oleh ban sangat
tergantung pada koeffisien gesekan dan gaya normal pada
ban. Untuk pengereman kendaraan roda dua dengan
sepenuhnya pengereman terjadi pada roda belakang maka
dapat dihitung dengan persamaan berikut [8]:
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Dari persamaan (9) untuk ban belakang lock penuh
sehingga perlambatan terjadi dalam "g" ditentukan dengan
persamaan;
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C. Stoping distance
Jarak pengereman (stopping distance) adalah salah satu
parameter kinerja pengereman yang dipergunakan untuk
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melihat secara keseluruhan kinerja dari pengereman suatu
kendaraan. Hubungan antara jarak pengereman, gaya
pengereman, berat kendaraan dan kecepatan kendaraan roda
dua ditunjukkan melalui persamaan deferensial sebagai
berikut [8]:
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B. Prosedur dan Langkah Penelitian
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substitusi persamaan (120 ke persamaan (11) menjadi;
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dimana tahana aerodinaik seperti ditunjukkan seperti
persamaan (5). Sehingga persamaan (14) menjadi:
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Secara aktual akan selalu terjadi keterlambatan
pengereman tergantung pada respon pengendara.
Pengereman aktual akan selalu lebih besar dari hasil
perhitungan yang dirumuskan sebagai berikut;
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Gambar 4. diagram alir penelitian
C. Model Alur Kampas Rem
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Gambar 5. Skematik alur 180˚, 45˚ dan lubang pada kampas
rem kendaraan roda dua transmisi otomatis dan manual
dengan ; (a) ukuran 2[mm], (b) ukuran 4[mm]

III. METODE
A. Spesifikasi kendaraan uji
TABEL 1. Spesifikasi kendaraan uji
Item
Matik
Manual
Berat Kosong [kg]
99.3
99,4
Berat pengemudi [kg]
65
65
Jarak Sumbu roda [m]
1.273
1.234
Jenis Rem tromol
Simplek
Simplek
Tekan Ban [psi]
≤ 20
≤ 20
Jenis ban
90/9080/90 - 17M/C
14M/C40P
44P

Gambar 6. Kampas rem uji a. standar, b. berlubang, c. alur
180˚, d. beralur 45˚
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Gambar 7 Skematik lintasan uji jarak pengereman
TABEL 2. Jarak pengereman pada transmisi otomatik
Stopping Distance (m)
Kecepatan
(km/jam) Standar

Ukuran 2 mm
Lubang 180°

Ukuran 4 mm
45°

Lubang

180°

45°

21.03

18.73

14.87

15.18

12.72

14.38

38.37

58.29

39.44

33.63

38.03

29.01

32.48

95.01

100.95

79.59

60.41

72.70

55.74

61.61

40

19.04

60
80

TABEL 3. Jarak pengereman pada transmisi manual
Stopping Distance (m)
Kecepatan
[km/jam] Standar

Ukuran 2[mm]
Lubang 180°

Ukuran 4[mm]

