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KATA PENGANTAR 

 
Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT bahwasanya pelaksanaan Seminar 

Nasional Mesin dan Industri ke XI 2017 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa peran Perguruan tinggi adalah sebagai “Center of Knowledges“ 

yang berfungsi untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan bangsa. Dalam perjalanan 

meningkatkan kecerdasan bangsa tentu harus didukung oleh pengetahuan praktis dari kalangan 

industrial yang berfungsi sebagai “Center of Applied” agar bangsa Indonesia dapat mencapai 

kemandirian terutama menghadapi tuntutan dan persaingan atas diberlakukannya Masyarakat 

Ekonomi Asia (MEA). 

Dalam rangka untuk memperingati Dies Natalis Program Studi Teknik Mesin yang ke-36 dan 

Program Studi Teknik Industri yang ke-12 Jurusan Teknik Mesin Universitas Tarumanagara 

menyelenggarakan Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI) yang kesebelas kalinya sebagai 

sarana komunikasi antara para dosen peneliti, pakar ilmiah lainnya guna meningkatkan mutu 

pendidikan yang mmengacu pada penelitian yang dihasilkan. Adapun tema SNMI XI 2017 ini 

adalah “Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional“. 

Tujuan dari kegiatan Seminar Nasional Mesin Industri X 2016 ini adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan sikap inovatif, kreatif terhadap perkembangna dan kemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK). 

2. Forum komunikasi tentang IPTEK antara: Dosen, Peneliti, Praktisi dan Mahasiswa. 

3. Menjadikan sarana komunikasi antara peneliti, dosen, praktisi dan pelaku bisnis untuk dapat 

mengembangkan kerjasama dan networking dalam bidang IPTEK. 

Topik yang dibahas dalam Seminar Nasional Mesin dan Industri XI 2017 ini meliputi bidang 

Teknik Mesin dan Teknik Industri, yang terdiri dari: Pengembangan & Konservasi Energi,  

Konstruksi Mesin, Konversi Energi, Teknik Manufaktur, Mekatronika dan Robotika, Teknologi 

Material, Perancangan dan Pengembangan Produk, Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, 

Manajemen Operasi dan Produksi, Manajemen Kualitas, Logistik & Sistem Transportasi, 

Manajemen Rantai Pasokan, Optimasi Sistem Industri, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), 

Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Teknik Mesin dan Teknik Industri serta hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

Pada SNMI XI 2017 ini akan menghadirkan 2 (dua) pembicara kunci dengan professionalism 

masing-masing sebagai berikut: 

1. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, ST., M.T. (Rektor Universitas Tarumanagara, Jakarta) 

2. Sugiman, S.T., M.T., Ph.D. (Ketua Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, 

Nusa Tenggara Barat) 

Selain pembicara kunci terdapat pula 102 (Seratus Dua) artikel ilmiah yang akan dipresentasikan 

oleh sejumlah dosen dan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dan praktisi dari 

seluruh Indonesia. 

Pada kesempatan ini ijinkan kami atas nama Panitia Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI 

XI) 2017 memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan ini dan 

kami harapkan semoga pertemuan dan ajang komunikasi pertukaran IPTEK ini tetap berlanjut 

setelah SNMI XI 2017 berakhir. 

 

Jakarta, 27 April 2017 

 

 

 

Lithrone Laricha Salomon, S.T., M.T 

Ketua Pelaksana SNMI XI 2017
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Sambutan Rektor Universitas Tarumanagara 

Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI-XI) 2017 

 

Kami mengucapkan selamat datang dalam Seminar Nasional 

Mesin dan Industri (SNMI-XI) 2017 yang diselenggarakan oleh 

Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Industri 

Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara. 

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia, saat ini telah 

memberikan perhatian yang lebih besar dan memfokuskan 

pembangunan di bidang maritim, infrastruktur, dan berbagai bidang yang terkait dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah dan 

dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana besar dari Pemerintah tersebut, kita perlu 

berkontribusi nyata baik melalui pemikiran, penelitian, publikasi hasil penelitian dan 

berbagai aktivitas lain yang relevan dengan pembangunan di Indonesia, khususnya di 

bidang Teknik Mesin dan Industri.  

Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara berusaha untuk selalu berkontribusi positif 

dalam memfasilitasi pengingkatan kompetensi dosen dan mahasiswa, dengan menyiapkan 

media diskusi dan presentasi berbagai karya ilmiah, melalui penyenggaraan Seminar 

Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) tahun 2017.  

Tema SNMI XI 2017 adalah “Riset Multi Disiplin untuk Menunjang Pengembangan 

Industri Nasional”, sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Pengembangan industri 

nasional sedang mengalami berbagai tantangan dengan masuknya berbagai produk hasil 

industri dari luar negeri dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Demikian 

juga tenaga ahli dari berbagai negara ASEAN sedang dalam proses untuk masuk ke negara 

lain termasuk Indonesia. Dalam hal ini, peran dunia pendidikan dengan berbagai hasil riset 

multidisiplin yang dapat diimplementasikan dalam proses manufaktur, merupakan salah 

satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk di dalamnya mempersiapkan SDM 

yang handal. 

Hal penting lainnya yang sangat menggembirakan dari pelaksanaan SNMI XI 2017 adalah 

kolaborasi penyelenggaraan seminar antara Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara dan 

Fakultas Teknik Universitas Mataram. Kolaborasi ini menjadi titik awal dalam kegiatan 

pengembangan penelitian dan publikasi multi disiplin dan multi institusi. Dari kolaborasi 

seperti ini, diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih baik, saling mengisi kekurangan, 

saling berbagi pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi institusi 

yang saling berkolaborasi.  

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, sehingga kegiatan SNMI XI 

2017 ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada seluruh peserta seminar, selamat 

berseminar, semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang dapat 

digunakan dalam pengembangan IPTEK di tempat masing-masing. 

 

Jakarta, 27 April 2017 

Rektor, 

 

 

 

 

Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan  
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Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram 

 

Assalamualaikum wr wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua 

 

Selamat datang kepada para pembicara tamu, pemakalah, peserta 

dan undangan Seminar Nasional Mesin dan Industri yang ke XI 

(SNMI XI) tahun 2017 di Pulau Lombok. Sebuah kehormatan bagi 

Fakultas Teknik Universitas Mataram telah diberi kesempatan 

sebagai tuan rumah bersama dalam penyelenggaraan  seminar yang 

sangat penting ini. 

Tema yang dipilih dalam SNMI XI adalah Riset Multidisiplin untuk Menunjang 

Pengembangan Industri Nasional. Tema ini sangat penting dan strategis dimana terbuka 

kesempatan untuk diseminasi hasil penelitian terutama dalam bidang Teknik Mesin dan 

Teknik Industri dan juga merupakan wahana untuk saling berbagi pengalaman penelitian 

dan menciptakan peluang kerjasama penelitian untuk menjawab berbagai persoalan dan 

tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri nasional. 

Akhirnya perkenankan kami menyampaikan selamat mengikuti SNMI XI disertai harapan 

semoga acara ini memberikan dampak positif bagi kemajuan perkembangan pendidikan 

dan peningkatan riset yang bermanfaat luas bagi masyarakat. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Panitia yang telah berupaya mewujudkan 

penyelenggaraan kegiatan ini. Kami menyampaikan permohonan maaf bila terdapat hal-hal 

yang kurang berkenan selama penyelenggaraan. 

 

Wassalamualaikum wr wb. 

 
Yusron Saadi, S.T., M.Sc., Ph.D. 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram 
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Wakil Ketua II 

: 

: 

: 

: 

Lithrone Laricha S., S.T., M.T. (UNTAR) 

Sugiman, S.T., M.T., Ph.D. (UNRAM) 

Dr. Steven Darmawan, S.T., M.T. (UNTAR) 

I Wayan Joniarta, S.T., M.T. (UNRAM)  

Sekretariat : I Wayan Sukania, S.T., M.T., (Sekretaris/Koordinator) 

Syahrul, S.T., MA.Sc., Ph.D. (UNRAM) 

Wilson Kosasih, S.T., M.T. (UNTAR) 

Endro Wahyono (UNTAR) 

Bendahara I 

Bendahara II 

: 

: 

Ir. Sofyan Djamil, M.Si (UNTAR) 

Nurchayati, S.T., M.T. (UNRAM) 

Seksi Publikasi & Sponsor : Dr. Ir. Erwin Siahaan, M.Si (Koordinator) 

Paryanto Dwi Setiawan, S.T., M.T. (UNRAM) 

Agus Halim, S.T., M.T. (UNTAR) 

Lucia Indah Pramanti, S.T., M.Arch. (UNTAR) 

Seksi Makalah : Ahmad , S.T., M.T (Koordinator) 

Dr. Abrar Riza, S.T., M.T. (UNTAR) 

Dr. Lamto Widodo, S.T., M.T. (UNTAR) 

Ir. Sofyan Djamil, M.Si (UNTAR) 

Dr. Adianto, M.Sc. (UNTAR) 

Ir. Rosehan, M.T. (UNTAR) 

Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D. (UNTAR) 

Dr. Ir. M. Sobron Yamin Lubis, M.Sc. (UNTAR) 

Hendry Sakke Tyra, S.T., M.T., Ph.D. (UNRAM) 

Mirmanto, S.T., M.T., Ph.D. (UNRAM) 

Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T.,Ph.D (UNUD) 

Seksi Acara & Dokumentasi : Didi Widya Utama, S.T., M.T. (Koordinator) 

Agus Dwi Catur, S.T., M.T. (UNRAM) 

Made Wirawan, S.T., M.T. (UNRAM) 

I Wayan Sukania, S.T., M.T. (UNTAR) 

M. Agung Saryatmo, ST., M.M., M.T. (UNTAR) 

Dr. Lamto Widodo, S.T., M.T. (UNTAR) 
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: 

: 

: 

Ida Bagus Alit, S.T., M.T. (Koordinator-UNRAM) 

Made Wijana (UNRAM) 

Dr. Ir. M. Sobron Yamin Lubis, M.Sc. (UNTAR) 

Farida, S.E. (UNTAR) 

Seksi Konsumsi : Sulastini, S.E. (UNTAR) 
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SUSUNAN ACARA 
 

KAMIS, 27 APRIL 2017 (Waktu Setempat) 

NO WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

1 14.00-16.00 Registrasi Peserta Seminar Panitia Registrasi 

2 16.00-17.00 Pembukaan: 

1. Tarian Selamat datang 

2. Lagu Indonesia Raya 

3. Lagu Mars Tarumanagara dan Mars UNRAM 

4. Laporan Ketua Panitia 

5. Sambutan Dekan Fakultas Teknik UNTAR 

6. Sambutan Dekan Fakultas Teknik UNRAM 

7. Pemukulan Gong 

 

3 17.00-17.15 Sesi Foto Bersama Dokumentasi 

4 17.15-19.00 ISHOMA Sie. Konsumsi 

5 19.00-20.30 Sesi Parallel I: Ruang 1, 2, 3 Panitia Acara 

6 20.30-20.45 Coffee break  

7 20.45-22.15 Sesi Parallel II: Ruang 1, 2, 3 Panitia Acara 

 

JUMAT, 28 APRIL 2017 (Waktu Setempat) 

NO WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

1 07.30-08.30 Registrasi Ulang Peserta Seminar Panitia registrasi 

2 08.30-10.00 Pembicara Kunci 1: Prof. Agustinus Purna Irawan 

(Guru Besar Teknik Mesin UNTAR) 

Pembicara Kunci 2: Sugiman, Ph.D 

(Teknik Mesin UNRAM) 

Panitia acara 

3 10.00-10.15 Coffee break  

4 10-15.11.45 Sesi parallel III: Ruang 1,2,3 Panita Acara 

5 11.45-14.00 ISHOMA  

6 14-00-16.00 Sesi parallel IV: Ruang 1,2,3 Panita Acara 

7 16.00-16.15 Coffee break Sie. Konsumsi 

8 16.15-18.15 Sesi parallel V: Ruang 1,2,3 Panita Acara 

9 18.15-19.00 Penutupan Panita Acara 

 

SABTU, 29 APRIL 2017 (Waktu Setempat) 

NO WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

1 08.00-Selesai Tour Gili Trawangan Panitia City Tour 
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JADWAL PRESENTASI 

KAMIS, 27 APRIL 2017 
 

BIDANG  : Teknik Mesin (Teknik Manufaktur) RUANG  : I 

MODERATOR : Dr. Ir. M. Sobron Yamin Lubis, M.Sc. SESI : I 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 19.00-19.15 Mudjijana,  

Moch. Noer Ilman,  

Priyo Tri Iswanto 

Karakterisasi Pengaruh Kecepatan Las pada 

Pengelasan MIG AA5083H116 dengan 

Elektroda ER5356 

TM-01 

2 19.15-19.30 Muki Satya Permana, 

Edho Prakoso, 

Muhammad Iqbal Taufani 

Penerapan Metode CFC (Continuous Flow 

Casting) pada Perbaikan Komponen yang 

Terbuat dari Paduan Aluminium 

TM-06 

3 19.30-19.45 Muki Satya Permana, 

Gatot Santoso 

Identifikasi Material dan Proses Manufaktur 

Ladam untuk Kuda Pacu 

TM-07 

4 19.45-20.00 Yusril Irwan,  

Gatot Pamungkas 

Penentuan Parameter Pengelasan Rangka 

Utama Sepeda Motor Matic Bagian Depan 

Menggunakan Las MIG Otomatis (Panasonic 

TM-1400G3) 

TM-08 

5 20.00-20.15 Tumpal Ojahan R., 

Yusup Hendronursito, 

Daniel Anggi S. 

Analisa Pengaruh Parameter Las GTAW 

pada Sambungan Stainless Steel AISI 304 

Terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro 

TM-10 

6 20.15-20.30 Dodi Mulyadi,  

Budhi M. Suyitno,  

Susanto Sudiro 

Optimasi Proses Perakitan Car Stereo dengan 

Menggunakan Sistem Manufaktur Selular 

TM-14 

 
BIDANG  : Teknik Mesin (Konstruksi Mesin) RUANG : II 

MODERATOR : Didi Widya Utama, S.T., M.T. SESI : I 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 19.00-19.15 Reza Setiawan,  

Sukanta 

Rancang Bangun Mesin Pengglasir untuk 

Meningkatkan Hasil Produksi dan Kualitas 

Genteng Berglasir 

TM-02 

2 19.15-19.30 Gatot Santoso,  

Muki Satya Permana 

Analisis Tegangan pada Batang Utama 

Mekanisme Bukaan Payung Raksasa (Giant 

Umbrella) 

TM-04 

3 19.30-19.45 BRM Djoko Widodo,  

Gatot Santoso 

Rancang Bangun Mesin Uji Tarik Material 

Berbahan Kain (Fabrics)  

TM-05 

4 19.45-20.00 Afianto,  

Elsan Alpha Karuniawan 

Integrasi Robot ABB IRB 1600 dan Mesin 

PHR-DOH-PHF dengan Menggunakan 

Device Net di Industri Manufaktur Otomotif  

TM-11 

5 20.00-20.15 Pribadyo Rancang Bangun Mesin Pengering Vertikal 

dengan Pengadukan Mekanik untuk Biji-

Bijian 

TM-22 

6 20.15-20.30 Edward Rosyidi,  

Nanang Kartika Susiyani 

Wahab 

Mengoptimalkan Area untuk Meningkatkan 

Kapasitas Penyimpanan di Gudang Finished 

Goods Plastic Injection PT Astra Komponen 

Indonesia  

TM-12 
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BIDANG : Teknik Industri  RUANG  : III 

MODERATOR : Ahmad, S.T., M.T. SESI : I 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 19.00-19.15 Vembri Noor Helia,  

Ayu Wulandari Suyoto 

Pengendalian Kualitas Produk Kantong 

Semen dengan Menggunakan Seven Quality 

Control Tools (Studi Kasus di PT XYZ)  

TI-17 

2 19.15-19.30 Ratna Puspitanigsih, 

Firdaus Anugrah,  

Dwi Novirani 

Usulan Strategi Pemasaran Produk Sepatu 

ABC Footwear dengan Menggunakan 

Marketing Mix dan Target Profit Pricing 

TI-18 

3 19.30-19.45 Ahmad Kholid Alghofari,  

Eko Dwi Muttaqin 

Perancangan Packaging Intip Berdasarkan 

Preferensi Konsumen 

TI-29 

4 19.45-20.00 Much. Djunaidi,  

Angga 

Analisis Keseimbangan Lintasan (Line 

Balancing) pada Proses Perakitan Body Bus 

pada Karoseri Guna Meningkatkan Efisiensi 

Lintasan  

TI-32 

5 20.00-20.15 Yanti Helianty,  

Yurike Fadla Aprilia, 

Hendro Prassetiyo 

Model Peningkatan Reliabilitas Produk 

Elektronik yang Dijual dengan Garansi 

TI-33 

6 20.15-20.30 Ida Nursanti,  

Febriana Musfiroh 

Penerapan Lean Warehouse pada Gudang 

Produk Jadi CV Bumi Makmur, 

Karangtengah, Wonogiri untuk Meminimasi 

Pemborosan  

TI-48 

 

BIDANG  : Teknik Mesin (Konversi Energi) RUANG  : I 

MODERATOR : Dr. Steven Darmawan, S.T., M.T. SESI : II 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 20.45-21.00 Firman Ariyanto,  

Samsul Kamal,  

Azim Asyratul Azmi,  

Sulaiman Tampubolon 

Simulasi Numerik Karakteristik 

Aerodinamika Turbin Angin Poros 

Horizontal NACA 4412 Secara Hybrid 

Dengan Solar Cell 

TM-13 

2 21.00-21.15 Sulaiman Tampubolon, 

Samsul Kamal,  

Ismail,  

Firman Arianto,  

Azim Azratul Azmi 

Studi Eksperimental Fenomena Aliran Wake 

Effect Turbin Angin 

TM-15 

3 21.15-21.30 Azhim Asyratul Azmi,  

Samsul Kamal,  

Ismail,  

Sulaiman Tampubolon 

Simulasi CFD Wake Effect Ladang Angin 

Susunan Non-Steggered Menggunakan 

Metode 6DOF Dynamic Mesh 

TM-17  

4 21.30-21.45 Yulia Venti Yoanita, 

Indarto,  

Deendarlianto,  

Apip Badarudin,  

Sinung Tirtha, 

Marcellinus Sindhu, 

Suprianta 

Visualisasi Hydraulic Jump Aliran Udara-Air 

Berlawanan Arah pada Pipa Horisontal 

TM-19  

5 21.45-22.00 Sinung Tirtha Pinindriya,  

Indarto,  

Deendarlianto, 

Apip Badarudin,  

Venti Yoanita, 

Marcellinus Sindhu, 

Suprianta Setiawan Putra 

Visualisasi Fenomena Slug pada Aliran 

Berlawanan Arah Udara -Air dalam Sistem 

Pipa Kompleks 

TM-20  
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No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

6 22.00-22.15 Sulaiman Ali,  

Djatmiko Ichsani 

Studi Simulasi Numerik Pengaruh 

Penambahan Fins Setengah Silinder Disusun 

Secara Staggered Terhadap Kinerja Kolektor 

Surya Pemanas Udara dengan Plat Penyerap 

V-Corrugated 

TM-21  

 

BIDANG : Teknik Mesin (Konversi Energi) RUANG  : II 

MODERATOR  : Mirmanto, S.T., M.T., Ph.D. SESI : II 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 20.45-21.00 Mirza Yusuf Rancang Bangun dan Analisis Performa 

Sistem Pendingin Ramah Lingkungan untuk 

Kabin Mobil City Car Menggunakan Modul 

Termo Electric Cooler (TEC) 

TM-26 

2 21.00-21.15 Eli Kumolosari,  

Sudarja,  

Indarto,  

Deendarlianto,  

Dian Indra Siregar 

Karakteristik Pola Aliran Dua-Fase Udara-

Campuran Akuades Dan Butanol 4% Pada 

Saluran Mini Horisontal 

TM-27 

3 21.15-21.30 Toto Supriyono Optimum Disain PLTS Hybrid 10 MW 

dengan Turbin Gas 

TM-36 

4 21.30-21.45 Heru Harsono,  

Zahratul Jannah AR,  

Darminto 

Karakteristik Energi Gap dan Sifat Magnetik 

Nanopartikel Zn0,80Mn0,20O sebagai Bahan 

Diluted Magnetic Semiconductors 

TM-37 

5 21.45-22.00 Gunawan Pengaruh  Kecepatan  Superfisial Terhadap  

Pola Aliran dan Fluktuasi Tekanan pada 

Aliran Kerosene–Air di T-Junction 

TM-38 

6 22.00-22.15 Puji Saksono,  

Pandu Prastiyo Utomo 

Analisis Pengaruh Pembebanan Engine 

Terhadap Emisi Gas Buang dan Fuel 

Consumption Menggunakan Bahan Bakar 

Solar dan Biodiesel B10 pada Engine 

Cummins QSK 45 C 

TM-44 

 
BIDANG : Teknik Industri  RUANG  : III 

MODERATOR : Dr. Lamto Widodo, S.T., M.T. SESI : II 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 20.45-21.00 Hanky Fransiscus, 

Cyntiarani Karyoko, 

Bagus Made Arthaya 

Penentuan Parameter Embossing Kulit 

Sintetis PVC dengan Menggunakan High 

Frequency Welding Shenzen Hipower 

TI-06  

2 21.00-21.15 Yurida Ekawati,  

Filemon Widjaja dan 

Sunday Noya 

Perencanaan Proses Produksi Kemasan Sirup 

Wortel Menggunakan Metode Quality 

Function Deployment 

TI-07 

3 21.15-21.30 Wawan Kurniawan, 

Dedy Sugiarto,  

Ricky Saputera 

Usulan Penerapan Metode Six Sigma untuk 

Meningkatkan Mutu Crude Palm Oil (CPO) 

di PT. X 

TI-09 

4 21.30-21.45 Sukanta,  

Reza Setiawan 

Rencana Tindak Lanjut Terhadap Potensi 

Bahaya Kecelakaan pada PT. Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia 

TI-11 

5 21.45-22.00 Arminas,  

Nurulinzany 

Penerapan Sistem Antrian Model Multiple 

Channel Query Sistem (M/M/s) pada Proses 

Pelayanan Head Truck di Pintu Masuk 

Terminal Petikemas Makassar 

TI-12 
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No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

6 22.00-22.15 Indah Pratiwi,  

Purnomo,  

Rini Dharmastiti,  

Lientje Setyowati 

Analisa Penilaian Risiko Otot pada Postur 

Kerja Bagian Kaki Menggunakan Surface 

Electromyography 

TI-40 
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JADWAL PRESENTASI 

JUMAT, 28 APRIL 2017 

 
BIDANG  : Teknik Mesin (Konstruksi Mesin) RUANG  : I 

MODERATOR : Ir. Rosehan, M.T. SESI : III 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 10.15-10.30 Farid Rizayana dan 

Herman Somantri 

Design Kendaraan Elektrik Angkutan Kota TM-23 

2 10.30-10.45 Herman Somantri dan 

Farid Rizayana 

Desain Portable Hand Tractor TM-24 

3 10.45-11.00 Hamzah Hilal Desain Sistem Kelistrikan Daerah Terpencil 

dengan Pembangkit Photovoltaic Berdiri 

Sendiri 

TM-25 

4 11.00-11.15 Rachmad Hartono, 

Sugiharto,  

Bukti Tarigan 

Pengendalian Motor Penggerak Mekanisme 

Penggerak Pahat Mesin Router NC pada Arah 

Sumbu X, Sumbu Y, dan Sumbu Z Secara 

Serempak 

TM-29 

5 11.15-11.30 Dedi Lazuardi,  

Dede Wirno 

Simple Machine Winding Design and 

Fabrication 

TM-30 

6 11.30-11.45 Rizky Arman Simulasi Dinamik Batang Hubung Elastik 

pada Mekanisme Empat Batang 

TM-41 

 
BIDANG  : Teknik Mesin (Konversi Energi) RUANG  : II 

MODERATOR : Dr. Abrar Riza, S.T., M.T. SESI : III 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 10.15-10.30 Carolus Bintoro,  

Vicky Wuwung,  

Y. Sinung Nugroho 

Penentuan Karakteristik Hidrodinamika 

Wavy Airfoil Sudu Turbin Air Sumbu 

Vertikal Dengan Mengunakan Perangkat 

Lunak CFD-Numeca 

TM-51 

2 10.30-10.45 Kamaruddin A.,  

Aep S. Uyun,  

Syukri M. Nur,  

Alie Bamahry dan  

Rino Imanda 

Pengembangan Mesin Penyegar Udara 

dengan Tenaga Matahari 

TM-53 

3 10.45-11.00 Dondi Kurniawan,  

Eko Budiana, 

Deendarlianto,  

Indarto 

Simulasi Numerik Fenomena Single Droplet 

Menggunakan Metode Volume Hingga dan 

Front-Tracking 

TM-56 

4 11.00-11.15 Fajar Anggara,  

Suhanan,  

Joko Waluyo,  

T.A. Rahmat 

Studi Numerik Pelelehan Paraffin-Wax RT52 

pada Kapsul Silinder Horisontal dengan 

Pemanas Air Panas 

TM-57 

5 11.15-11.30 Hendra Ananta,  

Yesung Allo Padang,  

Mirmanto 

Unjuk Kerja Kulkas Termoelektrik dengan 

Rangkaian Seri dan Paralel pada Beban Air 

1500 ml 

TM-58 

6 11.30-11.45 Rian Utama,  

I Made Mara,  

I Wayan Joniarta 

Pengaruh Variasi Jumlah Lilitan dan RPM 

Alat Magnetisasi  Bahan Bakar Berbasis 

Elektromagnetik Terhadap Unjuk Kerja 

Mesin Bensin 4 Langkah 1 Silinder 

TM-62 
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BIDANG : Teknik Industri  RUANG  : III 

MODERATOR : Wilson Kosasih, S.T., M.T. SESI : III 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 10.15-10.30 Wahyudhi Sutrisno Analisis Strategi Pengembangan Bisnis 

Laundry Berdasarkan Pendekatan Business 

Model Canvas (Studi Kasus Laundry Spot 

Cleaner di Yogyakarta) 

TI-14 

2 10.30-10.45 Putri Rachmawati Kesehatan Keselamatan Kerja pada UKM 

Industri Batik Tulis dengan Pendekatan 

Hirarc (Hazard Identification, Risk 

Assessment, and Risk Control) (Studi Kasus 

Batik Tulis Giriloyo, Imogiri Barat, 

Yogyakarta) 

TI-20 

3 10.45-11.00 Winnie Septiani,  

Benza Hadi Perdana,  

Jhonson Saragih 

Perancangan Sistem Pakar Berbasis FMEA 

untuk Mengidentifikasi dan Mendiagnosis 

Risiko Kegagalan Proses pada Proses 

Produksi Rear Combination E83 Truk Hino 

Dutro 

TI-41 

4 11.00-11.15 Humiras Hardi Purba,  

Adnin 

Analisa Jenis Kendaraan Hemat BBM untuk 

Mendukung Kegiatan Eksplorasi dengan 

Menggunakan Metode Six Sigma 

TI-42 

5 11.15-11.30 Yuswono Hadi,  

Erick Kurniawan 

Atribut Persyaratan Teknis dan Critical Part 

Kemasan Produk UMKM 

TI-45 

 
BIDANG : Teknik Mesin (PkM dan Konstruksi Mesin) RUANG  : I 

MODERATOR : Dr. Ir. Erwin Siahaan, M.Si. SESI : IV 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 14.00-14.15 Maidi Saputra,  

Muhammad Ikhsan 

IbM – Pelatihan Teknik Pengelasan Bagi 

Masyarakat Kurang Produktif Disekitar 

Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh 

TM-16 

2 14.15-14.30 Iwan Agustiawan,  

Muhammad Ridwan,  

Yusril Irwan,  

Rifki Mafturon,  

Indra Ramdhan 

Perancangan, Pembuatan dan Pengujian 

Pompa Hydraulic Ram (Hidram) untuk 

Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Warga di 

Desa Cipamekar Kabupaten Sumedang 

(Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat) 

TM-03 

3 14.30-14.45 Wina Libyawati,  

I Gede Eka Lesmana, 

Arnold Raynold,  

Hafidan Agustian,  

Lanang Mahardhika 

Modified Atmosphere Storage (MAS) Buah 

Pisang 

TM-45 

4 14.45-15.00 Iman Satria Analisis Statik Sistem Pemipaan Pengolahan 

Limbah Pabrik Baja Berdasarkan ASME 

B31.3 

TM-50 

5 15.00-15.15 Bukti Tarigan Rancang Bangun Pengecoran Sentrifugal 

untuk Peningkatan Kualitas Hasil Coran 

TM-54 

6 15.15-15.30 Teguh Prasetyo Perhitungan Reachable Workspace pada 

Robot Paralel yang Memiliki 4 Kaki 

TM-55 

7 15.30-15.45 Tito Shantika,  

Eka Taufiq Firmansjah,  

Ilham Naufan 

Perancangan Chassis Type Tubular Space 

Frame untuk Kendaraan Listrik 

TM-60 

8 15.45-16.00 Rinasa Agistya Anugrah, 

Adhika Widyaparaga,  

I Made Miasa 

Metode Investivigasi Parameter Sudut 

Kemiringan dan Panjang Resonator Terhadap 

Kinerja Standing-Wave Thermoacoustic 

Engine 

TM-61 
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BIDANG : Teknik Mesin (Material) RUANG  : II 

MODERATOR : Ir. Sofyan Djamil, M.Si. SESI : IV 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 14.00-14.15 Sotya Anggoro Pengaruh Perlakuan Panas pada Baja Tahan 

Karat Keylos 2316 Terhadap Kekerasan 

Permukaan 

TM-18 

2 14.15-14.30 Muhammad Abdus 

Shomad,  

Muhammad Shahar 

Mushfi 

Analisis Pengaruh Variasi Elektroda Las 

E6013 dan E7018 Terhadap Kekuatan Tarik 

dan Kekerasan pada Bahan Baja SS 400 

TM-28 

3 14.30-14.45 Andika Wisnujati Analisis Sifat Mekanik Las TIG pada Plat 

Aluminium Seri 5 dengan Variabel Kuat 

Arus 65; 70; 75 A untuk Manufaktur 

Kendaraan Air Sampan (Canoe) 

TM-31 

4 14.45-15.00 Zuhri Nurisna Pemanfaatan Limbah Piston Bekas Sebagai 

Filler Metal Aluminium pada Pengelasan 

Oxy-Acetylene 

TM-32 

5 15.00-15.15 Femiana Gapsari, 

Wahyono Suprapto,  

Dwi Hadi Sulistyarini 

Pengaruh Variasi Konsentrasi Asam Nitrat 

Terhadap Laju Korosi Kuningan Hasil Coran  

TM-42 

6 15.15-15.30 Budha Maryanti,  

Bahrul Akbar 

Analisis Kekerasan pada Rear Cover 

Transmision Volvo A35E Setelah Proses 

Rekondisi Menggunakan Metode Thermal 

Spray 

TM-52 

7 15.30-15.45 Pathur Razi Ansyah,  

Joko Waluyo,  

Suhanan 

Metode Investivigasi Proses Pelelehan 

(Melting Solid-Liquid) Paraffin Wax pada 

Model Silinder Annulus Horizontal LHTES 

TM-59 

8 15.45-16.00 Johandri,  

Paryanto Dwi Setyawan,  

Sinarep 

Pengaruh Jarak Lubang pada Core Opened 

Cell Foam Bambu Komposit Sandwich 

Terhadap Density, Kekuatan Tekan, 

Kekuatan Bending dan Penyerapan Air 

TM-63 

 

BIDANG : Teknik Industri  RUANG  : III 

MODERATOR : I Wayan Sukania, S.T., M.T. SESI : IV 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 14.00-14.15 Indra Cahyadi,  

Ika Deefi Anna 

Penentuan Strategi Peluncuran Produk 

dengan Pendekatan Multi Criteria Decicion 

Making dan Goal Programming 

TI-21 

2 14.15-14.30 Muchamad Sugarindra, 

Muhammad Ragil 

Suryoputro,  

Ardi Indra Permana 

Pengukuran Beban Kerja Mental Operator di 

Ruang Control Menggunakan Metode 

NASA-TLX 

TI-26 

3 14.30-14.45 Fran Setiawan,  

Yosef Daryanto,  

Yosephine Suharyanti 

Penentuan Jumlah Mesin dan Operator 

Lintasan Produksi Utama Berdasarkan Target 

Produksi Baru di CV Sinar Albasia Utama 

TI-27 

4 14.45-15.00 Ika Deefi Anna dan  

Imam Daelami 

Pengaruh Volume Air Imbibisi, Kecepatan, 

Tekanan Hidrolik dan Uap Steam Cheast 

Gilingan Terhadap Nilai Kadar Gula Ampas 

Tebu dengan Regresi Linier Berganda 

TI-39 

5 15.00-15.15 Samsul Amar,  

Heri Awalul Ilhamsah, 

Kamilatul Hikmah 

Penjadwalan Perawat di Puskesmas Kamal 

Bangkalan dengan Metode Goal 

Programming  

TI-51 

6 15.15-15.30 Ida Lumintu Metode Pemodelan Proses Bisnis Proses 

Seleksi: Studi Kasus di Departemen Teknik 

Industri Universitas Trunojoyo Madura 

TI-52 
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No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

7 15.30-15.45 Fitri Agustina dan  

Indah Nurmalia 

Analisis Kinerja UKM Songkok Gresik 

dengan Pendekatan Important Performance 

Analysis 

TI-43 

8 15.45-16.00 Dwi Hadi Sulistyarini, 

Femiana G.,  

Nasion Patriotik 

Implementasi Metode Heijunka dalam 

Pemerataan Produksi Gorong-Gorong 

TI-46 

 
BIDANG : Teknik Mesin (Konversi Energi) RUANG  : I 

MODERATOR : Hendry Sakke Tira, S.T., M.T., Ph.D. SESI : V 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 16.15-16.30 Andy Riyanto,  

Arif Mulyanto,  

Rudy Sutanto 

Pengaruh Variasi Jarak Antar Disk pada 

Turbin Tesla 

TM-77 

2 16.30-16.45 Muhammad Dienullah,  

Hendry Sakke Tira, 

Yesung Allo Padang 

Pemurnian Biogas dengan Sistem Berlapis 

Menggunakann Fe2O3, Zeolit Sintetik, dan 

Zeolit Alam 

TM-66 

3 16.45-17.00 Asnawi,  

Ida Bagus Alit,  

Yesung Allo Padang 

Studi Eksperimental Penggunaan 

Konsentrator Pada Turbin Angin Savonius 

Tipe L 

TM-67 

4 17.00-17.15 Rianova Ardi Saputra,  

Paryanto Dwi Setyawan 

Perhitungan Laju Korosi dan Perancangan 

Sistem Proteksi Katodik Anoda Korban di 

Lambung Kapal Tugboat  Bontang O4 PT 

Badak NGL Bontang 

TM-70 

5 17.15-17.30 Hendra,  

Syahrul,  

Mirmanto,  

Sukmawaty 

Analisa Pengaruh Temperatur Udara pada 

Pengering Gabah Terfluidisasi 

TM-74 

6 17.30-17.45 Fathurrahman,  

Syahrul,  

Nurchayati,  

Mirmanto,  

Sukmawaty,  

Asih Priyati 

Pengaruh Temperatur dan Kecepatan Udara 

Terhadap Laju Pengeringan Jagung pada Alat 

Fluidized Bed Dryer 

TM-76 

7 17.45-18.00 Robiansyah,  

Sugiman,  

Paryanto Dwi Setyawan 

Pengaruh Jumlah Indentasi pada Kekuatan 

Geser Sambungan Perekat Baja-Baja 

TM-72 

 
BIDANG : Teknik Mesin RUANG  : II 

MODERATOR : Agus Dwi Catur, S.T., M.T. SESI : V 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 16.15-16.30 Sobron Lubis,  

Rosehan,  

Rico Wiguna 

Pengaruh Variasi Sudut Ujung Mata Potong 

Karbida Terhadap Kekasaran  dan Topografi 

Permukaan Logam Al 6061 pada  Proses 

Pembubutan,  

TM-09 

2 16.30-16.45 Rosehan,  

Sobron Yamin Lubis, 

Christofer 

Variasi Orientasi Objek dan Layer Bahan 

Polymer pada Proses 3D Printing Terhadap 

Nilai Kekasaran Permukaan,  

TM-47 

3 16.45-17.00 Harto Tanujaya Efektivitas Penggunaan Baffle Satu Segmen 

pada Alat Penukar Kalor Jenis Shell-Tube,  

TM-68 

4 17.00-17.15 Didi Widya Utama Optimasi Topologi pada Komponen 

Penampan Mesin Printer 3Dimensi dengan 

Metode Generative Design,  

TM-69 
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No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

5 17.15-17.30 Abrar Riza,  

Harto Tanujaya,  

Hansel 

Pengaruh Ukuran Pengkabutan Bahan Bakar 

Terhadap Unjuk Kerja Motor Bakar,  

TM-71 

6 17.30-17.45 Sofyan Djamil,  

Agustinus Purna Irawan 

Karakteristik Mekanik Komposit Serat 

Bambu Kontinyu dengan Perlakuan Alkali,  

TM-73 

7 17.45-18.00 Erwin Siahaan Pengaruh Kandungan Unsur Ag pada Paduan 

Solder Bebas Timbal Terhadap Sifat Mekanis 

dan Fisis Sn-0.7Cu-“X”Ag,  

TM-75 

 
BIDANG : Teknik Industri RUANG  : III 

MODERATOR : Lithrone Laricha S., S.T., M.T. SESI : V 

No. Waktu Penulis Judul 
Kode 

Makalah 

1 16.15-16.30 Qurtubi dan  

R. Abdul Jalal 

Pengembangan Logistik Halal di Indonesia TI-19 

2 16.30-16.45 Elfira Febriani Inovasi Rancangan Produk dan Bisnis Model 

Termoplastik dari Tepung Singkong 

TI-35 

3 16.45-17.00 Rizki Achmad Darajatun,  

Sukanta 

Perancangan Sistem Informasi Inventory 

Finish Good Berbasis Web dan Android 

TI-36 

4 17.00-17.15 Heri Awalul Ilhamsah, 

Samsul Amar,  

Nur Irfina 

Perencanaan Penjadwalan Produksi 

Meminimasi Total Weighted Tardiness 

dengan Menggunakan Algoritma Genetika 

TI-44 

5 17.15-17.30 A.A. Alit Triadi,  

Made Nuarsa,  

DG Bisma 

Penerapan Iptek pada Usaha Handycraft 

Ketak Berorientasi Ekspor di Desa Karang 

Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat 

TI-50 

6 17.30-17.45 I Wayan Sukania, 

Lithrone Laricha S.,  

Oki Dharmawan 

Usulan Perbaikan Kualitas Produk Plastik 

dengan Metode Quality Function Deployment 

di PT. X 

TI-02 

7 17.45-18.00 Ahmad,  

Iphov Kumala Sriwana,  

Iven 

Usulan Sistem Distribusi Produk untuk 

Mengurangi Total Cost dengan Metode 

Distribution Requirement Planning (Studi 

Kasus: PT. Tunasindo Pratama)  

TI-53 

8 18.00-18.15 Lithrone Laricha S.,  

I Wayan Sukania,  

Harto Susanto 

Pengukuran Kinerja Industri Percetakan 

Berdasarkan Model Balanced Scorecard dan 

Objective Matrix (OMAX) (Studi Kasus: PT. 

NLCP) 

TI-54 

9 18.15-18.30 Wilson Kosasih,  

Iphov Kumala Sriwana, 

Yennie Salim 

Evaluasi Sistem Distribusi Industri Kecil 

Menengah Menggunakan Metode 

Forecasting dan Distribution Requirement 

Planning (Studi Kasus: CV. Mandala Citra 

Lestari, Tangerang) 

TI-55 

10 18.30-18.45 Lamto Widodo,  

I Wayan Sukania,  

Regina Angraeni 

Analisis Beban Kerja dan Keluhan Subjektif 

Pekerja Serta Usulan Perbaikan pada Proses 

Pembuatan Batako 

TI-56 

11 18.45-19.00 Lamto Widodo,  

Adianto,  

Felicia 

Perbaikan Stasiun Kerja Packing dan 

Carding Fiber Dacron (Polietilena 

Tereftalat) untuk Mencegah Musculoskeletal 

Disorder (MSDs) pada Pekerja PT XYZ 

Cikupa Tangerang 

TI-57 
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RANCANG BANGUN MESIN PENGGLASIR UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI DAN KUALITAS GENTENG 

BERGLASIR 

 
Reza Setiawan

1)
, Sukanta

2) 

1)
Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang 

2)
Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang 

Jl. H.S. Ronggowaluyo, Teluk Jambe Telp./Fax. (0267) 641177 Ext. 305, Karawang 41361 

e-mail: reza.setiawan@staff.unsika.ac.id ; sukanta@staff.unsika.ac.id 

 
Abstrak  

Pengglasiran merupakan proses pelapisan permukaan genteng menggunakan bahan campuran 

yang terdiri dari mangan, frit, timbal oksida dan air. Kualitas genteng akan meningkat bila 

dilakukan pengglasiran pada permukaanya. Genteng berglasir akan baik dari sisi visual, 

kemampuan menahan rembesan air dan kekuatan lenturnya. Namun, pengglasiran yang 

dilakukan di industri kecil menengah saat ini masih secara manual baik pada tahap 

pencampuran bahan glasir maupun saat penuangan bahan glasir ke permukaan genteng. Hal 

ini menyebabkan produktivitasnya dan kualitas hasil pengglasiran tidak maksimal. Pembuatan 

mesin pengglasir genteng dapat meningkatkan hasil produksi dan kualitas genteng berglasir 

jika dibandingkan dengan cara  manual. Kualitas genteng berglasir menjadi lebih baik karena 

mesin dirancang agar proses dan cara kerjanya dapat melakukan secara kontinyu pada saat 

pencampuran bahan glasir dan rapih pada saat penuangan bahan glasir ke permukaan 

genteng. Rancang bangun mesin pengglasir genteng telah dilakukan melalui serangkaian 

proses observasi lapangan, studi literatur, perancangan mesin, pembuatan mesin dan uji coba 

mesin. Mesin pengglasir dapat melakukan pekerjaan lima kali lebih cepat dari cara manual 

dan hasil glasir genteng lebih baik dan rapih. Mesin pengglasir dapat membuat terpenuhinya 

permintaan dan pelanggan lebih puas terhadap kualitas produk. 

 

Kata kunci: Mesin, Glasir, Genteng, Hasil Produksi, Kualitas 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengglasiran merupakan proses pelapisan permukaan menggunakan bahan campuran 

yang terdiri dari mangan (Mn), frit (CaCuSi4O10), timbal oksida (PbO2) dan air (H2O). 

Proses pengglasiran genteng rumah yaitu terdiri dari proses pencampuran bahan secara 

terus-menerus, penyemprotan bahan glasir ke genteng rumah dan pembakaran. 

Pengglasiran berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan estetika genteng rumah sehingga 

nilai ekonominya meningkat. Kualitas genteng berglasir akan baik dari sisi visual, 

kemampuan menahan rembesan air dan kekuatan lenturnya (Darmono, 2009:148).  

Usaha Kecil Menengah (UKM) selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai 

peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, karena dianggap sebagai 

solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menengah 

kebawah. UKM yang sedang berkembang salah satunya adalah UKM di daerah Kabupaten 

Cirebon. Kabupaten Cirebon merupakan daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang 

merupakan salah satu tempat UKM pengrajinan dan pengglasiran genteng. Batas wilayah 

berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Cirebon dibatasi oleh, sebelah utara 

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu, Sebelah barat laut berbatasan dengan 

wilayah Kabupaten Majalengka, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Kuningan, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kotamadya Cirebon dan Kabupaten 

Brebes (Jawa Tengah). Kabupaten Cirebon memiliki batas wilayah yang menjanjikan 

untuk berkembangnya UKM jenis ini karena daerah tersebut sebagian besar merupakan 

potensi pasar konsumen genteng. Tidak hanya itu, Kabupaten Cirebon juga berdekatan 

dengan Majalengka yang terkenal dengan kualitas UKM pengrajin genteng, sehingga 

mailto:reza.setiawan@staff.unsika.ac.id
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memberikan pengaruh positif dalam perkembangan UKM pengrajinan dan pengglasiran 

genteng di daerah terebut. UKM pengrajin dan pengglasir genteng tepatnya di Kecamatan 

Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Kecamatan Ciwaringin saat ini telah memiliki kurang 

lebih 65 UKM pengrajin genteng dan pengglasiran yang berpotensi meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan  kondisi tersebutlah menjadikan 

Kabupaten Cirebon berpotensi besar sebagai modal dasar pembangunan dan potensi 

investasi yang menjanjikan dalam bidang usaha kerajinan dan pengglasiran genteng dimasa 

mendatang. Hal tersebut tidak seiring dengan kondisi yang terjadi saat ini di UKM. Ada 

beberapa kendala yang terjadi di UKM pengrajin dan pengglasiran genteng. Kendala yang 

terjadi yaitu pada proses pencampuran bahan yang harus dilakukan secara terus-menerus 

dan proses pemberian glasir pada genteng masih dilakukan secara manual. Proses 

pengglasiran yang dilakukan tersebut hanya menggunakan wadah penampung bahan glasir 

dan gayung yang masih diputar dan disiram oleh pekerja. Hal ini menjadi hambatan karena 

proses pengglasiran genteng yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang 

lama. Proses tersebut menyulitkan untuk memenuhi permintaan pasar genteng yang besar 

dan kualitas genteng glasir yang rendah atau bahkan hingga rusak serta cukup banyak 

bahan glasir yang terbuang. 

UKM pengrajin genteng rumah Super Alkin contohnya, di UKM ini  masih 

menggunakan peralatan sederhana dan cara yang manual. Alat dan proses pengglasirannya 

menggunakan wadah berupa ember dan penyiram berupa gayung yang masih dilakukan 

oleh satu orang pekerja. Proses pengglasiran ini memakan waktu sekitar setengah menit 

setiap gentengnya dan dengan kualitas kurang baik karena terbaginya beban kerja antara 

proses pencampuran bahan glasir dan penyiraman. Proses pencampuran bahan glasir tidak 

dilakukan secara terus-menerus oleh pekerja dan penyiraman yang dilakukan tidak merata. 

Kondisi yang terjadi pada UKM Super Alkin adalah ketika permintaan genteng meningkat 

dipasaran, kemampuan genteng yang mampu diproduksi UKM ini hanya sebanyak 30.000 

buah per bulan sedangkan permintaannya mencapai 50.000 buah per bulan. Genteng 

berglasir juga tidak kalah diminati, karena genteng berglasir yang diproduksi mencapai 

30.000 buah per bulan dengan empat orang pekerja. Padahal tingkat permintaan genteng 

berglasir mencapai 35.000 buah per bulan. Berarti permintaan genteng berglasir yang 

belum dapat dipenuhi sebanyak 5.000 buah per bulan. Padahal harga genteng bergelasir 

dan tidak berglasir memiliki nilai ekonomi yang jauh berbeda. Sebagai contoh harga 

genteng jenis Turbo sebelum diglasir adalah Rp. 1.250,- sedangkan setelah pengglasiran 

menjadi Rp. 2.500,-. Peningkatan harga genteng tersebut mencapai 100 % dari harga 

genteng semula. Ditambah lagi dengan permintaan konsumen yang menginginkan proses 

pengglasiran yang cepat. Kebanyakan konsumen selalu menuntut produsen untuk dapat 

menyelesaikan proses pengglasiran tersebut dalam waktu 2-3 hari.  

 

2. LANDASAN TEORI 

Genteng yang kuat, tahan lama, lebih ringan lebih tahan cuaca dan suhu dibutuhkan 

saat ini (Lubis, dkk., 2013). Genteng yang terbuat dari tanah liat, pasir dan air biasanya 

dilakukan proses pengglasiran (Kusuma, dkk., 2013:26). Pengglasiran merupakan proses 

pelapisan permukaan menggunakan bahan campuran yang terdiri dari mangan, frit, timbal 

oksida dan air. Kualitas genteng berglasir akan baik dari sisi visual, kemampuan menahan 

rembesan air dan kekuatan lenturnya (Darmono, 2009:14). Kualitas genteng akan 

meningkat bila dilakukan pengglasiran pada permukaanya (Linda Selvianingrum, 2009:1). 

Proses ini lah yang sesungguhnya membuat unggul dibandingkan genteng tidak berglasir. 

Genteng tidak berglasir akan lebih cepat rentan terhadap kerusakan. Hal ini justru yang 

akan membuat rugi pengguna genteng tidak berglasir. Saat ini pengrajin pengglasiran 
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genteng memiliki beberapa kendala. Kendala yang terjadi yaitu pada proses pencampuran 

bahan yang harus dilakukan secara kontiyu dan proses pemberian glasir pada genteng yang 

masih dilakukan secara manual. Proses manual pengglasiran genteng terlihat pada Gambar 

1. 

  
Gambar 1. Proses Manual Pengglasiran Genteng 

 

Proses pengglasiran yang dilakukan tersebut hanya menggunakan wadah penampung 

bahan glasir dan gayung yang masih diputar dan disiram oleh pekerja. Hal ini menjadi 

hambatan karena proses pengglasiran genteng yang dilakukan secara manual 

membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut menyulitkan untuk memenuhi permintaan 

pasar genteng yang besar dan kualitas genteng glasir yang rendah serta cukup banyak 

bahan glasir yang terbuang. 

 

1.1 Proses Pengglasiran Genteng 

Proses pengglasiran genteng terlihat pada alur proses Gambar 2 berikut ini. 

   

 
Gambar 2. Proses Pengglasiran Genteng 

 

Genteng yang telah telah jadi (genteng natural) dilakukan pengglasiran dengan cara 

menyiram permukaan genteng dengan bahan glasir. Selanjutnya, genteng tersebut 

dilakukan pembakaran. Genteng natural yang telah dilapisi bahan glasir segera dimasukkan 

ke dalam tungku untuk mengalami proses pembakaran. Pembakaran berlangsung sekitar 

selama 13 jam. Suhu pembakaran dijaga supaya konstan pada suhu umumnya sekitar 800 – 

900
o
C (Suripto dan Fajar, 1997:2). Proses tahap pengglasiran pada Gambar 2. adalah 1) 

Genteng natural yang telah bakar dipersiapkan; 2) Pengadukan bahan glasir berupa 

mangan, frit, timbal oksida dan air secara merata dan kontiyu; 3) penyiraman bahan glasir 

ke permukaan genteng natural; 4) pengeringan pada temperatur kamar; 5) pembakaran 

genteng glasir pada suhu kurang lebih 800 - 900
0
C; dan 6) pembersihan genteng glasir dari 

debu dan kotoran yang menempel.  
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1.1.2 Perbedaan Kualitas Genteng Natural dan Berglasir 

Hasil uji coba laboratorium (Darmono, 2009:7-12) terhadap kualitas genteng natural 

dan glasir dapat dibedakan sebagai berikut: 

1) Pengujian Visual 

Dari hasil pengujian visual laboratorium antara genteng natural dan berglasir terlihat 

pada Tabel 1. berikut ini. 

 

Tabel 1. Pengujian Visual Genteng (Darmono, 2009:7) 

Benda Uji 
Pandangan Luar 

Kerataan Retak Suara 

Genteng Natural 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rata Tidak Retak Nyaring 

3 Rata Retak Nyaring 

Genteng Keramik 

Berglasir 

1 Rata Retak Nyaring 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rata Tidak Retak Nyaring 

 

2) Pengujian Rembesan Air 

Berdasarkan hasil uji laboratorium perbandingan ketahanan rembesan air antara 

genteng natural dan berglasir dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini. 

 

Tabel 2. Pengujian Rembesan pada Genteng (Darmono, 2009:9) 

Genteng Keramik Perembesan 

Bergelasir 1, 2, 3 Tidak rembes 

Natural 1, 2, 3 Rembes 

 

3) Pengujian Kuat Lentur 

Berdasarkan hasil uji laboratorium perbandingan kuat lentur antara genteng natural 

dan berglasir dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3. Pengujian Kuat Lentur pada Genteng (Darmono, 2009:10) 

Genteng  

Jarak  

Tumpuan 

(cm) 

Lebar Benda 

Uji 

 (cm) 

Tebal Benda 

Uji 

(cm) 

Beban 

(kg) 

Kuat 

Lentur 

(kg/cm
2
)
 

 
1 25 25,18 1,69 115 59,96 

 
2 25 24,55 1,64 115 65,31 

Natural 3 25 24,69 1,69 130 69,13 

 
4 25 24,99 1,72 95 48,19 

 
5 25 25,24 1,79 115 53,32 

 
6 25 25,07 1,8 85 39,24 

Rata-rata 55,86 

 
1 25 6 1,7 1,7 120 65,98 

 
2 25 23,82 1,55 125 81,91 

Berglasir 3 25 23,79 1,56 120 77,73 

 
4 25 23,83 1,62 130 77,95 

 
5 25 23,9 1 1,64 130 75,84 

 
6 25 23,8 1 1,63 130 77,09 

Rata-rata 76,08 
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Dari hasil pengujian laboratorium ditinjau dari pengujian visual, rembesan air, kuat 

lentur dan daya serap air ternyata genteng berglasir jauh lebih baik. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode rancang bangun yang digunakan adalah research and development dengan 

alur penelitian yang terlihat pada Gambar 3 berikut ini. 

 

Studi Pendahuluan

Observasi 

Pengrajin
Observasi Pasar Studi Literatur

Draf Desain

Uji Ahli

Desain Mesin

Pembuatan 

Komponen
Perakitan

Pembelian 

Komponen

Mesin yang Siap 

di Uji Coba

Uji Coba Mesin

Mesin 

Pengglasir

Ya

Tidak

Tidak

Ya

 
Gambar 3. Flowchart Rancang Bangun Mesin Pengglasir 

 

Proses rancang bangun mesin pengglasir genteng dimulai studi pendahuluan yang 

mengobservasi langsung pengrajin genteng dan pasar serta studi literatur melalui berbagai 

buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya. Setelah melalui proses tersebut, didapatkanlah 

desan awal untuk proses pengglasiran genteng yang dikonsultasikan pada pemangku 

kepentingan baik kepada pihak pengrajin dan ahli perancangan. Selanjutnya mesin 

diproduksi dan diujicoba hingga hasilnya sesuai harapan. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi mesin pengglasir genteng 

adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Bahan-Bahan yang Dibutuhkan 

Kebutuhan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rancang bangun mesin 

pengglasir genteng yaitu terlihat pada Tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. Bahan-Bahan yang Dibutuhkan 

No. Kebutuhan Jumlah 

A Wadah Glasir   

1 Drum 1 Buah 

2 Besi Siku 1000 x 40 mm x 5 mm 4 Batang 

3 Besi Plat 2.500 x 100 x 5 mm 1 Batang 

4 Besi As (poros) Pejal ST 37, Ø = 10 mm, p = 200 mm 1 Batang 

5 
Motor Listrik Single Phase AC  

POutput = 1/4 HP, n = 1420 rpm 
1 Set 

6 Selang Ø = 1 in, 4 M 1 Buah 

B Conveyor  

1 Conveyor RS260 3000 mm 1 Set 

2 Kerangka Pendukung UNP120 1 Set 

3 Besi Siku 1000 x 40 mm x 5 mm 8 Batang 

4 Besi Plat 2.500 x 100 x 5 mm 1 Batang 

5 Gear Box 1 Set 

6 Mur dan Baut 1 Set 

C Wadah Penampung Jatuhan Glasir  

1 Drum 1 Buah 

2 Besi Plat 2.500 x 100 x 2 mm 1 Batang 

3 Pompa PInput = 50 watt, Head =  8 m 1 Set 

 

4.1.2 Kebutuhan Bahan Habis Pakai  

Bahan habis pakai yang dibutuhkan pada proses pembuatan rancang bangun mesin 

pengglasir genteng yaitu yaitu  terlihat pada Tabel 5. berikut ini. 

 

Tabel 5. Bahan Habis Pakai  

No. Kebutuhan Jumlah 

A Wadah Glasir   

1 Elektroda 1 Pak 

B Conveyor  

1 Elektroda 1 Pak 

C Wadah Penampung Jatuhan Glasir  

1 Elektroda 1 Pak 

 

4.1.3 Kebutuhan Alat  

Alat yang dibutuhkan pada proses pembuatan rancang bangun mesin pengglasir 

genteng yaitu yaitu terlihat pada Tabel 6. berikut ini. 
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Tabel 6. Alat-Alat yang Dibutuhkan  

No. Kebutuhan Jumlah 

A Wadah Glasir   

1 Las Listrik 1 Set 

2 Mesin Gergaji Besi 1 Buah 

3 Mistar Baja 1 Buah 

B Conveyor  

1 Kunci Inggris 1 Buah 

2 Las Listrik 1 Set 

3 Mesin Gergaji Besi 1 Buah 

4 Mistar Baja 1 Buah 

C Wadah Penampung Jatuhan Glasir  

1 Las Listrik 1 Set 

2 Mesin Gergaji Besi 1 Buah 

3 Mistar Baja 1 Buah 

 

Hasil penelitian ini didapatkan produk berupa mesin pengglasir genteng yang terlihat 

pada Gambar 4. berikut ini. 

 

 

 

 

 Sprayer 

     Conveyour 

 

 

 

 

 

 Mixer 

 

 

       

 

 

 

Gambar 4. Mesin Pengglasir Genteng 

 

Pengadukan bahan glasir dilakukan dengan membuat wadah berbentuk lingkaran 

yang dipasang mixer blade. Mixer blade tersebut diputar menggunakan motor dengan 

connector poros. Motor yang berputar akan mengaduk bahan glasir secara konstan dan 

terus menerus sehingga kualitas bahan glasir terjaga dengan baik. Penempatan genteng 

dilakukan dengan membuat conveyor dengan perputaran rantai. Perputaran rantai tersebut 

digerakan oleh motor pada salah satu poros yang dihubungkan ke sproket. Motor yang 

bergerak tersebut akan menggerakan rantai. Genteng yang diletakan rantai akan 

menghantarkan genteng pada posisi yang tepat untuk diglasir. Genteng yang bergerak 

hingga ujung conveyor akan jatuh meluncur karena dipasang bidang miring terbuat dari 

pelat. Penyiraman bahan glasir dilakukan dengan menggunakan tenaga pompa. Pompa 
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tersebut akan mengalirkan ke sprayer dan bahan glasir disemprotkan melalui sprayer. 

Bahan glasir yang keluarpun akan memiliki tekanan yang cukup tinggi sehingga baik untuk 

membantu melekatnya bahan glasir pasa permukaan genteng. Pemanfaatan bahan glasir 

agar efektif dan tidak terbuang dapat dilakukan dengan membuat conveyor yang miring 

dan meletakan wadah dibawah conveyor. Conveyor yang posisinya miring tersebut akan 

membuat bahan glasir jatuh ke wadah penampungan. Bahan glasir yang berkumpul di 

penampungan disalurkan ke wadah pengumpulan bahan glasir. Bahan glasir yang 

dipompakan dapat dipakai kembali untuk proses pengglasiran genteng berikutnya. 

Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengglasiran menggunakan teknologi 

pengglasir berlangsung lebih cepat dibandingkan proses manual. Waktu yang dibutuhkan 

pada proses manual untuk mengglasir satu genteng adalah satu menit, sedangkan teknologi 

pengglasir dapat mengglasir lima genteng dengan waktu yang sama.  Hal ini terjadi karena 

sistem gerakan, pengadukan bahan dan pengglasiran dilakukan menggunakan sistem yang 

berjalan bersamaan. Pekerja yang dibutuhkan pada proses pengglasiran akan berkurang. 

Pekerja yang dibutuhkan biasanya sebanyak tiga orang namun dengan menggunakan 

teknologi ini hanya membutuhkan dua orang pekerja. Pada proses manual tiga orang 

pekerja digunakan untuk membuat bahan glasir, mengaduk bahan glasir, menyiramkan 

bahan glasir dan membawa genteng untuk dilakukan proses pengeringan. Dua orang pada 

penggunaan alat digunakan untuk membuat bahan glasir, mengatur alat, menyuplai 

genteng natural, mengumpulkan genteng yang telah diglasir dan membawa genteng untuk 

dikeringkan. Dua orang pekerja tersebut juga tidak akan mengalami kelelahan yang 

berlebihan seperti halnya pada proses manual. Hal ini terjadi karena proses-proses terkait 

pengglasiran sudah dilakukan dengan sistem kerja alat. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil rancang bangun yang telah dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan proses pengglasiran genteng, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

berikut ini. 

1. Inovasi mesin pengglasir genteng mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi pada 

proses pengglasiran;  

2. efektivitas dan efisiensi proses pengglasiran sudah mampu dilakukan dengan baik 

melalui penempatan peralatan dan pembuatan rangkaian langkah proses yang tepat; 

3. waktu yang dibutuhkan untuk proses pengglasiran menggunakan teknologi pengglasir 

berlangsung lebih cepat dibandingkan proses manual; dan 

4. pekerja yang dibutuhkan pada proses pengglasiran akan berkurang; dan bahan glasir 

yang digunakan melalui untuk proses pengglasiran akan lebih maksimal 

pemanfaatannya. 
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PERANCANGAN, PEMBUATAN DAN PENGUJIAN 

POMPA HYDRAULIC RAM (HIDRAM) UNTUK 

MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH WARGA 

DI DESA CIPAMEKAR KABUPATEN SUMEDANG 

(KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) 
 

Iwan Agustiawan, Muhammad Ridwan, Yusril Irwan, Rifki Mafturon,  

Indra Ramdhan 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional 

e-mail: iwan.agustiawan@gmail.com 
 

Abstrak 

Desa Cipamekar yang berlokasi di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, masih 

mengalami kesulitan air karena kondisi mata air yang berada cukup jauh di bawah 

pemukiman warga. Terdapat beberapa alternatif solusi agar air dapat mengalir ke pemukiman 

warga, namun dengan pertimbangan biaya dan efisiensi maka pompa hidram dianggap solusi 

yang tepat. Penulisan makalah ini akan fokus pada proses perancangan, pembuatan, dan 

pengujian pompa hidram dengan memanfaatkan potensi alam di Desa Cipamekar. 

Perancangan meliputi proses perhitungan agar rancangan pompa hidram dapat memenuhi 

kebutuhan air di Desa Cipamekar yaitu 36.865 liter/hari, termasuk gambar detail 2 dimensi 

dan 3 dimensi. Berdasarkan hasil perancangan, diperoleh spesifikasi teknis debit yang mampu 

dihasilkan dari  pompa hidram yaitu 44.928 liter/hari. Komponen pompa hidram yang dibuat 

yaitu badan pompa, tabung udara, katup udara dan katup buang. Hasil pengujian pompa 

hidram diperoleh debit keluaran sebesar 44.064 liter/hari.  

 
Kata kunci: Desa Cipamekar, Potensi Alam, Pompa, Pompa Hidram. 

 

PENDAHULUAN 

Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang masih kesulitan 

air untuk dialiri air ke setiap rumah karena kondisi mata air yang berada di bawah 

pemukiman warga sehingga warga harus mengambil air dari daerah pemukiman warga 

menuju sumber mata air dengan jarak tempuh 342 meter dan tinggi jatuh vertikal 46 meter. 

Sedangkan dibalik itu ada banyak alternatif dari pemakaian pompa air, baik yang 

digerakkan oleh tenaga listrik maupun tenaga diesel atau bensin untuk mengatasi masalah 

di Desa Cipamekar tersebut, tetapi karena keterbatasan biaya dan keterbatasan 

keterampilan maka banyak daerah pedesaan yang belum memilikinya. Oleh karena itu, 

untuk menanggulangi masalah tersebut maka penggunaan pompa hidrolik ram otomatis 

yang sederhana ini, baik dalam pembuatan, perawatan, pengoperasian, mempunyai prospek 

yang baik.  

Pompa Hidram (Hidrolik Ram) bekerja tanpa menggunakan bahan bakar maupun 

tenaga listrik untuk mengoperasikannya. Pompa ini hanya memanfaatkan tenaga aliran air 

yang jatuh dari tempat suatu sumber dan sebagian air itu dipompakan ke tempat yang lebih 

tinggi. Penggunaan jenis pompa ini memiliki keuntungan dari pompa lainnya, yaitu tidak 

menggunakan bahan bakar, perawatan yang terjangkau, tidak membutuhkan keterampilan 

yang tinggi untuk mengoperasikannya, dan pompa ini dapat bekerja 24 jam tanpa henti. 

Oleh karena itu perlu untuk merancang  pompa hidram untuk membantu warga yang masih 

kesulitan air didaerahnya sesuai kondisi yang tepat untuk instalasi pompa hidram ini.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Secara umum, metode penelitian perancangan dan pembuatan pompa hidram dapat 

dilihat pada diagram alir Gambar 1 di bawah ini. 

mailto:iwan.agustiawan@gmail.com
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Gambar 1. Diagram alir perancangan dan pembuatan pompa hidram 
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1. Data Lapangan 

Lokasi sumber air terletak di Dusun Cianda, Desa Narimbang, Kecamatan 

Conggeang, Kabupaten Sumedang dengan debit alirannya 265,8 liter/menit. Data 

penduduk di Desa Cieunteung dengan jumlah warga 256 jiwa dan kebutuhan air per orang 

144 liter/hari, sehingga kebutuhan air untuk keseluruhan warga setiap harinya yaitu 36.864 

liter/hari. Untuk data ketinggian daerah aliran mata air, lokasi bak penampungan sumber 

air, lokasi pemasangan pompa hidram dan lokasi bak penampungan akhir dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Data ketinggian 

Lokasi Tinggi (mdpl) 

Daerah aliran mata air 512 

Lokasi bak penampungan sumber air 512 

Lokasi pemasangan pompa hidram 503 

Lokasi bak penampung akhir 549 

 Keterangan: mdpl = meter di atas permukaan laut 

2. Menentukan Dimensi 

Pipa saluran masuk dengan debit masukan 265,8 liter/menit menghasilkan pemilihan 

pipa saluran masuk pompa 3 inci, dapat dilihat di Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah minimum dan maksimum kebutuhan air 

untuk berbagai ukuran hidraulik ram (Silver, 1977) 

Badan 

(Inci) 

Pompa 

(Milimeter) 

Pemasukan Minimum 

(Liter/Menit)) 

Pemasukan Maksimum 

(Liter/Menit) 

1 25 7,6 37,9 

1,5 37 17,1 56,8 

2 51 30,3 94,6 

2,5 63,5 56,8 151,4 

3 76 94,6 265 

4 102 151,4 378,5 

 

3. Perhitungan 

3.1. Headlosses 

Head losses adalah kerugian yang diakibatkan oleh gesekan pada perubahan dimensi 

dan bentuk pipa. maka dapat dikatakan hilangnya energi persatuan massa fluida.  

      
 

 
 
  

  
   (1) 

dimana: 

Hl = Head losses mayor [m]. 

f   = faktor gesekan 

V = Kecepatan aliran Fluida [m/s]. 

L  = Panjang Pipa [m]. 

D = Diameter dalam pipa [m]. 

g   = Gravitasi bumi 9,81 m/s
2
. 

 

         
  

  
  (2) 
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dimana: 

Hlm  = Head losses minor [m]. 

k      = Konstanta kerugian minor. 

V      = Kecepatan aliran fluida [m/s]. 

g       = Gravitasi bumi 9,81 m/s
2
. 

 

3.2. Daya Pompa Minimum 

Daya pompa minimum adalah daya yang dihasilkan oleh pipa pemasukan untuk 

dialirkan ke pipa pengeluaran. 

                      (3) 

dimana: 

N = Daya pompa minimum [Watt]. 

Q  = Debit aliran [m
3
/s] 

Hl = Headlosses total [m]. 

g  = Gravitasi [m/s
2
]. 

 

3.3. Persamaan Bernoulli 

Rumus Persamaan Bernoulli, yaitu: 

  

 
 

  
 

   
    

  

 
 

  
 

   
     (4) 

dimana: 

𝑝1 dan 𝑝2 = tekanan pada titik 1 dan 2  [Pa]. 

𝑣1 dan 𝑣2 = kecepatan aliran pada titik 1 dan 2  [m/s]. 

 1 dan  2 = ketinggian titik1 dan 2 diukur dari bidang referensi [m]. 

γ = berat jenis fluida [kg/m
3
]. 

g = percepatan gravitasi = 9,81 m/s
2 

 

3.4. Persamaan Kontinuitas 

Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida 

dalam dari satu tempat ke tempat lain. 

    Q1 = Q2 

A1.v1 = A2.v2  (5) 

dimana: 

A = luas penampang aliran [m
2
]  

v = kecepatan aliran fluida [m/s] 

 
3.5. Efisiensi Pompa 
Efisiensi pompa adalah nilai yang menunjukkan kinerja pompa. 

 (6) 

dimana: 

E  = Efisiensi pompa [%] 

QD  = Debit delivery [m
3
/s]. 

Qs  = Debit supply [m
3
/s]. 

HD  = Head delivery [m]. 

Hs  = Head supply [m]. 
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4. Pemilihan Bahan 

Pemilihan bahan pompa hidram menggunakan pipa JIS 3459 sch 20s dengan 

tegangan ijinnya sebesar 520 Mpa. 

 

5. Pembuatan Komponen 

Komponen pompa hidram yang dibuat yaitu badan pompa, tabung udara, katup 

buang dan katup udara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Spesifikasi Rancangan 

Dari hasil perhitungan diperoleh data spesifikasi pompa hidram yang dapat dilihat di 

Tabel 3 dan gambar teknik 2D, 3D, dan jenis material yang digunakan yaitu JIS G 3459. 

 

Tabel 3. Spesifikasi teknis pompa hidram 

SPESIFIKASI TEKNIS POMPA HIDRAM 

No. Data Instalasi Masukan Nilai 

1. Qin (liter/menit) 265,8 liter/menit 

2. Tinggi Jatuh Vertikal (H) (m) 9 m 

3. Dpipa masukan (m) 0,0762 m 

4. Massa jenis air (ρ) (m) 997,4 kg/m3 

5. Kecepatan aliran air (v) 0,35 m/s 

6. Headloss Total Masuka (m) 9,34 m 

   

No. Spesifikasi Badan Pompa Nilai 

1. Dimensi Badan Pompa Dxl (6 inci x 0,45 m) 

2. Daya Pompa (N) (Watt) 404,845 Watt 

3. Kecepatan Air di Badan Pompa (V2
) (m/s) 0,24 m/s 

4. Tekanan di Badan Pompa (P) (Pa) 70513,32 Pa 

5. Tegangan Longitudinal (S1) (Pa) 0,67 MPa 

6. Tegangan Circurumferential (S2) (Pa) 1,345 MPa 

7. Debit Limbah (Qwaste) (liter/menit)  234,6 liter/menit 

8. Kekakuan Pegas (k) (Pa) 214378,3 Pa 

9. Dpompa (m) 0,1526 m 

10. Vbadan pompa (m
3) 2,61×10-3 m3 

11. Bahan Pompa Pipa Baja JIS G 3459 (SCH20s) 502 MPa 

   

No. Spesifikasi Tabung Udara Nilai 

1. Dtabung (m) 0,1526 m 

2 Tinggi Tabung (m) 1,22 m 

3. Volume udara (Vudara) (m) 0,0188 m3 

4. Volume air (Vair) (m) 3,38 x 10-3 m3 

5. Tekanan Udara (Pudara) (Pa) 70525,93 Pa 

6. Headloss Keluaran (m) 0,427 m 

7. Tegangan Longitudinal (S1) (Pa) 0,67 MPa 

8. Tegangan Circurumferential (S2) (Pa) 1,345 MPa 

9. Bahan Pompa Pipa Baja JIS G 3459 (SCH20s) 502 MPa 

10.  Debit Keluaran Qout (liter/menit) 31,2 liter/menit 

11. Efisiensi Pompa Hidram 60% 
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2. Gambar 2 Dimensi dan Gambar 3 Dimensi  

 

 
Gambar 2. Gambar visual pompa hidram 2D dan 3D 

 

3. Proses Pembuatan Pompa Hidram 

Proses pembuatan komponen pompa hidram dilakukan dengan beberapa jenis proses 

pemesinan diantaranya: proses bubut, gerinda, gurdi dan kerja bangku. Proses 

penyambungan menggunakan proses pengelasan (SMAW), mur dan baut. Komponen yang 

dibuat yaitu : badan pompa, ruang udara, katup udara, katup buang dan poros katup buang, 

sedangkan untuk komponen yang dibeli yaitu : pegas, reducer dan poros penghantar. 

 

3.1. Badan Pompa 

Pembuatan badan pompa menggunakan bahan pipa baja 6 inci, 4 inci, 3 inci, reducer 

dan flens. Pemotongan dan pelubangan menggunakan mesin gurdi. Proses penyambungan 

menggunakan proses pengelasan listrik (SMAW). Proses pembuatan badan poma bisa 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 3. Proses pembuatan pompa hidram (a) Pemotongan pelat, (b) Pelubangan dengan 

mesin gurdi, (c) Proses pengelasan, (d) Pemotongan dan pelubangan 
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(e) 

 
(f) 

 
(g) 

Lanjutan Gambar 3. Proses pembuatan pompa hidram (e) Pengelasan sambungan tabung 

udara, (f) Pengelasan sambungan katup buang, (g) Hasil jadi pengelasan badan pompa 

hidram 

 

3.2. Tabung Udara 

Pembuatan tabung udara menggunakan bahan pipa baja 6 inci, 2 inci dan flens. 

Pemotongan dan pelubangan menggunakan mesin gurdi. Proses penyambungan 

menggunakan proses pengelasan listrik (SMAW). Proses pembuatan tabung udara dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

       
Gambar 4. Proses pembuatan tabung udara 

 

3.3. Katup Buang 

Pembuatan katup buang menggunakan bahan baja pelat, pipa baja dan flens. Proses 

penyambungan menggunakan proses pengelasan listrik (SMAW). Proses pembuatan katup 

buang dapat dilihat pada Gambar 5. Untuk porosnya menggunakan bahan S45C. 

 

 
Gambar 5. Proses pembuatan katup buang 
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3.4. Katup Udara 

Pembuatan katup udara menggunakan bahan baja pelat, pipa baja dan flens. Proses 

penyambungan menggunakan proses pengelasan listrik (SMAW). Proses pembuatan katup 

udara dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Proses pembuatan katup udara 

 

4. Proses Pengecatan 

Setelah semua komponen pompa hidram selesai dibuat, selanjutnya dilakukan 

pengecatan. Langkah awalnya dengan penyemprotan warna dasar tujuannya untuk 

mendapatkan warna dasar yang baik. Proses pengecatan dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

       
Gambar 7. Proses pengecatan pompa hidram 

 

5. Pemasangan dan Pengujian 

Pemasangan pompa hidram dilaksanakan di Dusun Cianda, Desa Narimbang, 

Sumedang. Pemasangan pompa hidram bisa dilihat di Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Pemasangan pompa hidram 
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Pengujian pompa hidram dilakukan untuk mengetahui debit keluaran aliran dari 

pompa. Alat uji berupa gelas ukur dan stopwatch. Adapun data lokasi pengujian sebagai 

berikut: 

Debit masukan   : 265,8 liter/menit 

Ketinggian bak penampungan  : 9 meter 

Ketinggian bak penampung akhir  : 46 meter 

Panjang pipa masukan : 27 meter 

Pajang pipa keluaran : 341,95 meter 

 

Pengujian pompa hidram ini dilakukan dengan beberapa kali pengujian. Adapun 

hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 4. 

 

Tabel 4. Data hasil pengujian pompa hidram 

No Waktu (detik) Volume Air (liter) Debit keluaran (liter/detik) 

1 3,19 1,660 0,52 

2 4,27 2,180 0,51 

3 5,39 2,640 0,50 

4 6,45 3,240 0,50 

5 7,56 3,860 0,51 

Rata-rata debit keluaran 0,51 

 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan perancangan pompa hidram debit air yang dihasilkan dari 

rancangan sebesar 44.928 liter/hari sedangkan hasil yang diperoleh dari pengujian debit air 

keluaran rata-rata 0,51 liter/detik = 30,6 liter/menit = 44.064 liter/hari. Dengan debit yang 

dihasilkan sesuai rancangan dan pengujian, bahwa air yang dibutuhkan warga Dusun 

Cieunteung Desa Cipamekar dengan debit yang dibutuhkan 36.865 liter/hari atau 256 jiwa 

dengan 144 liter/orang/hari telah terpenuhi.  
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RANCANG BANGUN MESIN UJI TARIK MATERIAL  

BERBAHAN KAIN (FABRICS) 
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Abstrak 

Berkembangnya pemakaian membran sebagai struktur ringan harus diikuti oleh pemahaman 

tentang perilaku membran dalam menahan beban dan keandalannya dalam mengantisipasi 

perubahan cuaca. Material membran dari bahan kain (fabric), dilihat dari kekuatan dan 

keuletannya, mempunyai perilaku yang berbeda dengan material ferro  maupun non-ferro, 

oleh karena itu diperlukan alat untuk menguji sifat mekanik kain (fabric) sehingga dihasilkan 

luaran berupa tegangan dan perpindahan. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan 

Mesin Uji Tarik Khusus untuk material berbahan kain (fabric), mesin tersebut dilengkapi 

dengan load cell sebagai sensor dengan kapasitas 0 – 100 kg, ADC (HX711) dipasang sebagai 

penguat sinyal yang dihasilkan oleh load cell, mikrokontroler sebagai pengolah data, 

pengendali mekanisme penggerak mesin uji tarik dan mengkomunikasikan hasil pengolahan 

data dan menerjemahkan perintah kendali mekanisme penarikan menggunakan protokol 

RS232. Mikrokontroler yang digunakan pada mesin uji tarik ini adalah Arduino Mega 2560, 

relay yang dirangkai sebagai H-bridge dipergunakan untuk mengendalikan motor DC yang 

dipakai sebagai sumber daya, SBC(single board computer) merk Raspberry Pi 3 dipilih untuk 

mengolah data dari mikrokontroler sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk softcopy 

maupun hardcopy. Kalibrasi load cell telah dilakukan dengan memberikan beban bertahap 

dan menghasilkan data pengukuran yang linear sehingga disimpulkan kinerja load cell sangat 

baik, selanjutnya hasil kalibrasi tersebut dipergunakan untuk masukan data pengukuran 

sesungguhnya yang dituangkan pada script pemrograman dengan mempergunakan bahasa 

C++. Prototipe Mesin Uji Tarik masih terus dikembangkan untuk memenuhi standar 

pengujian ASTM D5034. Hasil pengujian pada beberapa jenis kain menghasilkan data yang 

cukup baik setelah diolah dalam bentuk grafik tegangan vs regangan. 

 

Kata kunci: uji tarik, kain, fabric, membran, struktur ringan. 

 

Pendahuluan 

Desain struktur membran berbeda dengan struktur ringan lainnya seperti struktur 

baja maupun kayu. Desainer struktur ringan merancang bangunan disesuaikan dengan 

kreasi arsitek, sementara desainer struktur membran bentuk rancangan merupakan hasil 

negosiasi dengan arsitek karena tidak semua kreasi arsitek dapat dipenuhi oleh struktur 

membran, istilah yang paling tepat menggambarkan kondisi tersebut adalah “for membrane 

structure, the form is the structure and the structure is the form”. Gaya Dalam pada struktur 

membran harus berupa gaya tarik sepanjang permukaan membran, tidak boleh satupun 

bagian mendapat gaya tekan, bagian ini yang membuat kreasi arsitek tidak semuanya dapat 

difasilitasi oleh desainer. 

Struktur membran harus kuat menahan beban luar dan beratnya sendiri, karena gaya 

dalam harus merupakan gaya tarik maka struktur harus berbentuk kurva yang kontinyu, 

tidak ada bagian yang berbelok tiba-tiba atau patahan diskontinyu. Beberapa metoda telah 

dikembangkan untuk menganalisa bentuk kurva dan perilaku statik dari struktur membran. 

Hal ini yang mewajibkan desainer dan arsitek duduk bersama dan mensimulasikan bentuk 

bangunan sehingga memuaskan semua pihak baik dari sisi kekuatan maupun dari sisi 

artistik. 

Tidak seperti halnya material homogen seperti logam dimana sifat mekaniknya sama 

di segala arah (isotropik), maka kain seperti halnya komposit, sifat mekanik (misalkan 
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kekuatan tarik)nya dapat berbeda arah yang satu dengan arah yang lain. Dengan demikian 

untuk material isotropik satu pengujian sifat mekanik berlaku untuk setiap arah 

pembebanan. 

Kekuatan tarik kain akan besar apabila arah penarikan searah dengan serat kainnya, 

namun akan berkurang apabila arah pembebanan membentuk sudut dengan arah serat kain. 

Pada penggunaan kain untuk struktur membran maka kain akan mengalami penarikan 

dalam arah yang berbeda-beda di setiap lokasi. Untuk itu perlu adanya data perilaku kain 

dalam berbagai arah penarikan. Data perilaku kain terhadap pembebanan tarik pada 

berbagai arah (relatif terhadap arah serat) dapat dihasilkan dari pengujian tarik, maka perlu 

dirancang dan dibuat mesin uji tarik untuk kain. 

Mesin uji tarik kain prinsipnya sangatlah sederhana yaitu alat penarik yang 

dilengkapi dengan pengukur besar gaya penarikan dan pertambahan panjang yang terjadi 

akibat gaya penarikan tersebut. Kain ditarik dari keadaan bebas (gaya penarikan = 0) dan 

secara kontinyu gaya tarik ditambah sampai kain putus. Hasil pengukuran gaya dan 

pertambahan panjang disajikan dalam kurva Gaya Penarikan vs Pertambahan Panjang. 

 

Perancangan Teknik dan Pembuatan Mesin Uji Tarik Kain 

Perancangan teknik adalah fase awal dari terwujudnya sebuah produk teknik, 

rancangan biasanya berupa sket sederhana yang merupakan penuangan ide dari desainer, 

pada masa kini banyak perancang yang membuat sket dengan bantuan komputer, tidak lagi 

gambar bebas seperti masa dimana era komputerisasi belum berkembang. Gambar 1 

memperlihatkan sket rancangan mesin uji tarik kain. 

 

 
Gambar 1. Sket Mesin Uji Tarik Kain 

 
Gambar 2. Isometri Mesin Uji Tarik Kain 

 

Dengan bantuan komputer dibuat gambar rancangan yang lebih baik seperti pada 

gambar 2.  

Mesin uji tarik kain terdiri dua komponen utama, yaitu mekanisme penarik dan 

intrumentasi pengukuran besaran penarikan. 

Mekanisme penarikan pada dasarnya adalah mekanisme ulir yaitu mengubah gerakan 

rotasi menjadi gerakan translasi oleh pasangan baut dan mur. Ulir (baut) bertumpu pada 

rahang tetap dan rahang gerak sementara mur dipasang tetap pada rahang gerak sehingga 

apabila ulir diputar maka rahang gerak akan bergerak translasi menjauhi atau mendekati 

rahang tetap karena rahang gerak duduk pada frame sebagai pasangan (joint) slider. 

Seberapa jauh rahang gerak menjauhi (atau mendekati) rahang tetap bergantung berapa 

putaran ulir yang dilakukan dan berapa pitch dari ulir tersebut. 

Pada setiap rahang dipasangi dengan penjepit kain. Penjepit kain terhubung dengan 

rahang lewat pasangan/sambungan sferik (spherical joint) untuk menjamin bahwa gaya 

yang bekerja pada kain hanyalah gaya tarik aksial. Khusus pada rahang tetap, antara 

penjepit kain dengan rahang tetap dipasangi dengan load cell yang berfungsi sebagai 

sensor untuk mengukur besarnya gaya penarikan. 
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Besaran yang hendak diukur pada mesin uji tarik kain ini adalah gaya penarikan dan 

pertambahan panjang kain. Sistem pengukuran gaya memakai Instrumentasi yang terdiri 

dari: 

a. Sensor berupa load cell, b. Pengkondisi dan Penguat sinyal (Signal Conditioning + 

Amplifier), c. Pengolah Sinyal, d. Penyaji Data (Tampilan/Display) 

Selanjutnya dibuat rancangan pembuatan dan pemilihan perangkat mesin uji tarik kain 

dengan membuat gambar teknik beserta gambar komponennya. 

 

 
Gambar 3. Gambar Susunan Mesin Uji Tarik Kain 

 

   
Gambar 4. Rangka Utama Gambar 5. Penopang Gambar 6. Pemegang 

Rahang Gerak 

 

   

Gambar 7. Ulir Daya Gambar 8. Rahang Tetap Gambar 9 Rahang Gerak 

 

Semua komponen di atas dibuat dan beberapa komponen standar dipilih 

menyesuaikan dalam bentuk dan ukuran, perakitan dilakukan sehingga tersusun mesin uji 

tarik seperti Gambar 10. 
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Gambar 10. Mesin Uji Tarik Kain 

 

Instrumentasi mesin uji tarik yang telah dibuat menjadi pekerjaan tersendiri diawali dengan 

pemilihan komponen instrumentasi. 

 

   
Gambar 11. Load Cell Gambar 12. ADC Gambar 13. 

Mikrokontroler 

 

Load Cell Tipe S dengan kapasitas 100 kg dipilih sebagai sensor yang akan 

mengukur gaya yang terjadi selama penarikan kain. ADC (Analog to Digital Converter), 

berfungsi mengubah sinyal pengukuran yang berupa sinyal analog menjadi sinyal digital 

agar dapat diolah oleh prosesor atau pengolah data. ADC yang dipergunakan dalam sistem 

pengukuran ini adalah Load Cell Amplifier HX711 module. Mikrokontroler, berfungsi 

sebagai pengolah data, pengendali mekanisme penggerak mesin uji tarik dan 

mengkomunikasikan hasil pengolahan data dan menerjemahkan perintah kendali 

mekanisme penarikan menggunakan protokol RS232. Mikrokontroler yang digunakan 

pada mesin uji tarik ini adalah Arduino Mega 2560. 

 

 
Gambar 14. Single board computer 
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Data yang diperoleh dari mikrokontroler perlu diolah lebih lanjut sehingga lebih 

mudah untuk dianalisa, disimpulkan dan diarsipkan. Pada mikrokontroler ditambahkan 

peralatan penunjang lainnya agar bisa melakukan hal tersebut namun disisi lain akan 

menimbulkan kerumitan baru akibat penggunaan peralatan penunjang tersebut. Untuk 

menanggulangi permasalahan tersebut digunakan sebuah peralatan yang disebut sebagai 

SBC (single board computer). SBC pada dasarnya adalah seperti lumrahnya komputer 

biasa cuma minus tampilan , keyboard, mouse dll. Ada banyak jenis SBC namun pada 

rancangan ini dipilih SBC merk Raspberry Pi 3 dengan pertimbangan ketersediaan SBC 

nya sendiri dan juga ketersediaan peralatan penunjangnya disamping kemampuan 

Raspberry Pi 3 itu sendiri. 

 

 
Gambar 15. Relay 

 

Fitur utama yang menjadikan Raspberry Pi dipilih adalah ketersediaan koneksi USB 

sebanyak 4 buah ( untuk keperluan keyboard, mouse dan printer),  sebuah ethernet 

konektor (wired networking), sebuah Wireless Network (Wifi), konektor HDMI (untuk 

tampilan) dan sebuah konektor khusus untuk Dedicated Touchscreen Display. Dengan 

demikian penggunaan Raspberry Pi dan peralatan penunjang lainnya dapat melakukan 

kontrol terhadap mesin melalui touch screen display yang disediakan, dapat pula 

melakukan pengendalian dari jauh (remotely) menggunakan smartphone , tablet, pc (wired 

ataupun wireless) serta apabila diperlukan adanya hardcopy kita bisa hubungkan printer ke 

Raspberry tersebut. 

Motor DC yang dilengkapi dengan pasangan roda gigi cacing (worm gear) 

keluarannya di kopel ke ulir penggerak rahang-gerak . Putaran motor dibuat konstan 

sehingga dengan mencatat secara periodik dan kisaran atau pitch dari ulir penggerak dapat 

diketahui berapa jarak yang ditempuh oleh rahang-gerak atau dengan kata lain diketahui 

juga pertambahan panjang spesimen. Motor DC diaktifkan dengan Menggunakan beberapa 

relay yang dirangkai sebagai H-bridge. Dengan menggunakan rangkaian H-bridge ini 

motor bisa diaktifkan atau dimatikan begitu juga bisa dibalik arah putarannya. 

Sistem pengukur gaya dan sistem penggerak rahang dikoordinasikan oleh 

mikrokontroler. Untuk dapat melakukan tugas tersebut mikrokontroler perlu diprogram 

terlebih dahulu. Bahasa pemrograman yang digunakan merupakan subset dari bahasa 

C/C++. Oleh karena itu, ada hal penting dalam mengintegrasikan sistem pengukuran 

(mikrokontroler), pengolahan data dan tampilan serta penyimpanan data (softopy maupun 

hardcopy) yaitu pengintegrasian secara fisik (koneksi dan pengkabelan) dan secara 

pemograman sehingga tujuan rancangan dapat terwujud. 
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Gambar 16. Rangkaian Data Akusisi 

 

Kalibrasi Mesin Uji Tarik Kain 

Kalibrasi pada Mesin Uji Tarik Kain harus dilakukan agar data hasil pengukuran 

dapat dipercaya. Instrumen atau alat ukur yang digunakan pada mesin uji tarik a. Sensor 

berupa Load Cell : #3138 S-Type load cell (kapasitas 0 ÷ 100 kg) buatan Phidgets, b. 

Signal conditioner and Amplifier:   #1046 PhidgetBridge 4-input,  
 

   

   
Beban 700 gram Beban 1400 gram Beban 2100 gram 

   

Pembacaan Kalibrasi Faktor beban 700 gr, 1400 gr dan 2100 gr 
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Beban 5700 gr Beban 6400 gr Beban 7100 gr 

   
Pembacaan Kalibrasi Faktor beban 5700 gr, 6400 gr dan 7100 gr 

 

Kalibrasi dilakukan dengan memberi beban secara berurutan dari 700 –7100 gr, 

sehingga menghasilkan grafik hubungan antara beban dengan perpindahan. Data kalibrasi 

ini selanjutnya akan dipergunakan sebagai standar dalam pengujian kain sesungguhnya. 

 

 
Subroutine arduino yang dipergunakan untuk proses kalibrasi 
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Tampilan desktop raspberry pi 3 os debian jessie 

 

Analisis 

Kalibrasi menghasilkan grafik faktor kalibrasi yang baik sehingga untuk pengujian 

dapat mengacu ke hasil kalibrasi yang telah dibuat 

 

Beban 

(gr) 

Faktor 

Kalibrasi 

700 53 

1400 61 

2100 53 

2800 54 

5000 46 

5700 45 

6400 48 

7100 48 

7800 49 

 

 

Linearisasi dari faktor kalibrasi dilakukan sehingga diperoleh faktor kalibrasi sebesar 50, 

besaran ini yang dapat dipakai untuk pengukuran sesungguhnya. 
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Kesimpulan dan Saran 

Perancangan dan Pembuatan Mesin Uji Tarik Kain telah berhasil dilakukan dengan 

hasil yang sangat memuaskan, proses perancangan hingga pembuatan memerlukan waktu 

yang diluar perkiraan karena pemesanan Load Cell membutuhkan waktu yang cukup lama 

(tidak tersedia di Indonesia), desain awal harus disesuaikan dengan ukuran load cell yang 

dibeli karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di brosur penawaran Load Cell. 

Hasil kalibrasi akan dipergunakan dalam penulisan script program penayangan hasil 

pengukuran uji tarik kain yang masih dalam proses penyempurnaan, diharapkan grafik 

hubungan gaya tarik dan perpindahan dapat ditampilkan dalam bentuk display pada layar 

monitor dan/atau dicetak ke printer. 

 

Daftar Pustaka 

[1]. Harsokoesoemo D. (2004), Pengantar Perancangan Teknik, Penerbit ITB. 

[2]. Ströbel D., (2009), Computational Modelling of Lightweight Structures, Technet 

GmbH. 

[3]. Asselt P.H., (2007), Analysis of Stressed Membrane Structures, Delft University of 

Technology. 

[4]. Sariay I., (2013), A Mechanical Tent Design for Disasters, TU Vienna.  

[5]. Stoogeboom, (2007), Structural Model for Textile, Delft University of Technology. 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

28 

INTEGRASI ROBOT ABB IRB 1600 DAN MESIN PHR-DOH-PHF 

DENGAN MENGGUNAKAN DEVICE NET 

DI INDUSTRI MANUFAKTUR OTOMOTIF 

 
Afianto, Elsan Alpha Karuniawan 

Program Studi Teknik Produksi & Proses Manufaktur, Politeknik Manufaktur Astra 

Jl. Gaya Motor Raya No.8, Sunter II, Jakarta 14330, Jakarta 

e-mail: Afianto@polman.astra.ac.id; elsanalpha8@gmail.com 

 
Abstrak 

PT. Federal Izumi Manufacturing (PT. FIM) merupakan salah satu anak perusahaan PT. 

Astra Otoparts Tbk. yang bergerak dalam bidang produksi piston. Piston merupakan bagian 

penting dalam sebuah kendaraan. Line 15 merupakan line yang digunakan oleh PT Federal 

Izumi Manufacturing untuk memproduksi piston motor. Tingginya permintaan produksi piston, 

maka maintenance departement mengadakan improvement dengan mengubah line 15 yang 

semula masih konvensional menjadi semi-otomatis dengan memanfaatkan robot ABB IRB 1600. 

Masalah yang timbul adalah robot ABB IRB 1600 perlu diintegrasikan terlebih dahulu dengan 

mesin PHR-DOH-PHF sebelum dapat beroperasi secara otomatis. Dalam penelitian ini 

dilakukan disain, pembuatan dan instalasi sistem terintegrasi dengan menggunakan Device 

Net remote master Omron DRM21 yang dikontrol oleh PLC Omron CJ1M-CPU21. Pemberian 

alamat pada unit slave dilakukan dengan menggunakan konfigurator CX-Integrator. Dengan 

begitu maka alamat-alamat yang diterima oleh unit master dapat diprogram oleh PLC untuk 

mengendalikan pergerakan robot ABB IRB 1600 secara otomatis. Sistem integrasi ini 

menghasilkan robot dapat bergerak secara otomatis dan line 15 semi-otomatis dapat 

berproduksi secara baik. 

 

Kata kunci: Device Net, integrasi, sistem control, industry manufaktur otomotif 

 

1. PENDAHULUAN 

PT. Federal Izumi Manufacturing merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

produksi piston kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Pada Agustus 2015 Divisi 

Maintenance mendapat permintaan untuk membuat line 15 dari line konvensional menjadi 

line automation robot. Line automation robot ini memanfaatkan robot ABB IRB 1600 

untuk memindahkan piston ke selama proses produksi. 

Proses line automation robot pada line 15 dimulai saat robot memindahkan piston 

dari conveyor input lalu memasukkannya ke dalam mesin PHR (Pin Hole Roughing). 

Setelah proses tersebut selesai robot akan mengambil piston dan membawanya ke mesin 

DOH (Drill Oil Hole) untuk melakukan proses auto-drilling, setelah itu robot akan 

memindahkan piston dari mesin DOH ke mesin PHF (Pin Hole Finish) untuk melakukan 

proses finishing. Terakhir robot membawa piston yang sudah selesai diproses menuju 

conveyor output. 

Kontrol utama dari proses ini adalah PLC Omron CJ1M-CPU21 yang terletak pada 

panel master, PLC ini juga tersambung dengan Remote Master Omron DRM21 yang 

berfungsi untuk komunikasi robot dan 3 buah mesin dengan memberikan alamat I/O. 

Remote master akan terhubung ke tiga buah unit slave Remote I/O Omron DRT2-

MD16TA yang dipasang pada setiap mesin. 

Dengan dibuatnya sistem integrasi ini, maka line 15 dapat diubah dari line 

konvensional menjadi line automation robot. Tentunya hal ini juga akan berdampak 

dengan naiknya produksi dikarenakan cycle time yang meningkat serta menurunnya 

production cost karena penurunan menggunaan man power. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penulis menetapkan tema yang diambil adalah integrasi robot ABB IRB 

mailto:Afianto@polman.astra.ac.id
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1600 dan mesin DOH-PHF-PHR berbasis PLC OMRON CJ1M-CPU21 dengan 

menggunakan Remote Master Omron DRM21. 

 

2. LANDASAN TEORI 

CIM(Computer Integrated Manufacturing) 

Computer Integrated Manufacturing (CIM) merupakan pendekatan dalam bidang 

manufaktur yang menggunakan komputer untuk mengontrol keseluruhan proses produksi. 

Proses produksi menjadi sangat mudah dijalankan dengan integrasi software (program 

komputer) dan hardware (mesin produksi). Proses produksi pun menjadi lebih cepat dan 

produktivitas menjadi meningkat. [1] 

CIM merepresentasikan komputer dalam sistem produksi misalnya bisa digunakan 

pada awal pengembangan produk, atau pada sistem produksi yang fleksibel, pengendalian 

pada lantai produksi, unit-unit pekerjaan atau digunakan sebagai konsep sistem informasi 

yang memungkinkan semua aspek dari industri.  

 

Tingkatan Hirarki CIM 

Sistem integrasi CIM  bisa sangat kompleks dan biasanya terstruktur dalam beberapa 

level hirarki. Setiap level hirarki memiliki tingkatan komunikasi tersendiri dan 

membutuhkan  kebutuhan jaringan komunikasinya masing-masing. Gambar 1 

menunjukkan contoh dari tingkatan hirarki CIM. 

 

 
Gambar 1. Hirarki CIM 

 

Device Net 

Device Net merupakan protokol komunikasi yang digunakan pada industri yang 

bekerja secara otomatis yang menghubungkan antara peralatan sensor, transmitter dan 

peralatan kontrol terhubung dalam jaringan komunikasi. Protokol ini menggunakan CAN 

atau (Controller Area Network) sebagai tulang punggung teknologi (backbone technology) 

dan mendefinisikan layer aplikasi untuk mengcover sejumlah peralatan yang dikendalikan. 

Aplikasi yang menggunakan protocol ini mencakup pertukaran informasi (information 

exchange), safety devices, dan jaringan kontrol peralatan Input/Output yang besar.  Device 

Net awalnya dikembangkan oleh Perusahaan Amerika yaitu Allen-Bradley (sekarang 

berganti nama menjadi Rockwell Automation) [2]. 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

30 

Protokol Device Net 

Device Net menggunakan CAN (Kontroller Area Network) sebagai protokol 

komunikasi [3]. CAN adalah standard serial komunikasi yang digunakan berbagai 

perangkat untuk saling berkomunikasi. CAN memiliki baud rate maksimal sebesar 1 mbps, 

tidak seperti serial komunikasi lain yang dapat mentransfer data hingga ribuan atau jutaan 

data bit dalam satu frame. Namun penggunaan pada industri hanya memerlukan baud rate 

dengan kecepatan sekitar 128 kbps. Baud rate adalah kecepatan aliran data, atau seberapa 

banyak bit data yang dapat ditransfer dalam waktu 1 detik. Bit atau binary digit adalah 

satuan digital terkecil dan hanya dapat memiliki nilai 1 atau 0. Sementara byte adalah 

kumpulan dari beberapa buah bit, 1 byte terdiri dari 8 buah bit berbeda. Keunggulan dari 

CAN tidak terletak pada kecepatan transfer data, melainkan minimnya overhead yang 

dibutuhkan untuk mentrasfer data. Inilah yang menyebabkan CAN digunakan pada Device 

Net. CAN memiliki beberapa field layer dengan fungsi yang berbeda, seperti start of frame, 

identifier field. Gambar 2 memperlihatkan format data frame dari CAN. 

 

 
Gambar 2. Format Data Frame CAN 

 

 SOF atau start of frame merupakan bit yang menandakan permulaan dari sebuah pesan. 

Digunakan untuk sinkronisasi dari beberapa node pada bus. 

 Identified field berguna untuk menentukan prioritas pesan. Semakin kecil nilai 

binernya , maka semakin besar prioritasnya. Frame ini yang digunakan oleh Device Net. 

 RTR atau Remote Transmission Request diguanakan saat informasi diperlukan dari 

node lain. Saat semua node menerima permintaan, identifier berfungsi untuk 

menentukan node secara spesifik. 

 IDE atau Single Identifier Extension menandakan bahwa  sebuah identifier CAN tanpa 

ekstension sedang ditransimisikan. 

 r0 merupakan bit spare untuk penggunaan yang akan datang. 

 DLC merupakan 4-bit data length code yang berisi nomor byte yang sedang di 

transmisikan. 

 Data field, menandakan bahwa 8 bytes data atau 64 bit data aplikasi yang dapat 

ditransimisikan. 

 CRC atau Cyclic Redundancy Check berfungsi untuk aplikasi data yang mendeteksi 

error. 

 ACK berfungsi untuk memeriksa integritas dari data yang ditransmisikan. 

 EOF atau End Of Frame menandakan berakhirnya pesan frame CAN. 

 IFS atau Interframe Space berisi waktu yang dibutuhkan kontroler untuk memindahkan 

frame ke posisi yang seharusnya pada area pesan. 

 

Meskipun CAN memiliki banyak spesifikasi pesan frame yang berbeda seperti, data, 

remote, overload, error, Device Net hanya menggunakan frame identifier field dari CAN. 

Gambar 3 menunjukkan alokasi data yang digunakan Device Net pada identifier field 11-

bit CAN. Data tersebut terbagi menjadi 4 grup, tiga grup pertama terdiri dari 2 bagian ; 

bagian pertama untuk 6-bit Media Access Core Indentifier (MAC ID) dan yang lainnya 

untuk massage ID. Identifier field inilah yang digunakan untuk mendeteksi  node pada 

setiap perangkat Device Net. CAN identifier field juga memiliki mekanisme otomatis yang 

dapat mendeteksi keberadaan node dengan alamat yang sama.  
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Gambar 3. Alokasi data Device Net pada CAN Identifier Field 

 

PLC 

Programmable Logic Kontrol (PLC) adalah sistem berbasis mikroprosesor yang 

menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi dan 

mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti fungsi logika, pengurutan, pewaktuan, 

pencacahan dan aritmetika untuk mengontrol mesin-mesin dan proses, serta dirancang 

untuk dioperasikan oleh insinyur yang mungkin memiliki kemampuan dan pengetahuan 

terbatas mengenai komputer dan bahasa pemrograman. Gambar 8 memperlihatkan 

skematik sistem PLC. 

 

Perangkat 

pemrograman

Sumber 

daya

Prosesor

Unit 

memori

Modul 

Input / 

Output

Input

Output

Sumber 

tenaga luar

 
Gambar 8. Skematik sistem PLC 

 

PLC pada dasarnya adalah sistem komputer digital yang mampu melaksanakan 

proses kerja yang kompleks. Penggunaan PLC dilingkungan industri terhitung lebih praktis 

dan efisien daripada sistem kontrol konvensional. Saat terjadi perubahan proses, user 

hanya perlu mengubah instruksi-instruksi program yang dimasukkan didalamnya tanpa 

perlu perubahan wiring. Selain itu dalam hal pengabelan PLC mudah untuk dimodifikasi. 

PLC memiliki kemampuan untuk mengontrol sistem proses atau mesin yang kompleks 

seperti Human Machine Interface (HMI) dengan kecepatan respon yang tinggi dan efisien. 

 

Program Robot 

Program robot terdiri dari beberapa instruksi yang menggambarkan pekerjaan robot. 

Instruksi ini umumnya memiliki penulisan sendiri. Misalnya, instruksi pada program robot 

untuk reset output nomer 5 maka penulisannya adalah Reset do5. 

 

3. PENGUMPULAN DATA DAN PERANCANGAN 

Pengenalan Produk 

PT. Federal Izumi Manufacturing adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

Automotive engines khususnya memproduksi piston. Piston adalah bagian (part) yang 

berada di mesin pembakaran dalam (Internal Combustion Engine)) yang berfungsi sebagai 

penerima tekanan hasil pembakaran pada ruang bakar. 
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Gambar 9. Internal Combustion Engine (ICE) 

 

Kemudian diteruskan menuju poros engkol (crankshaft), sehingga terjadi perubahan 

dari gerak translasi piston menjadi gerak rotasi pada poros engkol, dimana kedua 

komponen tersebut dihubungkan melalui sebuah batang piston (connecting rod) untuk 

menggerakan mesin. 

 

Analisa Permasalahan 

Department maintenance diberikan proyek untuk mengubah line 15 yang semua 

adalah line konvensional menjadi line semi otomatis. Dari latar belakang tersebut muncul 

suatu permasalahan, yaitu diperlukan adanya sistem integrasi yang dapat mengontrol robot 

dan mesin sehingga dapat bergerak secara otomatis. Layout line 15 semi otomatis dapat 

dilihat pada Gambar 10.  

 

 
Gambar 10. Layout  L15 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan sebuah sistem kontrol yang 

dapat mengintegrasikan robot dengan mesin PHF-DOH-PHR. Dalam pembuatan sistem 

kontrol tersebut perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 

 Dibutuhkan sistem kontrol yang dapat memberikan sebuah alamat baru yang dapat 

dibaca oleh robot dan mesin. 

 Dibutuhkan sistem kontrol yang sederhana dan mudah dipahami. 

 Dibutuhkan sistem kontrol yang tidak membutuhkan wiring yang banyak. 

 

Dari kriteria tersebut terdapat tiga buah pilihan protocol yang dapat digunakan, yaitu 

Ethernet, Modul I/O DSQC 652 dan DeviceNet. Device Net adalah protokol komunikasi 

simpel dan terbuka yang mengurangi biaya dan waktu untuk melakukan wiring dan 

instalasi perangkat otomatis pada industri. Gambar 11 memperlihatkan DeviceNet Solution. 
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Gambar 11. DeviceNet Solution 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Seperti terlihat pada gambar di atas, penggunaan Device Net dapat menghemat dan 

memimalisir kesalahan wiring, selain itu Device Net juga dapat mengurangi downtime 

pengiriman data. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dibuatlah sistem integrasi dengan 

menggunakan Device Net sebagai protokol komunikasi karena memenuhi persyaratan di 

atas. Gambar 12 memperlihatkan konsep sistem integrasi. 

 

 
Gambar 12. Konsep Integrasi 

 

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, sistem integrasi akan akan dibuat dengan  

menggunakan satu unit master dan empat  unit slave Device Net. Unit Master yang 

digunakan adalah Omron CJ1M-DRM21, unit ini diletakan pada panel master dan 

dikontrol oleh PLC Omron CJ1M-CPU21. Unit master ini berfungsi untuk  

mengintegrasikan dan menerima sinyal dari unit slave.  Sementara unit slave akan 

dipasang ke setiap kontrol mesin dan kontrol robot. Unit slave yang digunakan adalah 

Omron DRT2-MD16TA-1. Unit slave ini dapat mengirim sinyal sebanyak 8 buah input 

dan 8 buah output. Setiap unit slave yang terpasang pada mesin dan robot akan diatur pada 

node yang berbeda. Setiap node yang ada akan memberikan alamat I/O baru dari mesin 

dan robot. Alamat I/O dari slave akan dikirim ke master untuk kemudian disalurkan ke 

PLC sehingga dapat diprogram. Gambar 13 memperlihatkan flow proses kerja dari sistem 

integrasi. 