45°

Lubang

180°

45°

40

15.69

14.48

14.05

12.76

12.48

12.16

13.43

60

29.11

27.69

27.85

25.73

28.85

26.77

26.94

80

46.95

45.59

49.68

46.18

48.87

46.20

49.66

IV. HASIL DAN DISKUSI
A. Jarak pengereman kendaraan matik

dengan pemberian alur dan lubang pada kampas rem terjadi
perpendekan jarak pengereman terhadap kampas rem
standar. Dalam hal ini disebabkan karena bidang gesek tidak
mengalami pelapisan oleh udara sehingga secara menyeluruh
kampas rem melakukan kontak dengan permukaan yang
berputar pada sistem rem tromol. Disamping itu, semakin
tinggi kecepatan kendaraan melaju jarak pengereman yang
dihasilkan semakin panjang.
Dengan memperbesar dimensi alur yaitu menjadi 4[mm]
secara signifikan mempengaruhi jarak pengereman. Dalam
hal in semakin besar dimensi alur maka semakin pendek
jarak pengereman yang dihasilkan untuk kendaran dengan
sistem tranmisi otomatik seperti ditunjukkan pada Tabel 2
dan pada gambar 9.
Kemudian, membandingkan hasil jarak pengereman
antara geometri lubang dan dan alur dengan sudut 180˚ dan
45˚, diperoleh hasil bahwa untuk geometri lubang baik
berukuran 2[mm] maupun 4[mm] masih lebih panjang jarak
pengereman yang dihasilkan untuk kecepatan, dibanding
dengan geometri alur. Akan tetapi, jarak pengereman untuk
kampas rem beralur dengan ukuran 4[mm] arah 180˚
memiliki jarak pengereman lebih pendek dari pada dengan
arah 45˚. Perilaku ini disebabkan oleh adanya pembiasan
lapisan udara pada permukaan kampas rem yang tidak
merata sehingga memperkecil koeffiesien gesekan yang
terjadi sehingga energi kinetik kendaraan tidak secara
maksimal dapat diperlambat. Secara keseluruhan untuk
pemberian alur dan lubang pada kampas rem untuk
kendaraan dengan transmisi otomatik telah memberikan
pengaruh yang besar pada pengurangan jarak penegereman
sehingga sangat mungkin untuk diaplikasi sebagai usaha
modifikasi yang murah dan effektif.
B. Jarak pengereman kendaraan manual

Gambar 8. Hubungan jarak pengereman dan kecepatan
kendaraan transmisi automatik matik dengan ukuran variasi
alur kampas rem 2mm
Gambar 8 menunjukkan hubungan jarak pengereman dan
kecepatan kendaraan dengan pemberian alur dan lubang
berukuran 2[mm]. Hasil pengukuran jarak pengereman
ditunjukkan seperti pada Tabel 2. Dapat dilihat bahwa

Gambar 9. Hubungan jarak pengereman dan kecepatan
kendaraan transmisi automatik dengan ukuran variasi alur
kampas rem 4mm
Hubungan jarak pengereman dengan kecepatan
kendaraan untuk kendaraan dengan transmisi manual yang
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kampas remnya diberikan variasi alur dan lubang adalah
ditunjukkan seperti pada gambar 10 dan 11. Sedangkan
untuk data hasil pengujian ditunjukkkan seperti pada Tabel
3. Seperti yang dapat kita amati bahwa pemberian alur
sangat mempengaruhi jarak pengereman yang dihasilkan
oleh kendaraan dengan sistem tranmissi manual untuk setiap
tingkat kecepatan. Perpendekan jarak pengereman yang
dihasilkan tidak terlalu berbeda dengan yang dihasilkan pada
kendaraan dengan sistem transmisi otomatik. Akan tetapi
secara keseluruhan untuk jarak pengereman dari kendaraan
roda dua dengan transmisi otomatis jauh lebih pendek
dengan dari kendaraan dengan transmisi otomatik karena
pada saat pengereman untuk kendaraan transmisi manual
gaya kinetik yang dimiliki oleh kendaraan juga dihambat
secara tidak langsung dengan perlambatan traksi dari roda
gigi seain gesekan yang dihasilkan [8].

Gambar 10. Hubungan jarak pengereman dan kecepatan
kendaraan transmisi manual dengan ukuran variasi alur
kampas rem 2mm