 
Gambar 13. Flow Proses 

 

Pada gambar di atas dapat dilihat ketika proses dimulai, robot akan membawa piston 

dari konveyor input menuju mesin PHR. Setelah mesin PHR selesai beroperasi robot akan 

memindahkan piston menuju mesin DOH, PHF, hingga menuju konveyor output. 
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Perancangan 

Perancangan Wiring 

Sumber tegangan yang dibutuhkan untuk sistem integrasi ini adalah 220 VAC untuk 

unit PLC, tetapi sumber tegangan yang terdapat di pabrik adalah 380 VAC. Oleh karena itu 

diperlukan sebuah transformator untuk mengubah tegangan tersebut.  

 

Perancangan Panel Master 

Panel master dirancang sebagai tempat komponen utama sistem integrasi, yaitu unit 

master Device Net, CPU PLC, modul input, modul output, dan komponen lainnya. Gambar 

14 memperlihatkan perancangan panel master. 

 

 
Gambar 14. Panel Master 

 

4. PEMBUATAN DAN PENGUJIAN 

Pembuatan Panel Master 

Sesuai konsep perencanaan, pembuatan panel master dilakukan dengan 

memanfaatkan panel elektrik dengan dimensi 60x20x80 cm. Pemasangan komponen dan 

pengkabelan dilakukan dengan berdasarkan perancangan. Gambar 16 memperlihatkan 

realisasi dari pembuatan panel master. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh komponen 

yang digunakan untuk sistem integrasi ini telah terpasang pada panel master. 

 

 
Gambar 16. Realisasi Panel Master 

 

Pengalamatan Device Net 

Terdapat beberapa parameter yang harus diatur pada unit Master. Gambar 17 

memperlihatkan parameter DRM21. 

 

 
Gambar 17. Parameter DRM21 
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Parameter bagian unit no. switch berada pada nilai 0, hal ini menandakan bahwa 

perangkat ini adalah Device Net nomor 1. Kemudian parameter node address switch diatur 

pada nomor 0, hal ini menandakan bahwa perangkat ini memiliki nilai node 0. Ini juga 

menunjukkan bahwa perangkat ini berfungsi sebagai unit master. Realisasi pengalamatan 

unit master dapat dilihat dari Gambar 18. Kemudian pada bagian dip switch nomor 2 

diaktifkan. Hal ini menandakan bahwa baudrate yang dapat digunakan mencapai 500 kbps. 

 

 
Gambar 18. Realisasi Addressing DRM21 

 

Pengujian Sistem Kerja Integrasi 

Pengujian terhadap sistem kerja proses integrasi dilakukan untuk mengetahui apakah 

proses integrasi berjalan sesuai dengan yang diinginan. Hasil pengujian sistem kerja proses 

integrasi ditunjukkan oleh tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil pengujian sistem kerja proses integrasi 

 

 
Keterangan: 

OK : Kerja mesin sesuai dengan cek poin. 

NG : Kerja mesin tidak sesuai dengan cek poin. 
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KESIMPULAN 

Pembuatan sistem integrasi dilakukan dengan memanfaatkan sistem komunikasi 

Device Net. Cara kerja sistem integrasi adalah dengan memasang unit slave pada setiap 

mesin dan pada robot. Unit slave ini kemudian akan mengirim data alamat ke unit master 

yang berada pada panel kontrol dan dikendalikan oleh PLC CJ1M-CPU21. Pemberian 

alamat pada unit slave dilakukan dengan menggunakan konfigurator CX-Integrator. 

Dengan begitu maka alamat-alamat yang diterima oleh unit master dapat diprogram oleh 

PLC untuk mengendalikan pergerakan robot ABB IRB 1600 secara otomatis. Saat robot 

menjalankan cycle secara otomatis, robot akan menerima sinyal-sinyal input dan output. 

Sinyal ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada robot agar melakukan eksekusi 

program selanjutnya. Apabila terjadi error dan alarm atau emergency stop dari salah satu 

mesin aktif, maka robot akan menghentikan pergerakan otomatisnya. Hal ini bertujuan 

sebagai safety dan menghindarkan robot dari tabrakan dengan mesin. Dengan dibuatnya 

sistem integrasi ini, maka tujuan utama untuk mengintegrasikan robot ABB IRB 1600 dan 

mesin PHR-DOH-PHF sudah terpenuhi dan line 15 yang semula masih konvensional dapat 

beroperasi secara semi-otomatis. 
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Abstrak 

PT Astra Komponen Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi 

komponen sepeda motor dan mobil dengan proses produksi plastic injection. Produk yang 

dihasilkan dari proses plastic injection disimpan di dalam gudang finished goods plastic 

injection. Dengan adanya penggunaan area sebesar 58% membuat part tidak dapat tersimpan 

semua, sehingga diperlukan gudang sewa tambahan di luar perusahaan untuk menyimpan part 

tersebut. Selain penggunaan area sebesar 58%, penyebab lain part tidak dapat tersimpan 

semua adalah adanya ketidak seimbangan level stok (tidak optimal). Untuk mengantisipasi 

kondisi tersebut, dilakukan perbaikan berupa balancing level stok, re-layout gudang, dan 

pembuatan monitoring visual control pada gudang. Dari perbaikan tersebut didapat hasil 

berupa peningkatan penggunaan area sebesar 6% menjadi 64%, level stok optimal, tidak ada 

penyimpanan part pada gudang sewa, dan mendapatkan penghematan biaya sebesar Rp 

207,332,100 per bulan.  

 

Kata kunci: Gudang finished goods plastic injection, balancing level stok, level stok optimal 

 

1. Pendahuluan  
PT Astra Komponen Indonesia merupakan salah satu perusahaan supplier Astra grup 

yang bergerak di bidang manufaktur, dengan produk yang dihasilkan berupa komponen 

sepeda motor dan mobil. Sebagian besar komponen yang dihasilkan berasal dari proses 

plastic injection dengan kapasitas tonase mesin maksimal mencapai 1060 ton. Selain 

menggunakan proses plastic injection, PT Astra Komponen Indonesia juga menggunakan 

proses painting untuk memproduksi komponen kendaraan yang berwarna sesuai dengan 

permintaan pelanggan. Dengan  produksi yang besar dalam sehari, maka diperlukan 

gudang untuk menyimpan part yang telah dihasilkan. PT Astra Komponen Indonesia 

mempunyai beberapa gudang, salah satunya adalah gudang finished goods yang 

menampung komponen sepeda motor hasil dari proses plastic injection. 

Seiring meningkatnya kapasitas produksi yang dilakukan dalam satu hari, 

mengakibatkan jumlah produk yang disimpan dalam gudang finished goods bertambah. 

Dengan kondisi gudang finished goods sekarang yang mempunyai luas hanya 1993 m², 

mengakibatkan part yang telah diproduksi tidak dapat tertampung semua. Untuk mengatasi 

hal tersebut pihak perusahaan menyewa gudang tambahan diluar kompleks perusahaan 

dengan luas sekitar 2200 m². Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa gudang 

tersebut relatif mahal yaitu sekitar Rp 1.200.000.000 per tahun. Namun pada bulan April 

mendatang perusahaan sudah tidak lagi menyewa gudang tambahan dan semua part harus 

dapat disimpan di gudang PT Astra Komponen Indonesia. 

Terkait dengan adanya kondisi yang telah dijelaskan di atas maka penulis ingin 

mengetahui bagaimana cara untuk mengoptimalkan penggunaan area gudang PT Astra 

Komponen Indonesia, sehingga part-part yang telah diproduksi dapat tersimpan apabila 

sudah tidak ada lagi gudang tambahan. 
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2. Landasan Teori  

Gudang  
Gudang adalah fasilitas khusus yang bersifat tetap, yang dirancang untuk mencapai 

target tingkat pelayanan dengan total biaya yang paling rendah. Gudang dibutuhkan dalam 

proses koordinasi penyaluran barang, yang muncul sebagai akibat kurang seimbangnya 

proses penawaran dan permintaan. Kurang seimbangnya permintaan dan penawaran 

mendorong munculnya persediaan (inventory), persediaan membutuhkan ruang sebagai 

tempat penyimpanan sementara yang disebut sebagai gudang (Lambert, 1993). 

Definisi gudang menurut Lambert (1993) adalah bagian dari sistem logistik 

perusahaan yang menyimpan produk-produk (raw material, parts, goods-in-process, 

finished goods) pada dan antara titik sumber (point-of-origin) dan titik konsumsi (point-of-

consumption) dan menyediakan informasi kepada manajemen mengenai status, kondisi, 

dan disposisi dari item-item yang disimpan. Menurut Mulcahy (1994,p12) definisi gudang 

adalah suatu fungsi penyimpanan berbagai macam jenis produk yang memiliki unit-unit 

penyimpanan dalam jumlah besar maupun kecil dalam jangka waktu tertentu. 

 

Manajemen Tata Letak Gudang 

Manajemen pergudangan dirancang bertujuan untuk mengontrol kegiatan 

pergudangan. Yang diharapkan dari pengotrolan ini adalah terjadinya pengurngan biaya-

biaya yang ada dalam gudang, pengambilan dan pemasukan barang ke gudang yang efektif 

dan efisien, serta kemudahan dan keakuratan informasi stock barang di gudang. 

 

3. Pengumpulan Data 

3.1 Pembagian Area Gudang 

PT Astra Komponen Indonesia mempunyai beberapa gudang finished goods yang 

salah satunya adalah gudang finished goods plastic injection yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan dan pengelolaan part finished goods hasil proses plastic injection. Gudang 

finished goods plastic injection mempunyai luas 1993 m² yang terbagi menjadi beberapa 

area untuk penyimpanan dan area preparation. Gudang finished goods plastic injection 

mempunyai 10 area penyimpanan dengan mayoritas customer dari AHM dan 3 area 

penyimpanan lain untuk customer selain AHM. Tabel 1 memperlihatkan dimensi 

pembagian area gudang. 

 

Tabel 1. Dimensi Area Gudang 
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3.2 Flow Proses Gudang 

Dalam suatu kegiatan dibutuhkan pedoman atau aturan yang tepat agar semua proses 

kegiatan tidak ada yang melenceng. Aturan-aturan atau langkah kerja tersebut biasanya 

disebut flow proses. Begitu juga dalam kegiatan pergudangan, agar semua proses gudang 

dapat berjalan dengan lancar maka kegiatan pergudangan mempunyai flow proses. Berikut 

merupakan gambar flow proses yang terjadi di gudang finished goods plastic injection. 

 

3.3 Delay Transaksi Gudang 

Delay transaksi gudang merupakan kendala yang terjadi pada saat proses gudang 

berlangsung. Delay transaksi gudang ini mengakibatkan pengiriman barang ke customer 

menjadi terlambat sehingga menimbulkan banyak claim dari customer. Keterlambatan 

pengiriman tersebut dapat diakibatkan karena adanya proses yang abnormal. Tabel 2 

merupakan data delay transaksi yang terjadi pada saat proses preparation di gudang. 

 

Tabel 2. Delay Preparation 

 
 

3.4 Kapasitas Gudang 

Gudang finished goods plastic injection merupakan salah satu gudang PT Astra 

Komponen Indonesia yang mempunyai dimensi luas yang besar yaitu sekitar 1993 m
2
. 

Dengan luas yang begitu besar seharusnya part-part finished goods yang tersimpan 

didalamnya mempunyai level stok yang optimal sesuai dengan kebijakan perusahaan yaiu 

1.5 hari kerja (HK) untuk part sepeda motor dan 3 hari kerja (HK) untuk part mobil. 

Namun aktualnya di lapangan masih terdapat part-part kritis yang mempunyai level stok 

dibawah 1 hari kerja dan part-part yang mempunyai level stok over. 

 

Tabel 3. Part-part Kritis 

 

 Bulan 
Average Progress Preparation 

On time Delay Achievement 

Desember 21 17 55% 

Januari 18 20 47% 

Februari 20 19 51% 

 

NAMA PART 

AREA 

STORE 

TYPE 

BOX 

QTY/

BOX 

KAPASITAS 

LAJUR 

ORDER

/DAY 

LEVEL 

STOK (HK) 

FENDER REAR K16 C 2225 10 720 900 0.80 

POCKET INNER K61A C 7008 20 600 1300 0.46 

COVER FRONT K61A D 2225 20 960 1200 0.80 

BOX LUGGAGE SUB ASSY K16R D 2225 5 360 600 0.60 

COVER FRONT LOWER K25A E KERETA 100 3000 3800 0.79 

BOX LUGGAGE SUB ASSY K59A F 2225 5 720 2300 0.31 

FENDER REAR ASSY K25G F 2225 10 1200 2000 0.60 

COVER UNDER ASSY K59A F 2225 10 720 2300 0.31 

COVER FRONT LH K16 G KARTON A 10 720 1200 0.60 

COVER INNER K16R G 2225 20 1440 2000 0.72 

COVER BODY LH K16 H 7008 15 900 1200 0.75 

COVER HANDLE FRONT K47A I KARTON A 20 960 2000 0.48 

FENDER FRONT K25A I 7008 20 1200 3500 0.34 

COVER HANDLE FRONT K25G I 7088 25 3000 3500 0.86 

SUPPORT RADIATOR NET I 7008 20 600 1000 0.60 

STEP FLOOR K25G J 2225 10 1760 2000 0.88 

STEP FLOOR K59A J 2225 10 1760 2300 0.77 

COVER INNER LOWER ASSY K59A J 2225 10 1760 2300 0.77 

STEP ASSY FLOOR K16R MBYR J 2225 5 440 700 0.63 
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Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa part-part yang tersimpan didalam gudang 

finished goods mempunyai rata-rata level stok kurang dari 1 hari kerja atau sekitar 0.6 hari 

kerja. Selain adanya part-part kritis, terdapat part yang mempuyai level stok over. Tabel 4 

tentang part level stok over. 
 

Tabel 4. Part Over Stok 

 
 

Tabel di atas dapat diketahui jika masih banyak part yang mempunyai level stok 

yang berlebih. Seperti yang terjadi pada part Quarterpilar kiri dan kanan. Dengan adanya 

level stok yang tinggi dan permintaan yang kecil membuat part Quarterpilar mempunyai 

space penyimpanan yang besar. Hal ini mengakibatkan space penyimpanan pada gudang 

finished goods untuk part lain semakin berkurang. Sehingga part-part yang pada tabel 

sebelumnya kritis tidak dapat menyesuaikan pada area penyimpanan. 

 

3.5 Penggunaan Gudang Sewa 

Gudang sewa merupakan gudang tambahan yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menyimpan part finished goods, material dan sarana pengiriman. Penyimpanan part 

ataupun material di gudang ini berdasarkan karena luas gudang perusahaan tidak cukup 

untuk menyimpan semua barang sehingga dibutuhkan area atau  gudang lain. Gudang sewa 

mempunyai luas area sebesar 2200 m
2
 dengan pembagian area seperti Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Gudang Sewa 

 
 

Berikut rata-rata stok finished goods plastic injection yang berada di gudang sewa 

mulai dari bulan Desember 2015 sampai Februari 2016. 

 

Tabel 6. Stok Gudang Sewa 

 

 

NAMA PART 

AREA 

STORE TYPE BOX 

QTY/

BOX 

KAPASITAS 

LAJUR 

ORDER/

DAY 

LEVEL STOK 

(HK) 

DUCT SET L K25A A 7008 100 3000 600 5.00 

COVER METER B KYEA A 7008 100 3000 100 30.00 

FENDER REAR ASSY K47A A 7008 25 750 200 3.75 

COVER METER A KYEA A KARTON F 100 3000 100 30.00 

COWL R FRONT SIDE KYEA A 7008 50 1500 100 15.00 

PROTECTOR COMP KYZA A 7008 450 13500 2000 6.75 

COWL L FRONT SIDE KYEA A 7008 50 1500 100 15.00 

LID BATTERY K46A A 362 50 2100 400 5.25 

COVER COMP L REAR KYZA A 7008 120 3600 200 18.00 

MIRROR ASSY RH KZLG A TROLY 50 2100 400 5.25 

COVER B SPEEDOMETER 
K16R B 7008 100 3000 700 4.29 

COVER LH FRONT K46A B 2225 50 1200 400 3.00 

COVER RH FRONT K46A B 2225 50 1200 400 3.00 

COVER METER A KYEA C 2225 100 2400 200 12.00 

FAN COVER COMP K25A G 7008 50 3000 600 5.00 

REAR GRAB RAIL K61A J KERETA 100 3300 700 4.71 

COVER FRONT TOP K46A J 2225 10 1320 400 3.30 

COVER COMP L REAR KYZA J CORRUGATED 25 1650 200 8.25 

QUARTERPILAR RH QUARTER 2066 12 3168 160 19.80 

QUARTERPILAR LH QUARTER 2066 12 3168 160 19.80 

 

Area Luas m
2
 

Material dan Komponen 1500 

Finished goods plastic injection 1200 

Sarana 500 
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Tabel 6 di atas dapat diketahui gudang sewa menyimpan stok part finished goods 

plastic injection yang banyak, sehingga mengindikasikan bahwa gudang finished goods 

plastic injection tidak mencukupi untuk menyimpan part. 

 

3.6 Biaya Gudang Sewa 

Gudang sewa merupakan gudang tambahan yang berada di luar perusahaan yang 

digunakan untuk menyimpan part finished goods plastic injection, material dan komponen, 

serta sarana. Pada poin sebelumnya, dijelaskan bahwa terdapat tiga orang warga yang 

standby di gudang sewa yang mempunyai tugas membantu PIC gudang melakukan 

pengiriman barang. Selain itu terdapat satu orang petugas keamanan yang menjaga gudang 

sewa dari potensi adanya barang tercuri oleh pihak lain karena lokasi gudang yang berada 

di luar kompleks perusahaan. Dengan adanya kondisi tersebut biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang harus dibayar tidak hanya sebatas biaya sewa gudang saja. Tabel 7 

memperlihatkan rincian dana pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

 

Tabel 7. Biaya Gudang Sewa 

 
 

Dengan rincian tabel di atas dapat diketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan dalam satu bulan berjumlah Rp 190.300.000,-. Jika total biaya dalam satu 

bulan dikali satu tahun maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih dari 2 milyar 

rupiah. 

 

4. Analisa Masalah Dan Perbaikan 

4.1 Dimensi Gudang Finished Goods Plastic Injection 

Berdasarkan data dari bab III dapat diketahui bahwa area gudang finished goods 

plastic injection baru terpakai sebesar  58% atau sekitar 1164 m
2
 dari total area yang ada. 

Dengan adanya penggunaan area yang masih sekitar 58% mengakibatkan kapasitas 

penyimpanan yang tersedia tidak dapat menampung semua part yang telah diproduksi. 

Tidak mampunya area gudang untuk menampung semua part menyebabkan part diletakkan 

disembarang tempat sehingga mengganggu proses pergudangan maupun pengiriman 

barang. Penggunaan gudang sewa dapat dihilangkan jika sisa luas area gudang finished 

goods plastic injection yang belum terpakai sebagai area penyimpanan sekitar 829 m
2
 

dapat dilakukan perbaikan sehingga dapat digunakan untuk area penyimpanan baru. 

Sehingga penyimpanan part hasil produksi dapat dilakukan di area gudang finished goods 

plastic injection semua dan tidak perlu menggunakan gudang sewa. 

 

4.2 Kapasitas Gudang 

Berdasarkan data dari bab III dapat diketahui jika part-part yang disimpan dalam 

gudang finished goods mempunyai kapasitas level stok yang beragam. Banyak part yang 

disimpan dalam gudang yang mempunyai level stok kritis maupun over sehingga dapat 

mempengaruhi proses pergudangan ataupun proses pengiriman. Untuk mengantisipasi 

kondisi tersebut maka diperlukan perbaikan berupa pengkajian dan penghitungan ulang 

kapasitas gudang dengan tepat agar level stok part optimal. 

 

No Komponen Jumlah Harga/Bulan Biaya/Bulan 

1. Biaya sewa gudang 1 Rp      140,000,000 Rp     140,000,000 

2. Biaya MP Aski 2 Rp          5,000,000 Rp       10,000,000 

3. Biaya warga 3 Rp          3,300,000 Rp         9,900,000 

4. Biaya transportasi 1 Rp        20,000,000 Rp       20,000,000 

5. Biaya ritase transport 26 Rp             400,000 Rp       10,400,000 

Total Rp     190,300,000 
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4.3 Delay Transaksi 

Delay transaksi pada gudang diakibatkan oleh beberapa faktor yakni antara lain 

seperti berikut. 

1. Adanya penumpukan barang di area GR. Menurut flow proses gudang yang ada, barang 

yang telah diproduksi dari semua mesin ditarik oleh PIC penarikan ke area GR untuk 

dilakukan proses GR. Jumlah barang yang ditarik oleh PIC penarikan cukup banyak 

sehingga membuat penumpukan barang di area GR yang hanya ada satu gate untuk 

semua mesin. 

 

      
Gambar 1. Penumpukan Barang di Area GR 

 

2. Terhambatnya pembuatan delivery note. Untuk melakukan pengiriman ke customer, 

dibutuhkan surat jalan atau delivery note yang dibuat oleh bagian shipping sebagai 

tanda bukti resmi transaksi. Namun aktualnya pada saat akan dikirim barang ke 

customer, surat jalan tidak dapat dibuat karena adanya barang dari gudang yang tidak 

di GR. Frekuensi barang lolos di GR cukup sering terjadi sehingga mengakibatkan 

shipping mengeluarkan claim ke PIC GR tentang part dan jumlah yang belum di GR 

untuk segera dilakukan GR.  

3. Flow barang tidak optimal. Dengan adanya satu gate GR untuk proses GR barang dari 

semua area mesin, membuat jalur yang ada di gudang tidak optimal. PIC gudang yang 

seharusnya menarik barang dengan jumlah maksimal 3 susun, berubah menjadi 5-7 

susun. Hal tersebut mengakibatkan jalur gudang penuh dengan barang baik barang 

masuk ke gudang ataupun barang dari gudang ke area preparation. Jalur barang 

terpusat pada jalan tengah disamping rest area. Jika tidak ada pembukaan jalur baru 

untuk barang masuk ataupun barang keluar dari gudang, maka akan menambah lama 

waktu pada saat proses pergudangan. 

 

4.4 Analisa Masalah 

Masalah yang terjadi pada gudang finished goods plastic injection adalah kurangnya 

kapasitas penyimpanan serta tidak tercapainya on time transaksi. Oleh sebab itu diperlukan 

analisa untuk mengetahui penyebab dari masalah dengan menggunakan metode 

relationship diagram. Setelah diketahui akar penyebab dengan relationship diagram, maka 

dilakukan analisa selanjutnya menggunakan metode 5W1H. Berikut analisa dengan metode 

5W1H. 
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4.5 Rencana Perbaikan 

 

Tabel 4.2.  Rencana Perbaikan 

 

 

4.6 Proses Perbaikan 

4.6.1 Balancing Level Stok 

Penghitungan Kapasitas Gudang  

Proses penghitungan kapasitas gudang adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui berapa jumlah lajur yang digunakan sebagai penyimpanan part. Konsep 

penghitungan kapasitas gudang ini berdasarkan teori Lechman, yang menyatakan bahwa 

diperlukan data jumlah pesanan dalam suatu periode, besarnya persediaan pengemas, 

variasi lead time dan fluktuasi pemakaian. Berikut penghitungan kapasitas gudang.  

 

 
Gambar 4.5 Format Penghitungan Kapasitas 

 

Standarisasi Level Stok FG PI  

Untuk mencegah terjadinya level stok yang tidak balance yang disebabkan karena 

adanya perubahan yang terjadi pada PIR, maka diperlukan sebuah acuan level stok pada 

gudang finished goods. Oleh sebab itu perlu dilakukan standarisasi pada level stok yang 

telah dihitung sebelumnya di proses penghitungan kapasitas.      

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

Balancing Level Stok

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Relayout Warehouse

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Visual Control

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Plan

Aktual

Sterilisasi Gudang Sewa

Plan

Aktual

Januari Februari Maret
No Aktivitas

Plan / 

Aktual

a. Penghitungan Kapasitas Warehouse

b. Standarisasi Level Stok FG PI

a. Penambahan Gate GR

b. Pembuatan Flow Part Baru

g. Penambahan Jalur Khusus Pejalan Kaki

f. Re-Design Addressing Part

e. Pembuatan Rak Store Baru

d. Improve Rak Store

c. Pembuatan Area Store Baru

a. Pemindahan Part Dari Gudang Sewa

c. Pembuatan Monitoring Abnormality

b. Pembuatan Monitoring Delivery Preparation

a. Pembuatan Monitoring Level Stok

4

2

1

3

1.0                

 KAPASITAS / 

LAJUR 

KEB 

LAJUR

TOTAL 

LAJUR  LUAS AREA 

LEVEL STOCK 

1HK

1 QI2SCO-GCWSYEBK01 COWL R FRONT SIDE KYEA KYEA 7008 1,250             400        20          1 1,250            2.61 1,250               

2 QI2SCO-GCWSYEBK00 COWL L FRONT SIDE KYEA KYEA 7008 1,250             400        20          1 1,250            2.61 1,250               

3 QI2PLA-GPRTYZBK00 PROTECTOR COMP KYZA KYZA 7008 15,000           6,700     320       1 15,000          2.61 15,000             

4 QI2SPD-GCSPYEBK01 COVER METER B KYEA KYEA 7008 2,500             400        20          1 2,500            2.61 2,500               

5 QI2PLA-GFAN25BK00 FAN COVER COMP K25A K25A 7008 1,250             405        20          1 1,250            2.61 1,250               

6 QI2LIG-GBAS59BK00 BASE LICENCE LIGHT K59A K59A 7008 1,250             34,350  1,636    2 2,500            5.23 2,500               

7 QI2PLA-GFAN59NT00 FAN COMP COLLING K59A K59A 362 2,500             9,555     455       1 2,500            1.11 2,500               

8 QI2PLA-GFAN60NT00 FAN COMP COLLING K60A K60A 362 2,500             20,700  986       1 2,500            1.11 2,500               

9 QI2BAT-GLID46BK01 LID BATTERY K46F K46F 362 5,000             3,120     149       1 5,000            1.11 5,000               

10 QI2BAT-GLID59BK00 LID BATTERY K59A K59A 362 2,500             24,806  1,182    1 2,500            1.11 2,500               

11 QI2BAT-GLID61BK00 LID BATTERY K61A K61A 2225 100                 8,628     411       5 500                13.07 500                   

12 QI2OTH-GIGN61BK00 GUARD IGN COIL K61 K61A 362 5,000             8,628     411       1 5,000            1.11 5,000               

13 QI2BAT-GLID25BK01 LID BATTERY K25G K25G 362 2,500             28,710  1,368    1 2,500            1.11 2,500               

14 QB2MRR-GASY56BK00 MIRROR K56A K56A TROLY 1,000             8,300     396       1 1,000            2.63 1,000               

15 QB2MRR-GANTZRBK00 MIRROR KZRA KZRA TROLY 1,000             68,200  3,248    4 4,000            10.50 4,000               

16 QB2MRR-GANT3SBK00 MIRROR K03S K03S TROLY 1,000             24,600  1,172    2 2,000            5.25 2,000               

KETERANGAN

25

NO SAP NAMA PART TYPE PART TYPE BOX

 PIR  
 ORDER/ 

DAY 

BOX ORDER

KEBUTUHAN 

LAJUR
KAPASITAS 

STORE ( Pcs )

 LUAS AREA YG 

DIBUTUHKAN                                  

(Minimal Lajur) 

LAJUR 1
 KAPASITAS 

STORE 1HK 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

 

44 

Tabel 4.3. Standar Level Stok 

 

 

4.6.2 Re-Layout Gudang  

Penambahan Gate GR. Proses perbaikan yang dilakukan terkait dengan layout gudang 

adalah adanya penambahan gate GR baru. Gate GR baru ini atau gate GR yang kedua 

berfungsi sebagai gate penerima barang untuk proses GR dari mesin area B,C,D,E dan F.  

 

Pembuatan Flow Part Baru. Dengan menggunakan satu gate GR membuat jalur barang 

yang ada pada gudang finished goods kurang optimal, dikarenakan flow barang yang ada 

sering mengalami tabrakan. Oleh sebab itu perlu adanya pembuatan flow part baru yang 

dapat mengurangi potensi barang bertabrakan serta mengurangi kepadatan barang di jalur 

gudang.  

 

Pembuatan Area Store Baru. Pembuatan area store baru merupakan kegitan untuk 

menambah area penyimpann baru sehingga part dapat tersimpan dalam gudang.  

 

Improve Rak Stor. Melakukan perbaiakan diarea AWP dengan menerapkan sistem 

levelling sesuai dengan kebutuhan stok.  

 

Pembuatan Rak Store Baru. Proses perbaikan yang dilakukan untuk menyimpan part 

dengan box 362 dan quarterpillar sehingga dapat memanfaatkan area gudang yang tidak 

terpakai untuk area penyimpanan. 

 

Re-Design Addressing Part. Proses perbaikan addressing yang dilakukan untuk mencegah 

kesalahan operator pada saat proses pergudangan atau pengiriman part. 

 

Penambahan Jalur Khusus Pejalan Kaki. Perbaikan yang ditujukan untuk memisahkan 

jalur barang dengan pejalan kaki agar terhindar dari tertabrak barang. 

 

Visual Control 

Pembuatan Monitoring Level Stok. Proses perbaikan berupa pembuatan monitoring level 

stok yang bertujuan untuk mendokumentasikan keadaan stok yang terjadi pada part di 

gudang. 

 

Pembuatan Monitoring Delivery Preparation. Pembuatan monitorinng delivery 

merupakan perbaikan yang bertujuan untuk menjaga proses delivery tetap optimal dan 

mendokumentasikan keadaan abnormal pada saat proses delivery. 

 

Sterilisasi Gudang Sewa 

Pemindahan Part dari Gudang Sewa. Proses perbaikan yang dilakukan dengan cara 

memindahkan part dari gudang sewa ke gudang finsihed good plastic injection. Sehingga 

penggunaan gudang sewa dapat dihilangkan. 

 

  

Minimal 1

Maksimal 2

Rata-rata 1.5

Level Stok Kapasitas HK (hari kerja)
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Analisa Hasil 

Kapasitas Gudang. Dengan adanya perbaikan yang telah dilakukan didapat hasil berupa 

adanya penurunan level stok dan peningkata minimal level stok sehingga level stok 

diangka optimal. 

 

Dimensi Gudang. Dengan adanya perbaikan tentang layout gudang maka didapat hasil 

berupa bertambahnya penggunaan  area gudang sebesar 6% atau sekitar 101.7 m
2
 dengan 

rincian sebagai berikut. 

 

 

 

Penggunaan Gudang Sewa. Setelah dilakukan perbaikan dengan cara sterilisasi gudang 

sewa maka pada bulan April sudah tidak ada lagi penggunaan gudang sewa karena semua 

part dapat tersimpan di gudang finished goods plastic injection. 

 

 
Gambar 2. Flow Proses Gudang 

 

Delay Transaksi. Untuk menurunkan tingkat delay transaksi pada preparation maka 

dilakukan perbaikan berupa penambahan gate GR, sehingga penyebab-penyebab delay 

dapat ditangani. Berikut grafik delay transaksi sebelum dan sesudah perbaikan. 

 

 
Grafik 6. Delay Transaksi Proses Preparation 

 

Hasil Perbaikan 
Bertambahnya Area Penyimpanan. Penggunaan area yang sebelumnya sebesar 58% 

meningkat sebesar 6% menjadi 64% dari total area yang tersedia sehingga part-part yang 

telah diproduksi dapat tersimpan semua. Berikut tabel 7 tentang rincian dimensi area pada 

gudang setelah dilakukan perbaikan.   

 

No Area Luas (m2)

1 Quarterpilar 42.4

2 Store Grab Rail K25A 33.3

3 Store 362 17

4 Jalan AWP 9

101.7Total
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Tabel 7. Dimensi Gudang Setelah Perbaikan 

 

Level Stok Optimal 

 Setelah dilakukan perbaikan berupa balancing level stok yang terdiri dari aktifitas 

penghitungan ulang kapasitas gudang sesuai dengan PIR terbaru dan standarisasi level stok,  

memberikan hasil berupa adanya pencapaian level stok di kondisi yang optimal. Berikut 

tabel 8 tentang level stok optimal pada gudang.  

 

Tabel 8. Leve Stok Optimal  

 
 

Tidak Ada Gudang Sewa 

Dengan adanya perbaikan yang telah dilakukan, maka didapat hasil bahwa tidak ada 

penyewaan gudang sewa lagi dikarenakan part-part dapat tersimpan didalam gudang 

finished goods plastic injection semua. Tidak adanya gudang sewa dapat dilihat dari tabel 9 

di bawah ini.  

 

Tabel 9. Rata-rata Stok Gudang Sewa  

 
 

Penghitungan Cost Saving 

Berdasarkan hasil dari proses perbaikan yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan 

gudang, maka dapat diketahui jumlah biaya yang dapat disimpan. Berikut penghitungan 

perkiraan cost saving.  

Keterangan Panjang (m) Lebar (m) Luas (m²)

Area Tersedia 86.85 22.95 1993.2

Area Terpakai Panjang (m) Lebar (m) Luas (m²)

Area A 22.95 4 91.8

Area B 10.95 5.43 59.5

Area C 10.95 5.02 55

Area D 11 5.42 59.6

Area E 11 5.37 59

Area F 9.8 5.37 52.6

Area G 10.1 5.43 54.8

Area H 9.9 5.45 54

Area I 10.2 5.43 55.4

Area J 9.67 36.2 350

Area Grab Rail K25A 11 3.3 33.3

Rak 362 5.82 2.93 17

Asdom 5.2 4.55 23.7

Area AWP 8.4 5.9 49.6

Area Store + Preparation 31.73 7.89 250.35

1265.7

64%

Total luas terpakai

Persen luas terpakai

Minimal 1

Maksimal 2

Rata-rata 1.5

Level Stok Kapasitas (HK = hari kerja)

Bulan Rata-rata Stok (pcs)

Desember 80,346

Januari 75,529

Februari 56,548

Maret 22,992

April 0

Mei 0
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Total biaya proses perbaikan   

= Rp 9,250,000 ,- 

Total biaya hasil proses perbaikan 

= Rp216,482,100 ,-  

Cost saving  = Total biaya hasil proses perbaikan – Total biaya proses perbaikan 

  = Rp 216,482,100 – Rp 9,250,000 

  = Rp 207,332,100 ,- per bulan. 

 

Dengan adanya proses perbaikan yang dilakukan maka didapat biaya yang dapat dihemat 

sebesar untuk bulan April 2016 sebesar Rp 207,332,100 ,-. Sedangkan dalam 1 tahun biaya 

yang dapat dihemat sebesar Rp 2,486,785,200 ,-.  

 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan perbaikan yang telah dilakukan dengan cara re-layout gudang dan 

penghitungan kapasitas gudang, maka dapat disimpulkan bahwa gudang finished good 

plastic injection mendapatkan benefit berupa meningkatnya penggunaan area sebesar 6% 

dari yang semula 58% menjadi 64%. Level stok berada di tingkat optimal yakni minimal 

level stok 1 HK, maksimal level stok 2 HK dan rata-rata level stok 1.5 HK. Tidak adanya 

penggunaan gudang sewa di luar perusahaan. Penghematan biaya sebesar Rp 207,332,100 

per bulan. 
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Abstrak 
Simulasi numerik dilakukan untuk mendapatkan karakteristik aerodinamika dan koefisien 

tenaga turbin angin poros horizontal 3 blade jenis NACA 4412 pada 3 rotor turbin angin 

secara hybrid dengan solar cell di belakang turbin angin . Tujuan sistem hybrid solar cell-

wind turbin yaitu dapat mempermudah perawatan dalam menjaga kebersihan solar cell dan 

menjaga temperatur PV agar dapat bekerja secara maksimal. Domain simulasi rotor 

berbentuk persegi dengan lebar dan tinggi sebesar 8R x 6R (R= jari-jari rotor), Panjang 

domain sebesar 11R, bagian up stream rotor 2R dan downstream 9R. Simulasi menggunakan 

solver jenis Pressured based dan model turbulen model κ-ω jenis SST pada ANSIS Fluent R 

17. Proses simulasi akan di validasi pada 1 turbin angin, setelah mendapatkan data yang 

bersesuaian maka akan dilanjutkan dengan simulasi pada 3 turbin angin hybrid solar cell 

pada sudut kemiringan (60
0
) dengan kecepatan angin 6 m/s. Hasil simulasi berupa data dan 

visual, grafik Cp, velocity, pressure dan Torsi. Hasil grafik menyatakan nilai puncak Cp yang 

optimal  pada setiap rotor yaitu rotor 1 (50%), rotor 2 (35.51%), rotor 3 (37,29%), Dalam 

pemilihan desain yang baik tidak hanya dilihat pata nilai optimum dari Cp turbin tetapi juga 

melihat dari sisi aerodinamika. Pada TSR 3 didapatkan parameter desain yang optimal karena 

terjadi keseimbangan antara rotor 1 dan rotor 3 yaitu pada nilai Cp 37.29%. Fenomena 

medan aliran yang terjadi di belakang rotor dengan tinjauan luas area dari wake region akan 

semakin meningkat dengan penurunan dari medan aliran yang terjadi dibelakang rotor. 

 

Kata kunci: Hybrid, CFD, Turbin Angin, Solar Cell, Koefisien Tenaga, Naca 4412  

 

1.1  Latar Belakang 

Energi angin merupakan salah satu enegi terbarukan yang sudah banyak digunakan 

di negara luar dari zaman dahulu sampai dengan pengembanagan teknologi di era sekarang 

ini. Pada zaman dahulu pemanfaatan energi angin secara konvensinal seperti untuk  

penggerak pada industri tradisional, pompa pengairan lahan pertanian dll. Pada era 

sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pemanfaatan energi angin 

jauh lebih baik dan lebih efisien. Adapun pemanfaatan energi terbarukan yang lain seperti 

energi matahari, solar cell merupakan pembangkit listrik dengan mengkonversi foton sinar 

matahari menjadi arus listrik atau yang disebut sebagai modul photovoltaic. Modul ini 

dapat mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi listrik DC secara langsung. 

Keuntungan dari sel surya ini adalah tanpa suara dan secara praktis dalam perawatan [1] 

Penggabungan sistem photovoltaic dan turbin angin merupakan kombinasi yang baik 

untuk dikembangkan secara serius baik dari pihak industri maupun pihak pemerintah 

dalam pemerataan energi listrik untuk daerah terpencil, cocok untuk daerah dimana pada 

musin panas dataran cenderung menghasilkan energi angin yang rendah sedangkan energi 

panas matahari lebih cenderung dapat dimaksimalkan, begitu juga sebaliknya di musim 

dingin kecepatan angin lebih tinggi di saat energi matahari berada pada level terendahnya 

[2]. 

mailto:firman.ariyanto87@gmail.com
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Berdasarkan latar belakang diatas maka  perlunya ada penelitian lebih lanjut 

mengenai pemanfaatan energi angin secara hybrid menggunakan turbin angin poros 

horizontal (horizontal axis wind turbine) dengan energi sinar matahari pada photovoltaic. 

Penggabungan secara hybrid turbin angin poros horizontal yang berjumlah 3 unit dan solar 

cell yang dipasang dibagian  dibelakang  turbin dengan tujuan untuk mempermudah dalam 

perawatan solar cell. Perawatan solar cell yang paling penting adalah masalah kebersihan, 

dengan menjaga kebersihan maka intensitas matahari dapat diperoleh secara maksimal. 

Penelitian akan dilakukan secara simulasi menggunakan studi numerik fluida dikenal 

dengan nama Computational Fluid Dynamic (CFD). CFD adalah ilmu yang mempelajari 

cara memprediksi aliran fluida, reaksi kimia, perpindahan panas, dan fenomena lainya 

dengan menyelesaikan persamaan- persamaan matematika (model matematika). Model 

matematika tersebut berisi persamaan-persamaan diferensial parsial yang 

mempresentasikan hukum-hukum konservasi  massa,  momentum,  dan  energi. Dalam 

simulasi kita dapat mengetahui hasil yang sulit untuk ditemukan pada saat pengujian 

ekperimen, serta dapat menghemat biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses 

penelitian. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa karakteristik yang akan di teliti pada turbin 

angin hybrid dengan solar cell yaitu diantaranya :  

a. Bagaimana interaksi antara turbin angin yang  berjumlah 3 unit  dipasang secara 

bersamaan dengan solar cell.  

b. Bagaimana karakteristik medan aliran (velocity dan pressure) setelah dipasang solar 

cell di belakang turbin angin yang ditinjau dari luasan wake region dari aliran. 

c. Bagaimana performa yang dihasilkan turbin angin yang dilihat dari koefisien daya 

yang dihasilkan. 

 

1.1  Batasan Masalah 

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi pembahasan agar permasalahan yang 

timbul lebih mengarah pada permasalahan semula, maka dalam penelitian ini dirasakan 

perlu adanya beberapa batasan permasalahan yang meliputi : 

a. Tipe turbin angin yang dipakai adalah jenis  turbin angin poros horizontal (horizontal 

axis wind turbine ) dengan NACA 4412. 

b. Kecepatan angin diasumsikan merata dan arahnya tegak lurus terhadap rotor dengan 

kecepatan angin pada 6 m/s. 

c. Ukuran diameter rotor 1 meter dan terdapat 3 unit turbin. 

d. Panel surya berjumlah 8 unit, luas panel surya 1 m x 4 m dengan sudut kemiringan 60
0
 

e. Proses simulasi diasumsikan berlangsung pada keadaan adiabatic. 

f. Aliran fluida dalam keadaan steady, incompresible fluid. 

g. Tidak diperhitungkan untuk perpindahan kalor yang terjadi (No-Heat tansfer). 

h. Tekanan pada bagian outlet domain diasumsikan 1 atmosfer atau sama dengan 

tekanan operating condition saat simulasi. 

i. Gesekan yang tejadi di abaikan (No–Slip condition). 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui performa gabungan dari 3 turbin angin poros horizontal secara hybrid 

dengan solar cell. 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

  Lombok, 27-29 April 2017 

 

50 

b. Mengetahui pengaruh dari variasi sudut solar cell agar mendapatkan korelasi terbaik 

ditinjau dari dimensi dan posisi. 

c. Memperoleh data dan angka perhitungan serta data visual dari hasil simulasi. 

d. Mengetahui fenomena medan aliran (velocity  dan pressure) yang terjadi pada turbin 

angin yang akan berguna untuk analisa sebagai pelengkap  penelitian ekperimen 

selanjutnya. 

 

1.3  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

lebih lanjut tentang pemanfaatan turbin angin secara hybrid dengan solar cell, sehingga 

nantinya dapat menentukan jenis turbin yang  dapat digunakan secara optimal dalam 

aplikasi di lapangan. 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

[3] Melakukan penelitian tentang sistem pembangkit listrik hybrid PV- Diesel 

microgrid untuk daerah terisolasi tanpa menggunakan media penyimpanan energi, pada 

penelitian ini membahas skema control yang bertujuan untuk menjaga daya yang akan 

dihasilkan oleh photovoltaic yang dihubungkan dengan diesel tetap setabil. Tujuan tesebut 

dapat dicapai dengan mengontrol inverter pulse with modulation ( PWM ) yang 

menghubungkan antara PV dengan sistem. Dengan skema kontrol tersebut diharapkan 

mampu menghasilkan daya yang baik dengan dimodelkan berdasarkan beragam kondisi. 

[4] Melakukan penelitian secara ekperimental tentang potensi pembangkit listrik 

hybrid menggunakan vertikal axix wind turbin tipe savonius dan panel sel surya, dalam 

penelitian ini digunakan tiga tipe turbin angin yang berbeda. Untuk tipe 1 sudu savonius 

disebut sebagai sudu turbin savonius konvensional dimana antara bilah tersambung secara 

rapat tanpa celah. Tipe 2 sudu turbin merupakan pengembangan sudu turbin savonius, 

dimana antara bilah terdapat celah diambil tengah-tengah antara 0.15d – 0.3d, sehingga 

memungkinkan kecepatan angin diteruskan kebilah yang berlawanan. Tipe 3 sudu turbin 

savonius yang masuk katagori sama dengan tipe 2 hanya saja jarak antara bilah ditentukan 

secara sembarang tidak mengikuti ketentuan dari diameter bilahnya. Sebuah panel surya di 

letakan di bawah sinar matahari untuk menghasilkan arus dan tegangan.  Penjumlahan 

kombinasi dua sumber energi ini dicatat dengan menggunakan data akuisisi, dari hasil 

pengujian dan pengambilan data di lab diperoleh jenis turbin yang terbaik untuk dapat di 

kombinasikan dengan panel surya adalah jenis tipe 2,  karena dapat menyerap tenaga angin 

dengan baik di lihat dari nilai arus 0.814 Amper pada kecepatan maksimum 9.1 m/s 

dibandingkan dengan tipe 1 dan 3 pada kecepatan angin yang sama yaitu 0.524 Amper dan 

0.415 Amper. Untuk hasil pengujian secara langsung di lapangan jenis turbin yang paling 

maksimum juga masih tetap pada jenis turbin tipe 2 yaitu dengan nilai tegangan 8.08 volt 

dan 0.018 amper. Untuk daya keluaran maksimum panel sel surya nilai terbaik pada waktu 

siang hari dengan lebih 80% dari daya puncaknya yaitu 8 watt. Potensi daya listrik 

keluaran yang maksimum yang mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik sistem hybrid 

lebih besar apabila dibandingkan dengan sistem energi  yang bekerja secara terpisah. 

[5] Melaksanakan penelitian secara simulasi tentang unjuk kerja aerodinamis dari 

turbin angin poros horizontal (HAWT) yang bersudu 3 buah, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendemonstrasikan potensi yang dimiliki oleh persamaan RANS dalam 

menyelesaikan permasalahan simulasi turbin angin  poros horizontal. Pemodelan turbulen 

yang digunakan adalah Shear Stress Transport (SST) κ-ω. Kecepatan angin yang 

digunakan dalam simulasi 12,5 m/s dengan putaran turbin 25 rpm. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa metode RANS dapat menyelesaikan masalah simulasi HAWT dengan 
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baik dan dapat memberikan data yang detail tentang medan aliran disekitar permukaan  

sudu. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.1.1. Sistem Pembangkit Listrik Hybrid 

Pembangkit listrik hibrid adalah suatu pembangkit yang membangkitkan listrik 

mengunakan lebih dari satu macam pembangkit. Misalnya listrik tenaga surya 

(photovoltaic atau PV) digabung dengan genset, maka disebut hibrid PV-genset. Sistem 

hibrid yang pernah diterapkan di Indonesia adalah: hibrid PV-Genset, hibrid PV- 

mikrohidro, hibrid PV- angin, dan bahkan hybrid antara PV-angin-genset.  
Adapun manfaat pembangkit listrik hibrid adalah: 

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem pembangkit listrik. 
2. Meningkatkan efisiensi ekonomi pembangkit. 
3. Meningkatkan reliability (keandalan) pembangkit. 

4. Meningkatkan waktu layanan listrik secara ekonomis. 

 

2.1.2. Energi Angin 

Pada dasarnya angin terjadi karena ada perbedaan suhu antara  udara  panas  dan  

udara  dingin.  Didaerah  katulistiwa,  udaranya  menjadi panas mengembang dan menjadi 

ringan, naik keatas dan bergerak kedaerah yang lebih dingin. Sebaliknya daerah kutub 

yang dingin, udaranya menjadi dingin dan turun  ke  bawah.  Dengan  demikian  terjadi  

suatu  perputaran  udara,  berupa perpindahan  udara  dari  kutub  utara  ke  garis  

katulistiwa  menyusuri  permukaan bumi,  dan  sebaliknya  suatu  perpindahan  udara  dari  

garis  katulistiwa  kembali  ke kutub utara, melalui lapisan udara yang lebih tinggi. Angin  

dapat  bergerak  secara  horizontal  maupun  vertikal  dengan  kecepatan  yang dinamis  

dan  fluktuatif.  Pergerakan  angin  secara  horizontal  dinamakan  adveksi, sedangkan  

pergerakan  secara  vertikal  dinamakan  konveksi. Pergerakan  perputaran bumi juga 

berpengaruh terhadap angin, yang disebut gaya coriollis. 

 

 
Gambar 2.1. Skema terjadinya angin dunia. 

 

Gambar diatas melukiskan terjadinya angin pasat secara skematik. Dimana angin 

berjalan dari daerah katulistiwa naik keatas menuju kutub, dari kutub angin turun  ke 

bawah  menuju  daerah  katulistiwa  dan  seterusnya.  Jadi  pada  prinsipnya angin  terjadi  

karena  adanya  perbedaan  suhu  udara  di  beberapa  tempat dipermukaan bumi. 

Hubbert  memperkirakan  bahwa  konveksi  arus  yang  ditimbulkan  oleh  lautan dan  

atmosfer  bergabung  membentuk  suatu  energi  yang  besarnya  3,7.10
14

  Watt. Menurut 

Willet, yang juga dikutip oleh Putman, energi angin dapat memberikan daya sebesar 2.10
13

 

Watt. Bila 1% dari perkiraan daya menurut Willet dimanfaatkan, suatu daya  sebesar  

2.10
11

  Watt  akan  diperoleh.  Angka  ini  merupakan  3%  dari  kebutuhan energi dunia 

tahun 1972. 
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Koefisien daya hasil dari konversi daya angin ke daya mekanis turbin tergantung 

pada  perbandingan  dari  kecepatan  angin  sebelum  dan  sesudah  dikonversikan.  Jika 

keterkaitan  ini  di  plot  ke  dalam  grafik,  secara  langsung  solusi  analitis  juga  dapat 

ditemukan  dengan  mudah.  Dapat  dilihat  bahwa  koefisien  daya  mencapai  maksimum 

pada rasio kecepatan angin tertentu seperti pada terlihat pada gambar. 

 

 
Gambar 2.2 Koefisien Daya Berbanding Dengan Rasio Kecepatan Aliran Sebelum dan 

Setelah Konversi Energi[6] 

 

Besarnya effisiensi teoritis atau  maksimum dari turbin angin Cp adalah: 

   
  

  
           (2.1) 

Dengan  kata  lain,  turbin  angin  dapat  mengkonversikan  tidak  lebih  dari  60% 

tenaga  total  angin  menjadi  tenaga  berguna.  Betz  adalah  orang  pertama  yang 

menemukan nilai ini, untuk itu nilai ini disebut juga dengan Betz factor.  

 

2.1.3. Daya Angin 

Daya  adalah  energi  per  satuan  waktu.  Daya  angin  berbanding  lurus dengan  

kerapatan  udara, dan kecepatan  angin, seperti  diungkapkan dengan persamaan berikut: 

  
 

 
          (2.2) 

Dengan: 

P  = Daya angin (watt) 

ρ  = massa jenis angin   (kg/m
3
) 

A = luas penampang melintang aliran  (m
2
)  

υ  = kecepatan angin  (m/s) 

 

2.1.4. Tip Speed Ratio 

Tip  speed  ratio  (rasio  kecepatan  ujung)  adalah  rasio  kecepatan  ujung  rotor 

terhadap  kecepatan  angin  bebas.  Untuk  kecepatan  angin  nominal  yang  tertentu,  tip 

speed  ratio  akan  berpengaruh  pada  kecepatan  rotor.  Turbin  angin  tipe  lift  akan 

memiliki tip  speed  ratio yang  relatif  lebih  besar  dibandingkan  dengan  turbin  angin 

drag.  

Tip speed ratio dihitung dengan persamaan: 

  
       

      
    (2.3) 

Dengan:  

λ  : tip speed ratio  

r   : jari-jari rotor (m)  

n   : putaran rotor (rpm)  

v   : kecepatan angin (m/s)  
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Gambar  berikut  menunjukkan  variasi  nilai  tip  speed  ratio  dan  koefisien  daya 

untuk berbagai macam turbin angin. 

 

 
Gambar 2.3 Variasi Tip Speed Ratio Dan Koefisien Daya Pada Berbagai Jenis Turbin 

Angin.  

 

2.1.5. Energi Surya 

Energi sel surya (solar sel) adalah sumber energi yang dihasilkan oleh cahaya 

matahari yang di pancarkan ke bumi dan di dalam cahaya matahari tersebut terkandung 

foton yang nantinya dapat di konversi menjadi energi listrik. Energi yang dikeluarkan oleh 

sinar matahari hanya 69% dari total energi pancaran matahari diterima oleh permukaan 

bumi. Suplai energi dari sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi mencapai 3 x 

10
24

 joule per tahun (setara dengan 2 x 10
17 Watt). Jumlah energi sebesar ini setara 

dengan 10.000 kali konsumsi energi di seluruh dunia saat ini. 

 

 
Gambar 2.4  Solar Cell 

 

Photovoltaic merupakan proses perubahan cahaya menjadi energi listrik (photos: 

cahaya dan volta nama fisikawan italia yang menemukan tegangan listrik). Teknologi  

photovoltaic  merupakan  suatu  teknologi  konversi  yang mengubah cahaya (photo) 

menjadi listrik (volt) secara langsung (direct conversion). Peristiwa ini dikenal sebagai efek 

foto listrik (photo electric effect). Di dalam proses konversi cahaya listrik tidak ada 

bagian yang bergerak, sehingga produk teknologi photovoltaic memiliki umur teknis 

yang panjang (> 25 tahun). Sebuah sel surya dapat beroperasi secara maksimum jika 

temperature sel tetap normal (pada 25ºC), kenaikan temperature lebih tinggi dari 

temperature normal pada sel photovoltaic akan melemahkan voltage (V). 

Setiap kenaikan temperature sel surya 1ºC (dari 25º) akan berkurang sekitar 0.4% 

pada total tenaga yang dihasilkan atau akan melemah hingga separuhnya untuk setiap 
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kenaikan temperature sel 10ºC. Kecepatan angin di sekitar lokasi panel photovoltaic dapat 

membantu mendinginkan permukaan temperatur permukaan sel photovoltaic sehingga 

menaikkan efisiensi operasinya. Untuk dapat memperoleh sejumlah tegangan atau arus 

yang dikehendaki, maka umumnya masing-masing sel surya dihubungkan satu sama lain 

baik secara hubungan seri ataupun secara paralel, sehingga membentuk suatu rangkaian 

photovoltaic yang disebut modul. 
Sel photovoltaic atau sel surya merupakan komponen di dalam sistem pembangkit 

listrik tenaga surya. Penentuan kapasitas photovoltaic yaitu kapasitas photovoltaic array 

ditentukan oleh keseimbangan antara daya yang dihasilkan dan daya yang disuplai ke 

beban serta intensitas solar energi dengan menggunakan rumus: 

    
  

   
 

 

 
      (2.4) 

Dengan: 

PPV : Kapasitas photovoltaic (Wp) 

dl : Energi beban rata-rata(kWh/d)  

A : Radiasi standar (1000 watt/m
2
)  

Htd : Insolasi design (kW/m
2
-a) 

K : Faktor kerugian 

 

2.1.6. Computational Fluid Dynamic (CFD) 

Computational Fluid Dynamic (CFD) merupakan sebuah metode yang digunakan 

untuk mensimulasikan perilaku fluida dinamis dengan memakai metode numerik dan 

algoritma untuk menghitung serta menganalisa suatu permasalahan yang ada. Dalam hal 

ini komputer digunakan sebagai media untuk mengerjakan kalkulasi dalam bentuk iterasi. 

CFD terdiri dari tiga persamaan atur yang menjadi dasar dari proses kalkulasi yang 

dilakukan komputer. Persamaan atur di dalam CFD terdiri dari konservasi massa, 

konservasi momentum, dan konservasi energi. Selain tiga persamaan  atur tersebut, dapat 

juga ditambahkan model  tambahan sesuai dengan kasus yang akan disimulasikan. 

Gaya dan torsi yang  diberikan oleh fluida pada semua bagian face objek akan 

memberikan kontribusi pada gerakan rigid body sebuah domain berputar. Berbeda dengan 

rumus torsi menurut hukum Newton 2, torsi pada post-procces CFD dapat dinyatakan 

dengan persamaan: 

     (    
   

   
)           (2.5) 

Dengan: 

υ  : Viskositas kinetik 

ρ : Densitas  

u : Kecepatan 

x : Spatial koordinat 

A : Luas area mesh 

r : Jarak radial mesh dari axis 

𝑖 : Subscript tiap mesh 

 

(    
   

   
)  mempresentasikan shear stres, sehingga torsi dapat diperoleh dari kontribusi 

viskositas. (    )  Menyatakan penjumlahan dari semua elemen mesh pada rigid body 

domain komputasi. Nilai torsi dalam simulasi CFD dapat diketahui pada bagian post-

procces. Namun, nilai daya dan efisiensi tidak dapat diketahui secara langsung pada bagian 

post-procces. 
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3.1. METODE PENELITIAN 

Penelitian pada turbin angin poros horizontal hybrid solar cell dengan menggunakan 

pemodelan dan simulasi numerik software ANSYS Workbench 17. Model penelitian 

ditunjukkan pada Gambar 3.1, dalam penelitian ini objek yang diteliti hanya aerodinamika 

pada rotor dari turbin angin. 

 

 
Gambar 3.1. Turbin angin poros horizontal hybrid solar cell. 

 

3.2. Waktu dan Tempat 

Penelitian dengan cara simulasi turbin angin hybrid solar cell dilakukan selama 5 

bulan dari bulan januari 2017 sampai dengan mei 2017. Semua proses penelitian dilakukan 

di Laboratorium Mekanika Fluida Fakultas Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, 

UGM. 

  

3.3. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. ANSYS Workbench 17 

a. ANSYS design  modeler 17 

b. ANSYS Fluent 17 

c. ANSYS CFD Post 17 

2. Microsoft visual studio 12 

3. Microsoft office 2016 

4.  Laptop dan PC 

 

3.4. Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah pengujian dalam proses simulasi turbin angin hybrid solar 

cell: 

a. Proses pembuatan domain komputasi dikerjakan pada perangkat lunak ANSYS Design 

Modeler 17. Domain komputasi berbentuk persegi. 

b. Pendefinisian bidang merupakan proses penentuan letak dan posisi dari boundary 

condition, proses pendefinisian bidang dapat dikerjakan pada ANSYS Design Modeler 

ataupun ANSYS Meshing. Letak boundary condition dari masing- masing simulasi yang 

akan dilakukan 
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c. Pembuatan Meshing merupakan proses pembagian domain komputasi menjadi volume- 

volume kecil  untuk  proses  perhitungan.  Proses  pembuatan  meshing  dilakukan 

dengan perangkat lunak ANSYS Meshing 17. Proses pembuatan meshing menggunakan 

metode automatic meshing yang menghasilkan mesh dengan bentuk tetrahedral. 

d. Pemeriksaan kualitas mesh harus dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya error 

selama proses simulasi, selain itu kualitas mesh juga berpengaruh terhadap solusi 

numerik yang dihasilkan. Range kualitas skewness adalah 0 – 1, dengan kualitas 

skewness tertinggi adalah 0. Range orthogonal quality adalah 0 –1, dengan kualitas 

orthogonal tertinggi adalah 1. 

e. Memuulai proses simulasi. 

f. Membuka solver untuk melihat hasil simulasi. 

g. Melakukan setting pada tampilan (preview) hasil simulasi. 

h. Amati kontur dan pola-pola tampilan dari hasil simulasi sampai batas waktu yang 

sudah ditentukan. 

i. Setelah simulasi berhenti lakukan save cas n date dan  cut plot untuk menampilkan 

hasil penelitian. 

j. Untuk  data visual dan data hasil perhitungan dapat diperoleh pada ANSYS CFD-post. 

 

Proses simulasi dapat disajikan dalam bentuk diagram: 

 

 
Gambar 3.2. Diagram Alir 
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3.5. Hasil dan Pembahasan 

3.5.1. Data Residual dan Moment Rotor 

 

 
Gambar 3.4. Residual 

 

Gambar 3.5. Moment Rotor 1 

 

Gambar 3.6. Moment Rotor 2 
 

Gambar 3.7. Moment rotor 3 

 

Dari data residual (continuity, velocity x-y-z, κ, ω) dan moment rotor 1, moment 

rotor 2, moment rotor 3 diatas sudah terlihat bahwa aliran sudah terbentuk.  

 

3.5.2. Data Kontur Kecepatan Dan Tekanan 

 

  

  
Gambar 3.8. Kontur kecepatan turbin hybrid solar cell 
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Gambar 3.9. Kontur pressure turbin hybrid solar cell 

 

3.5.3. Data hasil simulasi  

 

 
Gambar 3.10. Grafik TSR Vs P rotor (Daya) 

 

Dari hasil grafik di atas untuk setiap turbin memiliki Cp maksimum yang berbeda 

akibat dari pengaruh posisi atau letak turbin, secara berurutan dari rotor 1 untuk nilai Cp 

max 50%, rotor 2 untuk untuk nilai Cp max 35,51%, rotor 3 untuk nilai Cp max 37,29%.  

Dalam pemilihan desain yang baik kita harus mempertimbangkan keseimbangan dari 

ketiga turbin yang akan dipasang secara bersamaan dengan solar cell, ditinjau dari aspek 

aerodinamika dan nilai Cp yang bersesuain pemilihan terbaik pada Tsr 3 karena terjadi 

keseimbangan atara rotor 1 dan rotor 3 yaitu pada nilai Cp 37,29%. 
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Abstrak 

Eksperimen ini meneliti fenomena aliran wake effect turbin angin, pada wind tunnel, dengan 

menggunakan metode pengukuran dan  visualisasi gambar. Objek pengujian adalah model 

skalatis turbin angin tiga blade NACA 4412, bahan ABS-M30 proses machining 3D Printing, 

diameter rotor 0,2 m dan tinggi 0,2 m. Di ukur dan dianalisis pada tiga tingkat variasi 

kecepatan aliran udara, yaitu kecepatan angin 1,5 m/s, panjang wake 6,8 D, pada kecepatan 3 

m/s panjang wake 7,8 D dan pada kecepatan 4,5 m/s panjang wake 8,3 D. menunjukkan bahwa 

perubahan kecepatan aliran udara berkorelasi dengan panjang wake secara signifikan. Dan 

sebaliknya pengaruh perubahan kecepatan terhadap lebar wake tidak significan.  

 

Kata Kunci; Flow Visualization, Kincir Angin, Naca 4412, Wake effect, Wind Tunnel, Vortex  

 

1. Pendahuluan 

Gonzales, dkk (2011) telah melakukan penelitian evaluasi dampak wake effect pada 

ladang angin, dengan tinjauan steady state dan dinamyc performance, untuk mencari jarak 

optimal antara turbin angin satu dengan yang lain nya. Dengan menggunakan metode 

simulasi software matlab. Namun penelitian Gonzales ini belum dapat di validasi dengan 

keadaan sebenarnya di lapangan.  

Selanjutnya Zifeng Yang, dkk (2011) melakukan pengembangan penelitian 

eksperimental tentang wind load, yaitu evolusi dari turbulent vortex dan flows structure 

dari wake effect turbin angin yang mencakup aspek aerodynamics force dan moment yang 

terjadi. Dengan menggunakan alat ukur PIV (particle image velocymetri), hasil 

pengukuran mendapatkan bahwa pengukuran flow field berkorelasi dengan pengukuran 

dinamiyc winds load yang menjelaskan hukum fisika dasar tentang pembangkitan daya dan 

fatigue loads pada operasi turbin angin.  

Heiner Schumann, dkk (2013) melakukan pengukuran wake dengan turbin yang 

berukuran sama, single dan tandem pada wind tunnel guna mencari flow field dengan 

tinjauan 3 dimensi dan inspeksi terhadap putaran wake, dan dari hasil observasi  didapat 

bahwa kuatnya wake dari tower turbine dan tidak seragamnya velocity field serta distribusi 

turbulence. 

Aleksandr (2015) mengidenfifikasi vortex, untuk menganalisis flow structure pada 

susunan turbin angin di ladang angin dengan menggunakan alat ukur PIV dan dengan 

menggunakan pendekatan metode Galilean decomposition, reynold decomposition, 

vorticity dan swirling untuk mengetahui lokasi dan perilaku vortex dan di dapati bahwa 

daerah vortex yang paling tinggi adalah pada posisi ujung blade turbin angin. 

mailto:iman_tampubolon@yahoo.co.id


 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

61 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, pada objek yang dikaji 

terutama tentang wake turbin angin di ladang angin masih sedikit yang melakukan kajian 

tentang visualisasi wake effect dan tinjauan aspek aerodinamika turbin angin, sehingga 

topik ini yang menjadi objek pada penelitian ini. 

 

2. Set-up Penelitian 

2.1 Terowongan Angin (Wind Tunnel) 

Eksperimen dilaksanakan di terowongan angin (wind tunnel) tipe sirkuit terbuka 

yang berjenis isap pada Laboratorium Mekanika Fluida / Perpindahan Kalor dan Massa, 

Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Panjang 

total keseluruhan adalah 8 m, lebar 1,8 m dan tinggi, dengan seksi uji yang berukuran 

panjang 2,4 m, lebar 1,8 m dan tinggi 0,45 m serta berdinding mika transparan, kecepatan 

angin di seksi uji 1,5 – 15 m/s, intensitas turbulen 2 - 4 %. Dengan menggunakan 9 buah 

motor fan sebagai sumber penggerak yang berdaya listrik 9 x 1000 watt.    

 

 
Gambar 2.1. desain wind tunnel 

 

2.2 Turbin Angin  
Turbin angin sumbu horizontal tiga blade dengan spesifikasi; diameter  rotor turbin 

0,2 m, blade berbentuk airfoil NACA 4412 dengan profil twist, material ABS-M30 di-

manufacture dengan mesin 3D printing Fortus 250 MC. Tinggi tiang hub rotor 0,18 m. 

 

 
Gambar 2.2 Turbin Angin 
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Gambar 2.3 skema lay-out eksperimen 

 

Pengambilan gambar untuk proses visualisasi aliran menggunakan high speed 

camera (HSC) dengan frame rate 120 fps dan aliran udara yang mengalir di beri warna 

dengan mengalirkan smoke dari mesin smoke generator, pada aliran udara masuk di depan 

rotor turbin angin. 

 

3. Hasil dan pembahasan 

3.1 Hasil Visualisasi Wake effect Turbin Angin 

1. Bahwa untuk mendapatakan visualisasi gambar aliran wake effect dibelakang turbin 

angin dapat dilakukan dengan menggunakan pewarnaan asap yang di dapat dari mesin 

smoke generator, dapat di tampilkan visualisasi gambarnya sebagai berikut; 

 

 
Gambar 3.1 Video capture wake effect turbin angin, pada 3 variasi kecepatan  

 

2. Proses selanjutnya, agar gambar visulaisasi aliran wake effect dapat diolah menjadi data 

yang dapat dianalsis, gambar tersebut di rubah menjadi gambar countur, seperti terlihat 

pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Panjang Countur Wake 

 

Dapat dilihat bahwa pada kecepatan angin 1,5 m/s, panjang wake pada posisi 6,8 D, 

pada kecepatan 3 m/s di dapat panjang wake pada posisi 7,8 D, dan pada kecepatan 4,5 

m/s didapat bahwa panjang wake pada posisi 8,3 D. 

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecepatan aliran udara berkorelasi dengan 

panjang wake secara signifikan. 

 

3. Hasil penggabungan wake dari proses-proses di atas; 

 

 
Gambar 3.3 Gabungan Wake 

 

Dari gambar gabungan wake di atas dapat terlihat fenomena, bahwa lebar antar wake 

(wake diameter) jika dilihat dari tiga variasi tingkat kecepatan eksperimen, bahwa; pada 

kecepatan 1,5 m/s (warna hijau), puncak wake terjadi pada 3, kemudian pada kecepatan 3 

m/s (warna kuning), puncak wake terjadi pada 3,5 D, dan pada kecepatan 3 m/s (warna 

merah), puncak wake terjadi pada 4,5 D. 

Dapat disimpulkan bahwa perubahan lebar wake (wake radius) perubahan diameter 

yang relatif kecil diantara ke tiga nya, begitu juga dengan posisi puncak (panjang) 

perubahan wake nya. 

 

4. Kesimpulan 

Penelitian ini di lakukan untuk melihat visualisasi wake effect turbin angin dan 

aerodinamika nya, di dapat bahwa untuk model jenis turbin angin seperti ini, bahwa 

karakteristik aliran wake effect turbin angin yang dihasilkan pada tiga tingkat variasi 

kecepatan adalah:  

1. Variasi kecepatan dan panjang wake effect memiliki korelasi yang linear. 
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2. Variasi kecepatan dan lebar wake effect memiliki perubahan yang tidak significan. 

Visualisasi karakteristik medan aliran di belakang turbin angin, di lakukan dengan 

menggunakan high speed camera dan dengan memberi warna aliran udara dengan 

menggunakan smoke generator. 
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Abstrak 

Turbin angin menghasilkan wake pada daerah downstream sebagai akibat dari putaran rotor 

turbin. Pada ladang angin, wake yang dihasilkan turbin barisan pertama akan mempengaruhi 

perfomasi daya yang dihasilkan turbin angin dibelakangnya. Hal ini disebabkan wake 

didaerah downstream memiliki kecepatan yang rendah karena hasil ekstrasi energi angin yang 

terjadi pada turbin baris pertama. Salah satu metode pendekatan untuk melakukan analisis 

wake effect pada ladang angin adalah menggunakan simulasi CFD. Pada penelitian ini 

dilakukan simulasi CFD ladang angin menggunakan metode 6DOF Dynamic Mesh yang 

mampu memprediksi kecepatan putar rotor turbin sehingga kecepatan putar rotor adalah 

sebuah output dari hasil simulasi CFD bukan sebagai input seperti yang banyak dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya. Rotor turbin angin berdiameter 200 mm dengan jarak turbin angin 

pada daerah downstream adalah 8,85D. Simulasi terbagi menjadi 2 yaitu simulasi 1 turbin 

untuk mengetahui perfomasi daya optimal dari turbin angin dan simulasi ladang angin 

susunan non-steggered dengan jumlah total sebanyak 6 turbin untuk mengetahui perfomasi 

daya setiap turbin pada ladang angin. Hasil yang diperoleh dari simulasi 1 turbin adalah 

kecepatan putar maksimum pada detik ke-20 sebesar 531.35 rad/s dan daya sebesar 0,549 

Watt. Hasil yang diperoleh dari simulasi ladang angin adalah total daya ladang angin sebesar 

2,942 Watt. Terjadi penurunan kecepatan di daerah downstream ladang angin yang 

menyebabkan menurunnya kecepatan putar rotor turbin baris belakang sebesar 29,2% dan 

diikuti menurunnya daya turbin baris belakang sebesar 18%. 
 

Kata Kunci: CFD, Turbin Angin, Ladang Angin, Wake effect, 6DOF, Dynamic Mesh 

 

1. Pendahuluan 

Energi angin merupakan salah satu sumber daya energi alternatif ramah lingkungan 

yang dapat dimanfaatkan dengan sebagai pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan 

energi dengan memanfaatkan turbin angin. Pembangkit tenaga angin yang terpasang di 

seluruh Indonesia sekitar 1,6 MW dalam skala nonkomersial (Martosaputro dan Murti, 

2014) Implementasi teknologi turbin angin yang dipasang bersusunan membentuk  suatu 

ladang angin dengan konfigurasi beberapa jenis turbin angin akan lebih efektif untuk 

memenuhi kebutuhan listrik skala nasional. Turbin angin yang dibangun satu atau lebih 

kemudian membentuk sebuah ladang angin menghasilkan wake pada daerah downstream. 

Wake yang dihasilkan oleh turbin angin sangat berpengaruh pada performa dari sebuah 

ladang angin yang memiliki keterbatasan area.  

Kajian pengaruh wake ladang angin dapat dilakukan menggunakan metode 

pendekatan simulasi Computational Fluid Dynamic (CFD). Penelitian wake effect pada 

ladang angin menggunakan simulasi lebih efektif dan efisien karena tidak membutuhkan 

terowongan angin, proses manufaktur dari model turbin, alat ukur dan perangkat 

pendukung turbin angin lainnya seperti tower.  

Menggunakan metode pendekatan simulasi CFD, David Schillebeeckx (2014) 

menyatakan bahwa kecepatan aksial angin didaerah downstream menurun karena hasil dari 
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ekstrasi energi yang terjadi pada turbin. Daya yang dihasilkan oleh turbin bagian belakang 

menurun sesuai jarak antar turbin. Hasil serupa diungkapkan oleh Cole J. Davis (2012), 

bahwa kecepatan aksial didaerah downstream dan daya yang dihasilkan oleh turbin bagian 

belakang berkurang hingga 67% untuk jarak turbin sebesar 5D. 

Kebanyakan penelitian turbin angin menggunakan pendekatan simulasi memberikan 

kecepatan putar rotor sebagai parameter input, hal ini bertolak belakang dengan keadaan 

yang sebenarnya bahwa kecepatan putar rotor turbin dihasilkan oleh interaksi angin 

terhadap turbin itu sendiri (output). Pada penelitian ini akan dilakukan kajian simulasi pada 

ladang angin 6 turbin  susunan non-steggered tanpa memberikan parameter kecepatan rotor 

pada setiap turbin. Kecepatan putar rotor dan torsi akan diperoleh dari hasil simulasi itu 

sendiri berdasarkan gaya dan momen yang diberikan oleh angin. Kecepatan putar dan torsi 

turbin  kemudian digunakan untuk mencari daya yang dihasilkan oleh ladang angin. 

Kecepatan angin yang diberikan sebesar 6,1 m/s dengan arah tegak lurus terhadap rotor 

turbin. 

 

2. Metodologi 

Metode simulasi yang dilakukan adalah simulasi transient menggunakan software 

Ansys Fluent dengan metode 6DOF Dynamic Mesh. Data yang diperoleh berupa 

perubahan sudut dari rotor dan torsi pada setiap time step, data tersebut kemudian akan 

digunakan untuk mendapatkan kecepatan putar dan besaran daya yang dihasilkan oleh 

setiap turbin. Simulasi yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian, yaitu simulasi 1 turbin 

yang bertujuan mengetahui perfomasi daya yang dihasilkan 1 turbin dan simulasi ladang 

angin susunan non-steggered dengan jumlah total 6 turbin untuk mengetahui perfomasi 

daya yang dihasilkan oleh setiap turbin pada ladang angin. 

Rotor turbin angin yang digunakan dalam simulasi ini adalah rotor turbin angin subu 

horisontal dengan jumlah sudu sebanyak 3 buah (Gambar 2.1). Adapun spesifikasi rotor 

adalah sebagai berikut:  

 Jumlah Sudu   : 3 

 Rotor Diameter  : 200 mm 

 Tipe Airfoil   : NACA 4412 

 Posisi Rotor    : Upwind 

 Material   : ABS-M30 

 Arah Putaran   :, Searah jarum jam terhadap sumbu z 

 Koordinat Center of Mass : x,y,z = 0,0,0 

 

 
Gambar 2.1. Geometri Rotor Turbin Angin 
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Domain komputasi terdiri dari dua bagian yaitu rotating domain berbentuk silinder 

dengan geometri rotor turbin didalamnya serta far-field domain berbentuk balok yang 

mewakili daerah upstream dan downstram.  

Ukuran rotating domain adalah 1,25D dengan ketebalan 50 mm yang diukur dari 

center of mass rotor turbin. Geometri rotor turbin berada di dalam rotating domain dengan 

jenis surface atau disebut dengan booelan substraction. 

Jarak turbin baris kedua terhadap turbin baris pertama turbin adalah sebesar 8,85D 

dimana D adalah diameter rotor. Jarak kolom turbin adalah dua kali dari tinggi tower yaitu 

354 mm. Jarak upstream sebesar 1D dan jarak total downstream adalah 9,85D terhitung 

dari permukaan sudu turbin paling depan dan lebar far-field domain sebesar dua kali tower. 

Tinggi far-field domain sebesar 500 mm atau 2.5D. 

 

 
Gambar 2.2. Domain Komputasi Turbin Angin (Kiri) dan Ladang Angin (Kanan) 

 

Boundary condition yang sama diterapkan pada simulasi 1 turbin dan simulasi ladang 

angin, yaitu inlet velocity sebesar 6m/s pada permukaan far-field domain bagian depan, 

pressure outlet pada permukaan far-field domain bagian belakang, wall pada bagian 

bawah, serta symmetry pada bagian atas dan samping. Interface yang menghubungkan 

rotating domain dan far-field domain menggunakan jenis matching. 

 

 
Gambar 2.3. Boundary Condition Turbin Angin dan Ladang Angin 
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Pada metode 6DOF Dynamic Mesh, dibutuhkan sebuah User Define Function atau 

UDF yang digunakan untuk memberikan parameter properties rotor. Properties rotor 

turbin terdiri dari massa dan moment inertia yang merupakan parameter kecepatan putar 

rotor, serta derajat kebebasan rotor yang terdiri dari pergerakan translasi dan rotasi 

terhadap sumbu x, y, z. Massa rotor pada penelitian ini adalah 20,58 gram, moment inertia 

rotor untuk sumbu z sebesar 34292,87 gram.mm
2
 terhitung dari center of mass rotor.  

Mesh yang digunakan berjenis hybrid mesh, tetrahedral mesh diterapkan pada bagian 

sekitar turbin dan hexahedral mesh pada bagian upstream dan downstream. jenis mesh 

yaitu non-conformal mesh dengan total jumlah mesh sebanyak 387.765 untuk simulasi 1 

turbin, dan 589.763 untuk simulasi ladang angin. 

 

   
Gambar 2.4. Mesh 1 Turbin (Kiri) dan Mesh Ladang Angin (Kanan) 

 

Model turbulen yang digunakan pada simulasi ini adalah SST k-ω dan solution 

methode menggunakan Coupled untuk Pressure-Velocity Coupling. Parameter time step 

sebesar 0,01 dengan total time step sebanyak 2000. Setiap time step diberikan maksimum 

iterasi sebanyak 50. 

Kecepatan putar atau kecepatan sudut (ω) merupakan besarnya perubahan sudut (Δθ) 

dalam selang waktu (Δt) tertentu atau dapat dituliskan dengan persamaan (2.1). Motion 

history pada Ansys Fluent memberikan data perubahan sudut (Δθ) dari pergerakan rotor 

setiap time step, sehingga dapat diketahui kecepatan sudut rotor tiap time step simulasi atau 

pada waktu tertentu. 

ω = 
  

  
   (2.1) 

 

3. Hasil 

Simulasi dilakukan menggunakan dua buah perangkat komputasi dengan total jumlah 

inti prosessor sebanyak 12 dan total RAM sebesar 32 GB. Total computational time yang 

diperlukan untuk melakukan simulasi adalah 120 jam untuk simulasi 1 turbin dan 192 jam 

untuk simulasi ladang angin. 

Hasil dari simulasi 1 turbin menunjukan bahwa kecepatan angin di daerah 

downstream mengalami penurunan yang disebabkan oleh ekstrasi energi angin oleh rotor 

turbin seperti yang ditunjukan oleh kontur kecepatan pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Kontur Medan Aliran Kecepatan Angin Pada Simulasi 1 Turbin ditinjau dari 

tampak atas: xz plane, y = 0,0 (atas) dan tampak samping: yz plane, x = 0,0 (bawah) 

 

Kecepatan angin di daerah downstream untuk ladang angin mengalami penurunan 

karena ekstraksi energi angin oleh rotor turbin baris pertama. Kecepatan angin di daerah 

downstream yang telah mengalami penurunan kemudia dilakukan ekstraksi kembali oleh 

turbin baris kedua sehingga kecepatan angin di daerah downstream baris kedua mengalami 

penurunan lagi seperti yang ditunjukan oleh kontur medan aliran kecepatan pada gambar 

3.2. 

 

 
Gambar 3.2. Kontur Medan Aliran Kecepatan Angin Pada Simulasi Ladang Angin ditinjau 

dari tampak atas: xz plane, y = 0 (atas) dan tampak samping: yz plane, x= 354, x=0 dan x=-

354 (kanan) 

 

Kecepatan awal angin sebesar 6,1 m/s. Untuk mengetahui penurunan kecepatan di 

daerah downstream simulasi 1 turbin, dilakukan pemantauan kecepatan angin pada jarak 

x=-100 hingga x=100 setiap z=1-8D. Hasil simulasi menunjukan bahwa penurunan 

kecepatan terbesar mencapai 30.65% pada jarak z=1D dengan besaran kecepatan 4.23 m/s 

pada x=-3,45. Kecepatan angin kemudian meningkat untuk setiap z=2-8D. Ditail kecepatan 

angin di daerah downstream dapat dilihat pada grafik 3.1 sebagai berikut: 
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Grafik 3.1. Kecepatan Angin Sepanjang Sumbu x = -100 hingga x=100 Setiap z = 1-8D 

 

Pemantauan kecepatan di daerah downstream juga dilakukan pada simulasi ladang 

angin pada jarak x=-454 hingga x=454 setiap z=1-8D. Hasil simulasi menunjukan bahwa 

penurunan kecepatan terbesar terjadi pada jarak z=1D dengan besaran kecepatan 3.76 m/s 

pada x= -0.36. Kecepatan angin kemudian meningkat untuk setiap z=2-8D. Ditail 

kecepatan angin di daerah downstream dapat dilihat pada grafik 3.2. 

 

 
Grafik 3.2. Kecepatan Angin Sepanjang Sumbu x = -454 hingga x=454 Setiap z = 1-8D 

 

Kecepatan putar maksimum, torsi dan daya dari hasil simulasi 1 turbin maupun 

ladang anin diamati pada detik ke-20. Hal ini dikarenakan simulasi transient dilakukan 

hingga detik ke-20.  

Hasil dari simulasi 1 turbin pada detik ke-20 diperoleh bahwa turbin menghasilkan 

kecepatan putar sebesar 531.35 rad/s. Pada simulasi ladang angin, terjadi penurunan 

kecepatan putar maksimum untuk rotor turbin baris belakang sebesar 29,2%. Turbin baris 

-120.00

-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4

x 
(m

m
) 

Kecepatan Angin (m/s) 

Kecepatan Angin Sepanjang Sumbu x = -100 
hingga x=100 Setiap      z = 1-8D 

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5

x 
(m

m
) 

Kecepatan Angin (m/s) 

Kecepatan Angin Sepanjang Sumbu x = -454 hingga 
x=454 Setiap z = 1-8D 

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

71 

pertama menghasilkan kecepatan putar rata-rata sebasar 528,01 rad/s, sementara kecepatan 

turbin rata-rata pada baris kedua sebesar 373,39 rad/s. Ditail kecepatan putar setiap turbin 

ditunjukan pada grafik 3.1. 

 

 
Grafik 3.3. Kecepatan Putar Setiap Rotor Turbin Pada Ladang Angin dalam satuan rad/s 

 

Torsi yang diperoleh dari hasil simulasi 1 turbin pada detik ke 20 adalah sebesar 

0,000894 N.mm. Pada simulasi ladang angin, terjadi kenaikan besara torsi untuk rotor 

turbin baris belakang sebesar 15,89%. Turbin baris pertama menghasilkan torsi rata-rata 

sebasar 0.00099522 N.mm, sementara torsi rata-rata pada baris kedua sebesar 0.001153443 

N.mm. Ditail torsi setiap turbin pada simulasi ladang angin ditunjukan pada grafik 3.2. 

 

 
Grafik 3.4. Torsi Setiap Rotor Turbin Pada Ladang Angin dalam satuan N.mm 

 

Daya yang diperoleh dari hasil simulasi 1 turbin pada detik ke 20 adalah sebesar 

0,549 Watt dan total daya yang dihasilkan oleh ladang angin susunan non-steggered 

dengan jumlah total 6 turbin adalah sebesar 2,942 Watt.  

Pada simulasi ladang angin, terjadi penurunan besaran daya untuk rotor turbin baris 

belakang sebesar 18%. Turbin baris pertama menghasilkan daya rata-rata sebasar 0.525 

Watt, sementara daya rotor turbin pada baris kedua sebesar 0.430 Watt. Ditail daya setiap 

turbin pada simulasi ladang angin ditunjukan pada grafik 3.3. 
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Grafik 3.5. Daya Setiap Rotor Turbin Pada Ladang Angin dalam satuan Watt 

 

4. Kesimpulan 

Pada simulasi 1 turbin, terjadi penurunan kecepatan angin didaerah downstream. 

Hasil simulasi menunjukan bahwa penurunan kecepatan terbesar mencapai 30.65% pada 

jarak z=1D dengan besaran kecepatan 4.23 m/s pada x=-3,45. Kecepatan angin kemudian 

terus meningkat hingga jarak pemantauan 8D. Perfomasi daya yang diperoleh dari simulasi 

1 turbin adalah kecepatan putar sebesar 531,35 rad/s, torsi sebesar 0,000894 N.mm dan 

daya sebesar 0,549 Watt.  

Pada simulasi ladang angin, dipeoleh penurunan kecepatan terbesar hingga 38.36% 

yang terjadi pada jarak z=1D dengan besaran kecepatan 3.76 m/s pada x= -0.36. Kecepatan 

angin kemudian meningkat untuk setiap z=2-8D.  

Pada simulasi ladang angin, total daya keseluruhan yang dihasilkan adalah sebesar 

2,942 Watt. Terjadi penurunan kecepatan putar maksimum pada rotor turbin baris belakang 

hingga  29,2% yang mengakibatkan pengurangan daya yang dihasilkan turbin belakang 

sebesar 18%. 
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Abstrak 

Penelitian ini meneliti peningkatan kekerasan pada permukaan material yang terjadi pada 

logam stainless steel atau logam tahan karat. Bahan logam yang akan diteliti adalah baja 

Keylos 2316, yang termasuk dalam golongan Martensitic Stainless Steel. Perlakuan panas 

yang dilakukan adalah Quenching pada suhu 1020
0
C dengan waktu tahan selama 60menit 

dengan media pendinginan berupa oli. Kemudian untuk menjaga ketangguhan material 

dilakukan Tempering pada suhu 400
0
C dengan waktu tahan selama 45 menit dan kemudian 

didinginkan diudara pada suhu ruangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa spesimen 

dengan perlakuan panas quenching kekerasan permukaannya meningkat drastis. Kemudian 

kekerasannya sedikit menurun dengan perlakuan tempering tetapi kekerasannya masih diatas 

material tanpa perlakuan panas.  

 

Kata kunci: Perlakuan panas, heat treatment, keylos 2316, quenching. 

 

PENDAHULUAN 

Hampir disetiap bidang kehidupan manusia menggunakan alat bantu yang alat 

tersebut digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Sudah sejak dahulu 

konstruksi berbagai alat yang digunakan manusia menggunakan logam sebagai komponen 

utamanya. Pada logam ini dapat terjadi korosi yang akan menyebabkan kualitas bahan 

tersebut menurun yang akhirnya dapat menyebabkan kegagalan. 

Baja merupakan salah satu jenis logam yang banyak terdapat di muka Bumi ini. Jenis 

logam ini juga dapat mengalami korosi. komponen utama dari baja adalah besi (Fe) dengan 

karbon (C) sebagai paduan utamanya. Baja dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok 

besar yaitu baja karbon dan baja paduan. Baja karbon adalah baja yang tidak mengandung 

unsur-unsur paduan, jadi unsur yang dipakai adalah karbon (C) atau Baja karbon adalah 

baja yang dimana karbon sebagai unsur yang utama dalam menentukan sifat-sifat dari baja. 

Sedangkan baja paduan adalah baja dengan banyak unsur paduan seperti : karbon (C), 

kromium (Cr), silicon (Si), nikel (Ni), molibdenum (Mo), wolfram (W), dan vanadium (V). 

Unsur-unsur ini dibatasi dalam kandungan tertentu dengan tujuan agar memperoleh 

kekuatan baja sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk penggunaan baja di bidang khusus misal dalam dunia industri otomotif, baja 

yang digunakan untuk membuat komponen mesin diperlakukan proses pengerasan pada 

permukaannya, dengan tujuan untuk memperpanjang usia komponen mesin dari keausan. 

Baja memiliki kekuatan mekanik yang sangat besar dibandingkan dengan material yang 

lainnya. Baja mempunyai ketangguhan dan keuletan yang sangat tinggi. Oleh karena itu 

besi dan baja merupakan unsur yang paling banyak digunakan dalam membuat paduan di 

dunia industri pada umumnya. 

Namun karena diproduksi secara massal maka baja yang terdapat dipasaran atau 

yang tersedia biasanya kurang cocok apabila kita menginginkan kekuatan baja yang lebih 

spesifik untuk membuat konstruksi tertentu. Dengan kata lain apabila dibutuhkan kekuatan 

dan keuletan tertentu untuk digunakan sebagai komponen khusus pada suatu konstruksi 

maka diperlukan proses untuk meningkatkan kekuatan dan keuletan serta ketahanan korosi 

mailto:anggapmy@gmail.com
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pada baja tersebut. Maka perlu dilakukan Heat Treatment atau perlakuan panas pada baja 

tersebut. Dengan cara ini dapat meningkatkan kekuatan mekanik baja, peningkatan ini juga 

diikuti dengan perubahan secara fisis dari baja.  

Tujuan dari heat treatment adalah untuk peningkatan keliatan bahan, penghilangan 

tegangan dalam, penghalusan ukuran butiran, dan meningkatkan kekerasan atau tegangan 

tarik serta merubah struktur mikro permukaan logam (Rajan, dkk. 1997). Heat treatment 

yang dapat dilakukan pada baja karbon adalah perlakuan panas fisis, seperti hardening dan 

tempering. Rajan, dkk. (1997) mengemukakan bahwa sifat-sifat dari baja ( kekuatan, 

kekerasan dan ketangguhan ) dari proses pengerasan ( quenching ) tergantung dari barbagai 

faktor diantaranya suhu austenit, waktu tahan, dan media pendingin. 

Dalam penelitian ini dipilih bahan Baja paduan Keylos 2316 yang termasuk kedalam 

golongan baja karbon sedang.. Baja karbon sedang mempunyai kekuatan dan ketangguhan 

yang baik dan respon perlakuan panas yang bagus. Sehingga akan menunjukkan hasil yang 

cukup signifikan antara sebelum diberikan heat treatment dan sesudah dilakukan heat 

treatment. Baja paduan Keylos 2316 Diproduksi oleh LUCCHINI yang merupakan 

perusahaan pengolahan baja yang berasal dari Negara Italia, sedangkan di Indonesia 

didistribusikan lewat PT. GENTA LARAS SEMESTA. Berdasarkan standar AISI 

(American Iron and Steel Institute) baja ini termasuk dalam grade 420, yaitu golongan 

martensitic stainless steel. 

Karena sifat baja karbon sedang yang cukup tangguh dan ulet serta ketahanan 

terhadap aus tinggi, maka baja karbon sedang sangat banyak digunakan dalam otomotif 

maupun konstruksi yang mengalami beban dinamis serta kebutuhan proses permesinan 

yang membutuhkan bahan dengan ketahanan korosi yang tinggi. 

Baja Keylos 2316 Secara umum kandungan kimianya adalah sebagai berikut pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Kimia Baja Keylos 2316 secara umum 

C Cr Mo Ni Mn Si 

0,33 – 0,43 15,00-17,50 1,00-1,30 <1,00 <1,00 <1,00 

 

Paduan unsur crom merupakan unsur yang mempengaruhi logam dalam ketahanan 

terhadap korosi. Resistensi terhadap korosi yang tinggi pada baja ini disebabkan oleh 

kandungan unsur Cr yang cukup dominan, Baja ini tersedia di pasaran  dalam kondisi yang 

telah mengalami proses annealing sehingga mempunyai tingkat  kekerasan ≤ 250 HB. 

Karena tersedia dalam kondisi anealled maka baja ini memiliki mampu mesin yang baik 

sehingga dapat dibentuk sesuai dengan bentuk yang dibutuhkan tanpa mengalami 

keretakan atau tegangan sisa yang berarti sehingga material tidak mengalami kerusakan 

baru kemudian dilakukan heat threatment sesuai dengan kebutuhan.  

Keylos 2316 memiliki karakteristik tahan terhadap korosi dan masuk dalam 

spesifikasi martensitic stainless steel. Karena ketahannnya terhadap korosi yang cukup 

tinggi maka sangat tepat diaplikasikan kedalam penggunaan alat dengan sistem moulding, 

karena dalam proses ini tingkat korosi yang ditimbulkan sangat tinggi, sebab bahan yang 

digunakan mempunyai tingkat agresivitas terhadap korosi seperti polymer ( PVC, recycled 

polymer, dan lain-lain). Keylos 2316 sangat sesuai untuk kondisi lingkungan dengan 

tingkat kelembaban yang tinggi. Tingkat resistensi terhadap tekanan juga cukup baik, dan 

sangat memungkinkan untuk meningkatkan kualitasnya dengan proses heat treatment. 

Sifat mampu las yang baik juga dimiliki oleh baja ini. 
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METODE 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh suhu temper yang bervariasi 

terhadap sifat-sifat mekanik yang dipersyaratkan atau yang dibutuhkan seperti kekerasan 

dan keuletan. 

Pengujian mekanik yang dilakukan adalah  uji   kekerasan Vickers. Uji kekerasan 

Vickers dilaksanakan di laboratorium bahan teknik, jurusan teknik mesin UGM. 

Perlakuan panas yang diterapkan pada bahan : 

A. Quenching, Pada suhu austenisasi 1020 
o
C dengan waktu tahan (holding time) selama 

1jam dan media pendingin dalam proses pencelupan adalah oli Mesin dengan 

spesifikasi single grade SAE 40. 

B. Tempering pada spesimen yang telah mengalami Quenching dengan variasi suhu 

pemanasan: 

a) Suhu 400
o
C dengan holding time selama 45 menit. 

 

Spesimen 

1. Dimensi spesimen silinder/koin: a). diameter 13 mm 

 b). tebal 3 mm 

 

Jenis uji: korosi, metalografi dan kekerasan Vickers 

 

3

R 6.5 

 
Gambar 1. Spesimen silinder/koin 

 

Pengujian kekerasan pada penelitian ini digunakan alat uji kekerasan mikro yaitu 

Micro Hardness Tester. Alat ini digunakan dengan alasan karena ketebalan spesimen yang 

cukup tipis dan ketebalannya telah berkurang dalam proses polishing dari tebal semula 

3mm. Pengujian Vickers pertama kali ditunjukkan oleh R. Smith dan G. Sandland tahun 

1925 di Inggris. Uji kekerasan Vickers mempunyai prinsip yang sama dengan cara Brinell, 

yaitu dengan cara menekan penetrator ke benda uji. Hanya saja penetrator yang dipakai 

pada uji kekerasan Vickers berupa piramid intan yang mempunyai sudut puncak 136
0
. 

Penetratornya berupa piramid sama sisi, sehingga bekas injakannya akan membentuk segi 

empat. Perhitungan kekerasan berasal dari panjang diagonal segi-empat bekas injakan. 

Nilai kekerasannya disebut dengan kekerasan Vickers atau VHN (Vickers Hardness 

Number). Uji kekerasan ini dilakukan di lima titik pada spesimen benda uji dari tepi 

spesimen menuju ke tengah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar didapatkan nilai 

kekerasan rata-rata dari benda uji, sehingga benar-benar bisa mewakili nilai kekerasan dari 

benda uji. Beban tertinggi yang dapat digunakan pada pengujian mikro Vickers ini adalah 

1kg. Dan beban yang digunakan pada pengujian ini adalah 1kg. Nilai D diambil dari rata-
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rata D1 dan D2.  Setelah diketahui nilai D maka besarnya kekerasan dapat dihitung dengan 

persamaan 1. 

22

0

2

854,12

136
2

2
2

D

P

D

PSin

D

PSin

HV 

























                                          (1)  

 

dengan:   

P = beban tekan yang diberikan (kg) 

D = panjang diagonal bekas injakan penetrator (mm) 

 

Karena nilai D hasil pengukuran dalam satuan µm maka nilai D dalam persamaan dibagi 

dengan seribu, sehingga persamaannya menjadi:  

2

1000

854,1











D

P
HV  

 

θ = sudut puncak penetrator = 136
0
 

 

Pengujian dengan menggunakan alat uji mikro Vickers ini bekas injakan oleh 

penetrator dilihat dengan menggunakan mikroskop yang sudah terintegrasi dengan alatnya, 

sehingga panjang diagonal bekas injakan penetrator dapat ditentukan. Penelitian ini 

menggunakan perbesaran 400kali. Hasil pembacaan diagonal indentasi dalam satuan 

mikrometer, yang akan digunakan dalam perhitungan kekerasan dengan menggunakan 

persamaan 1. 

 

Berikut adalah gambar alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Dapur Pemanas Listrik  

Tempat: Laboratorium Bahan Teknik, Teknik Mesin, UGM 

 

 
Gambar 2. Dapur pemanas proses Quenching dan tempering 
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2. Alat uji kekerasan Vickers  

Menggunakan alat uji kekerasan mikro atau Micro Hardness Tester  

Tempat : Laboratorium bahan teknik, Teknik Mesin, UGM 

 

 
Gambar 3. Alat uji kekerasan Vickers dengan alat Micro Hardness Tester 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji kekerasan penelitian ini dilakukan pengujian sebanyak lima titik yang 

diaplikasikan pada spesimen Raw material dan spesimen yang mengalami perlakuan 

panas. Lima titik tersebut dimulai dari tepi spesimen menuju ketengah. Hal tersebut 

dilakukan agar didapatkan data yang akurat, dan dapat mewakili atau dapat menunjukkan 

nilai kekerasan sebenarnya tiap spesimen baik yang mengalami perlakuan panas atau 

sebelum mengalami perlakuan panas. Kekerasan logam menunjukkan tolok ukur 

ketahanannya terhadap deformasi plastik atau deformasi permanen. Pengujian ini 

menggunakan alat uji kekerasan Micro Vickers Hardness Tester. Data hasil uji kekerasan 

dari baja Keylos 2316 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Sesuai dengan data pada Tabel 2 tersebut, baja ini memiliki nilai kekerasan awal 

sebelum mengalami perlakuan panas sebesar 288,0934 kg/mm
2
 ini terbaca pada spesimen 

raw material atau spesimen bahan dasar. Setelah diliakukan heat treatment spesimen yang 

memiliki nilai kekerasan tertinggi adalah spesimen yang mengalami quenching, yaitu 

dengan nilai 551,1623 kg/mm
2
. Nilai yang terbaca cukup jauh perbedaannya dan itu 

menunjukkan pengaruh quenching pada baja Keylos 2316. Kemudian nlai kekerasan pada 

spesimen dengan perlakuan Tempering 400
0
C adalah 437,7 kg/mm

2 

 

Tabel 2. Nilai kekerasan Vickers (VHN) dari baja keylos 2316 yang mengalami proses 

heat treatment 

 

NO 
SPESIMEN 

TEMPERATUR 

(
0
C) 

VHN 

(kg/mm
2
) 

1  Raw Material (bahan dasar) - 288,0934   2.07 

2  Quenching,  1 jam T = 1020 
0
C 551,1623   5,79 

5  Tempering,  45 menit T = 400 
0
C 437,7363   6,31 
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Baja Keylos 2316 yang dipakai pada penelitian ini adalah yang telah mengalami 

anealing yang telah dilakukan oleh pihak produsennya. Anealing yang dilakukan pada baja 

ini akan menyebabkan tingkat kekerasannya yang rendah. Hal ini mempermudah saat 

dilakukan pengerjaan permesinan misalnya pada saat pembuatan spesimen sesuai dengan 

dimensi yang dibutuhkan untuk pengujian. 

Proses anealing dikerjakan pada suhu austenisasi 25
0
C–30

0
C di atas stabilitas ferit 

akhir dan kemudian dilakukan pendinginan yang sangat lambat di dalam tungku bakar. 

Yang terjadi pada proses anil ini  austenit akan mengalami dekomposisi menjadi perlit 

kasar. Perlit kasar ini terjadi akibat pendinginan yang lambat sehingga karbon dapat 

berdifusi lebih lama membentuk perlit yang kasar.  Terbentuknya perlit inilah yang 

menyebabkan tingkat kekerasan dari baja akan berkurang. Pembentukan perlit akan 

berhubungan dengan terbentuknya ferit () dan karbida ( c ). Pembentukan ferit () dan 

karbida ( c ) berawal pada batas butir austenit, dan lapisan kedua fasa tersebut tumbuh ke 

arah dalam butir. Saat itu karbon akan terpisah dan terfokus pada pembentukan karbida 

sehingga ferit akan kekurangan karbon. Oleh karena itulah pada proses anil baja akan 

mengalami pengurangan nilai kekerasan.  Dengan nilai kekerasan sebesar 551,1623 kg/mm
2 

proses quenching pada penelitian ini meningkatkan nilai kekerasan hingga sebesar 47,73% 

dengan acuan nilai kekerasan pada bahan dasarnya.  

 

KESIMPULAN 

1. Kekerasan bahan meningkat setelah heat treatment. Nilai kekerasan tertinggi adalah 

spesimen yang telah mengalami quenching dengan nilai kekerasan 551 kg/mm
2
.  Hal ini 

sangat jauh nilainya jika dibandingkan dengan spesimen bahan dasar, dimana spesimen 

ini memiliki nilai kekerasan sebesar 288 kg/mm
2
. 

2. Spesimen yang mengalami quenching terjadi penurunan laju korosi yang cukup 

signifikan. Dan kemudian ketika di-temper terjadi penurunan laju korosi yang terendah. 

Hal ini terjadi pada suhu tempering 400
0
C.  
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Abstrak  
Tujuan penelitian ini mempelajari fenomena hydraulic jump, dalam rangka untuk mengetahui 
lebih lanjut tentang mekanisme Counter-Current Flow Limitation (CCFL) atau transisi dari 
aliran berlawanan arah menjadi aliran searah. Mekanisme CCFL pada aliran horisontal, 
sering dimulai dengan munculnya hydraulic jump. Dalam penelitian ini, hydraulic jump 
terbentuk akibat perubahan geometri pipa dari posisi miring menjadi horisontal. Hydraulic 
jump terjadi karena perubahan aliran dari superkritis menjadi subkritis, dimana kecepatan 
superkritis lebih besar dibandingkan kecepatan subkritis. Alat yang digunakan untuk penelitian 
ini sama dengan salah satu komponen pada Pressurized Water Reactor (PWR) yang disebut 
hot leg dengan perbandingan 1/30. Pada hot leg karena sesuatu hal dapat terjadi aliran 
berlawanan arah dan hydraulic jump. Pada penelitian ini simulator hot leg dibuat dengan 
perbandingan panjang (L) dan diameter saluran (D) sebesar 50 dengan diameternya 25,4 mm. 
Simulator ini terdiri dari pipa horisontal, belokan dan miring dengan sudut kemiringan 50

o
. 

Aliran berlawanan arah dan hydraulic jump diamati pada pipa horisontal secara visual 
dengan menggunakan kamera berkecepatan tinggi sehingga hasil yang didapatkan lebih detail 
dan lebih teliti. Hasil pengamatan yang diperoleh adalah posisi dan karakter hydraulic jump 
dengan berbagai variasi debit air maupun udara. Posisi hydraulic jump  sangat dipengaruhi 
oleh besarnya QG. Semakin besar QG hydraulic jump semakin mendekati elbow, dan sebaliknya 
apabila Ql membesar. Karakter hydraulic jump yang diperoleh pada berbagai QL  dan QG  
dibandingkan dengan yang ada di literatur, hasilnya menyerupai weak jump. 
 
Kata kunci: flooding, hot leg, Pressurized Water Reactor, hydraulic jump 

 
1.  PENDAHULUAN 

Tujuan penelitian ini mempelajari fenomena hydraulic jump, dalam rangka untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme Counter-Current Flow Limitation (CCFL) atau 

transisi dari aliran berlawanan arah menjadi aliran searah. Mekanisme CCFL pada aliran 

horisontal, sering dimulai dengan munculnya hydraulic jump. Fenomena hydraulic jump 

terjadi perubahan dari aliran superkritis menjadi subkritis dimana kecepatan superkritis 

lebih besar dibandingkan kecepatan  subkritis. Dalam penelitian ini penyebab terjadinya 

hydraulic jump karena perubahan  geometri pipa dari miring menjadi horisontal. Salah 

satu contoh fenomena hydraulic jump terjadi pada Pressurized Water Reactor (PWR) saat 

kasus  Loss of Coolant Accident (LOCA). Kondisi  CCFL berawal  dari aliran  strata, 

flooding  hingga  zero  penetration.  

Dalam PWR KONVOI Jerman hot leg terdiri dari pipa horisontal, sebuah belokan  

dan sebuah pipa miring seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Dalam skenario LOCA saat 

terjadi kebocoran, tekanan akan turun dan terjadi proses penguapan. Uap akan mengalir 

menuju Steam Generator melalui hot leg. Ketika uap sampai di Steam Generator, uap 

tersebut akan   mengalami kondensasi akibat pendinginan dari Steam Generator. 
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Kondensat yang dihasilkan akan mengalir kembali menuju inti reaktor melalui hot leg dan 

mendinginkan inti reaktor. Sehingga pada hot leg muncul hydraulic jump yang selanjutnya 

akan terjadi onset of flooding. 

 
Gambar 1. Konfigurasi pemipaan PWR Konvoi German dan jalur aliran (Seidel dkk., 

2010) 
 

Gargalo dkk. (2005)  mengemukakan bahwa aliran subkritis merupakan kondisi 

awal terjadinya flooding. Permulaan flooding bersesuaian dengan transisi dari aliran 

superkritis menuju aliran subkritis melalui sebuah hydraulic jump. 

Valley (2010) mengemukakan bahwa posisi dan ketebalan lapisan dari hydraulic 

jump dipengaruhi oleh besar laju aliran air dan udara. Pada laju aliran air yang rendah, 

hydraulic jump sangat tipis dan terjadi dekat dengan elbow. Pada laju aliran air yang 

tinggi, hydraulic jump semakin tebal dan terjadi jauh dari elbow. Pada laju aliran air yang 

sangat tinggi, hydraulic jump  tidak terjadi. Ketebalan film pada hydraulic jump 

terlihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Fenomena hydraulic jump (Valley 2010) 

 

Dalam aliran dua fase berlawanan arah, parameter kecepatan superfisial merupakan 

perbandingan laju aliran volumetrik terhadap total luasan dari aliran. Sehingga kecepatan 

superfisial air didapatkan Rumus (1): 

    
  

 
               (1) 

Keterangan:  

JL = Kecepatan superfisial liquid (m/s) 

A = Total luasan aliran  (m
2
) 

QL = Debit aliran liquid (m
3
/s) 

 

Aliran pada saluran terbuka dapat diklasifikasikan menjadi subkritis, kritis dan 

superkritis berdasarkan parameter tak berdimensi bilangan Froude. Bilangan Froude kuadrat 

didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya inersia terhadap gaya gravitasi, sehingga 

didapatkan Rumus (2).  
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gy

V
Fr                                                        (2) 

dimana: 

Fr = Bilangan froude tak berdimensi 

V  = Kecepatan aliran (m/s) 

g   = Percepatan gravitasi (m/s
2
) 

y   = tebal film (m) 

 

Aliran superkritis terjadi apabila nilai Fr >1. Pada aliran superkritis, gaya inersia 

lebih mendominasi dibandingkan dengan gaya gravitasi. Aliran ini ditandai dengan 

penurunan ketebalan film seiring meningkatnya kecepatan aliran. 