C. Effisiensi pengereman kendaraan roda dua
Effisiensi
pengereman
sebagai
besaran
yang
menunjukkan kinerja pengereman, atau dengan kata lain
effisiensi pengereman menunjukkan kemampuan kendaraan
dalam memanfaatkan koeffisien adhesi jalan yang tersedia
selam pengereman. Dari hasil pengujian dan analisa yang
telah dilakukan dalam penelitian ini dengan memberikan
variasi alur da lubang pada permukaan kampas rem baik
dengan dimensi 2[mm] maupun 4[mm] didapat Untuk
kendaraan matik, pada kecepatan 40 km/jam pada kondisi
kampas standar diperoleh efisiensi pengereman sebesar
33,08%. Sedangkan efisiensi pengereman terbaik untuk
kecepatan 40 km/jam didapat pada alur 180° 4 mm dengan
efisiensi sebesar 49,53%. Pada kecepatan 60 km/jam pada
kondisi kampas standar diperoleh efisiensi pengereman
sebesar 36,94%. Efisiensi pengereman terbaik untuk
kecepatan 60 km/jam didapat pada alur 180° 4 mm dengan
efisiensi sebesar 48,85%. Untuk kecepatan 80 km/jam pada
kondisi kampas standar diperoleh efisiensi pengereman
sebesar 26,52%. Efisiensi pengereman terbaik untuk
kecepatan 80 km/jam didapat pada alur 180° 4 mm dengan
efisiensi sebesar 45,20%.
Untuk kendaraan manual, pada kecepatan 40 km/jam
pada kondisi kampas standar diperoleh efisiensi pengereman
sebesar 40,15%. Efisiensi pengereman terbaik untuk
kecepatan 40 km/jam didapat pada alur 180° 4 mm dengan
efisiensi sebesar 51,81%. Pada kecepatan 60 km/jam pada
kondisi kampas standar diperoleh efisiensi pengereman
sebesar 48,69%. Efisiensi pengereman terbaik untuk
kecepatan 60 km/jam didapat pada alur 45° 2 mm dengan
efisiensi sebesar 55,09%. Untuk kecepatan 80 km/jam pada
kondisi kampas standar diperoleh efisiensi pengereman
sebesar 53,67%. Efisiensi pengereman terbaik untuk
kecepatan 80 km/jam didapat pada alur lubang 2 mm dengan
efisiensi sebesar 55,26%.
V. KESIMPULAN

Gambar 11. Hubungan jarak pengereman dan kecepatan
kendaraan transmisi manual dengan ukuran variasi alur
kampas rem 4mm

Penelitian jarak pengereman kendaraan beromotor roda
dua untuk transmisi otomatik dan manual menggunakan
kampas rem beralur telah terlaksana. Sebagai kesimpulan
dari penelitian ini ditunjukkan bahwa pemberian alur pada
kampas rem kendaraan transmisi matik terjadi penurunan
stopping distance rata-rata sebesar 8,65 m dengan effisiensi
pengereman rata-rata 38,44 %. Kemudian pemberian alur
pada kampas rem untuk kendaraan dengan transmisi manual
terjadi penurunan stopping distance rata-rata sebesar 1,17 m
dengan efisiensi pengereman rata-rata 50,89 %.
Jarak pengereman dari kampas rem dengan variasi lebar
alur 2 mm efektif untuk kendaraan transmisi matik,
sedangkan untuk kampas rem variasi alur 4 mm efektif untuk
kendaraan transmisi manual. Pemberian alur pada kampas
rem dapat menurunkan jarak pengereman sepeda motor
disebabkan karena udara yang melapisi permukaan gesek
tersalurkan pada alur yang diberikan.
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hL = tinggi titik pusat beban [m]
WL = berat muatan [N]
I
= momen inersia roda [kg.m2]
Ra = hambatan aerodinamik
Cd = koefisien gaya hambat drag
ρ
= densitas udara [kg/m3]
Va = kec. relatif angin terhadap kendaraan [m/dt]
Rt = hambatan transmisi
fr
= koefisien hambatan rolling
S
= stopping distance [m]
V = kecepatan kendaraan [m/dt]
a
= perlambatan [m/dt2]
α
= perlambatan sudut [rad/dt2]
Mb = torsi pengereman [kgf.m]
Fres = resultan gaya pengereman [N]
Fbr max= gaya pengereman maksimum ban [N]
μ
= adhesi jalan
g
= perlambatan gravitasi [m/s2]
η
= efisiensi pengereman [%]
Kbf = proporsi dari gaya rem depan
Kbr = proporsi dari gaya rem belakang
Fbf = gaya rem depan [N]
Fbr = gaya rem belakang [N]

NOMENCLATURE
m
mt
L
mw
rw
W
Wr
Wf
Wfθ
θs
l1
l2
h
ht

= massa kendaraan [kg]
= massa total (kendaraan + beban) [kg]
= wheel base
[m]
= massa roda
[kg]
= jari-jari roda [m]
= berat kendaraan [N]
= berat belakang kendaraan [N]
= berat depan kendaraan [N]
= berat depan kendaraan dengan sudut θ [N]
= Sudut kemiringan [˚]
= jarak titik pusat massa ke roda depan [m]
= jarak titik pusat massa ke roda belakang [m]
= tinggi titik pusat massa kendaraan [m]
= tinggi titik pusat massa total [m]
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