Aliran subkritis terjadi apabila nilai Fr < 1. Pada aliran subkritis, gaya gravitasi lebih 

mendominasi dibandingkan dengan gaya inersia. Aliran ini ditandai dengan peningkatan 

ketebalan lapisan air seiring menurunnya kecepatan aliran. 

Aliran kritis terjadi apabila nilai Fr = 1. Pada aliran kritis gaya inersia sama dengan 

gaya gravitasi. Aliran ini ditandai dengan adanya fenomena hydraulic jump. 

Besarnya tebal film baik pada kondisi superkitis maupun subkritis  diperoleh dari 

video yang diubah menjadi potongan gambar secara berurutan. Selanjutnya gambar diolah 

untuk dilakukan analisa dengan menggunakan sebuah program.  Penentuan tebal film pada 

superkitis maupun subkritis dengan cara mengambil titik sebelum dan sesudah 

terbentuknya  hydraulic jump. Penentuan tebal film ditarik garis lurus selanjutnya garis 

dipindahkan pada meteran diatas hot leg. 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi secara visual posisi dan karakter 

hydraulic jump pada seksi uji. Data yang didapat   dari   penelitian   dapat   digunakan   
sebagai   database   pendukung   penelitian selanjutnya. 

 
2.  METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan 

hydraulic jump pada pipa horisontal dengan beberapa variasi debit air, yaitu QL = 1,2 lpm 

(JL = 0.039 m/s); QL = 2,4 lpm (JL  = 0.079 m/s); QL = 3 lpm (JL = 0.099 m/s). Pada debit 

yang kecil diwakili pada QL =  1,2 lpm karena tebal film lebih tipis dan hydraulic jump 

berlangsung hingga debit udara yang besar, debit yang sedang diwakili QL = 2,4 lpm 

dengan tebal film yang lebih tebal dan pada debit yang besar diwakili QL =3 lpm dengan 

tebal film yang tebal dan hydraulic jump berlangsung hanya pada debit udara yang kecil. 

Penelitian dilakukan menggunakan kamera berkecepatan tinggi, sehingga didapatkan hasil 

secara visual lebih detail dan lebih teliti. Pengambilan data dilakukan  pada kondisi steady 

state dan adiabatis. Udara dan air dimodelkan  sebagai  aliran  gas dan cair  yang  diuji  

pada  kondisi  atmosfer.  Perangkat  uji, meliputi sistem pemipaan dan kamera video 

kecepatan tinggi. 

Pada penelitian ini simulator hot leg dibuat dengan perbandingan panjang (L) dan 

diameter saluran (D) sebesar 50 dengan diameternya 25,4 mm. Simulator ini terdiri dari 

pipa horisontal, belokan dan miring dengan sudut kemiringan 50°. Air dialirkan pada hot 

leg dari kanan ke kiri dengan debit yang konstan. Selanjutnya dalam waktu yang 

bersamaan udara dialirkan dari kiri ke kanan dengan kenaikan debit secara periodik 

sebesar 5 lpm setiap 15 detik. Sehingga pada daerah simulator   hot leg akan terjadi aliran 

berlawanan arah antara udara dan air. Pengambilan data secara visual dilakukan pada 

daerah simulator hot leg sehingga hydraulic jump dapat diamati. Skema hot leg akan 

terlihat pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Simulator hot leg 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Mekanisme terjadinya hydraulic jump 

Pada aliran superkritis tebal film yang terbentuk sangat tipis, hal ini terjadi karena air 

mengalir cepat pengaruh gaya gravitasi pada pipa miring dan elbow. Selanjutnya, pada pipa 

horisontal tanpa pengaruh gravitasi maka aliran air akan melambat maka terjadi penebalan 

tebal film. Peningkatan ketebalan film dari superkritis ke subkritis pada debit  air  kecil dan  

sedang gradien tebal film bernilai kecil.  Sedangkan pada debit air yang lebih besar maka 

gradien tebal film bernilai besar. Gradien tebal film merupakan perubahan tebal film 

terhadap tiap satuan panjang. 

 

3.1.1. Lokasi hydraulic jump pada QL tetap 

 

QG 0 lpm 

 

QG 5 lpm 

 

QG 10 lpm 

 

QG 15 lpm 

 

QG 20 lpm 

  

QG 25 lpm 

 

QG 30 lpm 

 

QG 35 lpm 

Gambar 4. Posisi dimulainya hydraulic jump QL 1,2 lpm 
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Berdasarkan pengamatan, tanpa aliran udara maka hydraulic jump sudah 

terbentuk dan berada pada simulator hot leg bagian horisontal. Seiring peningkatan debit 

udara  maka posisi dimulainya hydraulic jump akan bergeser mendekati elbow. Hal ini 

terjadi karena gesekan antarmuka (interface) udara air semakin besar sehingga ruang 

udara semakin besar dan mendorong air mendekati elbow. Semakin besar aliran udara 

maka perubahan posisi hydraulic jump juga semakin cepat bergeser, terlihat pada 

Gambar 4. 

Pada debit air yang kecil dan sedang hydraulic jump muncul hingga debit udara 

yang besar, karena ruang udara lebih luas dibandingkan dibandingkan ruang air sehingga 

kondisi antarmuka lebih stabil. Sedangkan pada debit air yang besar hydraulic jump 

muncul hanya pada debit udara yang kecil, karena ruang udara lebih sempit dibandingkan 

ruang air sehingga kondisi antarmuka lebih tidak stabil.  

 

 
Gambar 5. Pengaruh debit udara terhadap posisi  hydraulic jump 

Pengaruh debit udara ditunjukkan Gambar 5. bahwa pada debit air yang kecil dan 

sedang lokasi hydraulic jump tidak mengalami banyak perbedaan. Sedangkan, pada debit 

air yang besar, posisi hydraulic jump sangat dipengaruhi debit udara sehingga lebih mudah 

untuk berpindah posisi. Terlihat pada debit air yang besar, hydraulic jump sudah berada 

daerah elbow pada debit udara  diatas 20 lpm. 

 

3.1.2. Lokasi hydraulic jump tanpa aliran udara  

Tanpa aliran udara pada debit  air  yang  kecil (QL = 1,2 lpm) dan  debit air yang 

sedang (QL = 2,4 lpm) posisi hydraulic jump berada pada lokasi yang hampir sama dan 

dekat dengan elbow. Sedangkan pada debit air yang besar (QL = 3 lpm) maka posisi 

hydraulic jump menjauhi elbow terlihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Posisi dimulainya hydraulic jump tanpa aliran udara 
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Besarnya gradien tebal film didapat dari perubahan tebal film terhadap tiap satuan 

panjang. Pada kondisi tanpa aliran udara, semakin besar debit air maka gradien tebal film 

semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Posisi dimulainya hydraulic jump 

 

3.2.   Karakter Hydraulic jump 
Dari penelitian ini didapat beberapa karakter baik berupa tebal film, rasio tebal film, 

kecepatan maupun besarnya nilai Bilangan Froude pada daerah superkritis dan subkritis 

yang terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil penelitian 

 

Keterangan : 

QL  : debit air                       (lpm)   Fr1 : bil. Froude superkritis 

QG  : debit udara                  (lpm)   Fr2 : bil. Froude subkritis 

Y1  : tebal film superkritis   (m) 

Y2  : tebal film subkritis      (m) 

Y2/Y1  : rasio tebal film 

V1  : kecepatan superkritis (m/s) 

V2  : kecepatan subkritis    (m/s)  

 

Pada Gambar 8. terlihat bahwa tebal film pada superktitis akan cenderung konstan 
dengan peningkatan debit udara. Namun tebal film subkritis pada debit yang rendah dan 
sedang akan bernilai rendah dan hampir sama. Pada debit air yang besar tebal film subkritis 
jauh bernilai besar. Peningkatan debit udara maka tebal film baik superkritis maupun 
subkritis lebih konstan dan terlihat pula pada rasio ketebalan film . 

 

 
Gambar 8. Tebal film 
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Bilangan Froude superkritis pada debit yang kecil dan sedang berfluktuatif lebih 

besar, sedangkan debit yang besar, bilangan Froude berfluktuatif lebih kecil. Bilangan 

Froude subkritis pada debit yang rendah dan sedang berfluktuatif lebih besar dan nilainya 

hampir sama, namun pada debit yang besar bilangan Froude berfluktuatif lebih kecil. Hal 

ini terjadi karena tebal film pada superkritis bernilai lebih besar. Besarnya bilangan Froude 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Nilai Bilangan Froude  

  

 Karakter hydraulic jump, dapat ditentukan dari besarnya rasio tebal film, bilangan 

Froude superkritis dan hasil visual dan penentuan karakter hydraulic jump dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel  2. Karakter Hydraulic Jump (Munson 2003) 

 
 

Karakter standing wave dengan ciri nilai dari bilangan Froude hampir mendekati 

superkritis serta perubahan ketebalan film yang kecil. Pada penelitian ini nilai 

bilangan  Froude>1 dan perubahan  ketebalan  filmnya  cukup  besar,  sehingga dapat 

disimpulkan karakter  hydraulic  jump  pada penelitian ini berupa Weak Jump. 

 

4.   SIMPULAN 
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk  mengamati  posisi  

dan karakter hydraulic jump, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Fenomena hydraulic jump dapat terjadi tanpa aliran udara, hal ini disebabkan karena 

perubahan geometri pipa aliran dari miring ke horisontal. 

2. Seiring  peningkatan  debit  udara  (QG),  maka  posisi  hydraulic  jump  akan  

bergerak mendekati elbow pada semua variasi debit air. 

3. Tanpa aliran udara pada beberapa debit air, hydraulic jump terletak pada posisi yang 

berbeda. Semakin besar debit air, maka posisi hydraulic jump akan berada jauh dari 

elbow. 

4. Tanpa aliran udara gradien ketebalan film meningkat seiring meningkatnya debit air. 
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5. Karakter hydraulic jump pada penelitian ini berupa Weak Jump dimana penentuan 

karakter dipengaruhi Bilangan  Froude pada superkritis, rasio tebal film serta hasil 

visual. 
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ARAH UDARA -AIR DALAM SISTEM PIPA KOMPLEKS 
 

Sinung Tirtha Pinindriya
3)

, Indarto
1)

, Deendarlianto
1)

, Apip Badarudin
2)

,  

Venti Yoanita
3)

, Marcellinus Sindhu
3)

, Suprianta Setiawan Putra
4)

 
1)

Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik, UGM, 
2)

Program Studi S-3 Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, UGM 
3)

Program Studi S-2 Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, UGM 
4)

Program Studi S-1 Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, UGM 

Jl. Grafika No.2 Yogyakarta 55281 

e-mail: sinungtirtha@gmail.com 

 
Abstrak 

Penelitian ini merupakan simulasi pada pressurized water reactor (PWR) yang merupakan 

sistem pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Pada skenario Loss of Coolant Accident 

(LOCA) yaitu ketika terjadi kebocoran pada saluran primer, maka pada aliran pipa hot leg 

akan terjadi aliran berlawanan arah antara uap dan kondensat, dimana terdapat fenomena 

aliran yang akan terbentuk kemudian selanjutnya akan diamati. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh dari adanya perubahan debit aliran udara dan air terhadap 

mekanisme terjadinya aliran slug dan posisi onset of slugging aliran udara-air berlawanan 

arah pada sistem pipa kompleks secara visual. Pengamatan yang dilakukan adalah posisi pada 

saat pertama terjadinya aliran slug (onset of slugging), pada pipa hot leg dengan diameter 

24,5 mm, panjang pipa horizontal 450 mm, pipa miring 20 mm dan elbow dengan sudut 50º. 

Metode yang dilakukan yaitu dengan metode visual menggunakan kamera berkecepatan tinggi. 

Dimana untuk debit aliran air tetap pada (QL) = 1, 6 lpm dan dilakukan perubahan kenaikan 

debit aliran udara (QG) dari 0 – 75 lpm. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa pada saat QL 

= 1, 6 lpm dan QG rendah pada 0 -45 lpm akan terbentuk aliran stratified kemudian dengan 

adanya peningkaytan debit aliran gas akan membentuk aliran gelombang pada QG = 50 lpm 

yang semakin membesar dengan adanya peningktan debit aliran gas dan pada akhirnya 

gelombang akan menyentuh dinding atas saluran dan terbentuklah aliran slug pada QG = 60 

lpm. Diketahui juga bahwa posisi awal terjadinya aliran slug (onset of slugging) terletak pada 

x= 220 mm. 

 

Kata Kunci: hot leg, onset of slugging, metode visual 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu aplikasi aliran dua fase adalah pada PWR yang merupakan sistem 

pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Pada sistem PWR terdapat saluran primer dimana 

terdapat pipa hot leg yang menghubungkan antara reactor pressure vessel (RPV) dengan 

steam generator (SG). 

Pada skenario Loss of Coolant Accident (LOCA), yaitu pada saat terjadinya 

kebocoran pada saluran primer, dimana pada saluran primer akan mengalami penurunan 

tekanan sehingga akan memudahkan terjadinya penguapan. Uap yang dihasilkan tersebut 

akan mengalir menuju SG melalui pipa hot leg. Kemudian uap tersebut akan terkondensasi 

menjadi kondensat dan akan mengalir kembali menuju ke RPV melalui pipa hot leg. Disini 

akan terjadi proses pendinginan pada RPV. Akibat dari kejadian tersebut maka akan terjadi 

aliran berlawanan arah antara uap dan kondensat pada pipa hot leg seperti yang terlihat 

pada Gambar 1. Dimana ketika laju aliran uap meningkat sehingga mengakibatkan 

kondensat akan tertahan dan bergerak kembali mengalir menuju SG, fenomena ini 

kemudian biasa disebut dengan Flooding atau Counter Current Flow Limitation (CCFL). 

mailto:sinungtirtha@gmail.com
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Gambar 1. Aliran dua Fase berlawanan arah pada PWR KONVOI German [1]. 

 

Mekanisme terjadinya aliran slug oleh Choi dan No [2] bahwa ketika aliran pada 

saat stratified terjadi gelombang yang membentuk hydraulic jump dan selanjutnya 

gelombang akan tumbuh hingga mencapai titik kritis yang akhirnya fluida cair menutup 

cross section hingga membentuk fully develop slug, dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 
Gambar 2. Mekanisme Aliran slug oleh Choi dan No (1995) 

 

Peningkatan laju aliran gas akan mengakibatkan gelombang yang terbentuk yang 

semakin besar. Pada suatu saat puncak dari gelombang tersebut mengenai dinding pipa 

bagian atas dan membentuk sumbat fase cair, aliran ini disebut aliran slug. 

Seperti yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya Deendarlianto dkk [3] dijelaskan 

bahwa sumbat fase cair yang terbentuk pada aliran ini kemudian terbawa oleh aliran gas 

dengan kecepatan tinggi. Hal ini yang membedakan pola aliran slug dengan pola aliran 
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plug. Pada aliran plug, gelembung gas yang memanjang terbawa oleh aliran fase cair 

sedangkan pada aliran slug kantung cairan terbawa oleh aliran gas. Pada Gambar 3 dapat 

dilihat grafik liquid hold-up yang terbentuk pada aliran slug, yang mana liquid hold-up 

mulai mengalami fluktuasi yang besar. 

 

 
Gambar 3. Interfasial liquid-gas serta liquid hold-up pada aliran slug pada JL =0,17 m/s, 

JG 1,99m/s, θ=60º (Deendarlianto dkk, 2004) 

 

Berikutnya dijelaskan pula oleh Badarudin dkk [4] bahwa yang berkaitan dengan 

terbentuknya aliran slug dimana pada akhirnya ketika laju aliran gas semakin meningkat 

sehingga aliran gelombang akan menyentuh dinding atas bagian dalam pipa kemudian 

terdorong oleh udara sehingga terjadi aliran slug, dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 
Gambar 4. Aliran slug (Badarudin dkk, 2014) 

 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

adanya perubahan debit aliran udara dan air terhadap mekanisme terjadinya aliran slug dan 

posisi onset of slugging aliran udara-air berlawanan arah pada sistem pipa kompleks 

dengan menggunakan metode visual. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada kondisi aliran stedi, tidak dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan tidak terjadi perpindahan kalor (proses adiabatik), fluida yang digunakan 

adalah udara dan air. 

Seksi uji (simulator pipa hot leg)/daerah pengamatan menggunakan pipa transparan 

dari bahan acrylic sehingga mudah untuk diamati, yang terdiri dari pipa horisontal 

diameter 24.5 mm dan panjang 450 mm, pipa miring 20 mm dan belokan (elbow) dengan 

sudut 50º dapat dilhat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Simulator pipa hot leg 

 

Air dialirkan dari upper water container menuju lower tank melalui simulator pipa 

hotleg, dengan mengatur laju aliran air menggunakan flowmeter air, dengan waktu yang 
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bersamaan aliran udara dialirkan menuju lower tank melewati regulator yang berfungsi 

untuk menjaga tekanan tetap konstan pada 3 – 5 bar, dan laju aliran udara diatur oleh 

flowmeter udara, udara mengalir melalui simulator pipa hotleg, kemudian keluar melalui 

upper tank, skema alat penelitian dapat dilihat pada Gambar 6. 

Metode pengambilan data adalah dengan metode visual menggunakan kamera video 

berkecepatan tinggi pada simulator pipa hotleg yang terjadi aliran berlawanan arah antara 

udara dan air, dimana kemudian dari hasil perekaman video tersebut kemudian hasilnya 

akan diubah menjadi potongan gambar-gambar secara berurutan. Dari situ dapat dilakukan 

pengamatan terhadap fenomena aliran yang terjadi. 

Pengamatan yang dilakukan yaitu pada debit aliran air (QL) = 1, 6 lpm, dengan 

adanya peningkatan debit aliran gas (QG) = 0 – 75 lpm secara periodik setiap 15 detik pada 

kenaikan per 5 lpm. Dimana akan dilihat fenomena terjadinya aliran slug akibat adanya 

peningkatan QG. 

 

 
Gambar 6. Skema Alat Penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Mekanisme Aliran Slug 

Dari hasil pengolahan data visual dapat dilihat mekanisme terjadinya aliran slug dari 

awal mula yaitu aliran stratified hingga terbentuk aliran slug, sampai dengan terjadinya 

flooding. 

Aliran stratified terbentuk pada saat debit udara (QG) = 0 – 45 lpm, Gambar 7 yang 

diambil pada saat QL = 1, 6 lpm dan QG = 45 lpm, masih terjadi aliran berlawanan arah dan 

terbentuk aliran stratified yang merupakan suatu aliran yang membentuk interfasial / batas 

antara aliran udara dan air. Fenomena terbentuknya aliran stratified karena adanya 

perbedaan massa jenis antara air dan udara, pada saat debit udara rendah maka aliran air 

mengalir berlawanan arah terhadap aliran udara, sehingga bisa dikatakan aliran dalam 

kondisi stabil. 
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Gambar 7. Aliran stratified pada QL = 1, 6 lpm dan QG = 45 lpm 

 

Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa seiring dengan adanya peningkatan debit udara 

maka pada permukaan aliran air mulai terbentuk  gelombang, ini terjadi pada QG = 50 lpm, 

Gambar 8.a. Ditunjukkan bahwa mulai terbentuk aliran gelombang pada saat t = 184 detik 

dan seiring dengan berjalannya waktu maka gelombang yang terbentuk akan semakin 

membesar pada saat t = 185, 5 detik dapat dilihat pada Gambar 8.b. Gelombang yang 

terbentuk terjadi akibat dari adanya pengaruh tebal permukaan, semakin tebal lapisan film 

maka tegangan permukaan semakin kecil, sehingga nilai liquid hold-up meningkat. 

 

 
a. Pada QG = 50 lpm, t = 184 detik 

 
b. Pada QG = 50 lpm, t = 185, 5 detik 

 

Gambar 8. Aliran gelombang pada QG = 50 lpm dan QL = 1,6 lpm 
 

Pada Gambar 9 ditunjukkan bahwa dengan semakin bertambahnya QG menjadi 60 

lpm maka gelombang akan semakin membesar dan mulai menyentuh dinding atas saluran 

pipa sehingga membentuk aliran slug dimana posisinya semakin mendekati belokan atau 

mendekati saluran masuknya air. Gambar 9.a. Aliran slug berada pada posisi x = 220 mm, 

pada t = 186, 3 detik, Gambar 9.b Aliran slug berada pada posisi x = 160 mm, pada t = 

186, 4 detik, Gambar 9.c Aliran slug berada pada posisi x = 80 mm, pada t = 186, 7 detik, 

Gambar 9.d Aliran slug berada pada posisi x = 40 mm, pada t = 187, 3 detik dan pada 

Gambar 9.e Aliran slug berada pada x = 20 mm pada t =187, 3 detik dan akhirnya sampai 

terjadi flooding dimana sudah sudah tidak terjadi lagi aliran berlawanan arah antara udara 

dan air. 

 

udara 

air 
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a. Pada t = 186, 3 detik, x =220 mm 

 
b. Pada t =186, 4 detik, x = 160 mm 

 
c. Pada t = 186, 7 detik, x = 80 mm 

 
d. Pada t = 186, 8 detik, x = 40 mm 

 
e. Pada t = 187, 3 detik, x = 20 mm 

Gambar 9. Terbentuknya Aliran Slug pada QG 60 lpm 

 

Dengan demikian aliran slug semakin mendekati belokan seiring dengan berjalannya 

waktu pada kondisi QG yang sama, hal ini terjadi gelombang yang terjadi pada saluran pipa 

akan tumbuh dan semakin membesar yang akan mempersempit fraksi hampa (void 

fraction), sehingga kecepatan udara yang melewati daerah tersebut mempuntai kecepatan 

yang semakin tinggi [5]. Ketika gelombang cairan berkembang maksimum dan memenuhi 

penampang pipa, tekanan udara akan naik sehingga mampu mendorong gelombang dan 

terbentuk slug, yang bergerak mendekati belokan. 

 

Dari hasil diatas dimana diketahui jarak atau posisi dan waktu terjadinya slug, 

sehingga dapat diketahui seberapa besar kecepatan perambatan slug yang terjadi, yaitu 

a. Pada x = 220 mm menuju ke x =160 mm, maka didapatkan kecepatan rambat (V1) = 0, 

6 m/s 

b. Pada x = 160 mm menuju ke x = 80 mm, maka didapatkan kecepatan rambat (V2) = 0, 

27 m/s 

c. Pada x =  80 mm menuju ke x =  40 mm, maka didapatkan kecepatan rambat (V3) = 0, 4 

m/s 
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d. Pada x = 40 mm menuju ke x = 20 mm, maka didapatkan kecepatan rambat (V4) = 0, 

033 m/s 

 

Dari kecepatan perambatan yang diketahui tiap pertambahan waktu maka dapat 

diketahui juga kecepatan rambat rata-rata yaitu 

Vavg = 0, 32 m/s. 

 

3.2. Posisi Onset of Slugging 

Pada Gambar 10 disampaikan juga bahwa seiring dengan bertambahnya debit udara 

maka akan membetuk aliran slug, disini dapat dilihat bahwa posisi awal terjadinya aliran 

slug (onset of slugging) terletak pada x = 220 mm untuk kondisi aliran pada QL = 1, 6 lpm 

dan QG = 60 lpm, terjadi pada t = 186, 3 detik. Hal ini terjadi akibat dari adanya dorongan 

akibat dari tekanan udara sehingga gelombang menjadi semakin membesar dan menyentuh 

dinding saluran pipa. 

 

 
 

 
Gambar 10. Posisi onset of slugging untuk QL = 1, 6 lpm dan QG = 60 lpm pada x = 220 

mm 

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan analisa pada penelitian maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

QL = 1, 6 lpm dan dengan adanya variasi QG, maka: 

1. Dapat diketahui mekanisme terbentuknya aliran slug dimulai dengan aliran stratified 

pada saat QG rendah antara 0 – 45 lpm, pada QG = 50 mulai terbentuk aliran 

gelombang, dan dengan bertambahnya debit gas yaitu pada QG = 60 gelombang 

semakin membesar dan bergerak semakin mendekati belokan (elbow), yang akhirnya 

gelombang menyentuh dinding atas saluran pipa dan membentuk aliran slug. 

2. Kecepatan rambat (V) aliran slug yaitu V1 = 0, 6 m/s, V2 = 0, 27 m/s, V3 = 0, 4 m/s dan 

V4 = 0, 33 m/s, kemudian dapat diketahui kecepatan rata-rata perambatan adalah Vavg = 

0, 32 m/s. 

3. Posisi onset of slugging atau awal mula terbentuknya aliran slug terjadi pada x = 20 

mm slug pada t = 186, 3 detik. 
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Abstrak 

Selama ini pemanfaatan lahan miring dalam bentuk kebun dan sawah berundak diketahui 

membutuhkan biaya yang tinggi, memiliki resiko erosi dan tanah longsor yang tinggi. Selain 

itu, sulitnya membawa dan mengoperasikan peralatan pertanian seperti traktor di lahan 

miring, menjadi alasan banyak petani enggan memanfaatkan lahan miring untuk tanaman 

pangan, mereka hanya memanfaatkannya untuk tanaman keras. Di sisi lain, kebutuhan bahan 

pangan semakin tinggi, mengingat jumlah populasi penduduk yang terus meningkat. Oleh 

karena itu ekstensifikasi lahan pertanian pangan menjadi salah satu pilihan yang tak bisa 

dihindari. Sehingga pemanfaatan lahan miring untuk kegiatan pertanian menjadi salah satu 

pilihan yang realistis ditengah keterbatasan lahan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah 

menyediakan alat bantu bagi petani untuk mengolah lahan di daerah lahan miring dengan 

harapan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah lahan miring menjadi lebih rendah. Metoda 

penelitian yang digunakan adalah mengintegrasikan 4 kegiatan utama yaitu (1) Business Plan; 

(2) Design menggunakan Virtual prototyping; (3) Pembuatan Prototype; dan (4) Persiapan 

Produksi. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan desain traktor yang sesuai dengan 

kebutuhan lahan miring dan dapat diproduksi oleh IKM komponen yang sudah tersebar di 

wilayah Jawa Barat, dengan biaya produksi yang rendah. Hasil yang dicapai dalam penelitian 

ini sudah menghasilkan prototype yang cukup baik untuk digunakan, namun bobot traktor 

masih cukup berat. Target pengembangan yang ingin dicapai adalah membuat prototipe 

Portabel Hand Tractor, sebuah unit Traktor Tangan yang dapat dilipat sehingga cukup 

ringkas dan ringan untuk dibawa oleh satu orang petani. Traktor tangan ini dapat digunakan 

untuk mengolah/membajak tanah di lahan miring maupun di lahan datar. 

 

Kata Kunci: Pengolahan Lahan Miring, Portabel Hand Tractor 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara agraris di mana sekitar 19 juta hektar wilayahnya 

dimanfaatkan untuk sektor usaha pertanian, petemakan, kehutanan, dan perikanan. Selain 

itu, dari sisi jumlah tenaga keija, sektor pertanian masih memegang peranan startegis 

sebagai sektor yang terbanyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data yang dirilis oleh 

Badan Pusat Statistik pada 2012, kontribusi sektor/lapangan usaha pertanian terhadap nilai 

PDB sebesar 14,44%, menduduki peringkat kedua setelah sektor/lapangan usaha industri 

pengolahan yang memiliki kontribusi 23,94%. 

Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan luas wilayah 

dan hasil produksi pertanian yang tergolong tinggi. Lahan pertanian terdiri dari Lahan 

sawah dan lahan bukan sawah (Tegal, Ladang, Hutan, Perkebunan, Kolam, dll). Jika 

dibandingkan dengan tahun lalu luas lahan sawah naik sedikit dari 942,4 ribu Ha menjadi 

942,9 Ha (BPS, Jabar dalam angka, 2012). Kenaikan lahan sawah ini terjadi karena 

bertambahnya lahan sawah pasang surut di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten 

Bandung. 
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Gambar 1. Lahan miring produktif 

 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

 Menyediakan Alsintan yang dapat digunakan untuk mengolah tanah di lahan miring 

yang sesuai dengan kondisi tanah di Indonesia pada umumnya. Alat yang tersedia 

harus terjangkau harganya, memiliki kekuatan dan ketahanan yang cukup serta mudah 

dan murah dalam hal perawatan 

 Memanfaatkan lahan yang tidak produktif di wilayah Desa Wargasaluyu Kecamatan 

Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, atau lahan di lokasi lain yang sejenis 

 

Lahan miring sangat sulit untuk diolah karena traktor biasa tidak dapat menjangkau 

lahan-lahan tersebut sehingga biaya penggarapan lahan menjadi mahal dan hasil produksi 

tidak dapat bersaing. Dengan adanya traktor portable ini petani dapat menggarap lahan di 

daerah miring dengan biaya yang cukup rendah sehingga hasil produksi menjadi lebih 

bersaing 

Outcome dari kegiatan ini adalah: 

 Meningkatkan kesejahteraan petani 

 Fasilitas/alat yang selama ini tidak terpakai baik di kampus maupun di IKM, dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan pemasukan (income) 

 

3. Metodologi 

Metode kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini. 

 

 
Gambar 2. Metodologi Penelitian 
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3.1. Pengembangan Produk 

Proses pengembangan produk digunakan untuk mempersiapkan produk supaya layak 

jual. Sebuah prototipe fisik kemudian dibangun dan diuji dalam rangka untuk 

mengevaluasi kinerjanya. Tanpa cara untuk mengevaluasi kinerjanya di muka, prototipe 

awal sangat tidak mungkin untuk memenuhi harapan. Designer biasanya harus merancang 

ulang konsep awal beberapa kali untuk mengatasi kelemahan yang terungkap dalam 

pengujian fisik. 

 

3.2. Desain Menggunakan Virtual Prototyping 

Virtual prototyping adalah teknik dalam proses pengembangan produk. Ini 

melibatkan penggunaan computer-aided design (CAD) dan computer-aided engineering 

(CAE) perangkat lunak untuk memvalidasi desain sebelum melakukan membuat prototipe 

fisik. Hal ini dilakukan dengan menciptakan (biasanya 3D) komputer bentuk geometris 

yang dihasilkan dan menggabungkannya ke dalam sebuah "assembly", serta menguji 

gerakan mekanis yang berbeda, kesesuaian hubungan antar komponen dan fungsi atau 

tampilan sisi estetika-nya. Perakitan atau bagian individu bisa dibuka di CAE untuk 

mensimulasikan perilaku produk di dunia nyata. 

 

3.3. Pembuatan Prototype 

Untuk memproduksi traktor dengan basis produksi IKM, dibutuhkan kemampuan 

mitra IKM dengan standar tertentu untuk menghasilkan komponen mampu tukar. Kegiatan 

dimulai dengan pengembangan gambar teknik yang selanjutnya disebarkan ke beberapa 

IKM yang tergabung dalam Sentra Industri Komponen ALSINTAN Sukabumi. 

 

3.4. Uji Coba 

Uji coba bertujuan untuk menselaraskan hasil design dengan prototype yang 

dikembangkan, yang kemudian digunakan untuk menguji performansi dan durability 

traktor. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Draft Design 
Teknologi yang dikembangkan adalah traktor portabel yang dapat dibawa oleh satu 

orang. Traktor ini dapat digunakan untuk mengolah sawah di daerah yang sulit terjangkau 

oleh traktor pada umumnya, seperti di lahan miring. 

 

 

  
Gambar 3. Desain Traktor Portabel  
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Keunggulan produk inovasi yang dikembangkan adalah: 

- Dimensi kompak dan ringan, dapat dimanfaatkan di lahan miring 

- Murah 

 

4.2. Prototype (Contoh Produksi) 
Contoh produksi adalah prototipe (gamma prototipe) yang dibuat dengan proses 

produksi yang sama dengan proses produksi sesungguhnya. Seluruh mesin dan alat bantu 

produksi yang sesungguhnya digunakan dalam membuat prototipe ini. Dana yang 

diusulkan digunakan untuk membuat komponen dan meng-assembling di fasilitas produksi 

di dalam kampus maupun di IKM. 

 

 
Gambar 4. Komponen Pisau Traktor 

 
Gambar 5. Assembling Traktor 

 

4.3. Uji Coba 
Uji coba dilakukan di lahan miring dan sempit di Kecamatan Gunung Halu di lahan 

yang belum dimanfaatkan. 

 

 
Gambar 6. Lahan Miring dan Sempit di Kecamatan 

Gunung Halu (yang belum dimanfaatkan) 

 
Gambar 7. Uji Coba di Lahan 

Miring 

 

      
Gambar 8. Hasil Uji Coba 
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5. Kesimpulan 

Keunggulan produk inovasi yang dikembangkan adalah: 

- Dimensi kompak dan ringan, dapat dimanfaatkan di lahan miring. Lahan-lahan yang 

tidak produktif, seperti lahan miring, akan termanfaatkan dengan adanya alat ini. Selama 

ini lahan miring tidak diolah karena biaya olah tanah nya cukup mahal sehingga 

produksi pertanian di lahan miring ini tidak dapat bersaing. Lahan miring di kawasan 

Bandung Atas misalkan, tidak dapat diolah dan tidak dapat dibangun karena daerah 

resapan air untuk Kota Bandung. Dengan tersedianya alat ini, maka kawasan ini menjadi 

kawasan pertanian produktif. 

- Murah, terjangkau oleh petani 

- Karena dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas produksi yang berada di IKM di 

sekitar kota Bandung, maka spare parts alat mudah didapat dengan harga yang murah.   

- Komponen pisau traktor dapat dipasang untuk 1, 2 atau 3 pisau dalam satu rangkaian, 

tergantung kondisi tanah dan peruntukan pengolahan 
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Abstrak 

Makalah ini menyajikan secara rinci desain sistem tenaga listrik skala kecil dengan 

pembangkit fotovoltaik berdiri sendiri untuk kelistrikan daerah terpecil di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Suatu sistem tenaga listrik dengan pembangkit fotovoltaik dapat digunakan 

untuk menyediakan sumber energi alternatif yang tak habis-habisnya ke konsumen melalui 

konversi langsung dari radiasi matahari menjadi listrik. Proses mendapatkan sistem tenaga 

fotovoltaik melibatkan rancangan dengan menggunakan software PVSyst, pemilihan dan 

penentuan spesifikasi komponen yang digunakan dalam sistem. Keberhasilan proses ini 

tergantung pada berbagai faktor seperti lokasi geografis, kondisi cuaca, radiasi matahari, dan 

profil beban. Makalah ini menguraikan prosedur yang digunakan dalam menentukan masing-

masing komponen dari sistem tenaga fotovoltaik berdiri sendiri dan sebagai studi kasus 

diambil salah satu desa terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

Kata Kunci: Photovoltaic, PVSyst, kelistrikan daerah terpencil. 

 

1. Pendahuluan 

Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan 

energi nasional, pemanfaatan sumber daya energi nasional yang diarahkan untuk 

ketenagalistrikan adalah sebagai berikut : 

a. Sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi 

(termasuk skala kecil/modular), energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, energi 

angin, energi sinar matahari, biomasssa dan sampah. 

b. Sumber energi baru berbentuk padat dan gas. 

c. Gas bumi, batubara. 

Kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat setiap tahunnya. Proyeksi rasio 

elektrifikasi Indonesia berdasarkan pada RUPTL PLN 2016-2025 disebutkan bahwa rasio 

elektrifikasi akan terus ditingkatkan dari 84,4% pada 2014 menjadi 87,7% pada 2015, dan 

pada akhir 2024 diproyeksikan menjadi 99,4%.  

Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan, seperti tenaga air (termasuk 

minihidro), panas bumi, biomasa, angin dan surya (matahari) yang bersih dan ramah 

lingkungan, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan energi 

terbarukan disebabkan biaya pembangkitan pembangkit listrik energi terbarukan, seperti 

tenaga surya, tidak dapat bersaing dengan biaya pembangkitan pembangkit listrik berbahan 

bakar energi fosil (bahan bakar minyak, gas bumi, dan batubara). Indonesia terletak di 

garis katulistiwa, sehingga Indonesia mempunyai sumber energi surya yang berlimpah 

dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m2 per hari di seluruh wilayah 

Indonesia. Dengan berlimpahnya sumber energi surya yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, sedangkan di sisi lain ada sebagian wilayah Indonesia yang belum terlistriki 

karena tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) dengan sistemnya yang modular dan mudah dipindahkan merupakan salah 

satu solusi yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pembangkit listrik alternatif. 

Walaupun pemanfaatan PLTS belum optimal, tetapi pemerintah mendorong pemanfaatan 

mailto:taura889@yahoo.com
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PLTS energi surya ini yang terlihat dari beberapa pembangunan PLTS yang dilakukan oleh 

pemerintah di berbagai tempat.  

Dorongan pembangunan PLTS juga didukung oleh permen ESDM no 19 tahun 2016 

tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik oleh PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sangat mendukung meningkatnya penggunaan 

energi terbarukan di Indonesia.  

Pada makalah ini dijelaskan suatu studi yang dilakukan untuk mendasain sistem 

kelistrikan daerah terpencil dengan pembangkit photovoltaic berdiri sendiri. Dengan 

mengambil Desa Oelbonak, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai objek kajian. 

Metodologi yang digunakan dalam desain ini adalah melakukan survei literatur 

pemanfaatan photpovoltaic dalam pembangkitan energi listrik; survei ke lokasi untuk 

melihat potensi sinar matahari, dan potensi beban; dilanjutkan dengan analisis dan desain. 

 

2. Teknologi Photovoltaik Untuk Listrik 

Penggunaan sistem energi terbarukan untuk memasok listrik ke daerah-daerah 

terpencil telah menjadi hal yang biasa di seluruh dunia. Menghubungkan daerah-daerah 

terpencil ini ke jaringan distribusi listrik publik sering secara ekonomis tidak dibenarkan 

karena jarak yang cukup jauh antara konsumen dan jaringan distribusi. Konsumen-

konsumen daerah terpencil mungkin berupa aplikasi skala kecil dan menengah seperti 

beberapa rumah tinggal,  stasiun telekomunikasi, instalasi militer terisolasi, lembaga 

medis, penerangan jalan dan sinyal, sistem penyediaan air, dll. Konsumen seperti ini 

biasanya disuplai oleh energi dari sinar matahari dengan teknologi modul photovoltaic 

(PV) [1].  

Meskipun sumber energi tak habis-habisnya, terjangkau, dan berselang (intermittent), 

bentuk energi surya sangat tidak terduga dan umumnya diatur oleh posisi geografis dan 

iklim setempat [1, 2]. Oleh karena itu, sistem PV yang berdiri sendiri secara praktis tidak 

dapat digunakan tanpa perangkat penyimpan energi seperti baterai, digunakan untuk 

jangka pendek (sampai beberapa hari) sebagai penyimpan energi. Untuk tujuan ini, baterai 

jenis Li-Ion (Lithiun-Ion) yang digunakan.  

Baterai jenis Li-Ion adalah salah satu teknologi baterai yang cukup sukses selama 20 

tahun belakangan ini. Baterai Li-Ion memiliki daya tahan siklus yang tinggi dan juga lebih 

ringan sekitar 30% serta menyediakan kapasitas yang lebih tinggi sekitar 30% jika 

dibandingkan dengan Baterai Ni-MH. Rasio self-discharge adalah sekitar 20% per bulan. 

Baterai Li-Ion lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung zat berbahaya Cadmium. 

Sama seperti Baterai Ni-MH (Nickel- Metal Hydride), meskipun tidak memiliki zat 

berbahaya Cadmium, Baterai Li-Ion tetap mengandung sedikit zat berbahaya yang dapat 

merusak kesehatan manusia dan Lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan daur ulang 

(recycle) dan tidak boleh dibuang di sembarang tempat.  

Sistem PV ini juga dilengkapi dengan inverter yang merubah tegangan dc dari PV 

menjadi AC sehingga dapat digunakan oleh konsumen yang peralatan listriknya masih 

kebanyakan bertegangan AC.  

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Off Grid System disebut juga Stand-Alone 

PV system (pembangkit photovoltaic berdiri sendiri) yang didesain disini merupakan suatu 

sistem pembangkit listrik yang hanya mengandalkan energi matahari sebagai satu-satunya 

sumber energi utama dengan menggunakan rangkaian modul photovoltaic untuk 

menghasilkan energi listrik sesuai dengan kebutuhan. Gambar 1 memperlihatkan blok 

diagram yang diusulkan dari sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Sistem PLTS 
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ini terdiri atas pembangkit energi sinar matahari yaitu modul surya, baterai charge 

regulator, baterai, inverter dan beban. 

 

 
Gambar 1. Blok diagram sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 

 

3. Profil Desa Oelbonak 
Desa Oelbonak, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas daerah sebesar 4,33 km
2
 dengan ketinggian 

529 meter dari permukaan laut. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Oenenu, bagian 

Selatan berbatasan dengan Desa Oenino, bagian Barat berbatasan dengan Desa Kuanek, 

dan bagian Timur berbatasan dengan Dsea Oenenu Utara. Berdasarkan pada letak 

geografis yang spesifik ini karena pengaruh letak ini pula, maka Desa Oelbonakadalah 

salah satu daerah beriklim tropik basah, curah hujan merata terjadi pada bulan Januari 

sampai April. Suhu udara rata-rata antara 24
o
C s/d 32

o
C dan kelembaban rata-rata antara 

50% s/d 52%. Kecepatan angin yang terjadi rata-rata 1,4 m/s dengan kecepatan terbesar 1,7 

m/s sedangkan curah hujan yang terjadi rata-rata 469,7-1290,2 mm/tahun dengan jumlah 

hari hujan 26-60 hari. 

Lahan PLTS yang tersedia terletak di Desa Oelbonak,  dengan ukuran luas tanah 24 x 

14 m
2
, dengan status lahan milik desa (gambar 2), dan ukuran tersebut masih bisa ditambah 

bila diperlukan. Dengan jarak rumah terdekat dari lokasi pembangkit PLTS adalah 10 

meter dan terjauh 1000 meter, sedang untuk jarak terdekat antar rumah 10 meter dan 

terjauh 100 meter. 

 

 
Gambar 2. Lahan PLTS Desa Oelbonak 

 

Koordinat rencana lokasi PLTS adalah -9
o
25.178 LS serta 124

o
25 BT. Potensi energi 

matahari yang diperoleh saat survei untuk koordinat tersebut adalah sebesar 1150 watt/m
2
 

pada jam 11.00 Waktu Indonesia Tengah dan 1081 Watt/m
2
 pada jam 15.00 Waktu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
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Indonesia Tengah menggunakan alat ukur solar meter. Pengambilan sampel berlangsung 

selama10 menit. 

Jumlah penduduk Desa Oelbonak pada tahun 2016 adalah sekitar 518 jiwa. Dengan 

luas wilayah 4,33 km
2
, maka kepadatan penduduk Desa Oelbonak sekitar 119,63 jiwa 

perkilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk 0,85%. Rumah penduduk Desa 

Oelbonak berjumlah 153 unit dan 5 unit fasilitas umum (Sekolah, Kantor Desa, Tempat 

Ibadah, Polindes, Balai Pertemuan Desa) belum terlistriki. Juga belum ada fasilitas 

penerangan jalan umum di Desa Oelbonak (diperkirakan memerlukan 75 buah titik PJU). 

Setiap rumah direncanakan memperoleh suplai energi listrik dari PLTS sebesar 600 

Watt-jam (Watt-hour, Wh) tiap hari, begitupula sarana umumyang berjumlah 5 unit 

(sekolah, kantor desa, gereja, polindes, balai pertemuan desa) masing-masing akan 

memperoleh suplai energi listrik sebesar 600 Wh, dan akan dibangun MCK, dan setiap titik 

penerangan akan memperoleh suplai energi listrik sebesar 84 Wh. Dengan demikian, 

kebutuhan beban (energi listrik) untuk Desa Oelbonak dapat dirinci seperti dapat diberikan 

pada tabel 1, dimana total kebutuhan beban termasuk cadangan energi listrik 30% dan rugi-

rugi sistem 30% adalah sebesar 171.366 Wh per hari. Denah atau layout lokasi PLTS yang 

disertai dengan penyebaran beban ke rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum dapat 

dilihat pada gambar 3. 

 

Tabel 1.Data kebutuhan listrik 

Jenis beban Jumlah 
Kuota energi listrik Total energi listrik 

(Wh/hari) (Wh/hari) 

Rumah 153 600 91.800 

Sekolah 1 600 600 

Kantor Desa 1 600 600 

Tempat Ibadah 1 600 600 

Polindes 1 600 600 

Balai Pertemuan Desa 1 600 600 

PJU 75 84 6.300 

MCK 1 300 300 

Sub total 101.400 

Cadangan energi listrik (30%) 30.420 

Sub total 2 131.820 

Rugi-rugi sistem (30%) 39.546 

Total 171.366 

 

 
Gambar 3. Layout lokasi PLTS dan penyebaran beban 
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4. Analisis Dengan Menggunakan PVsyst 

Berdasarkan pada hasil simulasi software PVsyst (dengan data dari NASA), 

intensitas iradiasi global matahari (kWh/m
2/

/bulan) bulanan pada tahun 2016 di Desa 

Oelbonak diperoleh seperti terlihat pada gambar 4, dimana iradiasi global paling tinggi 

terjadi pada Oktober 2016 dan paling rendah pada Februari 2016. Sedangkan iradiasi 

efektif (kWh/m
2/

/bulan) tertinggi terjadi pada Januari 2016, dan terendah terjadi pada bulan 

Juli 2016. 

 

 
Gambar 4. Intensitas iradiasi matahari bulanan di Desa Oelbonak 

 

Pada gambar 5 dapat dilihat iradiasi global matahari (kWh/m
2
) yang diukur pada 

tanggal 15 Agustus 2016, dimana terlihat iradiasi mencapai maksimum pada jam 11 siang 

dan mencapai nilai 900 kWh/m
2
, dan iradiasi efektif pada waktu yang sama mencapai nilai 

200 kWh/m
2
.   

 

 
Gambar 5. Intensitas iradiasi matahari pada satu hari 

 

5. Desain Sistem Kelistrikan 

Dalam melakukan desain kelistrikan dengan sumber energi dari PLTS, maka perlu 

dilakukan perhitungan kapasitas PLTS dan komponen pendukungnya yang akan digunakan 

dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 
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a. Kebutuhan Modul Panel Surya. Seperti telah ditunjukkan pada table 1 bahwa kebutuhan 

energi (beban) PLTS adalah sebesar 171.366 Wh per hari.  Panel surya yang digunakan 

berkapasitas 260 Wp permodul. Cahaya matahari efektif berlangsung selama 4 jam, 

sehingga efektif daya yang dapat diserap oleh modul = 1.040 Wh. Kebutuhan panel 

adalah 171.366/1040 = 165, Untuk mememnuhi kebutuhan 360 V dari susunan modul, 

maka jumlah PV berubah menjadi 180 modul untuk 5 array (12 seri dan 3 pararel) atau 

kapasitas surya = 180*260 Wp = 46.800 Wp (46,8 kWp), dimana dapat menggunakan 5 

inverter masing-masing 13,6 kW. 

b. Kebutuhan Baterai. Baterai yang digunakan adalah 12 V dengan 100 Ah. Kebutuhan 

baterai memperhitungkan juga kemungkinan terjadi mendung secara terus-menerus 

selama 2 hari, sehingga baterai harus mampu mensuplai kebutuhan daya selama 3 hari. 

Daya efektif baterai dianggap hanya 85%. Pada saat pemakaian, baterai tidak digunakan 

sampai habis  untuk menjaga umur pemakaian baterai, karenanya dianggap kapasitas 

baterai hanya akan digunakan 60% (Depth of Discharge, DOD, 60% saja).  

Dari uraian di atas, maka kebutuhan daya baterai dapat dihitung sebagai berikut: total 

kebutuhan daya dibagi 85% x 60% x 12 V, hasilnya dikalikan 3 untuk pemakaian 3 hari, 

dari angka uraian sebelumnya bisa dihitung bahwa kebutuhan daya baterai adalah 

84.003Ah. Dengan menggunakan baterai kapasitas 100 Ah, maka kebutuhan baterai 

adalah adalah 84.003/100  = 840 baterai Untuk memenuhi kebutuhan 360 V dari 

susunan baterai maka jumlah baterai berubah menjadi 900 unit untuk 5 array modul 

surya (diperlukan 5 susunan baterai, masing-masing susunan baterai terdiri atas 30 seri 

dan 6 paralel). 

c. Kebutuhan Battery Charge Controller, dihitung berdasarkan pada nilai short circuit 

current max pada panel surya (Isc Max), dimana pada panel surya 260 Wp, Isc = 9,15 

A, dan total Isc untuk modul surya dengan 5 hubungan parallel = 3*9,15 A = 27,45 A. 

Karenanya Battery Charge Controller harus lebih besar dari  27,45 A, 360 V DC. 

d. Kebutuhan Inverter, menyesuaikan dengan daya maksimum (daya terpasang) yang 

dibutuhkan ditambah dengan faktor safety penggunaan inverter sebesar 20-30%, maka 

kebutuhan inverter adalah 4 unit masing-masin berkapasitas: 13,6 kW, 360 volt DC, dan 

220 AC 

Dengan demikian sistem PLTS yang diusulkan digunakan Desa Oelbonak adalah 

diberikan pada gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Blok diagram konfigurasi sistem PLTS 
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6. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Luas lahan yang telah disediakan untuk pemasangan modul panel surya dan rumah 

panel surya di Desa Oelbonak, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah 

Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah 24 x 14 m
2 

memenuhi standar yang 

diperlukan dan kondisinya layak untuk pemasangan panel surya.  

b. Kondisi iklim dan geografis di wilayah Desa Oelbonak layak untuk pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Dengan wilayah yang berada di daerah khatulistiwa 

maka Desa Oelbonak memiliki puncak radiasi matahari yang memenuhi standar yang 

diperlukan yaitu 4 jam/hari. Suhu tidak terlalu panas berkisar antara 24
0
C sampai 

dengan 32
0
C dan kecepatan angin antara 1,2 m/s – 1,7 m/s sehingga aman untuk 

pembangunan PLTS. 

c. Desa Oelbonak memiliki luas daerah sebesar 4,33 km
2
 dengan ketinggian 529 m dari 

permukaan laut. Pada umumnya letak geografis Desa Oelbonak adalah di daerah 

berbukit. Dari sifat permukaan dan kemiringan di Desa Oelbonak dengan jenis 

kelerengan datar - landai (0 - 2 º), maka secara topografi Desa Oelbonak aman dibangun 

PLTS. 

d. Data potensi energi matahari yang diperoleh di Desa Oelbonak berdasarkan pada hasil 

pengukuran dengan solar meter adalah 1124 Watt/m
2
 pada jam 10.00 WITeng selama 

10 menit. Jadi peaknya jam 12.00 WITeng bisa lebih dari nilai tersebut, dan untuk itu 

dari segi potensi sinar matahari Desa Oelbonak layak dibangun PLTS. 

e. Jumlah rumah penduduk di Desa Oelbonak terdapat 153 rumah sehingga memenuhi 

syarat minimum yang ditetapkan oleh Kementrian ESDM yaitu 80 rumah. Selain itu 

juga terdapat 5 unit Fasilitas Umum (Sekolah, Kantor Desa, Gereja, Polindes, Balai 

Pertemuan Desa) dengan jarak rumah terdekat dari lokasi pembangkit PLTS adalah 10 

meter dan terjauh 1000 meter, sedang jarak terdekat antar rumah 10 meter dan terjauh 

100 meter sehingga memenuhi kelayakan untuk pembangunan PLTS. 
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Abstrak 

Ramah lingkungan menjadi isu yang gencar dalam penelitian. Cloro Fluoro Carbon (CFC) 

yang digunakan dalam AC konvensional akan menguap ke udara bebas  berdampak kerusakan 

lapisan ozon. Ditinjau secara micro dalam penggunaan sitem pendingin dapat diterapkan 

pada pendingin kabin mobil. System pendingin mobil konfensional menimbulkan 2 kerugian 

yaitu lebih boros bahan bakar karena couple pulley compressor AC membebani putaran mesin 

dan penggunaan CFC yang tidak ramah lingkungan.   System pendingin ramah lingkunagan 

dan mampu menghemat bahan bakar mesin tersebut dapat kita temukan pada modul 

thermoelectric.  terobosan baru sistem pendingin tersebut menggunakan modul pendingin 

Thermo Electric Cooler (TEC) yang memanfaatkan sisi dingin pada Thermo Electric Cooler 

(TEC) dengan memanfaatkan seaback effect .  Thermo Electric Cooler (TEC) ketika dialiri 

tegangan DC (arus searah) pada kedua jalur kabel penghubungnya maka salah satu sisi akan 

menjadi panas, sementara sisi satunya akan menjadi dingin. Salahsatu cara yang dapat 

ditempuh untuk memaksimalkan proses pendinginan, maka sisi panas Thermo Electric Cooler 

(TEC) harus diturunkan temperaturenya serendah mungkin mungkin dengan menggunakan 

alat penukar kalor heat sink serta dibantu kipas(fan). semakin lama proses pendinginan, maka 

semakin optimal suhu ruangan yang didinginkan. Dari data Hasil pengujian dapat diketahui 

perangkat pendingin tersebut mampu bekerja dengan rate penurunan temperature memadai. 

Selanjutnya dapat dapat diaplikasikan sebagai alat pendingin ruangan yang efektif, efisien dan 

ramah lingkungan.   

 

Kata Kunci:  kabin mobil, Air Conditioner (AC) konvensional, Cloro Fluoro Carbon (CFC), 

Thermo Electric Cooler (TEC), komponen sistem pendingin. 

 

PENDAHULUAN  

Mengikuti perkembanan teknologi dari berbagai lini, moderisasi perangkat terus 

mengalami evolusi dan pengembanggan. Di bidang otomotif, berbagai aspek terus diriset 

dan dengan hasil yang sgnifikan berhasil. Salahsatu komponen dalam mobil yang memberi 

pengaruh beban mesin dan merusak lingkungan adalah system pendingin kabin ruangan 

mobil menggunakan komponen AC konvensional.  Penggunaan Cloro Fluoro Carbon 

(CFC) disinyalir dapat merusak lapisan ozon. Beban pada pulley dapan memberikan efek 

borosnya bahan bakar. 

Saat ini penggunaan system pendingin AC konvensional di kabin mobil sudah 

menjadi hal yang umum. Hampir semua mobil pribadi berbagai type dan mobil angkutan 

penumpang kapasitas besar menggunakan AC konvensional tersebut. Melihat kondisi yang 

demikian, terdapat pengembangan riset system pendingin yang ramah lingkungan dan 

tidak boros bahan bakar. potensi yang bisa diteliti dan dikembangkan alat pendingin model 

baru yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Perangkat alat pendingin tersebut 

dapat kita gali lebih jauh potensinya melalui perangkat peltier dengan fenomena seabach 

yang dimilikinya. 

Suhu di dalam kabin mobil mencapai 45 sampai 55 derajat celcius. Hal ini 

menyebabkan ketidaknyamanan pengemudi dan penumpang di dalam kabin. Selain itu 

temperature yang tinggi seringkali merusak interior dan meimbulkan bau yang tidak sedap. 
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Penggunaan kaca film dapat mereduksi panas mobil tetapi tidak signifikan hasilnya serta 

megganggu pandangan driver di malam hari. 

Siklus pendinginan yang terjadi pada mesin pendingin merupakan proses 

berkelanjutan yang terjadi pada komponen komponen di atas. Siklus tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Siklus pendinginan 

 

1. Kompresor melepaskan refrigerant yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi 

karena menyerap panas dari evaporator ditambah panas yang dihasilkan kompresor saat 

langkah pengeluaran (discharge stroke).  

2. Gas refrigerant ini mengalir ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, gas refrigerant 

mengembun kembali menjadi cairan.  

3. Cairan refrigerant ini mengalir ke dalam drier strainer atau receiver drier yang 

menyimpan dan menyaring cairan refrigerant sampai evaporator memerlukan 

refrigerant.  

4. Capilary tube atau expansion valve (katup ekspansi) merubah cairan refrigerant 

menjadi campuran dan cairan yang bertemperatur dan bertekanan rendah. 

 

Gas refrigerant yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam evaporator (New 

Step 1, 1995, 7-4). Blower digunakan untuk mengalirkan udara pada evaporator. 

Selanjutnya udara tersebut mampu menyerap kondisi panas yang ada dalam ruangan mesin 

pendingin (Pambudi Prasetya, 1998; 9). 

Berdasarkan siklus pendinginan yang dijelaskan di atas bila dikhususkan terdapat 

dua proses utama yang terjadi, yaitu pembuangan panas oleh kondensor dan penyerapan 

panas oleh evaporator. Setelah evaporator mengambil panas dari tempat sekitar 

pendinginannya sehingga daerah di sekitar evaporator menjadi turun temperaturnya, 

selanjutnya kandensor membuang panas yang dihasilkan selama evaporator bekerja. 

Penjelasanini sesuai dengan proses termodinamika pada sebuah pompa kalor. Mesin 
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pompa kalor atau refrigerator adalah mesin yang mempunyai tujuan untuk memasok 

energi ke suatu benda (Merle C. Potter, 2011; 101). 

 

 
Gambar 2. Mesin pompa kalor 

 

Sebuah pompa kalor akan memberikan energi sebagai kalor QH ke benda yang lebih 

panas (mis.sebuah rumah) dan sebuah refrigerator akan mengambil energi sebagai kalor 

QL dari benda yang lebih dingin (mis.sebuah kulkas). (Merle C. Potter, 2011; 102). TL 

adalah panas yang berada di ruang yang didinginkan (evaporator), sementara TH adalah 

panas yang berada di lingkungan (kondensor).   

Jurnal yang ditulis oleh Simon Lineykin dan Shmul Ben-Yaakov yang berjudul 

“Modeling and Analysis of Thermoelectric Modules” yang ditulis pada tahun 2017. 

Penelitian ini membahas tentang perhitungan kinerja dari thermoelectric peltier. Penelitian 

yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Deddy Reza Dwi P yang berjudul “Perhitungan 

Heat Rate Heatsink Pada Sisi Panas Thermoelectric TEC12706 Pada Daya 22,4 Watt”. 

Penelitian ini membahas tentang kinerja thermoelectric peltier pada daya 12 Volt 5 

Ampere untuk mendinginkan box pendingin dengan tujuan untuk mencari heat rate pada 

sisi panas peltier TEC12706., Jurnal yang ditulis oleh Joessianto Eko Poetro dan Catur 

Rakhmad Handoko pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Kinerja Sistem Pendingin 

Arus Searah Yang Menggunakan Heatsink Jenis Extruded Dibandingkan Dengan Heatsink 

Jenis Slot”. Penelitian ini membahas tentang perbandingan kinerja dari heatsink jenis 

extruded dengan jenis slot yang kinerjanya digunakan pada sistem pendingin yang 

menggunakan komponen peltier sebagai pompa kalornya. 

Pendingin Thermoelectric (TEC), juga sering disebut pendingin Peltier atau pompa 

panas solid-state yang memanfaatkan efek Peltier untuk memindahkan panas. Saat TEC / 

Peltier dilewati arus maka alat ini akan memindahkan panas dari satu sisi ke sisi lain, 

biasanya menghasilkan perbedaan panas sekitar 40°C- 70°C. Thermoelectric pertama kali 

ditemukan oleh T. J. Seebeck pada tahun 1821. Dia menunjukkan bahwa gaya gerak listrik 

dapat diperoleh dengan memanaskan dua konduktor yang berbeda. Efek Seebeck dapat 

ditunjukkan dengan membuat hubungan antara dua buah kabel dari bahan logam yang 

berbeda (misalnya tembaga dan besi). (Julian Goldsmith, 2009; 1).  

Tiga belas taun setelah penemuan T. J. Seebeck, J. Peltier menemukan kebalikan dari 

fenomena tersebut. Dia mengalirkan listrik pada dua buah logam yang direkatkan dalam 

sebuah rangkaian. Ketika arus listrik dialirkan, terjadi penyerapan panas pada sambungan 

kedua logam tersebut dan pelepasan panas pada sambungan yang lainnya. Pelepasan dan 

penyerapan panas ini saling berbalik begitu arah arus dibalik. Penemuan yang terjadi pada 

tahun 1834 ini kemudian dikenal dengan efek Peltier. Efek Seebeck dan Peltier inilah yang 

kemudian menjadi dasar pengembangan teknologi termoelektrik. 
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Gambar 3. Percobaan untuk menunjukkan efek Seebeck dan Peltier 

 

Bentuk konstruksi dasar Thermoelectric dibangun oleh dua buah semikonduktor 

yang berbeda, satu tipe N dan yang lainnya tipe P. (mereka harus berbeda karena mereka 

harus memiliki kerapatan elektron yang berbeda dalam rangka untuk bekerja). Kedua 

semikonduktor diposisikan paralel secara termal dan ujungnya digabungkan dengan 

lempeng pendingin biasanya lempeng tembaga atau aluminium. 

 

 
Gambar 4. Penampang thermoelectric 

 

Ujung penghantar dari dua bahan yang berbeda dihubungkan ke sumber tegangan, 

dengan demikian arus listrik akan mengalir melalui dua buah semikonduktor yang 

terhubung secara seri. Aliran arus DC yang melewati dua semikonduktor tersebut 

menciptakan perbedaan suhu. Sebagai akibat perbedaan suhu ini, peltier pendingin 

menyebabkan panas yang diserap dari sekitar pelat pendingin akan pindah ke pelat lain 

(heat sink). 

 

 
Gambar 5. Proses pemindahan panas pada thermoelectric peltier 

 

Dalam prakteknya banyak pasangan thermoelectric (pasangan) seperti dijelaskan 

diatas, yang terhubung paralel dan diapit dua buah pelat keramik dalam sebuah 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

112 

thermoelectric tunggal. Sedangkan besarnya perbedaan suhu panas dan dingin adalah 

sebanding dengan arus dan jumlah pasangan semikonduktor di unit. 

 

 
Gambar 6. Rangkaian Thermoelectric untuk mesin pendingin 

 

Pada bodi peltier terdapat kode yang menunjukkan pembacaan dari spesifikasi yang 

ada pada peltier tersebut. Sebagai contoh untuk peltier dengan kode “TEC1-12706”. 

 

 
Gambar 7. Kode pada peltier 

 

Dari literature review tersebut telah banyak penelitian dan peluang pengetahuan baru 

mengenai kinerja dari sistem pendingin menggunakan peltier. Namun pada literature 

review yang telah disebutkan di atas belum terdapat tata cara dalam pembuatan mesin 

pendingin secara rinci. Berbekal dari pengetahuan dan percobaan maka sitem pendingin 

kabin mobil menggunakan pettier layak diteliti lebih jauh dan dikembangkan 

 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

Menilai performa dari modul pendingin Termoelectric dapat mengacu pada data 

teknis yang disertakan pada thermoelectric antara lain adalah ∆Tmax, Imax, Vmax, Qmax dan 

dimensinya (panjang, lebar, tebal). Berikut adalah penjelasan parameter tersebut: 

1. ∆Tmax adalah perbedaan temperature terbesar antara sisi panas dan sisi dingin dari 

sebuah modul thermoelectric. Kondisi ini hanya dapat tercapai jika sisi dingin dari 

modul thermoelectric terisolasi sempurna. 

2. Imax adalah arus listrik yang menyebabkan terjadinya perbedaan temperature terbesar 

(∆Tmax). 

3. Vmax adalah tegangan yang dihasilkan apabila arus Imax mengalir pada modul 

thermoelectric. 

4. Qmax adalah batas penyerapan kalor yang dapat dilakukan oleh modul thermoelectric. 
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Berikut ini adalah contoh data teknis dari modul thermoelectric dengan kode TEC1-12706: 

 

Tabel 1. Tabel data teknis thermoelectric peltier TEC1-12706 

HOT SIDE TEMPERATURE (
o
C) 25

o
C 50

o
C 

Qmax (Watt) 50 57 

∆Tmax (
o
C) 66 75 

Imax (Ampere) 6.4 6.4 

Vmax (Volt) 14.4 16.4 

Module Resistance (Ohm) 1.98 2.30 

 

Untuk menunjukkan seberapa baik performa dari suatu pompa kalor, maka dikenal 

Coeficient of Performance (COP) yang merupakan perbandingan antara output yang 

digunakan dengan input yang diberi pada sistem, yang dapat ditulis sebagai berikut: 

COP = 
  

   
            

Pin   = Qh-Qc 

Dimana: 

Qc = kalor yang dipindahkan    

Qh = kalor yang diemisikan ke lingkungan   

Pin = daya input sistem      

 

PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS 

Dalam proses uji kinerja ada beberapa hal yang perlu diuji, pengujian dilakukan 

untuk mendapatkan alat pendingin kabin mobil yang paling maksimal kinerjanya: 

1. Uji variasi heat sink dan kipas untuk mengetahui heat sink yang paling bagus kinerja 

nya dan uji posisi kipas apakah harus menabrak heat sink ataukah ke arah luar heat 

sink (arah laju angin) untuk mengetahui bagaiamana yang paling bagus. 

2.  Uji kinerja peltier TEC1-12706 yang bertujuan untuk mengetahui seberapa bagus 

kinerja peltier seri 12706. 

3. Uji kinerja sistem yang bertujuan untuk mengetahui COP sistem mesin pendingin. 

 

Gambar bentuk desain modul pendingin secara tga dimensi dengan bagian hot side 

dan cold side agar dapat dievaluasi kinerja dari pendinginan tesebut  

 

 
Gambar 8. Gambar modul pendingin 
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Suhu pada tempat pengujian diukur menggunakan thermometer digital berada pada 

suhu ±29
o
C juga suhu pada permukaan peltier sisi dingin sebelum peltier diberi arus, 

suhunya terbaca 30
o
C.  Semua uji variasi heat sink menggunakan kipas dengan spesifikasi 

sama, yaitu dengan ukuran 12 x 12 cm dengan arus 0.4 Ampere dan tegangan 12 Volt. 

Kemudian peltier diberi input 12 Volt 16 Ampere menggunakan adaptor, setelah 15 menit 

suhu permukaan sisi dingin peltier diukur juga arus dan tegangan kerja peltier diukur 

dengan ampere volt meter diperoleh hasil: 

 

Tabel 2. Data Hasil Uji Variasi Heat Sink 

HEAT 

SINK 

PELTIER 
Suhu kabin 

mobil (
o
C) 

PELTIER 

Arus (A) 
Tegangan 

(V) 

Suhu 

Awal (
o
C) 

Suhu 

Akhir (
o
C) 

Tipe A 3,76 11,5 29 30 -3,8 

Tipe B 3,37 11,5 29 30 8,7 

Tipe C 3,68 11,5 29 30 -0,4 

Selanjutnya data di atas menjadi data untuk menghitung kapasitas kalor.  

 

Tabel 3. Kapasitas Kalor Dari Hasil Uji Variasi Heat Sink 

HEAT SINK 
P in 

(Watt) 

∆T 

(
o
C) 

C 

(Watt/
o
C) 

Tipe A 43,24 33,8 1,27 

Tipe B 38,76 21,3 1,82 

Tipe C 42,32 30,4 1,4 

 

Diketahui: 

q total = q kipas = + q konduksi + q udara 

 = (1,47 + 0,5 + 29,925) Watt 

 = 31, 895 Watt 

Selanjutnya untuk menghitung COP dari sistem menggunakan persamaan: 

COP system = qc/P in 

Diketahui qc sistem sebesar 31,895 Watt, sementara untuk daya input sistem diukur 

menggunakan ampere dan volt meter: 

Arus yang masuk = 8,86 Ampere 

Tegangan  = 11,6 Volt 

P in   = 102,776 Watt 

Maka COP dari sitem sebesar 102,776/31,895 = 0,310 

   

Kesimpulan dan saran 

1. Heat sink yang mempunyai kerja paling maksimal adalah heat sink tipe A. Pada 

penggunaan heat sink tipe A untuk menghasilkan ∆T sebesar 33,8
o
C diperlukan Pin 

sebesar 43,24 Watt, yang berarti kerja peltier untuk menurunkan suhu sebesar 1
o
C 

hanya membutuhkan energi sebesar 1,27 Watt. 

2. Heat sink tipe B memiliki kinerja paling buruk, dimana kerja peltier yang 

menggunakan heat sink tipe C untuk menurunkan suhu sebesar 1
o
C membutuhkan 

energi sebesar 1,82 Watt. 

3. Peltier yang dipasangi heat sink tipe B mempunyai kinerja menengah. Yaitu mampu 

menurunkan suhu sebesar 1
o
C memerlukan energi sebesar 1,4 Watt. 
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4. Kinerja heat sink juga mempengaruhi arus yang bekerja pada peltier. Semakin baik 

heat sink, arus yang bekerja semakin besar. Semakin besar arus, kapasitas pendinginan 

peltier juga semakin baik. Dengan catatan arus dibatasi sampai 7 ampere untuk TEC1-

12706. 
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Abstrak 

Penelitian mengenai pola aliran penting dilakukan misalnya untuk mengetahui nilai koefisien 

konveksi (h) pada suatu transfer kalor dan penurunan tekanan. Penelitian mengenai aliran 

dua-fase di saluran mini horisontal (D=1,6 mm) ini melibatkan udara-campuran akuades dan 

butanol 4%. Data yang diambil dan dianalisis pada penelitian ini adalah pola aliran yang 

kemudian menghasilkan peta pola aliran. Data didapatkan dengan kamera video. Campuran 

akuades dan butanol 4% memiliki tegangan permukaan (σ) sebesar 36,50 mN/m. Kecepatan 

superfisial gas divariasikan pada rentang 0,066 - 66 m/s dan dan kecepatan superfisial cairan 

pada rentang 0,033 – 4,935 m/s. Peta pola aliran pada penelitian ini kemudian dibandingkan 

dengan peta pola aliran beberapa peneliti sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan lima 

pola aliran teramati, yaitu plug, bubbly, slug annular, annular, dan churn. Perbandingan 

dengan beberapa peneliti menunjukkan bahwa peta pola aliran penelitian ini paling mirip 

dengan Triplett dkk. (1999a) kecuali pada garis transisi bubbly dan plug ke churn. 

 

Kata kunci: Aliran Dua-Fase, Minichannel, Pola Aliran, Peta Pola Aliran 

 

1. Pendahuluan 

Penelitian tentang aliran dua-fase merupakan penelitian yang memiliki lingkup kecil, 

yaitu hasil penelitian hanya dapat diaplikasikan untuk suatu sistem tertentu saja. Karena 

lingkup yang kecil tersebut, aliran dua-fase memiliki kompleksitas yang tinggi. Oleh 

karena itu, perkembangan ilmu mengenai aliran multi-fase atau aliran dua-fase pada 

khususnya, cenderung cepat. Selain itu, kompleksitas yang tinggi tersebutlah yang 

merupakan salah satu pendorong bagi para peneliti aliran dua-fase untuk terus meneliti dan 

menemukan hal-hal baru. 

Saat ini, teknik fabrikasi untuk benda-benda berukuran mini telah banyak 

dikembangkan dan dimanfaatkan. Seiring dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian 

mengenai aliran pada saluran mini untuk mengoptimalisasi desain dan keamanan operasi 

produk mini tersebut. Aliran dua-fase pada saluran mini dapat ditemukan di banyak 

aplikasi, antara lain penukar kalor high-flux pada sistem aerospace, pendinginan rangkaian 

mikroelektrik, dan sistem pendinginan sistem cryogenic pada satelit. 

Dalam suatu sistem yang melibatkan aliran dua-fase, salah satu variabel yang penting 

untuk dianalisis adalah pola aliran. Faktor penting yang berpengaruh terhadap pola aliran 

adalah tegangan permukaan, ada tidaknya pengaruh gravitasi, rapat massa, kecepatan 

aliran, diameter/geometri pipa. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai 

pola aliran dan peta pola aliran.  

Sur dan Liu [1] melakukan penelitian aliran dua-fase air-udara pada tiga buah pipa 

yang memiliki ukuran diameter dalam masing – masing 100, 180, dan 324 μm. Dari 

penelitian ini didapatkan empat pola aliran yang terbentuk yaitu aliran bubbly, aliran slug, 

aliran ring, dan aliran annular. Pengecualian terjadi pada pipa berukuran 100 μm di mana 
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pola aliran bubbly tidak terbentuk. Chung dan Kawaji [2] dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa peta pola aliran tergantung dari diameter pipa yang digunakan. Pola 

aliran yang terbentuk pada pipa berdiameter 530 dan 250 µm memiliki kesamaan dengan 

pola aliran pada pipa berukuran 1 mm. Triplett dkk. [3] melakukan penelitian mengenai 

pola aliran dua-fase pada pipa sirkular berdiameter 1,1 mm dan 1,45 mm serta pipa semi-

triangular dengan fluida udara dan air. Dari pengamatan yang dilakukan didapatkan pola 

aliran bubbly, slug, churn, slug-annular, dan annular. Pada pipa berukuran mini, tegangan 

permukaan lebih dominan daripada gaya gravitasi sehingga karakteristik dari aliran tidak 

terlalu terpengaruh. Fukano and Kariyasaki [4] melakukan penelitian pada pipa sirkular 

dengan variasi diameter 1; 2,4; 4,9; 9; dan 26 mm mendapatkan pola aliran bubbly, 

intermittent, dan annular. Fluida yang digunakan adalah air dan udara. Fukano and 

Kariyasaki kemudian membandingkan peta pola aliran yang didapat dengan beberapa 

peneliti sebelumnya dan disimpulkan bahwa peta tersebut sesuai dengan peta Barnea dkk. 

pada pipa mini. 

Penelitian mengenai aliran dua-fase di saluran mini horisontal (D=1,6 mm) ini 

melibatkan udara-campuran akuades dan butanol 4%. Campuran akuades dan butanol 4% 

memiliki tegangan permukaan (σ) sebesar 36,50 mN/m. Data yang diambil dan dianalisis 

pada penelitian ini adalah pola aliran yang kemudian menghasilkan peta pola aliran. 

Tujuan dari penelitian mengenai pola aliran misalnya untuk mengetahui nilai koefisien 

konveksi (h) pada suatu transfer kalor dan penurunan tekanan (pressure drop). 

 

2. Metode 

Komponen-komponen pada alat uji penelitian ini adalah bak penampung, pompa air, 

tangki bertekanan, flowmeter cairan, mixer, seksi uji, watertrap, kompresor, kamera, 

flowmeter udara. Secara umum, skema alat penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

terlihat pada Gambar 1. 

Total panjang saluran (pipa) yang digunakan pada peralatan penelitian ini adalah ±1 

m dengan diameter dalam 1,6 mm dan diameter luar 2,6 mm. Panjang seksi uji adalah 

±0,13 m. Bahan yang digunakan adalah kaca transparan. 

Pada penelitian ini, campuran akuades dan butanol 4% yang berasal dari bak 

penampung (A) akan dipompa dengan pompa air (B) dan masuk ke dalam tangki 

bertekanan (C). Tangki bertekanan berfungsi untuk menjaga agar aliran dan suhu cairan 

lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan pompa secara langsung. Setelah campuran 

akuades dan butanol 4% mencapai volum maksimal di dalam tangki bertekanan, udara 

dimasukkan untuk menekan campuran akuades dan butanol keluar dari tangki bertekanan 

menuju flowmeter cairan (D). Sementara itu, udara dialirkan menggunakan kompresor (H) 

melalui watertrap (G) menuju flowmeter udara (M). Pada flowmeter, udara-campuran 

akuades dan butanol 4% diatur debitnya untuk mendapatkan JG dan JL tertentu. Secara 

bersamaan udara-campuran akuades dan butanol 4% akan keluar dari flowmeter menuju 

mixer (E). Di mixer terjadi percampuran udara-campuran akuades dan butanol 4% dan 

keduanya mengalir melalui pipa melewati seksi uji (F) untuk diambil gambarnya. 

Pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera (memiliki kecepatan 60 fps) 

(I) dengan lensa makro dan bantuan lampu LED warna putih sebagai media penerangan 

yang terletak pada seksi uji untuk menghasilkan gambar yang jelas. Pengambilan gambar 

tersebut adalah proses pengambilan data pola aliran. Selanjutnya udara-campuran akuades 

dan butanol 4% tersebut akan keluar dari pipa melewati separator untuk memisahkan 

keduanya. Dari separator campuran akuades dan butanol 4% akan kembali ke tangki 

penampungan, sementara udara akan dibuang ke lingkungan. 
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Gambar 1. Skema alat penelitian 

 

Fluida kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah udara, akuades, dan butanol. 

Pada suhu 25
o
C dan tekanan 1 atm, campuran akuades dan butanol 4% memiliki tegangan 

permukaan (σ) sebesar 36,50 mN/m. Kecepatan superfisial gas divariasikan pada rentang 

0,066 - 66 m/s dan dan kecepatan superfisial cairan pada rentang 0,033 – 4,935 m/s. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian pola aliran pada saluran mini horisontal ini didapatkan beberapa pola 

aliran, yaitu plug, bubbly, slug annular, annular, dan churn. Pola aliran plug teramati pada 

JG rendah (0,066-0,423 m/s) dan JL rendah hingga sedang (0,033-0,879 m/s). Pola aliran 

plug merupakan pola aliran dimana fase gas berbentuk menyerupai peluru dan mengalir di 

antara cairan. Plug seringkali disebut sebagai elongated bubble karena merupakan pola 

aliran bubbly yang bentuknya memanjang. Pola aliran plug pada penelitian ini terlihat pada 

Gambar 1. Pola selanjutnya yang teramati adalah bubbly yang terlihat pada Gambar 2. 

Aliran bubbly terjadi pada JG rendah (0,066-0,116 m/s) dan JL sedang hingga tinggi (0,879-

1,493 m/s). Pola aliran ini didominasi oleh fase cair. Pola ketiga yang teramati adalah slug 

annular, yang terjadi pada JG sedang (0,871-9,62 m/s) dan JL rendah hingga sedang (0,033-

0,539 m/s). Pola aliran slug annular merupakan peralihan dari plug ke annular. Pada slug 

annular terbentuk liquid neck yang disebabkan oleh terbentuknya gelombang pada garis 

interface akibat tegangan geser dan viskositas. Pola aliran slug annular pada penelitian ini 

terlihat pada Gambar 3. Selanjutnya adalah pola aliran annular, yang terjadi pada JG 

sedang hingga tinggi (22,26-66 m/s) dan JL rendah hingga sedang (0,033-0,232 m/s). Pola 

aliran annular terlihat pada Gambar 4. Pola tersebut adalah pola aliran dimana fase gas 

mengalir di antara lapisan cairan yang mengalir di dinding saluran bagian atas dan bawah. 

Kemudian pola aliran terakhir yang teramati adalah churn, yang terjadi pada JG rendah 

hingga tinggi (0,066-66 m/s) dan JL sedang hingga tinggi (0,232-4,935 m/s). Pola aliran 

churn merupakan pola aliran acak yang terbentuk dari perpanjangan bubbly atau plug yang 

pada ujung ekornya mengalami ketidakstabilan. Pola aliran churn pada penelitian ini 

terlihat pada Gambar 5.  
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Gambar 1. Pola aliran plug                     Gambar 2. Pola aliran bubbly 

               (JG=0,116 m/s; JL=0,539 m/s)                   (JG=0,066 m/s; JL=0,879 m/s)  

 

      
         Gambar 3. Pola aliran slug annular                   Gambar 4. Pola aliran annular 

              (JG=4,238 m/s; JL=0,033 m/s)                        (JG=45,61 m/s; JL=0,033 m/s) 

 

 
Gambar 5. Pola aliran churn 

(JG=1,941 m/s; JL=2,297 m/s) 

 

Peta pola aliran yang didapatkan pada penelitian ini terlihat pada Gambar 6. 

Selanjutnya, peta pola aliran tersebut dibandingkan dengan peta pola aliran beberapa 

peneliti aliran dua-fase di minichannel sebelumnya, yaitu Triplett dkk. [3], Sadatomi dkk. 

[5], dan Chung dan Kawaji [2]. Triplett dkk. [3] meneliti aliran udara-air pada saluran 

sirkular berdiameter 1,45 mm. Sadatomi dkk. [5] meneliti aliran udara-air pada saluran 

sirkular berdiameter 3 mm. Chung dan Kawaji [2] meneliti gas nitrogen-air pada saluran 

sirkular berdiameter 0,53 mm. Ukuran pipa yang digunakan oleh ketiga peneliti bisa 

dikategorikan ke dalam pipa mini [6]. 

 

 
Gambar 6. Peta pola aliran 

Arah aliran Arah aliran 

Arah aliran Arah aliran 

Arah aliran 

Plug gas Plug cairan 
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Perbandingan dengan peta pola aliran Triplett dkk. [3] disajikan pada Gambar 7. 

Pada peta tersebut terlihat perbedaan antara kedua peneliti. Pola aliran bubbly pada 

penelitian Triplett dkk. [3] juga mencakup JL tertinggi, sedangkan pada penelitian ini, titik 

tersebut ditempati oleh pola churn. Hal yang sama juga terjadi pada pola aliran plug. 

Kemudian untuk garis transisi lainnya hanya menunjukkan sedikit pergeseran. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh perbedaan tegangan permukaan fluida cair yang digunakan. 

Fluida yang digunakan pada penelitian ini memiliki tegangan permukaan yang lebih kecil 

daripada fluida yang digunakan oleh Triplett dkk. [3] yang berarti bahwa kohesi antar 

molekul fluidanya lebih lemah. Hal tersebutlah yang diperkirakan menyebabkan 

peningkatan JL berakibat pada bubbly dan plug mengalami ketidakstabilan ekor 

(terdispersi). 

 

 
Gambar 7. Perbandingan peta pola aliran dengan hasil penelitian Triplett dkk.  

 

Peta pola aliran pada penelitian ini selanjutnya dibandingkan dengan peta pola aliran 

oleh Sadatomi dkk. [5]. Pada Gambar 8 terlihat bahwa pola aliran yang teramati dari kedua 

penelitian berbeda. Pada penelitian ini, pola aliran yang teramati adalah plug, bubbly, slug 

annular, annular, dan churn, sedangkan pada penelitian Sadatomi dkk. [5] hanya terlihat 

plug, slug annular, dan annular saja. Kemudian pada Gambar 8 juga terlihat garis transisi 

kedua penelitian yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup 

signifikan. Perbedaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah 

perbedaan tegangan permukaan fluida cair yang digunakan, yang kedua adalah perbedaan 

rentang JL (penelitian Sadatomi dkk. [5] dilakukan pada 0,1<JL<2 m/s). 

 

 
Gambar 8. Perbandingan peta pola aliran dengan hasil penelitian Sadatomi dkk.  
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Selanjutnya, peta pola aliran pada penelitian ini dibandingkan dengan peta pola 

aliran Chung dan Kawaji (2004) yang ditunjukkan pada Gambar 9. Kedua peta terlihat 

menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh perbedaan properti 

fluida yang digunakan. Area pola aliran bubbly kedua peta menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Pada peta pola aliran Chung dan Kawaji (2004) pola aliran bubbly teramati 

pada  JG rendah/sedang dan JL tinggi. 

 

 
Gambar 9. Perbandingan peta pola aliran dengan hasil penelitian Chung dan Kawaji  

 

4. Kesimpulan 

Pada penelitian ini didapatkan beberapa pola aliran, yaitu plug, bubbly, slug annular, 

annular, dan churn. Peta pola aliran yang dihasilkan menunjukkan perbedaan yang cukup 

signifikan dengan peta pola aliran Sadatomi dkk. [5], Chung dan Kawaji [2], namun 

menunjukkan kemiripan dengan peta pola aliran Triplett dkk. [3] kecuali untuk garis 

transisi churn ke bubbly dan plug. Perbedaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh 

perbedaan tegangan permukaan fluida cair yang digunakan. 
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Abstrak 

Pada makalah ini akan diuraikan suatu cara untuk mengendalikan motor penggerak 

mekanisme penggerak pahat pada mesin router NC pada arah sumbu x, sumbu y, dan sumbu z 

secara serempak. Mesin router adalah mesin yang digunakan untuk membuat profil pada 

permukaan kayu dengan tujuan untuk memperbaiki tampilan kayu.Profil permukaan kayu 

dibuat dengan cara mengumpankan pahat yang berputar pada permukaan kayu. Lintasan 

pahat pada permukaan kayu akan menentukan bentuk profil pada permukaan kayu. Agar pahat 

dapat membuat lintasan sesuai yang diinginkan, diperlukan suatu pengaturan gerak pahat 

pada arah sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Pahat mesin router ditempatkan pada suatu 

pemegang pahat yang dapat bergerak pada arah sumbu z. Pemegang pahat tersebut diletakkan 

pada suatu penopang yang dapat bergerak pada arah sumbu x. Penopang ini selanjutnya 

diletakkan pada suatu konstruksi tiang yang dapat bergerak pada arah sumbu y. Masing-

masing mekanisme gerak pada ketiga sumbu tersebut digerakkan oleh satu motor stepper atau 

motor servo. Pengaturan gerak motor stepper atau motor servo dilakukan dengan cara 

mengatur jumlah pulsa dan frekwensi pulsa pada masing-masing driver motor stepper atau 

motor servo. Jumlah pulsa dan frekwensi pulsa diatur oleh suatu mikrokontroller. 

Mikrokontroller menerima data berupa jumlah pulsa dan frekwensi pulsa dari komputer 

melalui komunikasi serial. Jumlah pulsa maupun frekwensi pulsa ditentukan berdasarkan 

koordinat yang harus dicapai oleh pahat dan kecepatan pahat yang diinginkan untuk mencapai 

koordinat tersebut. 

 

Kata kunci: motor stepper, motor servo, mikrokontroller, komputer 

 

PENDAHULUAN 

Mesin router adalah mesin yang digunakan untuk membuat ukiran kayu. Alat utama 

yang digunakan pada mesin router adalah pisau yang bentuknya mirip dengan mata bor. 

Pisau tersebut akan berputar dengan kecepatan tinggi dan memakan kayu hingga terbentuk 

profil lekukan yang diinginkan. Salah satu contoh mesin router NC dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Dari Gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa pahat pada mesin router digerakkan naik 

turun (arah sumbu-z) oleh satu motor penggerak. Konstruksi spindel dan pemegang pahat 

digerakkan ke kanan atau ke kiri (arah sumbu-x) oleh satu motor penggerak. Meja mesin 

router digerakkan ke depan atau ke belakang (arah sumbu-y) oleh satu motor penggerak. 

 Jenis motor listrik yang biasanya digunakan untuk menggerakkan ketiga mekanisme 

yang telah disebutkan sebelumnya adalah motor stepper atau motor servo. Kedua jenis 

motor tersebut dipilih karena motor jenis ini jumlah putaran dan kecepatan putarnya dapat 

diatur dengan mudah. Motor stepper biasanya digunakan untuk meggerakkan mekanisme-

mekanisme yang tidak memerlukan daya yang besar. Motor servo biasanya digunakan 

untuk menggerakkan mekanisme-mekanisme yang memerlukan daya yang besar. 

 

mailto:rachmad_hartono@yahoo.com
mailto:sugih.sugiharto@gmail.com
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Gambar 1. Mesin router NC 

 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

Agar diperoleh profil ukiran kayu yang diinginkan, pahat mesin router harus dapat 

digerakkan pada suatu lintasan tertentu pada permukaan kayu. Agar pahat dapat bergerak 

membentuk suatu lintasan berupa kurva, ketiga motor penggerak sumbu mesin router harus 

berputar secara serempak dengan kecepatan putar yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk 

lintasan yang diinginkan. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem kendali yang dapat 

mengatur kecepatan masing-masing motor penggerak ketiga sumbu mesin router secara 

serempak. Secara garis besar skematis pengedalian ketiga motor penggerak ketiga sumbu 

mesin router dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Skematis sistem kendali ketiga motor pengerrak sumbu-sumbu mesin router 

 

Data gerakan pahat berupa posisi (koordinat x, koordinat y, koordinat z) dan 

kecepatan dituliskan pada komputer. Komputer akan mengirimkan data tersebut ke 

mikrokontroller melalui komunikasi serial. Berdasarkan data gerakan yang diterima dari 

komputer, mikrokontroller mengatur ketiga gerakan motor penggerak agar pahat dapat 

mencapai posisi yang diinginkan melalui lintasan tertentu. Setelah pahat mencapai posisi 

yang diinginkan, mikrokontroller mengirimkan isyarat ke komputer bahwa mikrokontroller 

telah selesai mengeksekusi data gerakan dan siap untuk menerima data lagi dari komputer. 

 

PENGUMPULAN DATA 

Agar sistem kendali yang direncanakan dapat diwujudkan perlu diketahui terlebih 

dahulu beberapa pengetahuan yang terkait dengan motor stepper, motor servo, 

mikrokontroller, dan komunikasi serial. 

 

1. Motor Stepper 

Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah 

pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

124 

urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkannya diperlukan 

pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. 

Salah satu jenis motor stepper adalah motor stepper variable reluctance. Konstruksi 

motor stepper jenis variable reluctance dapat dilihat pada gambar 3. Jika kumparan A, B, 

C, dan D diberi arus listrik secara bergantian dan berurutan, maka poros motor akan 

mengikuti arah pergantian pemberian arus pada kumparan. 

 

 
Gambar 3. Motor stepper variable reluctance 

 

Agar pemberian arus pada kumparan motor stepper dapat dilakukan secara otomatis, 

diperlukan suatu driver yang dapat mengubah suatu perubahan sinyal menjadi pergeseran 

nilai output pada kumparan-kumparan motor stepper. Salah satu jenis driver motor stepper 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

Bila pada kaki clock diberi pulsa secara periodik, maka kondisi high pada kaki 

output akan bergeser dari output A, B, C, D, A dan seterusnya bila kaki dir diberi nilai 

high. Bila kaki dir diberi nilai low dan pada kaki clock diberi pulsa secara periodik, maka 

kondisi high pada kaki output akan bergeser dari output A, D, C, B, A dan seterusnya. 

 

 
Gambar 4. Driver motor stepper 

 

2. Motor Servo 

Motor servo adalah suatu aktuator putar atau aktuator linier yang posisi angularnya 

atau posisi liniernya, kecepatan dan percepatannya dapat dikendalikan secara teliti. Motor 

servo terdiri dari suatu motor listrik AC atau motor listrik DC yang porosnya dihubungkan 

dengan sensor posisi yang berfungsi sebagai umpan balik posisi maupun kecepatan. Motor 

servo dilengkapi dengan pengendali (driver) yang khusus digunakan untuk mengendalikan 

motor servo yang bersangkutan. Salah satu contoh motor servo AC dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Motor servo AC dan drivernya 

 

Driver motor servo mempunyai dua kaki input yaitu kaki PP dan kaki NP. Wiring 

diagram pengendalian motor servo dapat dilihat pada gambar 6. Bila kaki PP dan SG 

disambung dan diputus secara kontinyu, maka poros motor servo akan berputar clock wise. 

Bila kaki NP dan SG disambung dan diputus secara kontinyu, maka poros motor servo 

akan berputar counter clock wise. 

 

3. Mikrokontroller ATMega8535 

Mikrokontroler merupakan perangkat elektronika yang didalamnya terdapat 

rangkaian kontrol, mikroprosesor, memori, dan input atau output. Mikrokontroler dapat 

diprogram menggunakan berbagai macam bahasa pemograman. Bahasa pemrograman 

yang biasa digunakan untuk memprogram mikrokontroler diantaranya adalah bahasa 

assembler, bahasa C, bahasa basic dan lain-lain. 

 

 
Gambar 6. Wiring diagram pengendalian motor servo 

Salah satu jenis mikrokontroler yang banyak digunakan untuk aplikasi kontrol adalah 

ATMega 8535. ATMega 8535 merupakan salah satu mikrokontroler keluaran Atmel. 

Atmel adalah salah satu vendor yang bergerak dibidang mikroelektrika. ATMega 8535 

memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan untuk aplikasi kontrol. Sekema dan bentuk 

mikrokontroler ATMega 8535 dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

Gambar 7. Skematis dan bentuk mikrokontroler ATMega8535 
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Mikrokontroller ATMega8535 mempunyai 32 kaki I/O, kemampuan berkomunikasi 

serial, dan mempunyai fasilitas timer. Kaki I/O dapat digunakan sebagai penghubung 

antara komponen di dalam sistem dengan piranti di luar sistem. Komunikasi serial 

diguakan untuk mentransfer data secara serial. Fasilitas timer merupakan suatu 

kemampuan pada mikrokontroller untuk mengeksekusi fungsi tertentu setiap selang waktu 

tertentu ketika timer yang bersangkutan diaktifkan.  

 

ANALISIS 

Untuk memudahkan proses pengendalian pada motor servo perlu dibuat rangkaian 

tambahan agar pengendalian motor servo melalui kaki PP atau NP dapat diubah menjadi 

pengendalian melalui kaki dir dan clock. Rangkaian untuk mengubah cara pengendalian 

melalui kaki PP atau NP menjadi dir dan clock dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Rangkaian pengubah kendali PP/NP menjadi dir-clock 

Pada pembahasan kali ini, kaki dir untuk motor pengerak sumbu-x dihubungkan 

dengan PORTC.1, kaki dir untuk motor pengerak sumbu-y dihubungkan dengan PORTC.3, 

dan kaki dir untuk motor pengerak sumbu-z dihubungkan dengan PORTC.5. Kaki clock 

untuk motor penggerak sumbu-x dihubungkan dengan PORTC.0, kaki clock untuk motor 

penggerak sumbu-y dihubungkan dengan PORTC.2, dan kaki clock untuk motor 

penggerak sumbu-z dihubungkan dengan PORTC.4. 

Pengaturan jumlah clock dan interval antar clock dilakukan pada fungsi timer. Timer 

mikrokontroller diatur bekerja setiap selang waktu 10 µs. Fungsi timer untuk mengatur 

jumlah clock dan interval clock dapat dilihat pada tabel 1. 

Fungsi pada tabel dikerjakan setiap selang waktu 10 µs. Baris-baris fungsi yang 

teletak di antara //awal pengaturan motor 1 dan //akhir pengaturan motor 1 dikerjakan jika 

nilai a0=1. Baris-baris fungsi yang teletak di antara //awal pengaturan motor 2 dan //akhir 

pengaturan motor 2 dikerjakan jika nilai b0=1. Ketika a0=1 nilai a1 selalu bertambah atu 

setiap kali fungsi timer dikerjakan dan nilai a1 berulang ketika lebih dari 2*a2. PORTC.0 

bernilai low selama setengan siklus nilai a1 dan bernilai high selama setengah sikulus a1. 

Setiap satu siklus nilai a4 ditambah satu. Ketika nilai a4 lebih dari atau sama dengan a5 

nilai a0 dijadikan nol, sehingga siklus pengaturan motor 1 berhenti. Pada saat itu pula nilai 

a6 diubah menjadi satu. 

Logika pengaturan motor 2 serupa dengan logika pengaturan motor 1. Logika 

pengaturan motor yang lain (motor 3, 4, dan seterusnya) juga serupa dengan logika 

pengaturan motor 1. Mikrokontroller akan mengirim isyarat ke komputer (putchar(1)) jika 
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nilai a6 dan b6 sama dengan satu. Nilai a6 dan b6 sama dengan satu jika semua motor telah 

selesai bergerak sesuai dengan jumlah putaran yang telah ditentukan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk motor 1 interval siklus ditentukan 

oleh nilai a2 dan jumlah siklus ditentukan oleh nilai a5. Untuk motor 2 inteval siklus 

ditentukan oleh nilai b2 dan jumlah siklus ditentukan oleh nilai b5. Arah putaran motor, 

nilai interval siklus, dan jumlah siklus ditentukan pada progam utama berdasarkan nilai-

nilai yang diterima dari komputer melalui komunikasi serial. 

Komputer mengirimkan data ke mikrokontroller melalui komunikasi serial dengan 

kapasitas data 8 bit. Oleh karenanya untuk mengirimkan data yang nilainya lebih dari 255 

dilakukan  dua  kali  pengiriman.  Data  pertama  merupakan nilai hasil bagi antara data 

dengan bilangan 255, sedangkan data kedua merupakan nilai sisa bagi antara data dengan 

bilangan 255. 

 

Tabel 1. Fungsi untuk mengatur jumlah clock dan interval clock 
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) 

{ 

TCNT0=0x05; 

TCNT0=0x05; 

    if(a0==1){***//awal pengaturan motor 1 

       a1=a1+1; 

       if(a1>=2*a2) { 

         a1=0;    

         a4=a4+1; 

                    } 

       if(a1<=a2) PORTC.0=0; 

       else PORTC.0=1;    

       if(a4>=a5){ 

              a0=0;  

              a4=0;  

              a6=1; 

       }   

    } *** //akhir pengaturan motor 1 

    if(b0==1){***  //awal pengaturan motor 2 

       b1=b1+1; 

       if(b1>=2*b2){ 

         b1=0; 

         b4=b4+1;  

       }          

       if(b1<=b2) PORTC.2=0; 

       else PORTC.2=1; 

       if(b4>=b5){ 

          b0=0; 

          b4=0; 

          b6=1; 

       } 

    } *** //akhir pengaturan motor 2 

   if(a6==1)&&(b6==1){   

     putchar(1); 

     a6=0; 

     b6=0; 

   }  

} 

 

Data gerakan untuk setiap motor terdiri dari arah putaran motor, jumlah siklus, dan 

interval antar siklus. Karena nilai jumlah siklus dapat lebih dari 255, jumlah siklus 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

128 

dikirimkan dalam dua kali pengiriman. Dengan demikian data gerakan untuk setiap motor 

dikirimkan dalam empat kali pengiriman.  

Urutan pengiriman data untuk setiap motor dimulai dari pengiriman arah putaran 

motor, nilai hasil bagi jumlah siklus, nilai sisa bagi jumlah siklus, dan diakhiri dengan nilai 

interval antar siklus. Program utama di mikrokontroller untuk menangani penerimaan data 

gerakan untuk pengaturan dua buah motor penggerak dapat dilihat pada tabel 2. 

Setiap kali mikrokontroller menerima data (z=getchar()) variabel hitung ditambah 

satu. Dengan demikian variabel hitung dapat digunakan sebagai pedoman data ke berapa 

yang sedang diterima oleh mikrokontroller. Setiap data yang diterima, kemudian 

dipindahkan ke variabel x1 sampai dengan x8. Ketika data yang diterima mikrokontroller 

jumlahnya sama dengan 8 data tersebut kemudian diolah. Data yang harus diolah adalah x2 

dan x3 untuk dijadikan a5 dan x6 an x7 untuk dijadikan b5. Setelah data tersebut diolah 

nilai a0 dan b0 diubah menjadi satu agar pengendalian motor 1 dan motor 2 dapat 

dilaksanakan. 

 

Tabel 2. Program penerimaan data 
while (1) 

      { 

      // Place your code here 

         z=getchar();  

         hitung=hitung+1; 

         if(hitung==1) x1=z; 

         if(hitung==2) x2=z;  

         if(hitung==3) x3=z; 

         if(hitung==4) x4=z; 

         if(hitung==5) x5=z; 

         if(hitung==6) x6=z; 

         if(hitung==7) x7=z; 

         if(hitung==8)  

         {          

            hitung=0;     

            x8=z; 

            a5=255*x2+x3; 

            b5=255*x6+x7; 

            a2=x4; 

            b2=x8; 

            if(x1==0) PORTC.1=0; 

            else PORTC.1=1; 

            if(x5==0) PORTC.3=0; 

            else PORTC.3=1; 

            a0=1;  

            b0=1; 

         }          

      } 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa satu buah 

mikrokontroller ATMega8535 dapat digunakan untuk mengendalikan dua buah motor 

stepper atau motor servo secara serempak. Pengendalian tiga buah atau lebih motor stepper 

atau motor servo menggunakan logika pemrograman yang sama. Data gerakan masing-

masing motor disimpan di alam komputer. Data gerakan yang disimpan di komputer 

dikirimkan ke mikrokontroller satu per satu setiap kali mikrokontroller mengirimkan sinyal 
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ke komputer yang menandakan bahwa mikrokontroller telah selesai mengeksekusi gerakan 

dan siap untuk menerima data berikutnya dari komputer. 
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Abstrak 

Mesin filament winding ini dirancang untuk membuat tabung bejanatekan yang dililit komposit 

(composite overwrapped pressure vessel, COPV). Disebut mesin filamen winding sederhana, 

Karena hanya memiliki gerak longitudinal, dan memanfaatkan gerakan rotasi spindle mesin 

bubu tuntuk gerakan rotasi mandrel. Mesin yang didisain memiliki panjang satu meter serta 

tinggi 70 cm, menggunakan mekanisme ulir daya, untuk gerakan longitudinal, yang digerakkan 

oleh sebuah motor stepper. Sebuah mikrokontrol digunakan untuk mengendalikan motor 

tersebut agar dijamin gerakannya sesuai dengan yang dikehendaki. Kombinasi gerakan rotasi 

mandrel dangerakan longitudinal mata pembagi filamen akan membentuk motif filamen 

winding yang beragam. Namun sementara ini mesin baru deprogram untuk memlilit dengan 

sudut mendekati nol derajat (circumferential winding). 

 

Kata kunci: mesin filamen winding, COPV, komposit, tabung, bejana tekan. 

 
1. Pendahuluan 

Sumber energy fosil baik cair maupun gas, makin lama makin langka dan makin mahal. 

Salah satu alternaif penggantinya adalah biogas, tetapi biogas memiliki nilai energi yang lebih kecil 

dibandingkan dengan LPG,  untuk volume  yang  sama. Agar efisien dalam penyimpanan dan 

transportasi, maka biogas harus dimampatkan sampai 200 bar. Timbul masalah, jika kita membuat 

tabung biogas dengan  model LPG,  misalkan tabung LPG 3 kg, maka tabung  yang digunakan 

harus berpuluh kali lipat tebalnya. Artinya tabung gas akan jauh lebih berat sehingga tidak efisien 

serta kurang ekonomis untuk digunakan di rumahtangga. 

Salah satu alternatifnya adalah mendisain tabung yang mampu menahan tekanan tinggi, tapi 

memiliki massa yang ringan. Para ilmuwan berhasil membuat tabung logam yang dililit komposit, 

serat berfungsi untuk menahan kebocoran gas, sedangkan komposit memiliki peran menahan 

tekanan gas. Tipe tabung ini dikenal dengan COPV (composite overwrapped pressure vessel), salah 

satu kelemahannya adalah harga yang tinggi. Salah satu factor yang membuat harga COPV cukup 

tinggiadalah biaya investasi mesin yang cukup tinggi. Untukmengurangi biaya investasi, maka 

mesin filamen winding sederhana dengan memanfaatkan mesin bubut yang ada dapat digunakan 

sebagai salah satu solusi. 

 

2. Filamen winding 

Kalau diartikan kedalam Bahasa Indonesia, filament itu artinya pita kecil atau tali 

pipih kecil, sedangkan winding berarti pelilitan/penggulungan. Proses ini umumnya 

digunakanuntuk membuat komponen dari komposit yang  berbentuk silinder atau oval. 

Prinsip kerjanya, serat/benang dilumuri dengan resin, dengan cara melewatkan serat ke 

dalam bak yang berisi resin, kemudian dilakukan proses pelilitan mandrel yang berputar. 

Pelilitan dilakukan secarabertahap dan tersusun serat demi serat mengikuti gerak translasi 

ke kanan dan ke kiri mata pembagi (bak resin), sampai semua permukaan mandrel tertutupi 

oleh serat/benang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah. 

Salah satu pola/corak pelilitan yang paling sederhana adalah pola pelilitan keliling 

(Circumferential Winding). Sebenarnya circumferential winding adalah heliks sudut tinggi 

berliku yang mendekati sudut 90 derajat. Setiap satu putaran penuh mandrel, serat harus 

bergeser kearah longitudinal sejajar sumbu mandrel, sebesar lebar filamen atau sebesar 

diameter benang. Skematis proses circumferensial winding ditunjukkan oleh gambar 2.2. 
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Gambar 2.1. Skematis proses kerjamesin 

filament winding 

 
Gambar 2.2. Circumferential winding 

 

3. Disain 

Disain mesin filamen winding ini dimulai dengan menentukan kriteria disain, sebagai 

berikut: 

 Jenis pola filament winding         : circumferential winding 

 Panjang maksimal mandrel          : 1 meter 

 Tinggi mesin filament  winding  : 1 meter 

 Konstruksi                                   : sesederhana mungkin 

 Biaya                                           : ekonomis 

 

Selanjutnya proses disain, mengikuti diagram alir di bawah ini: 

 

 
Gambar 3.1. Diagram alir proses disain 
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Dalam disain mesin ini, kita membuat beberapa alternatif  disain, kemudian kita pilih 

berdasarkan criteria yang sudah ditetapkan. 

Dalam detail disain, ada beberapa hal yang penting: 

a. Pemilihan jenis transmisi untuk mengubah putaran motor menjadi gerak translasi, 

dipilih system ulir daya dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kepraktisan. 

b. Penentuan daya motor, besarnya daya motor ditentukan dari kebutuhan untuk 

menggerakkan bak resin yang massanya tidak lebih dari 1 kg. Dari perhitungan teoritis, 

kita peroleh bahwa daya yang dibutuhkan hanya kurang dari 1 watt. Dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor lain ketersediaan motor di pasaran, maka dipilih 

motor dengan daya 9 watt. 

c. Untuk system kendali, dipilih system kendali menggunakan mikro kontroler yang 

banyak dijual dipasaran, yang penting adalah bahwa gerakan longitudinal mesin ini 

harus dapat menyesuaikan atau diseting sesuai putaran spindle mesin bubut yang 

dipilih. 

 

Dari proses disain di atas, dihasilkan desain di bawah ini. 

 
Gambar 3.1. Gambar 2D disain mesin filament winding 

 

 
Gambar 3.2 Gambar 3D disain mesin filament winding 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

 

133 

Dengan proses fabrikasi yang sederhana, direalisasikan mesin filament winding 

seperti gambar berikut: 

 

 
Gambar 3.3 Mesin filament winding sederhana 

 

Dari hasil pengujian sederhana, menunjukkan bahwa mesin ini dapat berfungsi 

dengan baik. Contoh hasil pengujian dengan putaran spindle mesin bubut sebesar 25 rpm 

untuk gerakan 2 siklus, ke kiri dan ke kanan menggunakan mandrel paralon 4 inchi, 

ditunjukkan oleh gambar 3.4. 

 

 
Gambar 3.4 Hasil pelilitan oleh mesin filament winding 

 

4. Kesimpulan 

Dari hasil perancangan mesin filament winding maka didapat data atau spesifikasi 

mesin seperti pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.1. Spesifikasi mesin filament winding 

Spesifikasi Mesin Filament Winding 

Dimensi Mesin Panjang    = 1228 mm 

Lebar        = 300 mm 

Tinggi      = 1030 mm 

Jenis Penggerak Motor Stepper Dc 

Putaran   = 25 rpm 

Daya       = 9 Watt 

Sistem trasnmisi Jenis       = Ulir Daya 

Diameter ulir daya = 20 mm 

Pitch        = 3 mm 

Panjang   = 1050 mm 

Sistem Penggulungan Panjang maksimal mandrel = 1000 mm 

Diameter mandrel    = 500 mm 

Mikro kontroler Arduino uno 

Biaya pembuatan mesin filament winding ini sebesar Rp.3.429.000. 
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Abstrak 

Nanopartikel Zn0,80Mn0,20O telah berhasil disintesis menggunakan metode kopresipitasi pada 

suhu rendah menggunakan serbuk zinc acetate dihydrate, serbuk manganese (II) acetate 

tetrahydrate, larutan HCl 37%, dan larutan NH4OH 25% sebagai bahan-bahan awal. Tujuan 

penelitian adalah mengetahui karakteristik energi gap dan sifat magnetik nanopartikel ZnO 

akibat doping mangan 20%. Karakterisasi energi gap dilakukan dengan menggunakan Ultra 

Violet – Visible Spectrophotometer 1601 Shimadzu dan karakterisasi kemagnetan dilakukan 

menggunakan Vibrating Sample Magnetometer (VSM, tipe Oxford VSM1.2H). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nanopartikel Zn0,80Mn0,20O mempunyai energi gap sebesar 3,49 eV dan 

bersifat paramagnetik. 

 

Kata kunci: nanopartikel, Zn0,80Mn0,20O, energi gap, sifat magnetik 

 

1. Pendahuluan 

Hingga saat ini perhatian besar penelitian diberikan kepada nanopartikel magnetik. 

Tertariknya para peneliti pada kajian nanopartikel magnetik dikarenakan nanopartikel 

magnetik mempunyai sifat fisis dan sifat kimia yang dimilikinya berbeda dengan sifat 

material bulknya. Perbedaan sifat fisis dan sifat kimia ini terkait dengan keberadaan efek 

ukuran kuantum pada materialnya [1]. Keunikan dari nanopartikel magnetik terletak pada 

sifat magnet yang dimilikinya.Keunikan yang lain berkaitan dengan kemungkinan untuk 

dapat mengontrol muatan dan spin dari material tersebut [2]. 

Sifat istimewa yang dimiliki oleh nanopartikel magnetik adalah berperilaku sebagai 

superparamagnetik. Perilaku superparamagnetik muncul pada material berorde satu 

domain magnetik. Karena mempunyai ukuran yang kecil maka material tersebut sangat 

reaktif terhadap medan magnet luar, tetapi jika pengaruh medan magnet luar dihilangkan 

maka perilakunya menjadi material paramagnetik [3]. 

Karena beberapa sifat istimema yang dimiliki oleh nanopartikel magnetik, 

menjadikan nanopartikel magnetik memiliki peluang aplikasi yang sangat luas. Dilaporkan 

bahwa nanopartikel magnetik memiliki aplikasi dalam bidang spintronik [4]. Karena sifat 

nanopartikel magnetik yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet luar, biodegradabel, 

biokompatibel dan memiliki gugus fungsional, maka nanopartikel magnetik ini dengan 

mudah dapat dikonjugasi dengan molekul fungsional seperti sel, enzim, antibodi, DNA dan 

RNA [5]. 

Salah satu material nanopartikel magnetik saat ini yang menjadi daya tarik dan 

perhatian besar untuk diteliti oleh para peneliti dunia adalah nanopartikel magnetik 

berbasis ZnO. Dengan celah pita energi 3,37 eV [6] dan energi ikat eksitasi 60 MeV pada 

suhu kamar [7]  material nanopartikel ZnO sangat baik diaplikasikan untuk perangkat optik 

berbasis ultra vioelt dan blue-ray [8]. Pada saat ini material ZnO semakin mendapatkan 

mailto:heru_har@
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perhatian para peneliti di seluruh dunia karena memiliki sifat dan karakter yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai jenis aplikasi yang strategis. Dengan melakukan rekayasa 

pada ukuran partikel dalam skala nanometer, kinerja yang dihasilkannya akan berbeda 

dengan ukuran makroskopik. Banyak artikel yang menjelaskan bahwa nanopartikel ZnO 

memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan ukuran bulk [9].  

Nanopartikel magnetik berbasis ZnO dapat dikembangkan dengan memodifikasi 

material tersebut dengan cara menyisipkan atom dari golongan logam transisi pada posisi 

atom utama dengan perhitungan stoikiometri [10]. Penyisipan atom dari logam transisi 

pada material nanopartikel ZnO banyak dilakukan oleh peneliti guna mengetahui sifat 

material spintronik, pemilihan atom Mangan sebagai dopan berkaitan dengan solubilitas 

yang tinggi ketika disubstitusikan kedalam sistem wurtzite ZnO dibandingkan dengan atom 

logam transisi lain [11]. Solubilitas ini dikaitkan dengan konfigurasi elektron pada orbital 

3d yang dimiliki atom Mangan yaitu hanya terisi setengah penuh. Dari konfigurasi ini juga 

diketahui bahwa atom Mangan mempunyai momen magnet paling tinggi pada series 3d. 

Konfigurasi setengah penuh inipun diduga mempengaruhi interaksi atom Mangan, baik 

dengan atom Mangan yang lain maupun dengan atom tetangga lain yang berdekatan. 

Perbedaan interaksi inilah yang diduga menjadi salah satu pengaruh pembentukan sifat 

magnetik. Selain itu sifat magnetik yang terbentuk dari ZnO doping Mangan diduga sangat 

berpengaruh pada pembawa muatan dan densitas muatan [12]. Disisi lain ion Mn
2+

 

mempunyai jari-jari sebesar 0,83 Å [13], yang besarnya hampir sama dengan jari-jari ion 

Zn
2+

 (0,74 Å) sehingga diharapkan bergabungnya ion Mn
2+ 

ke dalam nanopartikel ZnO 

tidak menimbulkan perubahan yang cukup besar pada ukuran kisi kristal wurtzite 

hexagonal [14], dan celah pita energi dari nanopartikel ZnO dapat diatur dengan 

memberikan variasi konsentrasi doping ion Mn
2+

 kedalam nanopartikel ZnO [15]. 

Review tersebut diatas menjelaskan kondisi sampai saat ini nanopartikel ZnO yang 

menjadi kandidat material Diluted Magnetic Semiconductors (DMS). Sebagian besar 

peneliti telah melakukan penelitian sintesis dan sifat magnetik bahan secara lebih rinci 

dengan menggunakan berbagai metode sintesis, antara lain, kimia basah [16], dan 

kopresipitasi [17]. Metode kopresipitasi merupakan salah satu metode yang mempunyai 

kelebihan dari sisi kemudahan dalam pelaksanaan sintesisnya yaitu dapat dilakukan pada 

suhu rendah. Lebih lanjut, kopresipitasi didapati sebagai metode yang sederhana, rendah 

biaya, dan ramah lingkungan untuk produksi nanopartikel [18]. 

Dalam makalah ini akan dilakukan sintesis nanopartikel (ZnO:Mn) substitusi ion 

Mn
2+

 pada ion Zn
2+

 dengan konsentrasi doping atom Mangan 20%. Fokus utama adalah 

mengidentifikasi teramatinya struktur pita elektronik dan sifat magnetik. 

 

2. Metode 

Sintesisi nanopartikel Zn0,80Mn0,20O dengan metode kopresipitasi. Bahan-bahan awal 

penyusun nanopartikel Zn0,80Mn0,20O ditimbang sesuai dengan komposisi molar senyawa. 

Komposisi molar diubah menjadi perbandingan berat yang disesuaikan dengan keperluan 

karakterisasi. Ketelitian, ketepatan dan kesterilan pada saat proses penimbangan 

merupakan salah satu parameter yang menentukan keberhasilan proses sintesis. 

Serbuk zinc acetate dehydrate dan manganese (II) acetate tetrahydrate dilarutkan 

dalan HCl (molaritas=0,5M), kemudian ditambahkan agen pengendap berupa basa NH4OH 

(molaritas=3M) ke dalam larutan dengan cara meneteskan pelan-pelan larutan NH4OH 

(molaritas=3M) kedalam prekursor hingga dicapai pH larutan sebesar 9 yang menyebabkan 

larutan berwarna bening dan transparan berubah menjadi berwarna putih susu (milky 

solution). Larutan yang berwarna putih susu ini mengindikasikan adanya penumbuhan inti 
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(Zn1-xMnx)(OH)2. Larutan yang berwarna putih susu ini membentuk suatu koloid, dengan 

reaksi kimia sebagai berikut:  

Zn(CH3COO)2.2H2O+Mn(CH3COO)2.4H2O+2HCl         (Zn1-xMnx)Cl2+2CH3COOH  (1) 

(Zn1-xMnx)Cl2+2CH3COOH+2H2O+2NH4OH         (Zn1-xMnx)(OH)2+2NH4Cl+2CH3COOH+H2O  (2) 

Agar reaksi berjalan sempurna maka proses pengadukan dilakukan dalam hot plate 

stirrer selama 6 jam pada temperatur 85
o
C. Selanjutnya (Zn1-xMnx)(OH)2 hasil reaksi akan 

bereaksi dengan molekul air sehingga terbentuk ion (Zn(1-x)Mnx)(OH)4
2- 

yang kemudian 

terbentuk fase Zn(1-x)MnxO dengan persamaan reaksi sebagai berikut: 

(Zn1-xMnx)(OH)2+2H2O            (Zn1-xMnx)(OH)4
2-

+2H
+
                                     (3) 

(Zn1-xMnx)(OH)4
2- 

(Zn1-xMnx)O + H2O + 2OH
- 

(4) 

Selama berlangsungnya proses sintesis, proses pertumbuhan (Zn1-xMnx)O terjadi rmelalui 

mekanisme reaksi antara Zn(CH3CO2)2.2H2O, Mn(CH3CO2)2.4H2O dan NH4OH yang 

menghasilkan (Zn1-xMnx)(OH)2 , NH4Cl, CH3COOH dan H2O. 

Setelah larutan terbentuk dilakukan pencucian dengan aquades berulang-ulang 

sampai bersih dari pengotornya dan penyaringan dengan kertas saring untuk memisahkan 

endapan dari larutannya. Pada proses pencucian akan terbentuk tiga lapisan yaitu bening, 

transparan dan putih susu pada sisi bawah. 

Hasil penyaringan yang telah dicuci dan disaring berulang-ulang berupa serbuk 

basah, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100
o
C selama 3 jam. Proses 

pengeringan ini bertujuan untuk menguapkan dan menghilangkan kandungan air. Hasil 

akhir yang didapatkan adalah berupa serbuk nanopartikel Zn0,80Mn0,20O  berwarna putih 

dan kering.  

Selanjutnya dilakukan proses kalsinasi yaitu proses memanaskan sampel pada 

temperatur tertentu bertujuan untuk menghilangkan impuritas pada sampel. Proses 

kalsinasi ini dilakukan pada temperatur 350
o
C selama 3 jam dan diakhiri dengan 

pendinginan melalui proses furnace cooling. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Untuk karakterisasi optik nanopartikel Zn0,80Mn0,20O digunakan Ultra Violet Visible 

Spectrophotometry 1601 Shimadzu untuk mengetahui spektrum penyerapan nanopartikel. 

Hasil uji Ultra Violet Visible adalah hubungan panjang gelombang (λ) dengan absorbansi. 

Pengujian ini dilakukan dalam rentang panjang gelombang ultra violet 200 nm hingga 800 

nm. Sampel dipadatkan pada sample holder dan diukur dengan menggunakan referensi 

ZnO sebagai base line spektrum. Kemudian spektrum yang diperoleh di analisis dengan 

menggunakan metode Tauc Plot untuk mendapatkan energi gap, sehingga dapat diketahui 

pengaruh dari variasi konsentrasi doping atom Mangan terhadap nilai energi gap dari 

nanopartikel Zn0,80Mn0,20O. 

Keluaran dari Ultra Violet Visible Spectrophotometry berupa nilai absorbansi dengan 

satuan OD (optical density) : 

        
 

 
 

  

     
 (5) 

Sehingga : 

  
          

 
              (6) 

Untuk menentukan energi gap dengan metode Tauc Plot digunakan persamaan: 

     
 

            (7) 

Dimana   adalah konstanta Planck,    frekuensi dengan   
 

 
,   adalah energi gap dan   

adalah konstanta proporsional. Nilai   menunjukkan sifat dari transisi sampel. Kemudian 
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dibuat grafik hubungan antara    dan      
 

 , ditarik garis yang bersinggungan dengan 

titik belok kurva. Nilai    dari sumbu horisontal menunjukkan besarnya energi gap. 

 

Tabel 1. Energi gap dari nanopartikel Zn0,80Mn0,20O 

Nanopartikel Eg (eV) 

ZnO 3,50 

Zn0,80Mn0,20O 3,49 

 

 
Gambar 1. Hasil Uji Vibrating Sample Magnetometer nanopartikel Zn0,80Mn0,20O 

Hasil pengukuran magnetisasi sampel nanopartikel Zn0,80Mn0,20O dengan 

menggunakan Vibrating Sampel Magnetometer berbentuk kurva linier (Gambar 1). Kurva 

linier ini menunjukkan bahwa nanopartikel Zn0,80Mn0,20O tersebut bersifat paramagnetik 

artinya momen magnetik spin menjadi terarah oleh medan magnet luar. Sifat paramagnetik 

ini juga dilaporkan oleh, Hakeem, (2010) dan Sharma, et.al. (2003).  

 

4. Kesimpulan 

Doping atom mangan pada nanopartikel Zn0,80Mn0,20O memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap berkurangnya nilai energi gap. Nanopartikel Zn0,80Mn0,20O 

memperlihatkan sifat paramagnetik artinya momen magnetik spin menjadi terarah oleh 

medan magnet luar.  
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Abstrak 

Pengujian visualisasi pola aliran dan pengukuran perbedaan tekanan  dengan fluida kerosene  

– air melalui pipa dengan  T - Junction dilakukan sebagai alternatif cara untuk meningkatkan 

efisiensi proses pemisahan kedua jenis  fluida tersebut untuk menggantikan fungsi separator 

yang selama ini digunakan. Ketika aliran dua fase mengalir melalui T – Junction terjadi 

distribusi tidak merata terhadap kualitas campuran pada kedua sisi keluar (run dan side arm) 

dari T – Junction. Distribusi tidak merata dari aliran fluida tersebut berdampak pula pada 

parameter lain seperti pola aliran dan perbedaan tekanan pada sisi inlet ke run dan sisi inlet 

ke side arm. Visualisasi pola aliran dan perbedaan tekanan diperoleh dengan mengatur 

kecepatan superfisial dari kedua jenis fluida yaitu kecepatan superfisial kerosene (Jk) dan 

kecepatan superfisial air (Jw). Parameter kecepatan diperoleh dari debit fluida yang diatur 

dengan  bukaan katup dan diukur dengan flowmeter kemudian dibagi dengan luas penampang 

pipa. Pola aliran yang terjadi direkam  dengan CCD camera dan diamati secara visual 

dengan gerakan yang diperlambat dan pengukuran perbedaan tekanan dilakukan 

menggunakan instrumen  DPT dan DSO. Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan bahwa   

untuk pola aliran terdapat tiga jenis pola aliran yang dihasilkan yaitu stratified, three layer 

dan dispersed.  Perbedaan tekanan menurun dengan meningkatnya kecepatan superfisial 

kerosene  pada kecepatan superfisial air konstan. Dengan berubahnya pola aliran terjadi juga 

pergeseran domain frekuensi dan perubahan tinggi amplitudo gelombang.  

 

Kata kunci: pola aliran, perubahan tekanan, kecepatan, kerosene-air, T-Junction 

 

PENDAHULUAN 

T-junction dapat dijumpai pada berbagai aplikasi di dunia industri, seperti pada 

industri pengolahan minyak. Dimana pada proses pengeboran material yang terkandung 

dalam minyak mentah (crude oil) terdiri dari air, gas dan minyak. Ketiga komponen 

tersebut perlu dipisahkan melalui proses pemisahan sehingga dihasilkan minyak bersih 

yang kemudian diteruskan ke storage tank. Separator adalah suatu bejana bertekanan 

(pressure vessel) yang digunakan untuk proses pemisahan. Efektifitas dari sebuah 

separator selain tergantung kepada ukuran yang tepat, juga dipengaruhi dengan peralatan 

dalam yang dipasang untuk memberikan efektifitas pemisahan. Namun di sisi lain 

penggunaan separator selain membutuhkan biaya yang besar dan tempat yang luas,  

ditinjau dari keamanan pengoperasiannya perlu juga diperhitungkan terhadap resiko akan 

terjadinya kebakaran sehingga akan berdampak pada investasi secara keseluruhan. 

Selain itu pada proses pendistribusiannya air dan minyak didistribusikan secara 

bersamaan. Pendistribusian fluida air dan minyak pada produksinya banyak sekali 

menggunakan pipa dengan ukuran yang sangat panjang, dan dengan bentuk sambungan 

yang bervariasi di antaranya T-junction, selain itu  sebagian besar fluidanya mengalir pada 

pipa-pipa saluran tertutup. Permasalahan yang muncul adalah terjadinya gesekan pada 

dinding pipa dan gesekan di antara kedua fluida (interface), terjadinya kapasitas aliran 

yang semakin kecil pada daerah yang jauh dari sumber karena hambatan gesek pada aliran 

yang semakin besar. 
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Dengan berbagai alasan tersebut untuk itu perlu ditemukan suatu cara agar terjadi 

peningkatan efisiensi dalam proses pemisahan terhadap air dan minyak. Salah satu metode 

yang digunakan adalah dengan menggunakan konstruksi perpipaan dengan sambungan–T 

(T Junction) untuk menggantikan fungsi dari separator yang selama ini digunakan.  Ketika 

aliran dua fase mengalir melalui T-junction terjadi distribusi tidak merata terhadap kualitas 

campuran pada kedua sisi keluar (run dan side arm) dari T-junction. Distribusi tidak 

merata dari aliran fluida tersebut berdampak pula pada parameter lain seperti pola aliran 

dan gradien tekanan / penurunan tekanan pada sisi inlet ke run (P12) dan sisi inlet ke side 

arm (P13) 

Penelitian tentang perubahan tekanan pada pipa T-junction dengan fluida air – 

kerosene belum banyak dilakukan sebagaimana halnya penelitian T-junction dengan fluida 

air – udara. Penelitian karakteristik aliran 2 fase yang melalui T-junction terutama 

dikonsentrasikan pada distribusi fase dan penurunan tekanan. Angeli dan Hewitt (1998) 

melakukan eksperimen dengan fluida air-oil yang melalui pipa horisontal dengan melihat 

pengaruh water cut dan kecepatan campuran  terhadap gradien.tekanan pada pipa stainless 

steel dan acrylic. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan bertambahnya water cut 

pada kecepatan superfisial campuran konstan gradient tekanan semakin meningkat. 

Rodriguez dkk (2005) melakukan penelitian terhadap gradient tekanan pada pipa horisontal 

dengan fluida oil mineral-brine pada pipa stainless steel. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dengan betambahnya kecepatan superfisial air maka penurunan tekanan akan 

meningkat pula. Wang dkk (2002) meneliti fluktuasi tekanan aliran 2 fase air udara yang 

melalui T-junction dengan analisa PSD. Reimann dan Seeger (1986) melakukan penelitian 

terhadap penurunan tekanan ΔP13 dan ΔP12 dengan fluida air-udara pada upward dan 

downward T-junction.  

 

METODE PENELITIAN 

Rangkaian peralatan yang digunakan dalam eksperimen ini ditunjukkan pada gambar 

1. Material pipa terbuat dari kaca dengan diameter dalam 1 inc , panjang tiap segmen : pipa 

utama horisontal 3,2 m, pipa side arm 0,6 m, dan pipa run arm 1,5 m.  Fluida kerja adalah 

air  (densitas 998 kg/m
3
 dan viskositas 0,00102 kg/ms) dan kerosene    (densitas 820 kg/m

3
 

dan viskositas 0,00192 kg/ms). Pada tahap awal, kerosene   terlebih dahulu dipompakan 

dari tangki penampungan ke dalam pipa saluran sampai penuh, selanjutnya air dipompakan 

dari tangki penampungan ke dalam pipa saluran sehingga kerosene dan air akan bercampur 

di dalam mixer. Setelah kerosene   dan air bercampur di dalam mixer kemudian laju aliran 

keduanya diatur dengan menggunakan katup dan diukur oleh flow meter dengan nilai 

besaran sesuai dengan matriks tes penelitian pada tabel 1. Aliran campuran kemudian 

mengalir menuju seksi uji. Sebelum pengambilan data dilakukan pengujian terhadap 

instalasi alat ukur dengan cara fluida dialirkan dalam seksi uji kemudian instrumen 

pengukuran diaktifkan, selanjutnya dianalisa terhadap output sinyal yang dihasilkan. 

Pengukuran perbedaan tekanan dilakukan jika kondisi aliran sudah stabil yaitu dengan 

mengaktifkan differential pressure transduser (DPT) dan digital osciloscope (DSO) 

sehingga output sinyal yang berupa tegangan dapat terekam dan selanjutnya sinyal tersebut 

dianalisa dan dikonversi ke dalam satuan tekanan. Campuran kerosene-air yang 

tertampung di tangki penampungan selanjutnya dipisahkan di separator, setelah terpisah 

kerosene  dan air kemudian dimasukkan kembali ke tangki penampungan untuk digunakan 

lagi pada pengambilan data selanjutnya. Proses tersebut dilakukan pada variasi kecepatan 

superfisial kerosene  dengan kecepatan superfisial air konstan. 
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Gambar 1. Skema peralatan penelitian 

 

Tabel 1. Matriks tes penelitian  

Jw 

(m/s) 

Jk 

(m/s) 

0,084 0,109 0,141 0,186 0,204 0,230 0,273 0,290 

0,147 √ √ √ √ √ √ √ √ 

0,208 √ √ √ √ √ √ √ √ 

0,256 √ √ √ √ √ √ √ √ 

0,322 √ √ √ √ √ √ √ √ 

0,389 √ √ √ √ √ √ √ √ 

0,408 √ √ √ √ √ √ √ √ 

0,472 √ √ √ √ √ √ √ √ 

0,521 √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecepatan Kerosene Rendah 

Pola aliran stratified terjadi pada kecepatan superfisial air (Jw) antara 0,147 m/s 

hinggá 0,408 m/s dengan kecepatan superfisial kerosene  rendah (Jk) ≤ 0,109 m/s. Pada 

pola aliran ini terjadi pemisahan sempurna antara kerosene dan air dimana posisi kerosene  

berada di bagian atas dan air di bagian bawah. Perbedaan densitas di antara kedua fluida 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemisahan sempurna terjadi. Pada 

penelitian ini kerosene   memiliki densitas 819 kg/m
3
 dan air memiliki densitas 998 kg/m

3
. 

Pada pola aliran stratified (ST) batas antar fase (interface) tampak bergelombang. Semakin 

meningkat kecepatan superfisial air permukaan batas fase tampak semakin bergelombang, 
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seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa 

semakin meningkat kecepatan superfisial air fluktuasi tekanan semakin besar dan tinggi 

amplitudo tekanan juga meningkat (gambar 2a dan 2b). Namun demikian rata-rata 

perbedaan tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan superfisial air dari 2149,868 

Pa menjadi 1918,556 Pa. Pola aliran stratified pada penelitian Yang dkk (2006) terjadi 

pada kecepatan superfisial air 0,1 m/s dan kecepatan superfisial oil 0,06 m/s, sedangkan 

pada penelitian Angeli dan Hewitt (2000) pola aliran stratified terjadi pada kecepatan 

campuran mencapai 0,6 m/s pada pipa acrylic dan  0,3 m/s pada pipa stainless steel.  

 

 
Gambar 2. Fluktuasi tekanan pada aliran stratified 

 

Kecepatan Kerosene Menengah 

Pola aliran Three layer (3L) dalam penelitian ini terjadi pada kecepatan superfisial 

kerosene    (Jk antara 0,141 hingga 0,23 m/s) dan kecepatan superfisial air bervariasi (Jw 

antara 0,147 sampai 0,408 m/s). Pola aliran three layer terjadi karena daerah dekat dinding 

pipa pada lapisan kerosene  relatif terpengaruh oleh tegangan geser yang terjadi dimana 

fluida dengan kecepatan lebih rendah cenderung menyebar/pecah membentuk butiran-

butiran berukuran besar akibat tegangan geser. dan membentuk lapisan baru di antara 

lapisan air dan kerosene. Semakin meningkatnya kecepatan superfisial air menyebabkan 

butiran-butiran kerosene  berubah menjadi butiran berukuran kecil dan terdistribusi pada 

daerah batas fase dan membentuk lapisan campuran di antara lapisan air dan kerosene. 

Dengan meningkatnya kecepatan superfisial air terjadi peningkatan fluktuasi tekanan dan 

frekuensi tampilan gelombang juga meningkat. Terjadi penurunan nilai rata-rata tekanan 

dengan meningkatnya kecepatan superfisial air pada kecepatan kerosene konstan yaitu dari 

2135,218 Pa menjadi 1820,055 Pa (gambar.3). Pada penelitian Yang dkk (2006) pola aliran 

three layer terjadi pada kecepatan superfisial air mencapai 0,15 m/s dan kecepatan 

superfisial oil mencapai 0,2 m/s, sedangkan pada penelitian Angeli dan Hewitt (2000) pola 

aliran Three layer terjadi pada kecepatan superfisial campuran antara 0,7 – 1,3 m/s pada 

pipa stainless steel dan  antara 0,9 – 1,7 m/s pada pipa acrylic. 
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Gambar 3. Fluktuasi tekanan pada aliran three layer 

 

Kecepatan Kerosene Tinggi 

Pola aliran Dispersed terdiri dari dispersed water in oil (Dw/o), dispersed oil in 

water (Do/w) dan Fully dispersed (D). Pola aliran dispersed terjadi pada kecepatan 

superfisial kerosene (Jk ≥ 0,273 m/s) dan di semua kecepatan superfisial air (Jw antara 

0,147 – 0,521 m/s). Pola aliran dispersed oil in water (Do/w)  terjadi jika kecepatan 

superfisial air lebih tinggi daripada kecepatan superfisial kerosene sehingga kerosene  

cenderung menyebar karena pengaruh tegangan geser dan membentuk lapisan campuran di 

bagian atas sedangkan air bergerak secara kontinyu di bagian bawah. Demikian pula 

sebaliknya pola aliran dispersed water in oil (Dw/o) terjadi jika kecepatan superfisial 

kerosene lebih tinggi daripada kecepatan superfisial air, sehingga karena pengaruh 

tegangan geser lapisan air cenderung menyebar dan membentuk lapisan campuran di 

bagian bawah, sedangkan lapisan kerosene bergerak secara kontinyu di bagian atas. 

Pembentukan pola aliran dispersed diawali dengan terjadinya pola aliran three layer, 

dimana karena meningkatnya salah satu kecepatan superfisial fluida akan mengakibatkan 

meningkatnya tegangan geser sehingga berpengaruh terhadap semakin meluasnya daerah 

campuran (mixed) dan akhirnya terbentuk pola aliran dispersed. 

Selanjutnya pada pola aliran  fully dispersed tampak bahwa kedua fluida bercampur 

secara merata, ini terjadi karena kecepatan superfisial air dan kerosene tidak memiliki 

perbedaan yang cukup besar.  Dari gambar 4 terlihat bahwa semakin meningkat kecepatan 

superfisial air fluktuasi tekanan cenderung lebih stabil dan terdapat satu fluktuasi dominan. 

Seperti halnya pada pola aliran stratified dan three layer terjadi penurunan nilai rata-rata 

tekanan dengan meningkatnya kecepatan superfisial air dari 2120, 568 Pa menjadi 

1683,966 Pa.. Pada penelitian Yang dkk (2006) pola aliran dispersed terjadi pada 

kecepatan superfisial air mencapai 0,6 m/s dan kecepatan superfisial oil mencapai 1,0 m/s. 

Sedangkan pada penelitian Angeli dan Hewitt (2000) pola aliran dispersed terjadi pada 

kecepatan superfisial campuran diatas 1,3 m/s pada pipa stainless steel dan 1,7 m/s pada 

pipa acrylic.  
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Gambar 4. Fluktuasi tekanan pada aliran dispersed 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada pola aliran yang sama dengan meningkatnya kecepatan superfisial air terjadi 

penurunan nilai rata-rata tekanan, dan terjadi fluktuasi tekanan lebih stabil pada pola 

aliran stratified dan dispersed, namun pada pola aliran three layer fluktuasi tekanannya 

meningkat. 

2. Terjadi perubahan jumlah gelombang dan tinggi amplitudo dari signal tekanan pada 

pola aliran yang sama dan hal ini juga berlaku  jika pola aliran berubah. 

3. Terjadi perubahan pola aliran dengan memvariasikan kecepatan superfisial air pada 

kecepatan superfisial kerosene  konstan  
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Abstrak 

Peningkatan produktivitas memerlukan mesin dengan kecepatan tinggi. Oleh karena tuntutan 

kecepatan operasi yang tinggi tersebut maka beberapa bagian mesin dibuat seringan mungkin 

untuk mengurangi pengaruh inersia. Namun, sebagai akibatnya bagian mesin tersebut tidak 

lagi kaku dan cenderung mengalami deformasi elastik selama pengoperasiannya. Kehadiran 

deformasi ini mengakibatkan parameter kekakuan batang berubah terhadap posisi. Mekanisme 

dengan parameter dinamik yang berubah terhadap waktu (time-varying parameter) 

mempunyai fenomena ketidakstabilan parametrik. Ciri ketidakstabilan ini adalah kemungkinan 

ketidakstabilan muncul pada berbagai pita frekuensi, bahkan pada frekuensi jauh dibawah 

frekuensi pribadi ekivalen. Penelitian ini meninjau perilaku dinamik batang hubung elastik 

pada model perangkat uji mekanisme empat batang dengan lebih menekankan pada variasi 

respon getar batang hubung akibat perubahan radius, R dan kecepatan putar engkol, ω. 

Amplitudo respon getar diukur melalui regangan dengan menggunakan strain gage. Dalam 

pengujian diukur nilai regangan, ε pada titik tengah permukaan atas dan bawah dari batang 

hubung elastik aluminium. Metode yang dilakukan adalah mengolah data dengan metode 

Curve-Fitting Tool GUI pada perangkat lunak Matlab. Data yang didapat dari pengujian 

ekperimental tersebut digunakan pada penelitian ini dengan melakukan simulasi dan analisis 

menggunakan perangkat lunak MSC.visualNastran. Hasil yang didapat simulasi tersebut 

menunjukkan terjadinya fenomena perulangan bentuk kurva yang unik pada grafik regangan 

vs waktu serta frekuensi resonansi subharmonis pada grafik regangan vs kecepatan putar 

engkol. Fenomena ini juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti oleh 

Farhang dan Schwab pada mekanisme slider-crank. Frekuensi dominan respon getar disajikan 

pada grafik domain frekuensi. Dari grafik regangan terhadap satu kali perioda engkol secara 

simulasi dapat dilihat variasi regangan pada permukaan atas dan bawah batang hubung pada 

berbagai radius dan kecepatan putar engkol. Secara umum dari hasil analisis secara simulasi 

memberikan gambaran tentang respon regangan yang menunjukkan kenaikan regangan 

terhadap kecepatan putar yang konsisten (monotonic).  

 

Kata kunci: regangan, radius dan kecepatan putar engkol, metode curve-fitting dan simulasi. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam engineering, analisis dinamik mesin atau sistem dengan banyak komponen 

dimana seluruh komponen tersebut dianggap kaku, sudah dapat dilakukan dengan mudah. 

Akan tetapi dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas diperlukan mesin dengan 

kecepatan tinggi. Untuk itu, beberapa komponen mesin dibuat seringan mungkin agar efek 

inersianya berkurang.  Dampak dari pengurangan gaya inersia ini mengakibatkan struktur 

yang lebih mudah terdeformasi. Elemen yang terdeformasi ini akan mengakibatkan analisis 

kinematika dan dinamik menjadi lebih kompleks. Elemen elastik akan berubah parameter 

dinamiknya dengan perubahan posisi sehingga karakteristik dinamik sistem juga berubah. 

Sebagai konsekuensi kekakuan batang yang berubah terhadap posisi, perilaku 

dinamik batang elastik diatur oleh persamaan differensial parsial nonlinier dengan 

koefisien yang berubah-waktu (time-varying). Salah satu ciri sistem yang mempunyai 

persamaan gerak dengan koefisien berubah-waktu adalah ketidakstabilan parametrik yang 

terjadi pada berbagai pita frekuensi, seperti dijelaskan oleh Richards
[1]

. Beberapa penelitian 

mengenai hal ini telah banyak dilakukan, misalnya Farhang
[2]

 melakukan analisis terhadap 
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mekanisme batang torak dengan batang penghubung dan poros engkol fleksibel. 

Mahyuddin
[3]

 mengkaji secara analitis dan eksperimental respon dinamik dan 

ketidakstabilan parametrik pada mekanisme Cam-Follower dengan poros fleksibel dan 

Schwab
[4]

 menganalisis respon dinamik mekanisme elastik. Pengaruh panjang engkol 

terhadap sifat dinamik batang hubung elastik dilakukan oleh Chen
[5]

. 

Kaji teoritik yang menyelidiki pengaruh beberapa parameter terhadap ketidakstabilan 

parametrik mekanisme empat batang dengan batang penghubung fleksibel telah dilakukan 

oleh Huda dan Mahyuddin
[6]

 serta Huda
[7]

. Melalui kaji teoritik tersebut diturunkan 

persamaan matematis untuk menyelidiki ketidakstabilan parametrik dan respon dinamik 

sebagai fungsi perubahan parameter frekuensi dan amplitudo. Dalam tesis Magister ini 

disampaikan hasil penelitian tentang efek elastisitas batang hubung pada mekanisme empat 

batang, yang merupakan pengembangan dan rancang ulang mekanisme batang torak yang 

telah dikaji oleh Iwan Agustiawan (2002). Selain itu dipelajari juga perilaku dinamik 

batang hubung elastik terhadap perubahan radius dan kecepatan putar engkol pada 

perangkat uji mekanisme empat batang tersebut.   

Mekanisme elastik didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang memiliki paling 

kurang satu komponennya bersifat elastik. Batang elastik tersebut akan menyebabkan 

mekanisme tidak lagi dapat dianalisis sebagai benda kaku. Model umum batang elastik 

tersebut dibuat dengan kelengkungan awal yang bertujuan untuk mempermudah 

munculnya sifat elastik yang menghasilkan eksitasi parametrik. Penurunan persamaan 

batang elastik dalam bab ini merujuk pada hasil penelitian Farhang pada mekanisme 

batang torak (slider-crank) serta Huda dan Mahyuddin pada mekanisme empat batang. 

 

METODE PENELITIAN 

Mekanisme elastik didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang memiliki paling 

kurang satu komponennya bersifat elastik. Batang elastik tersebut akan menyebabkan 

mekanisme tidak lagi dapat dianalisis sebagai benda kaku. Model umum batang elastik 

tersebut dibuat dengan kelengkungan awal yang bertujuan untuk mempermudah 

munculnya sifat elastik yang menghasilkan eksitasi parametrik. Penurunan persamaan 

batang elastik dalam bab ini merujuk pada hasil penelitian Farhang
[2]

 pada mekanisme 

batang torak (slider-crank) serta Huda dan Mahyuddin
[6]

 pada mekanisme empat batang. 

 

1. Persamaan Gaya dan Regangan Batang Elastik 

Batang elastik dapat dimodelkan sebagai gabungan sistem yang memiliki kekakuan 

dan redaman. Redaman tersebut diasumsikan sebagai redaman viskoelastik linier. Salah 

satu modelnya yaitu model Kelvin-Voigt seperti dijelaskan pada Farhang
[2]

. Dengan 

pemodelan tersebut dapat diperoleh hubungan tegangan dan regangan sebagai berikut: 

t
E n

nn
 ∂

 ∂
.


 

   (1) 

dengan σn dan εn menyatakan tegangan dan regangan aksial  pada sumbu normal batang, η 

faktor redaman batang dan E modulus Young. Gaya aksial yang terjadi dapat dinyatakan 

sebagai: 

t

nε
.A.ηnε.A.Enσ.AP

 ∂

 ∂
+==

   (2) 

Kurva momen yang diperoleh dari hubungan yang diberikan untuk model Kelvin-Voigt 

adalah sebagai berikut: 
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 ∂

∂

 ∂

∂
+

 ∂
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=

2x
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2x

v2

.I.EM

 (3) 
 

2. Mekanisme Empat Batang 

Pada penelitian yang dilakukan Huda dan Mahyuddin
[6]

 menyatakan bahwa analisis 

mekanisme elastik pada empat batang dapat diperoleh dengan cara yang sama seperti pada 

batang torak. 

εω

 
Gambar 1. Mekanisme Empat Batang 

 

Salah satu ciri sistem yang mempunyai persamaan gerak berkoefisien berubah- 

waktu (time-varying) adalah ketidakstabilan parametrik yang dapat terjadi pada berbagai 

pita frekuensi. Banyak metode yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kestabilan 

solusi tunak, diantaranya metode Hill’s, metode peturbasi dan Floquet. Metode Hill’s 

merupakan metode analitik yang sulit diterapkan untuk sistem dengan banyak derajat 

kebebasan, sedangkan metode Floquet merupakan pendekatan numerik yang mudah 

diterapkan untuk sistem dengan banyak derajat kebebasan.  

Ketidakstabilan parametrik yang terjadi pada beberapa pita frekuensi dapat 

direpresentasikan sebagai daerah tak-stabil pada bidang parameter amplitude-frekuensi. 

Daerah awal munculnya ketidakstabilan parametrik ini disebut sebagai frekuensi kritis atau 

frekuensi bifurkasi. Daerah ketidakstabilan jenis pertama tersebar dari frekuensi resonansi 

dasar, Farhang
[2]

, dengan frekuensi bifurkasi: 

n

iω.2
ω =    ; i = 1, 2, …, k;  n = 1, 2, …. (4) 

dimana k adalah jumlah modus atau frekuensi natural sistem dan n adalah bilangan integer. 

Batasan dari jenis kedua dari daerah tidak stabil mengarah ke nol dari kombinasi frekuensi 

resonansi berikut : 

n

iω.jω
ω

±
=    ; n = 1, 2, ….;   i, j  =  1, 2, …, k;  dan  j  > 1  (5) 

Jika terdapat modus pertama saja, titik bifurkasi akan menjadi : 

n

2

iω

ω
=    ; i = 1, 2, 3, … (6) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mendapat gambaran visual mengenai distribusi regangan yang terjadi pada 

batang hubung elastik, dilakukan simulasi gerak mekanisme empat batang serta analisis 
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elemen hingga pada batang hubung menggunakan perangkat lunak MSC.visualNastran 4D. 

Untuk dapat menjalankan simulasi gerak mekanisme dan melakukan analisis pada batang 

hubung, terlebih dahulu dibuat model mekanisme. Ada beberapa perangkat lunak untuk 

membuat desain model yang dapat diekspor ke MSC.visualNastran. Dalam penelitian ini 

digunakan perangkat lunak SolidWorks.  

 

1. Simulasi 

Supaya proses simulasi pada MSC.visualNastran 4D lebih optimal, maka constraint 

pada sambungan elemen (join-part) perlu didefinisikan sehingga tidak melibatkan banyak 

elemen yang dibaca sehingga mengakibatkan lambannya proses simulasi. Untuk mengatasi 

hal ini, dilakukan modifikasi pada model solid, yaitu dengan menggabungkan semua 

elemen yang diikat pada poros engkol seperti engkol, puli, piringan inersia serta komponen 

lain yang semula di-assembling menjadi seolah satu komponen saja. Dengan kondisi ini 

simulasi dapat dijalankan lebih cepat. 

 

 
Gambar 2. Ilustrasi Proses Simulasi 

 

Ilustrasi proses simulasi ini dapat dilihat pada Gambar 2. Untuk menjalankan model 

simulasi serta pengambilan data dari analisis FEA (Finite Element Analysis) pada 

MSC.visualNastran, dilakukan proses simulation settings. Pertama-tama adalah input 

parameter sesuai dengan yang dilakukan pada proses eksperimental (radius dan kecepatan 

putar engkol) yaitu dengan mengklik elemen poros engkol pada object list, kemudian pada 

properties masukkan nilai input kecepatan putarnya. Selanjutnya adalah pendefinisian run 

control, yaitu berapa lama proses simulasi (frame) dilakukan untuk satu variasi (parameter) 

pengujian. Pada tahap ini, ditetapkan 36 frame dalam satu putaran engkol, dimana 1 frame 

= 1/36 waktu satu perioda engkol sehingga didapatkan 36 data dalam 1 putaran engkol. 

Setelah itu definisikan output analisis FEA yang dilakukan pada batang hubung serta 

Gambar

Part

Assembly

Ekspor ke

MSC.vNastran

Proses SolidWorks:

* Dimensi part

* Gambar solid part

* Definisikan material part

* Assembly Part

* Definisikan join constraint

Proses MSCvisualNastran:

* Cek ulang constraint

* Setting simulasi

  (putaran,frame,FEA,dll)

* Run simulasi
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perintah tampilan untuk kontur datanya, dalam hal ini adalah output analisis dan kontur 

data regangan. Selanjutnya pada properties batang hubung, definisikan deteksi kontak 

regangan pada batang hubung yang akan dianalisis, yaitu pada permukaan (facetted 

surface).  

Kemudian jalankan simulasi tanpa FEA untuk merekam data track (data regangan 

pada batang hubung) simulasi sesuai dengan data input diberikan. Jika data track sudah 

terekam, jalankan lagi simulasi dengan FEA. Hal ini dilakukan agar data track pada 

masing-masing variasi (parameter) pengujian simulasi tidak saling tumpang tindih, dimana 

dapat mengakibatkan kesalahan analisis FEA. Sampai tahap ini, proses simulasi untuk satu 

variasi pengujian telah selesai dilakukan. Untuk variasi pengujian yang lain, lakukan 

prosedur yang sama  dari awal sampai akhir.  

Untuk melakukan pengambilan data pada simulasi ini, definisikan data yang akan 

diambil. Selain data regangan tersebut, juga dilakukan pengambilan data posisi engkol, 

batang hubung dan batang pengikut agar didapatkan gambaran simulasi regangan yang 

terjadi pada batang hubung untuk setiap posisi komponen. Proses akusisi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 Data regangan: Pilih part batang hubung pada object list → pilih insert → pilih metter 

→ pilih FEA result (Strain-Epsilon_y).  

 Data untuk masing-masing posisi engkol, batang hubung dan batang pengikut: Pilih 

part (engkol, batang hubung atau batang pengikut) pada object list → pilih insert → 

pilih metter → pilih orientation. 

 

Selanjutnya, semua data diekspor ke Microsoft Excel untuk diolah lebih lanjut. 

Setting simulasi dan proses pengambilan data diilustrasikan pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3. Ilustrasi Proses Simulasi 
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2. Pengolahan Data Simulasi 

Hasil akusisi data dari simulasi menggunakan MSC.visualNastran diekspor ke Excel. 

Proses ekspor data dilakukan masing-masing pada satu variasi kecepatan putar engkol 

dalam satu variasi radius engkol. Misalnya, pada kecepatan putar 600 rpm dan radius 

engkol 31 mm, maka dari menu file pada MSC.visualNastran pilih export, kemudian pilih 

meter data. Data yang diekspor meliputi data FEA regangan maksimum batang hubung, 

posisi batang hubung, posisi engkol, posisi batang pengikut. Masing-masing data yang 

diekspor tersebut terdiri dari 36 frame (36 data) dalam format text document.  

 

 
Gambar 4. Notasi (simbol) pengukuran pada akusisi data simulasi. 

 

Data tersebut selanjutnya dibuka dengan Excel agar bisa diolah (diedit) dan 

ditampilkan dalam bentuk grafik dengan menggunakan fasilitas chart. Notasi pengukuran 

pada akusisi data disajikan pada Gambar 4. Beberapa contoh hasil olahan data simulasi 

pada Excel dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6. 

 

 
Gambar 5. Grafik regangan ,ε pada R = 31 mm, 600rpm dan posisi batang hubung 

(conrod),  β vs sudut crank,  ø  hasil olahan data simulasi. 

 

 
Gambar 6.  Grafik regangan ,ε pada R = 31mm, 600 rpm dan posisi batang  pengikut 

(follower),  α vs sudut crank, ø hasil olahan data simulasi. 
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3. Analisa Hasil Pengolahan Data Simulasi 

Dari hasil pengolahan data dengan simulasi, dapat dibuat grafik regangan maksimum 

batang hubung terhadap sudut (crank) engkol dalam satu perioda (1 x putaran engkol) pada 

berbagai variasi kecepatan putar engkol seperti yang ditampilkan pada Gambar 7. Pada 

hasil simulasi secara visual diasumsikan bahwa regangan maksimum terjadi pada bagian 

tengah (mid-point) permukaan bawah dan atas (bottom and top surface) dari batang 

hubung.  

 

 
Gambar 7. Regangan maksimum simulasi R10 dan R40 (1xperioda) pada berbagai 

kecepatan putaran (rpm). 

 

Sedangkan grafik posisi batang pengikut dan batang penghubung terhadap posisi 

engkol pada radius engkol 10 s/d 40 mm, dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Grafik posisi batang hubung terhadap posisi engkol pada R10 s/d R40. 

 

KESIMPULAN 

Secara simulasi didapatkan hasil respon regangan maksimum terhadap waktu yang 

menggambarkan distribusi regangan pada permukaan atas dan bawah dari batang hubung 

pada masing-masing variasi pengujian. Dari hasil secara visual tersebut tampak bahwa 

pertumbuhan regangan pada permukaan atas dari batang hubung mulai terjadi pada sekitar 

1/3 perioda dan puncaknya pada 1/2 perioda, dengan kecepatan putar engkol sekitar 500 

rpm untuk radius engkol 10 mm. Atau jika dilihat dari grafik regangan maksimum terhadap 

posisi (sudut) engkol, maka puncak pertumbuhan regangan pada permukaan atas tersebut 

terjadi pada saat posisi engkol sekitar 200 derajat. Pertumbuhan regangan pada permukaan 

atas ini akan lebih awal terjadi pada kecepatan putar engkolnya seiring dengan 

bertambahnya panjang radius engkol. Pada radius engkol R10,R13, R16 dan R19 terjadi 

pada sekitar 400 rpm. Pada R22, R25, R28, R31, R34, R37 dan R40 permukaan atas sudah 

terjadi pada sekitar 300 rpm. Sementara itu pada kecepatan putar engkol yang relatif tinggi, 
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regangan maksimum pada permukaan atas lebih besar dari permukaan bawah. Dalam hal 

ini, pada R19 dan R22 terjadi saat kecepatan putar engkol sekitar 1100 rpm keatas, R25 

dan R28 pada sekitar 900 rpm keatas, R31 dan R34 pada sekitar 800 rpm, R37 dan R40 

pada sekitar 700 rpm. Pada grafik regangan maksimum terhadap kecepatan putar engkol 

secara simulasi tidak muncul frekuensi resonansi subharmonis.  
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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju korosi kuningan hasil coran dalam larutan 

asam nitrat.  Pengujian laju korosi dilakukan dengan pengujian kehilangan berat dan 

polarisasi potensiodinamik. Kedua hasil pengujian ini akan dibandingkan dengan perhitungan 

laju korosi. Penelitian ini dilakukan pada variasi asam nitrat sebesar 0,5; 1; 1,5; 2M. Hasil 

menunjukkan semakin besar  konsentrasi asam nitrat maka laju korosi semakin besar.  

 

Kata kunci: asam nitrat, kuningan, korosi, polarisasi. 

 

1. Pendahuluan 

Tembaga dan paduannya sebagian besar digunakan pada sistem pendingin dan 

penghantar listrik yang baik karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi [1-2]. 

Kuningan merupakan tembaga paduan, dengan unsur utama Cu dan Zn. Tidak hanya itu 

saja, terdapat unsur lain seperti: Pb, Sn, Ni, Mn, Al, Cr, P, S As yang berpengaruh pada 

penambahan kadar seng ekivalen. Kuningan biasanya digunakan sebagai kondensor  dan 

heat exchanger [3-4]. Kuningan biasanya dibentuk melalui proses pengecoran. Coran 

kuningan biasanya digunakan sebagai bagian-bagian pompa, bantalan, roda gigi dan 

lainnya.Hasil coran biasanya memiliki permukaan yang kasar sehingga laju korosi lebih tinggi. 

 Kuningan merupakan material yang mempunyai sifat tahan korosi yang baik, namun 

sensitif  pada beberapa media seperti asam nitrat dan asam asetat. Di antara media yang 

korosif, asam nitrat merupakan pengoksidasi kuat sehingga mudah menyebabkan korosi ada 

kuningan [5]. Besarnya laju korosi sangat tergantung pada konsentrasi larutan. Untuk 

penelitian ini digunakan variasi konsentrasi larutan. Kuningan yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan kuningan hasil proses pengecoran. Untuk itu parameter 

pengecoran untuk menghasilkan plat kuninga yang kualitas cor dan kekasaran permukaan 

yang rendah juga diperhatikan dalam penelitian ini.     

 

2. Metode Penelitian 

2.1 Pengecoraan Kuningan 

Peleburan logam dilakukan di dapur Reverberatory. Dapur ini dapat meleburkan 

logam hingga titik lebur sebesar 1000
o
C dengan kapasitas  6 sampai dengan 9 kg. Proses 

ini menggunakan cetakan permanen berbahan logam. Proses pembentukan pola cetakan 

kuningan dengan membentuk hasil cetakan berupa plat dengan ketebalan 1 cm, panjang 2 

cm, lebar 1 cm dan diberi nodrop (pelapis anti bocor) melapisi spesimen dengan panjang 

1,2 cm.  

 

2.2 Bahan 

Komposisi kimia dari kuningan (dalam % berat) yang digunakan adalah <0.01% Ag, 

1.56 % Al,< 0.01% Cd, <0.01% Co, 0.006% Cr, 57.01% Cu, 0.56% Fe, 0.03% Mg, 

0.08%Mn, <0.01 % Mo, 0.35 % Ni, 2.22 % Pb, 0.04 % Sb, 0.96 % Sn, < 0.01 % V, 
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35.51% Zn.  Densitas dari kuningan diketahui sebesar 8.4 g/cm
3
.Larutan yang digunakan 

adalah HNO3. Variasi konsentrasi larutan yatu 0,5; 1; 1,5; 2M.  

 

2.3  Pengujian Korosi Metode Kehilangan Berat 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui laju korosi denga metode kehilangan 

berat. Besarnya massa kuningan yang hilang akibat pencelupan pada larutan HNO3 

ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0.01. 

Cara pembersihan produk korosi dilakukan dengan menggunakan larutan HNO3 

sebanyak45-68 ml sesuai dengan konsentrasi kemudian dilarutkan sampai menjadi 100 ml 

aquades pada temperatur 20 - 25°C selama 1 – 3 menit, sesuai dengan ASTM G31-90. 

Penimbangan berat akhir spesimen dilakukan setelah pembersihan. Dengan demikian laju 

korosi dapat ditentukan dengan rumus 1.  

   
          

     
        (2.1) 

dimana: 

CR= corrosion rates (mils/year) 

W = berat yang hilang (gr) 

A = luas (cm
2
) 

T = waktu (jam) 

D = density (gr/cm
3
) 

 

Pada perhitungan ini kita mendapatkan dengan satuan mils.per.year. Untuk lebih 

mudah dibandingkan dengan hasil pengujiam elektrokimia, maka nilai laju korosi di 

koversi kedalam satuan mm/year dengan sesuai koversi pada tabel (2.1)  

 

Tabel 2.1. Nilai Konversi Berbagai Satuan Laju Korosi [6]. 

 
 

2.4 Pegujian Elektrokimia 

Pengujian elektrokimia yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan metode 

polarisasi potensiodinamik. Standart ASTM (American Standart and Testing) G31-72 

merupakan acuan yang digunakan dalam pengujian ini [7]. Satu batch berisi larutan HNO3 

0,5; 1; 1,5; 2M. Pengujian tersebut dilakukan pada suhu kamar (298 K). Pengujian 

elektrokimia dilakukan dengan menggunakan alat Autolab PGSTAT 128N. Spesimen yang 

telah disiapkan, dirangkai menjadi suatu sel elektrokimia denganAg/AgCl (KCl 3 M) 

sebagai elektroda pembanding dan platina sebagai elektroda bantu. Ketiga elektroda 

tersebut direndam dalam batch selama 1 jam. Pengukuran polarisasi pada perubahan -1 V 

sampai dengan +1 V sepanjang potensial korosi (OCP) dengan scan rate 0.001V/s. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Metode Kehilangan Berat 

Hasil perhitungan nilai laju korosi dengan metode kehilangan berat berdasarkan 

persamaan 2.1 dan tabel konversi (2.1).  

 

Tabel 3.1. Hasil Perhitungan Laju Korosi 

Spesimen 

Konsentrasi 

Larutan 

HNO3  (M) 

Waktu

Celup 

(jam) 

Laju Korosi 

(mm/year) 

1 0,5 1 7,62 x 10
-1

 

2 1 1 9,4 x 10
-1

 

3 1,5 1 1,9558 

4 2 1 2,3114 

 

3.2 Metode Polarisasi Potensiodinamik 

 

Tabel 3.2 Pengukuran Laju Korosi dengan Metode Polarisasi 

Konsentrasi 

HNO3 (M) 

βa 

(V/dec) 

βc 

(V/dec) 

Ecorr 

(V) 

Icorr 

(µA) 

CR 

(mm/year) 

0,5 0,126 -0,388 -0.275 77,550 0,806 

1 0,253 0,444 -0.337 113,59 1,181 

1,5 0,074 -0,413 -0.371 555,95 5,781 

2 0.0711 -0,422 -0,382 830 8,633 

 

 
Gambar 3.1 Kurva polarisasi Kuningan dalam  variasi konsentrasi HNO3 

 

3.3 Pembahasan 

Hasil pengujian dengan metode kehilangan berat dan pengujian polarisasi 

memberikan hasil dengan kecendrungan yang sama. Terlihat bahwa semakin pekat 

konsentrasi HNO3 maka semakin besar nilai laju korosinya. Hal ini dikarenakan jumlah 

kandungan hidrogen semakin bertambah dengan bertambahnya konsentrasi sehingga 
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kuningan dapat teroksidasi. Perilaku dissolution anodic dari kuningan dalam asam nitrat 

sangat kompleks. Perilaku ini terdiri dari penguraian seng dan tembaga. Secara umum, 

reaksi anodik untuk Cu dianggap sebagai berikut [1, 8-10]: 

Cu → Cu(I)ads + e− (cepat)        (3.1)  

Cu(I)ads→ Cu(II) + e− (lambat)       (3.2) 

Dimana Cu(I)ads merupakan spesi yang terserap ke permukaan tembaga dan tidak berdifusi 

ke dalam larutan. Di sisi lain, terjadi pengurangan adsorpsi dari ion tembaga Cu (II) pada 

permukaan karena adanya sejumlah Zn. Sehingga,  terjadi dissolution anodic dari Zn 

sesuai dengan persamaan berikut [1]: 

Zn → Zn
2+

 + 2e−         (3.3) 

Reaksi katodik tidak mengalami reaksi evolusi hidrogen, karena potensial korosi dalam 

semua variasi konsentrasi  larutan HNO3 di atas potensial redoks dari evolusi hidrogen [1]. 

Mekanisme  reaksi katodik  yang mungkin terjadi seperti  persamaan berikut [11]: 

NO3
−
 + 4H

+
 + 3e−→ NO + 2H2O       (3.4) 

Selain itu, terjadi kehilangan oksigen dalam media asam akibat reaksi katodik [5]. 

Berdasarkan Persamaan. (3.4) pada sisi katodik terdapat  ion NO3
-
 .  

Disamping itu, pada penelitian ini digunakan kuningan hasil proses pengecoran 

dengan cetakan permanen. Efisiensi hasil pengecoran dengan cetakan permanen relatif 

lebih besar dibandingkan pengecoran dengan cetakan pasir. Walau demikian, dibutuhkan 

proses finishing dengan pemolesan ataupun perlakuan pada permukaan untuk memperhalus 

permukaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korosi terutama bila logam 

berada dalam lingkungan korosif.   

Permukaan yang kasar memungkinkan terjadinya reaksi mikro yang memicu 

lingkungan korosif untuk menghasilkan produk korosi pada permukaan yang kasar, 

sehingga memicu terbentuknya lubang [12, 13-14]. Permukaan yang halus memungkin 

untuk mengurangi adanya bagian pertumbuhan lubang yang meta stabil [15].  Permukaan 

yang kasar memiliki luas antar muka yang lebih besar pada lingkungan korosif sehingga 

peningkatan kekasaran permukaan mampu meningkatkan laju korosi [12]. (d) Kekasaran 

permukaan logam mempengaruhi potensial korosi, sehingga menigkatkan pertumbuhan 

lubang untuk pada permukaan logam [15]. Kekasaran permukaan kuningan hasil coran 

juga memicu meningkatnya laju korosi.  

 

4. Kesimpulan 

Nilai laju korosi metode kehilangan berat dan polarisasi memiliki trend yang sama. 

Semakin tinggi konsentrasi larutan HNO3  maka laju korosi kuningan hasil coran 

meningkat.. Tingginya laju korosi juga dipicu oleh kekasaran permukaan kuningan yang 

hasil coran tanpa finishing.  
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Abstrak 

Dunia industri selalu berkembang melalui peningkatan, terutama pada bidang industri 

manufaktur. Salah satu inovasi pada bidang manufaktur yaitu rapid prototyping. Rapid 

prototyping biasa digunakan untuk pembuatan  produk 3D. Salah satu metode dari rapid 

prototipe adalah menyatuan pemodelan deposisi. Penyatuan pemodelan deposisi adalah 

metode untuk prototipe membuat dengan proses pelelehan bahan termoplastik dan 

menggunakan mekanisme extruder. Penyatuan deposisi biasa dikenal sebagai pencetakan 3D. 

Obyek orientasi dan lapisan bila menggunakan pencetakan 3D mempengaruhi kualitas 

kekasaran permukaan dari  hasil cetak objek 3D. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis orientasi objek dan lapisan perbedaan dalam proses pencetakan 3D dengan hasil 

kekasaran permukaan objek dengan metode penelitian. Tes ini digunakan Mitutoyo SJ-301 

untuk tes kekasaran permukaan. Kesimpulannya adalah ABS polimer dengan orientasi 

horisontal adalah hasil terbaik untuk kualitas uji kekasaran permukaan. 

 

Kata kunci: pencetakan 3D, orientasi, lapisan, kekasaran permukaan. 

 

PENDAHULUAN 

Dunia industri manufaktur dewasa ini terus mengalami perkembangan, terutama 

dalam pembuatan suatu produk, sebelum produk dibuat secara massal, terlebih dahulu 

dilakukan pembuatan prototype. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk produk 

yang dibuat sudah sesuai dengan yang direncanakan atau masih perlu perbaikan. 

Pembuatan prototype cepat atau dikenal dengan rapid prototyping (RP) didefinisikan 

sebagai metode yang digunakan untuk membuat model berskala (prototype) mulai dari 

pembentukan bagian suatu produk (part) hingga dalam bentuk rakitan produk (assembly) 

secara cepat dengan menggunakan data Computer Aided Design (CAD) tiga dimensi. 

Dengan demikian, produsen dapat merespon perubahan dimensi dan bentuk produk 

merealisasi perubahan tersebut dengan lebih cepat sesuai dengan kondisi yang diinginkan 

oleh pasar, sehingga menjadi leader di pasar. 

Proses pembentukan dengan metode rapid prototyping ini dilakukan dengan cara 

pembuatan secara berlapis, dan objek yang hendak dicetak terlebih dahulu dilakukan 

pengaturan orientasi posisi objek. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan produk yang baik. 

Untuk mengetahui kualitas produk dari material, dibutuhkan pengujian produk dari proses 

tersebut. Kwalitas produk ditunjukkan dengan kekasaran permukaan/ketelitian dimensi 

yang dihasilkan, hal ini perlu dilakukan karena kualitas kekasaran permukaan dari suatu 

produk akan mempengaruhi estetika dan tampilan dari produk yang dihasilkan khusus pada 

proses 3D printing. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variasi orientasi objek dan layer bahan polymer pada proses 3D 

printing dan kaitan terhadap karakterisktik kekasaran permukaan bahan polymer. 

 

RAPID PROTOTYPING 

Rapid prototyping memungkinkan visualisasi suatu gambar tiga dimensi menjadi 

benda tiga dimensi asli yang mempunyai volume. Selain itu produk-produk RP juga dapat 

digunakan untuk menguji suatu part tertentu. Metode RP pertama ditemukan pada tahun 

mailto:ryahuza@yahoo.com
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1986 di California, USA yaitu dengan metode Stereolithography. Setelah penemuan 

metode tersebut berkembang berbagai metode lain yang dimungkinkan pembuatan 

prototype dapat dilakukan secara cepat [1]. 

Salah satu metode dalam pembuatan Rapid Prototyping adalah metode Fused 

Deposition Modeling.Fused Deposition Modeling merupakan metode pembuatan prototipe 

dengan proses pelelehan material termoplastik dengan menggunakan mekanisme ekstruder. 

Kemudian proses pembuatan prototipe dilakukan secara berlapis [2]. 

 

 
Gambar 1. Fused Deposition Modeling [2] 

  

Pada proses Fused Deposition Modelling terdiridari 3 tahapan yaitu: 

1. Pre-processing: Software yang digunakan untuk membuat 3D printing akan 

memotong dan mengatur posisi dari CAD dan mengkalkulasikan jalur untuk 

mengekstrusi termoplastik dari filamen untuk membuat support dan produk. 

2. Production: 3D printer lalu akan memanaskan termoplastik ke fase semi-cair dan 

akan menempatkan ke dalam bentuk dari desain produk tersebut. Support akan 

dibuat jika produk yang akan dibuat mempunyai tingkat kesulitan yang cukup 

tinggi dan berfungsi sebagai penyangga. 

3. Post-processing: Setelah produk yang dibuat sudah selesai, operator akan 

mengambil produk tersebut dan memisahkan antara support dengan produk yang 

dibuat. Jika sudah selesai maka produk yang dibuat siap untuk digunakan. 

 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Zulkifl Amin (2007), diketahui secara 

keseluruhan dapat terlihat bahwa teknologi rapid prototyping telah memberikan pengaruh 

yang sangat berarti di bidang medis, dan dengan riset dan pengembangan lebih lanjut 

teknologi ini akan terus berkontribusi pada pengembangan yang cepat, tidak mahal dan 

efektif. 

Dokter di China melakukan terobosan baru dalam pemanfaatan technology untuk 

pengobatan dengan mencetak tulang belakang dari printer 3D dan memasangkannya 

ketubuh pasien. Hal ini disampaikan oleh Alvin Masrifah pada rubrik Sains Koran Sindo, 

Minggu, 31 Agustus 2014. Salah satu perkembangan baru ini di umumkan departemen 
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ortopedi Peking University Third Hospital beberapa waktu lalu. Departemen ini baru saja 

melakukan percobaan klinis terhadap sebuah tipe baru ortopedi yang dicetak 3D yaitu 

tulang belakang artificial tubuh manusia. Ujicoba ini adalah yang pertama pada tulang 

belakang yang dibuat dengan printer 3D dan digunakan pada tubuh manusia. Sejauh ini 

hasil sangat menjanjikan. Direktur departemen ortopedi Liu Zhong Jun mengungkapkan 

optimisnya atas kesuksesan implant itu. Dia menyatakan, seluruh pasien yang menerima 

implant buatan 3D printer itu pulih dengan baik. Hal ini menunjukkan bagaimana peran 

technology rapid prototyping sangat membantu dalam bidang medis terutamanya dalam 

pembuatan organ tubuh manusia yang dapat diimplan langsung. 

Susilo Adi Widyanto (2008) telah melakukan penelitian tentang pengembangan 

teknologi Rapid Prototyping untuk pembuatan produk-produk multi material, hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa dengan menggunakan mekanisme hopper work nozzle 

sebagai perangkat pendeposisi serbuk produk dan slot feeder counter rolling cylinder 

untuk supporting powder berbagai karakteristik produk multi material dapat dibuat.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Bahan dan Peralatan yang Digunakan 

Bahan filament cartridges yang digunakan dalam eksperimen ini adalah 

PolyLactic Acid (PLA) dan Acrylonitrile-Butadiene Styrene (ABS) sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 2. Filament cartridge 

 

Sedangkan peralatan yang digunakan adalah printer3D sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 

 
UP BOX 

 
UP PLUS 2 

Gambar 3. Printer 3D UP BOX dan UP PLUS 2 
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Pengukuran kekasaran permukaan benda kerja dilakukan dengan menggunakan alat 

surface test Mitutoyo SJ 301 seperti pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Surface Tester Mitutoyo SJ-301 

 

Prosedur penelitian disampaikan pada diagram alir penelitian berikut: 
 

MULAI

Study Literature

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Menentukan Tujuan

Batasan 

Masalah

Menentukan Orientasi

Melakukan Pengujian Kekasaran 

Permukaan

Data yang Diperoleh

Apakah Data Cukup?

Ya

Tidak

Pengolahan Data

Analisa Data

Kesimpulan

SELESAI

 
Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari eksperimen yang dilakukan, maka diperoleh hasil nilai kekasaran permukaan 

bahan polymer yang merupakan efek dari perbedaan orientasi posisi objek serta perbedaan 

layer sebagaimana disampaikan gambar berikut: 

 

 

Gambar 6. Pengaruh Variasi Layer terhadap Kekasaran Permukaan Material PLA 

 

Pengaruh variasi Layer terhadap kekasaran permukaan untuk material ABS disampaikan 

dalam Gambar 8: 

 

 

Gambar 7. Pengaruh Variasi Layer terhadap Kekasaran Permukaan Material ABS 

 

Berikut grafik pengaruh posisi layer pada posisi objek horizontal bahan polimer PLA 

dan ABS disampaikan dalam Gambar 9: 
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Gambar 8. Pengaruh Variasi Layer terhadap Kekasaran Permukaan Bahan PLA dan ABS 

pada Posisi Horizontal 

 

Berikut grafik pengaruh variasi layer pada posisi orientasi objek vertikal bahan 

polimer PLA dan ABS disampaikan dalam Gambar10: 

 

 

Gambar 9. Pengaruh Variasi Layer terhadap Kekasaran Permukaan Bahan PLA dan ABS 

pada Posisi Vertikal 

 

Dari gambar grafikdiatas, dapat dilihat hasil dari pembuatan spesimen dengan 

metode 3D printing dengan menggunakan tipe layer yang berbeda menghasilkan kekasaran 

permukaan yang berbeda. Ini dapat dilihat dari grafik diatas yang dimana makin besar 

layer yang diberikan, maka makin besar pula angka kekasaran permukaan yang 

didapatkan. Dari grafik juga dapat dilihat bahwa nilai kekasaran permukaan pada spesimen 
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yang menggunakan material PLA lebih kasar daripada material ABS yang ditunjukkan 

dengan data angka kekasaran permukaan orientasi vertikal pada PLA vertikal 0,40 mm 

sebesar 40,72    berbanding dengan ABS vertikal 0,40 mm sebesar 25,89    dan pada 

orientasi horizontal pada PLA horizontal 0,40 mm sebesar 13,81    berbanding dengan 

ABS horizontal 0,40 mm sebesar 2,08   . Ini dikarenakan material PLA mempunyai 

kelemahan dalam mempertahankan diameter dalam proses pembuatan 3D Printing 

(inkonsistensi), sehingga menyebabkan permukaan dari spesimen PLA menjadi lebih kasar 

dibandingkan dengan spesimen ABS. 

 Dari grafik ini juga didapat orientasi vertikal mempunyai nilai kekasaran 

permukaan yang lebih tinggi daripada horizontal disebabkan karena bentuk serat-serat pada 

orientasi vertikal yang melintang, sedangkan pada orientasi horizontal mempunyai bentuk 

serat-serat yang membujur pada permukaannya yang menyebabkan pada saat dilakukan 

pengetesan kekasaran permukaan, hasil kekasaran permukaan untuk orientasi vertikal jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan orientasi horizontal. Ini dibuktikan dengan perbandingan 

nilai kekasaran permukaan antara orientasi horizontal dengan orientasi vertikal. 

 Dapat dilihat pula bahwa hasil dari pengujian kekasaran permukaan material ABS 

lebih baik daripada material PLA. Ini disebabkan suhu titik leleh PLA lebih tinggi daripada 

ABS dan ketahanan termal PLA juga lebih tinggi daripada ABS yang menyebabkan 

permukaan spesimen LA lebih kasar dan lebih keras daripada permukaan spesimen ABS. 

Dan dari hasil penelitian ini juga didapat perbedaan layer mempengaruhi tingkat kekasaran 

permukaan karena makin besar layer yang digunakan maka ketebalan serat-serat dari 

spesimen juga akan makin besar pula yang mengakibatkan persimpangan antara serat-serat 

pada spesimen juga akan makin dalam dan mengakibatkan nilai kekasaran permukaannya 

juga akan makin besar. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

Makin besar layer yang digunakan maka nilai kekasaran permukaannya juga akan 

makin besar pula, dan jika makin kecil layer yang digunakan, maka nilai kekasaran 

permukaannya juga akan makin kecil pula. 

Nilai kekasaran permukaan yang paling rendah/kehalusan yang paling tinggi didapat 

dengan penggunaan layer yang paling kecil yaitu sebesar 0,1 mm. Hal tersebut dapat 

dilihat daripada spesimen yang dihasilkan baik orientasi horizontal maupun orientasi 

vertikal. 

Karakteristik kekasaran permukaan berpengaruh terhadap kekuatan tarik material 

(berbanding lurus), jika nilai kekasaran permukaan spesimen 3D printing makin besar, 

maka nilai kekuatan tegangan tarik materialnya juga makin besar pula dan jika nilai 

kekasaran permukaan spesimen 3D printing makin kecil, maka nilai kekuatan tegangan 

tariknya makin kecil juga. 
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ANALISIS STATIK SISTEM PEMIPAAN PENGOLAHAN  

LIMBAH PABRIK BAJA BERDASARKAN ASME B31.3 
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Jurusan Teknik Mesin Universitas Bung Hatta Padang 

Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo Padang, 25143 

e-mail: extro_iman@yahoo.com 

 
Abstrak 

Pipa merupakan suatu cara yang paling efisien dalam mengangkut cairan fluida dari suatu 

tempat ketempat yang lain. Sebuah sistem pemipaan umumnya terdiri dari kombinasi dari pipa 

yang dilengkapi dengan komponen-komponen seperti katup, fleng, belokan, percabangan, 

nozzle, reduser, support, isolasi dan lain-lain. Dalam penelitian ini dilakukan analisis 

tegangan pada sistem pemipaan pipa dengan menggunakan software CAESAR II, dimana 

desain tekanan dan temperatur diltentukan berdasarkan standar ASME B31.3. Dari hasil 

simulasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa batas aman material pipa yang digunakan pada 

sistem pemipaan pengolahan limbah pabrik baja terhadap tegangan yang ditimbulkan sebesar 

50,4 MPa dengan batas tegangan yang dizinkan sebesar 275,4 MPa.Perhitungan teoritis dan 

dengan cara simulasi software diperoleh galat pada Displacement stress(SE) sebesar 3%.Jadi 

dari hasil analsis sistem pemipaan yang dilakukan dengan menggunakan software CAESAR II 

aman digunakan pada saat dioperasikan.   

 

Kata Kunci: CAESAR II, ASME B31.3, Pressure, Temperatur, Pemipaan. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dibidang industri terutama pada bidang konstruksi yang 

semakin maju tidak dapat dipisahkan dari sistem pemipaan karena sistem pemipaan 

merupakan suatu cara yang paling efisien dan umum dari megangkut cairan fluida dari 

suatu tempat ke tempat yang lain, karena kerugian yang ditimbulkan sangatlah kecil, dan 

sistem perawatan pipa juga tidaklah sulit.Suatu industri pada dasarnya menginginkan 

bahwa di dalam proses produksi yang berlangsung, system berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan standar dari rencana yang ditentukan, dengan kata lain suatu industri menginginkan 

proses yang terjadi haruslah efektif dan efesien. Perancangan sistem pemipaan dalam suatu 

industri, baik itu industri permiyakan, pengolahan air limbah dan lain-lain, tidak terlepas 

dari penggunaan sistem pemipaan. Perencanaa sistem pemipaan yang baik akan 

menghasilkan suatu proses yang sangat baik. Pipa umunya memiliki standar dalam 

penggunaan dan pengoperasianya, sehingga dibutuhkan bentuk pengkodean dalam satu 

sistem pemipaan yang digunakan, pemberian kode tersebut sesuai dengan bentuk keadaan 

dari sistem  yang dirancang. 

Untuk perancangan sistem pemipaan sangat penting menganalisa tegangan dan 

fleksibelitas dari pipa tersebut sehingga tidak terjadi kegagalan. Maka sangat diperlukan 

seseorang engineer untuk menganalisa tegangan dan fleksibilitas dari sistem pemipaan 

tersebut.Sistem pemipaan harus mempuyai nilai fleksibelitas yang cukup, agar pada saat 

terjadinya pemuaian thermal, pergerakan pipa dari penyangga sehingga titik-titik 

persambungan pada sistem pemipaan tidak akan terjadi kebocoran, tidak akan terjadi beban 

berlebih pada sambungan pipa bahan tidak terjadinya kegagalan pada sistem pemipaan 

akibat tegangan yang berlebih pada pipa tersebut. 

 

TEORI TEGANGAN PIPA 

Pipa merupakan suatu cara yang paling efisien dalam mengangkut cairan fluida dari 

suatu tempat ketempat yang lain. Dari penjelasan ini ada dua buah yang harus dipahami 
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dengan benar yaitu tegangan dalam pipa dan tegangan batas yang diizinkan. Tegangan 

dalam yang terjadi pada pipa diakibatkan oleh beban luar seperti berat mati, tekanan, 

pemuaian thermal, dan bergantung pada geometri pipa serta jenis material pipa yang 

digunakan. Sedangkan untuk tegangan batas lebih banyak ditentukan oleh jenis material, 

dan metode produksinya. Besaran ini dibandingkan dengan menerapkan teori kegagalan 

(failure theory) yang ada.Dalam membahas code standard kita harus membedakan 

pengertian tegangan pipa menjadi dua yaitu:  

1. Tegangan pipa aktual, merupakan tegangan hasil pengukuran secara manual atau 

dengan piranti lunak komputer.Adapun tegangan pipa aktual ini dikelompokkan ke 

dalam dua kategori, yakni tegangan normal (normal stress) dan tegangan geser (shear 

stress). 

2. Tegangan pipa code, yaitu tegangan hasil perhitungan denganmenggunakan persamaan 

tegangan yang tertera dalam code standar. 

 

1. Tegangan Normal 

Tegangan normal terdiri dari tiga komponen tegangan yaitu tegangan longitudinal 

(longitudinal stress), tegangan tangensial atau tegangan keliling (circumferensial sterss 

atau hoop stress), dan tegangan radial (radial stress). 

 

 
Gambar 1. Komponen-komponen tegangan normal 

 

a. Tegangan Longitudinal (Longitudinal Stress) 

Tegangan ini merupakan tegangan yang arahnya sejajar atau searah dengan sumbu 

longitudinal(SL) atau tegangan axial. Nilai tegangan ini dinyatakan positif jika tegangan 

yang terjadi adalah tegangan tarik dan negatif jika tegangannya berupa kompresi (tekan). 

Maka nilai tegangan longitudinalnya adalah 

   
      

  
                (1) 

 

b. Tekanan Sirkumferensial atau Tegangan Tangensial (Hoop Stress) 

Tegangan sirkumferensial ini disebabkan oleh tekanan yang terjadi dalam pipa yang 

bersumber dari fluida dan nilaiya selalu positif jika tegangan cenderung membelah pipa 

menjadi dua bagian. 

 

 
Gambar 2. Tekanan Sirkumferensial 
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Jadi untuk faktor sefty yang lebih aman dapat kita gunakan persamaan berikut: 

Sh =  
       

  
                                                                                        (2) 

 

2. Tegangan Izin (Allowable Stress) 

Dasar tegangan izin disebut juga sebagai tegangan code karena nilai ini ditabulasikan 

dalam buku code. Tegangn izin dibuat berdasarkan code untuk menanggulangi kegagalan 

yang terjadi pada sistem perpipaan 

SA = f (1,25 Sc + 0,25 Sh)             (3) 

 

Jika Shlebih besar dari SL  maka batas tegangan yang digunakan adalah sebagai berikut:  

SA = f [1,25 (Sc + Sh) – SL]  (4) 

 

3. Tegangan Berdasarkan Code ASME B31.3 

a. Tegangan Karena Beban Tetap (Sustained Load) 

Sustained load merupakan tegangan primer yang menyebabkan kegagalan 

katastrofis.Jumlah dari seluruh tegangan logitudinal (SL) akibat tekanan, berat dan akibat 

beban sustain yang lain tidak boleh melebihi SH, dimana SH adalah basic allowable stress 

pada kondisi maksimum. Secara matematis persamaan dari sustained load dapat 

ditenteukan dengan persamaan berikut: 

SL= 
   

  
 + 
√(        )     (         )  

  
 + 

    

  
<Sh                                                     (5) 

 

b. Tegangan karena beban ekspansi (Expansion Load) 

Expansion load merupakan stress yang terjadi akibat adanya perubahan temperatur, 

jika temperatur naik akan mengakibatkan pemuaian sedangkan jika suhu menurun maka 

akan terjadi pengkerutan. Pemuaian danpengkerutan akan mengakibatkan kegagalan dan 

kebocoran pada sambungan, misalnya sambungan pada pompa,vessel, tank dan lain-lain. 

SE=√(        )     (         )     (  )  

  

<=f(1,25Sc+Sh-SL)              (6)    

        

4. Desain Ketebalan pipa berdasarkan Tekanan 

Penentuan ketebal pipa dilakukan dengan mengklasifikasikan tingkatan  pipa yang 

akan digunakan. Pada standar telah diatur bahwa perhitungan ketebalan minimum pipa (tm) 

dapat di tentukan dengan mengunakan persamaan berikut ini 

    
       

  (    )
                (7) 

 

Berdasarkan ASME/ANSI B31.3 ketebalan minimum dinding pipa akibat tekanan dalam 

pipa (internal pressure) dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini: 

    
       

  (     )
   (8) 

 

5. Desain kecepatan aliran fluida 

Desian kecepatan aliran fluida merupakan langkah utama dalam penentuan diameter 

minimum pipa yang dapat diterima. Penentuan kecepatan fluida biasanya berdasarkan 
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harga desain pipa. Untuk laju aliran normal fluida yang dapat diterima pipa sebesar 2,1 ± 

0,9 m/s (7 ± 3 ft/s) dengan kecepatan maksimum fluida terbatas sebesar 2,1 m/s (7 ft/s) 

pada pipa pembuangan. Dalam merancang system pemipaan harus memperhatikan 

penurunan tekanan akibat kerugian yang disebabkan oleh sistem pemipaan itu sendiri, 

dimana kerugian yang terjadi pada pipa terbagi atas 2 yaitu; kerugian mayor dan kerugian 

minor. 

 

6. Analisis Fleksibilitas 

Berikut ini adalah pertimbangan untuk menentukan fleksibilitas minimun yang 

diterima  pada sistim pemipaan; 

1. rentang tegangan Maksimum yang diijinkan dalam sistem. 

2. batas nilai yang dibolehkan oleh gaya dan momen bahwa sistem perpipaan diizinkan 

untuk sistem pemipaan 

3. displacement dalam sistem pemipaan. 

4. Beban maksimum yang diijinkan pada struktur support 

 

Karakteristik geometri berdasarkan pada dinding nominal, ketebalan dan jari-jari 

pada pipa. Dalam kasus belokan pipa yang membedakan modulus elastisitas dikarenakan 

perbedaa luas penampang yang ditunjukan pada gambar dibawah ini, sehingga faktor 

geometris sebagai berikut; 

 

   
Gambar 3. Dimensi elbow 

 

h =
      

  
         (9) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Beban Sustained 

Beban sustained merupakan jenis beban yang sifatnya continue, dia akan selalu ada 

selama proses operasi. Berdasarkan Tabel 1. dari hasil simulasi tegangan pada CAESAR, 

kemudian data diplot dikurva tegangan yang terjadi akibat beban sustained, dimana sumbu 

x menyatakan lokasi atau node pada sistem pemipaan dan sumbu y adalah hasil tegangan 

kurva yang terjadi. 

 

Tabel 1. Hasil simulasi tegangan pipa sustained load 

 

 



 
 

Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

172 

Berdasarkan Tabel 1. dari hasil simulasi tegangan pada CAESAR, kemudian data 

diplot dikurva tegangan yang terjadi akibat beban sustained, dimana sumbu x menyatakan 

lokasi atau node pada sistem pemipaan dan sumbu y adalah hasil tegangan kurva yang 

terjadi. 

 

 
Gambar 4. Simulasi Sistem Pemipaan  pada beban Sustained 

 

Pada Gambar 4 terlihat bahwa tegangan code stress dan bending stress dalam kurva 

maksimum terjadi pada node 90 yaitu sebesar 7,3 MPa dan 6,95 MPa. Berdasarkan gambar 

4.1 posisi pada node 90 dimodelkan sebagai elbow, dimana posisi elbow berada ditengah-

tengah tumpuan S1051 dan S1052 jalur pipa.  

 

2. Beban Operasional 

Beban operasional merupakan beban yang terjadi akibat aliran fluida yang mengalir 

ketikan pipa sedang beroperasi. Dimana beban yang terjadi adalah beban berat pipa, berat 

fluida, tekanan fluida, dan temperatur fluida saat operasional. 

 

Tabel 2. Hasil simulasi tegangan pipa operational load 

 
 

Berdasarkan Tabel 2 dari hasil simulasi tegangan pada CAESAR, kemudian data 

diplot dikurva tegangan yang terjadi akibat beban operasion, dimana sumbu x menyatakan 

lokasi atau node pada sistem pemipaan dan sumbu y adalah hasil tegangan kurva yang 

terjadi. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Simulasi Sistem Pemipaan  pada beban operational 

 

Tegangan Max = 50,4 MPa 

(Node 30) 
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Pada Gambar 5 terlihat bahwa tegangan dalam kurva maksimum terjadi pada node 

30 yaitu 50,43 MPa dan 50,42 MPa. Berdasarkan gambar 12 posisi pada node 30 

dimodelkan sebagai pipa, dimana posisi pipa di node 30 ini memiliki kekakuan yang 

sangat tinggi akibat dari berat pipa ditambah dengan berat valve yang menghantam 

kebawah. 

 

3. Beban Expansion 

Beban expansion merupakan pertambahan panjang yang diakibatkan oleh 

pertambahan panjang dari pipa. Hasil analisis statis tegangan maksimum yang terjadi pada 

saat expansion load dengan temperatur 46
0
C dan tekanan kerja sebesar 50,8 Kpa = 0,0508 

MPa. 

 

Tabel 3. Hasil simulasi tegangan pipa expansion load 

 

 
 

a. Grafik antara Sustain Load dan Expansion Load yang terjadi dalam variasi 

tekanan pada temperatur operasional sebesar 46
0
C adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6. Sustained Load vs Pressure 

 
Gambar 7. Expansion Load vs Pressure 

               

Pada Gambar 6 dan 7 terlihat bahwa tegangan dalam kurva maksimum terjadi pada 

tekanan yang divariasi pada temperatur 46
0
C sebesar 15,0508 MPa. Berdasarkan tekanan 

yang divariasikan akan mengakibatkan terjadi kegagalan pada sistem pemipaan karena 

melebihi batas tegangan yang dizinkan dalam standar. 

 



 
 

Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

174 

b. Grafik antara Sustain Load dan Expansion Load yang terjadi dalam variasi 

tekanan pada temperatur 51 
0
C adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 8. Sustained Load vs Pressure 

 
Gambar 9. Expansion Load vs Pressure 

 

Pada Gambar 8 dan 9 terlihat bahwa tegangan dalam kurva maksimum terjadi pada 

tekanan yang bervariasi pada temperatur 51 
0
C sebesar 15,0508 MPa.Berdasarkan tekanan 

yang divariasikan akan mengakibatkan terjadi kegagalan pada sistem pemipaan karena 

melebihi tegangan yang dizinkan dalam standar. 

 

c. Grafik antara Sustain Load, Expansion Load dalam variasi temperatur pada 

tekanan 0,0508 MPa. 
 

 
Gambar 10. Expansion Load 

 
Gambar 11. Sustain Load 

                                           

Pada Gamabr 10 terlihat bahwa tegangan kurva maksimum yang terjadi akibat 

perubahan temperatur sebesar 270 MPa. Berdasarkan kenaikan temperatur  yang terjadi 

pada  sistem pemipaan akan mengakibatkan terjadinya kegagalan pada sistem pemipaan 

karena melebihi batas tegangan yang diizinkan. Sedangkan pada Gambar 11 terlihat bahwa 

tegangan maksimum yang terjadi akibat perubahan temperatur sebesar 7,3 Mpa. 

 

KESIMPULAN 

a. Dari simulasi dapat diketahui bahwa batas aman material pipa yang digunakan pada 

sistem pemipaan pengolahan limbah pabrik baja terhadap tegangan yang timbul sebesar 

50,4 MPa dengan batas allowablenya  sebesar: 275,4 MPa. 

b. Sistem pemipaan yang dirancang sesuai dengan data-data yang diberikan yang telah 

distandarisasikan sesuai dengan standar pemipaan yaitu ASME B31.3, maka dapat 

disimpulkan bahwa aman atau tidak amanya disain sebuah sistem pemipaan tergantung 

dari disain yang dibuat apakah sesuai dengan standar atau tidak.     
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c. Tingkat ketelitian dalam menggunakan software CAESAR II sangat tinggi dilihat dari 

hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan teoritis dan software CAESAR 

dengan persentase galat tegangan pipa yang terjadi antara hasil teoritis dengan hasil 

menggunakan software CAESAR II sebesar 3 %.       
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Abstrak 

Paper ini membahas penelitian yang dilakukan dalam penentuan nilai karakteriasik 

hidrodinamik profil rancangan turbin air yang rumit, dengan menggunakan perangkat lunak 

CFD-Numeca. Kajian dilakukan terkait dengan usaha untuk meningkatkan serapan energi 

aliran fluida turbin air sumbu vertikal, untuk pembangkit energi alternative. Struktur turbin air 

sumbu vertikal (TASV), direalisasikan dengan memanfaatkan teknologi Hybrid Composite 

laminasi basah. Hal tersebut disebabkan oleh karena kemudahannya dalam merealisasikan 

bentuk yang rumit, serta keunggulan material yang akan diperoleh terutama dalam 

permasalah fatigue. Dengan pemrograman sederhana pada perangkat lunak Matlab, maka 

dapat direpresentasikan hubungan antara sudut serang vs nilai Cd dan Cl, sehingga 

karakteristik hidrodinamika profil turbin air sumbu vertikal dapat dilakukan. Hal baru yang 

dapat diperoleh dari penelitian ini adalah penentuan karakterisik hidrodinamika yang rumit 

dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak CFD-Numeca. 

 

Kata Kunci: Karakteristik hidrodinamika, Cl, Cd, Sudut serang, Curvefitting, CFD-Numeca, 

Matlab 

 

1. PENDAHULUAN 

Peningkatan permintaan untuk mendapatkan energi alternative dengan biaya yang 

rendah, memiliki tendensi yang terus meningkat. Untuk itu maka proses perancangan 

turbin angin ataupun air yang sesuai, terus diusahakan oleh para peneliti. Dalam rangka 

untuk ikut serta dalam usaha dengan para peneliti tersebut, maka dikembangkan simulasi 

pola aliran fluida disekitar profil 2D ataupun 3D, dengan menggunakan perangkat lunak 

CFD-Numeca. Hal tersebut dilandasi oleh alasan untuk membuat turbin air sumbu vertikal, 

adanya fasilitas di laboratorium, dan karena bentuk yang rumit serta keperluan untuk 

mendapatkan besaran serta pola aliran disekitar airfoil [1]. 

Penggunaan turbin untuk pertama kalinya sulit untuk dipastikan. Namun yang dapat 

dipastikan adalah pemanfaatanya untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari memang 

sudah lama. Namun demikian sudah cukup jelas, turbin pertama yang digunakan 

didasarkan pada prinsip rotasi yang diarahkan untuk memberikan gerak dalam proses 

penghalusan biji jagung atau memompa air. Terdapat alat penggiling, yang digerakkan 

oleh tenaga manusia, dimana poros berputar dipasang secara vertikal dan digerakkan oleh 

batang horizontal, yang didorong ataupun ditarik melalui lintasan berbentuk lingkaran [2]. 

Saat ini fokus penelitan adalah untuk sesegara mungkin memenuhi kebutuhan akan 

kecukupan energi yang bersih dan aman, yang mendorong untuk eksploitasi sumber energi 

terbarukan. Indonesia, sebagai negara kepulauan memiliki potensi energi aliran air untuk 

dapat dimanfaatkan, diantaranya aliran air sungai, selat, laut dll. Ekstaksi energi yang 

terkandung didalam aliran air, membutuhkan peralatan yang umumnya disebut dengan 

turbin, rotor dll. Beberapa kajian yang saat ini sedang dilakukan adalah melakukan usaha 

pemilihan model yang paling efisien untuk diterapkan dan penambahan dispositif pada 

sudu turbinnya seperti bidang vortex ataupun wavy. 

mailto:bintoroc@yahoo.com
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Rancangan yang sedang dalam pengembangan adalah model turbin Gorlov dengan 

diameter 1 m dan tinggi 1.2 m. Simulasi dilakukan dalam kaitan untuk menjustifikasi nilai 

persentase daya teoritik yang diperoleh terhadap kecepatan aliran 1,2 m, pada pola aliran 

ideal. Namun demikian yang menjadi pertanyaan yaitu berapa panjang chord sudu agar 

kinerjanya lebih maksimal. Hal lain yang perlu dikaji adalah pola aliran sungai pada saat 

pengujian prototipe pada saat kaji eksperimetal. 

Kajian pengembangan energi alternatif ini terkait dengan usaha untuk dapat masuk 

dalam barisan peneliti pengembangan energi terbarukan dalam mencari solusi krisis 

minyak bumi. Diantara banyak kemungkinan sumber energi terbarukan, saat ini yang 

memiliki kecenderungan paling baik secara ekonomi untuk Indonesia adalah air. Hal 

tersebut dikerenakan potensi air banyak ditemui pada beberapa wilayah di Indonesia. Hal 

lainnya adalah alasan teknis, dimana massa jenis air memiliki nilai sekitar 850-kali 

daripada massa angin. 

Pertama kali, TASV direalisasikan tanpa melalui kajian teoritik maupun 

komputasional, tetapi pada kaji eksperimental pada pintu air irigasi Jatiluhur telah 

menghasilkan energi listrik. Kaji eksperimetal tersebut diperlihatkan pada Gambar 1, 

walaupun hal tersebut telah menggembirakan, namun efisinsi TASV tersebut diusahakan 

ditingkatkan. Oleh karena itu, kaji teoritik dan komputasional TASV secara lebih 

mendalam dan detail dilakan kembali dengan memperhitungkan aliran turbulensi. 

 

 
a. Pemasangan TASV 

 
b. Penepatan pemasangan TASV 

 

 
c. Energi listrik telah didapatkan 

Gambar 1. Kaji eksperimental pada aliran sungai 
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Peningkatan kinerja sebuah airfoil telah banyak dilakukan, misalnya Wauquiz [3], 

dimana telah dilakukan pengamatan mengenai pemisahan aliran fluida oleh karena keadaan 

permukaannya. Permukaan airfoil yang ideal dan pola aliran disekitarnya yang terjadi 

diperlihatkan pada Gambar 2. Pada gambar tersebut dapat diamati bahwa pemisahan aliran 

terjadi pada Re= 5.10
-4

 dan sudut serang 4
o
. Pada Gambar 3 diperlihat-kan aliran fluida 

disekitar permukaan airfoil bergelombang. Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka 

usaha yang dilakukan untuk mendapatkan peningkatan nilai karakteristik hidrodinamik 

difokuskan pada fenomena tersebut. Kaji teoritik dan komputasional untuk mencegah 

terjadinya kesalahan yang sering terjadi pada tahap pemilihan sudu turbin [4].  

 

 
Gambar 2. Pola aliran disektitar profil ideal [3] 

 

 
Gambar 3. Pola aliran disekitar profil wavy [3] 

 

Penelitian pengembangan TASV, termasuk penentuan profil ideal telah dilakukan 

sejak 2004. Proses desain didasarkan pada kaji aerodinamika pada terowongan angin 

hingga pada kaji CFD Numeca. Jenis turbin dengan sumbu vertikal memiliki beberapa 

keuntungan, namun demikian prediksi perilakunya menjadi lebih kompleks dan rumit [5]. 

Kinerja bilah turbin lebih difokuskan pada interaksi antara aliran fluida dan geometri sudu 

turbin. Perangkat lunak CFD-Numeca dan pemrograman Matlab dilakukan mendapatkan 

torsi maksimal dari TASV. Hasilnya adalah perlunya penambahan vortex generator dan 

wavy pada 0.25 chord-nya. 

Oleh karena ini, maka pada penelitian ini dilakukan kajian dengan menentukan 

karakterisik airfoil dengan wavy pada aliran turbulen. Keberhasilan kajian ini akan 

dilanjutkan pada kaji eksperimental, melalui proses pembuatan prototype dan penempatan 

pada aliran irigasi Jatiluhur. 

 

2. PEMODELAN SISTEM 

Nilai karakterisik hidrodinamik profil sudu TASV, ditujukan untuk dimanfaatkan 

dalam penentuan torsi mekanik. Secara teoritik torsi tersebut ditentukan dari perkalian 

antara gaya yang ditimbulkan aliran fluida dengan jarak terhadap pusat turbin. Oleh karena 

itu, torsi yang bekerja pada TASV, sangat tergantung pada karakteristik profil sudunya. 

Yang dimaksud adalah koefisien lift dan drag. Persamaan gaya yang bekerja dan torsinya 

dapat dituliskan pada pers. (1) dan (2). Karena TASV, dirancang dengan tiga (3) buah 

bilah, maka torsi turbin dapat dihitung melalui proses integrasi. 

           (    )        (    )   (1) 

                       (    )        (   )   (2) 
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Berdasarkan pada pers.(1) dan (2), dapat diamati dengan bahwa parameter yang 

penting adalah    dan   . Nilai   akan bervariasi sesuai dengan putaran TASV,   dari 

pemasangan turbin, dan   tergantung pada kecepatan air yang bekerja. Dengan 

mengasumsikan bahwa semua besaran tidak berubah, kecuali karakteristik profil sudu, 

maka nilai gaya tangensial akan berubah. Dengan berubahnya nilai gaya tangensial 

tersebut, maka torsi mekanik teoritik TASV akan berubah, inilah yang menjadi fokus 

penelitian. 

Penelitian yang dikerjakan ini diselesaikan melalui simulasi komputasional dan 

eksperimental. Kaji komputasi dilakukan dengan mengunakan perangkat lunak CATIA, 

CFD-Numeca dan Matlab. Sebelum dilakukan kaji eksperimental, maka manufaktur 

prototipe dilakukan dengan dukungan mesin CNC dan teknologi material komposit 

laminasi basah. Kaji eksperimental TASV dilakukan pada irigasi Jatiluhur Krawang. 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini dapat ditampilkan pada diagram alir 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Diagram alir penelitian 

 

Pada kajian ini profil sudu yang digunakan adalah NACA0020, namun diberi bidang 

wavy serta panjang chord profil sudunya 40 cm. Kajian tersebut didukung dengan 

penggunaan perangkat lunak CFD-Numeca dan Matlab.  

 

3. HASIL DAN DISKUSI 

Kajian dilakukan untuk mengamati pola aliran fluida disekitar fully wavy airfoil dan 

parameter hidrodinamik yang dihasilkan. Nilai karakteristik tersebut kemudian digunakan 

untuk menentukan torsi teoritik yang dihasilkan. Profil sudu fully wavy yang digunakan 

dalam kajian, diperlihatkan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Gambar profil sudu dengan permukaan fully wavy 

Mulai

Data Profil Sudu 
Yg Pernah dibuat

Kaji Simulasi CFD-
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Pola aliran hasil simulasi pada perangkat lunak CFD-Numeca, diperlihatkan pada Gambar 

6. 

 

 
Gambar 6. Velocity magnitude pada sudut serang 0 derajat 

 

Pada Gambar 6, diperlihatkan hasil observasi pada sudut serang 340 derajat, dimana 

dapat diamati turbulensi yang semakin besar terjadi. Fenomena tersebut akan menurunkan 

nilai koefisien lift dan meningkatkan koefisien drag. Namun demikian apabila diamati 

dengan lebih detail terlihat dengan jelas, bahwa olakan terjadi diluar daripada airfoil 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Gambar profil sudu dengan permukaan fully wavy 

 

Nilai karakteristik hidrodinamika hasil simulasi pada berbagai sudut serang di 

perlihatkan pada Tabel 1. Hasil simulasi tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 8. 

 

Tabel 1. Karakterisitik Hidrodinamika profil sudu TASV 

Sudut cl cd cm 

0 0.4074 0.0586 0.0508 

30 1.0675 0.58 0.2781 

60 0.8679 1.5785 0.4889 

90 -0.1381 2.1061 0.7638 

120 -0.9614 1.5565 0.7251 

150 -0.9346 0.5715 0.5147 

180 -0.2305 0.0707 0.1057 

210 0.6215 0.5266 0.007 

240 0.9715 1.3495 -0.1246 

270 0.1888 1.8561 -0.2645 

300 -0.7437 1.2616 -0.2743 

330 -0.5808 0.4567 -0.2414 

360 0.4074 0.0586 0.0508 
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Gambar 8. Hydrodinamic Characteristik profil sudu turbin full wavy pada sudut serang 

dari nol hingga 360 derajat 

 

Kurva karakteristik hidrodinamik fungsi sudut serang (posisi angular) profil wavy, 

dapat didekati dengan kurva polynomial, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 9. 

Persamaan polinomial kurva tersebut, koefisiennya diperlihatakan di bawah. 

 

 
Gambar 9. Kurva hasil ploting nilai cl dan kurva pendekatannya 

 

Polynomial fitting  

= a*x + a2*x2+ a3*x3 + a4*x4 + a5*x5 + a6*x6 + a7*x7 + a9*x9 + a10*x10 + a11*x11 + 
a12*x12 + c 

 

Koefisien dengan 95% kepercayaan adalah: 

a = 5.957, 
a2 = -22.24, 
a3 = 41.25, 
a4 = -41.37, 
a5 = 23.46, 
a6 = -7.53, 
a7 = 1.187, 
a9 = -0.0335, 
a10 = 0.005635, 
a11 = -0.0003976, 
a12 = 1.051e-005, 
c = 0.4006 
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Apabila nilai hasil curvefitting tersebut digunakan dalam penentuan nilai torsi sudu 

TASV model Gorlov, maka hasilnya dapat dilihat pada Gambar 10. Berdasarkan pada torsi 

yang bekerja pada satu sudu, maka nilai torsi turbin pada setiap sudut putarnya dapat 

ditentukan dengan malakukan penjumlahan. Hasil dari penjumlahan pada setiap sudut 

putarnya, diperlihatkan pada Gambar 11.  

 
Gambar 10. Kurva hasil ploting nilai torsi dari setiap sudu turbin pada berbagai sudut pada 

satu putaran 

 
Gambar 11. Kurva hasil ploting nilai torsi turbin pada berbagai sudut pada satu putaran 

 

Dengan mengamati Gambar 11, maka dapat diketahui bahwa secara garis besar nilai 

torsi turbin air sumbu vertikal model Gorlov tersebut bervariasi secara sinusoidal. 

 

4. KESIMPULAN 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Perangkat lunakan CFD-Numeca dapat digunakan untuk menentukan nilai karakteristik 

hydrodinamika dengan cepat. 

2. Karakteristik hydrodinamika yang diperoleh dapat didekati dengan fungsi polinomial 

dengan menggunakan perangkat lunak Matlab. 

3. Dengan menggunakan pemrograman sederhana pada perangkat lunak Matlab, maka 

dapat ditentukan torsi masing-masin sudu maupun torsi dari turbin air sumbu vertikal 

tersebut. 

 

DAFTAR PUSATAKA 

[1]. Ajao, K.R., et.al., “Comparison of Theoretical and Experimental Power output of a 

Small 3-bladed Horizontal-axis Wind Turbine”, Journal of American Science 2009; 

 

0 45 90 135 180 225 270 315 360
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Posisi angular TASV (derajat)

T
o
rs

i 
e
le

m
e
n
t 

ti
a
p
 s

u
d
u
 (

N
m

)

 

 

sudu 1

sudu 2

sudu 3

0 45 90 135 180 225 270 315 360
2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

Posisi angular TASV (derajat)

T
o
rs

i 
e
le

m
e
n
t 

to
ta

l 
(N

m
)



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

  Lombok, 27-29 April 2017 

 

183 

[2]. C.R. McLean, Computer-Aided Manufacturing System Engineering, Factory 

Automation Systems Division, Manufacturing Engineering Laboratory, National 

Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA 

[3]. C. Wauquiez, “Shape Optimization of Low Speed Airfoils using MATLAB and 

Automatic Differentiation”, Licentiate’s Thesis, Royal Institute of Technology 

Department of Numerical Analysis and Computing Science, Stockholm 2000 

[4]. “Study of Tidal Energy Technologies for Derby”, Presentasi paper, Hydro Tasmania, 

December 2001. 

[5]. Jeronimo ZANETTE, Didier IMBAULT, Ali TOURABI, “FLUID-STRUCTURE 

INTERACTION AND DESIGN OF WATER CURRENT TURBINES”, 2
nd

 IAHR 

International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in 

Hydraulic Machinery and Systems Timisoara, Romania October 24 - 26, 2007. 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

184 

PENGEMBANGAN MESIN PENYEGAR UDARA DENGAN TENAGA 

MATAHARI 

 
Kamaruddin A., Aep S. Uyun, Syukri M. Nur, Alie Bamahry dan Rino Imanda 

Sekolah Pascasarjana, Universitas Darma Persada 

Jl. Radin Inten II, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450 

e-mail:Kamaruddinabd@gmail.com 

 
Abstrak 

Penyegar udara dengan sistem pendingin desikan sudah banyak diteliti diluar negeri dengan 

hasil yang baik dan potensial untuk dikembangkan tetapi masih belum ada peneliti Indonesia 

yang melakukan penelitian serupa.. Prinsip mesin penyegar udara dengan sistem pendingin 

desikan adalah dengan melakukan manipulasi kondisi udara dengan menggunakan desikan 

tanpa menggunakan zat pndingin karena itu sistem ini tidak menghasilkan emisi gas rumah 

kaca. Selain itu penggunaan listriknya sangat minim. Penelitian ini mencoba menerapkan 

sistem pendingin desiakan yang dibantu oleh kolektor tenaga matahari sebagai sistem 

pemanas, untuk rumah model dengan menggabungkannya dengan sistem pendingin noktornal. 

Hasil percobaan sementara menghasilkan suhu 26.1 
o
C dan RH 55.6% serta COP sebesar 0.2 

 

Kata kunci: Pendingin desikan; pemodelan matematika, energi surya, pendingin nokturnal, 

emittor 

 

1. Pendahuluan 

 Latar Belakang 1.1

Indonesia mempunyai suhu udara sekitar 30 
o
C dengan RH rata-rata diatas 80%. 

Pada kondisi ini tidak nyaman baik untuk bekerja maupun untuk tinggal di rumah. Selama 

ini masyarakat menggunakan mesin pendingin tipe kompressi yang menggunaan Freon 

sebagai zat pendingin. Sistem kompresi ini selain menggunakan Freon yang dapat merusak 

lapisan ozoni atmosfir bumi juga menggunakan daya listrik yang besar .Untuk itu pada 

penelitian ini dipilih suatu sistem pendingin dengan metoda pendinginan desikan yang 

tidak memerlukan zat pendingin seperti mesin pendingin tipe kompresi tetapi melalui 

manipulasi kondisi udara dengan menggunakan desikan. Melalui manipulasi udara 

diharapkan dapat diciptakan kondisi udara yang nyaman untuk tempat tinggal dan untuk 

bekerja. Mesin ini akan berguna sebagai mesin AC di negara beriklim tropis seperti 

Indonesia. 

 

1.2. Studi Pustaka 

Penelitian mengenai mesin pendingin desikan ini belum ada yang  dilakukan orang 

terutama di Indonesia. Adapaun penelitian yang dilakukan diluar negeri meliputi penelitian 

dari Davangere dkk. (1999) yang menerapkan pendingin desikan dengan kapasitas 

pendingin 10 kW (2.85 ton refrigasi ) yang dibantu dengan mesin kompresi uap. Hasil suhu 

ruangan 26.7 
o
C dengan kelembaban  (nisbah kelembaban W=0.01183 kg/kg udara kering 

untuk kondisi udara luar di Florida sebesar 36 
o
C. Mereka melakukan analisis unjuk kerja 

menggunakan Psychrometric  chart dan hasil simulasi mereka dicoba di 4 kota di Amerika 

Serikat. Mereka juga melakukan rancang bangun mesin pendingin desikan yang dikaitkan 

dengan penyegaran rumah tinggal dan menyimpulkan COP mesin adalah 0.66.jumlah air 

yang diperlukan untuk pendinginan evaporatip sebesar 0.00294. kg/det. dan air panas dari 

kolektor surya sebesar 0.001994 kg/det. Maarouf dkk,.(2006) melakukan simulasi yang 

diikuti dengan percobaan untuk membuktikan hasil simulasi mereka untuk sistem 

pendingin desikan kemudian menerapkan sistem pendingin desikan yang dikembangkan 

untuk diuji di 3 kota Prancis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk kota dekat Laut 
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Tengah yang mempunyai kelembaban tinggi (diatas 16 g/kg udara kering) dan suhu udara 

tinggi suhu regenerasi dari kolektor surya harus mencapai 70
o
C bila menginginkan suhu 

ruangan yang nyaman Untuk musim panas RH ruangan pada kota dipinggir laut tengan 

mencapai lebih dari 80% dan pengaruh pendingin desikan menjadi kurang effektip. 

Penelitian Chadi Maalouf. dkk  di Prancis (2006) menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan tenaga surya telah berhasil dirancang bangun suatu mesin pendingin desikan 

untuk diterapkan dibeberapa kota di Prancis. Daou et al. (2004). Jurinak (1982) melakukan 

kajian unjuk kerja mesin pendingin adsorpsi menggunakan silica gel dan siklus 

Pennington. Jain et al. (1995) membandingkan penerapan mesin pendingin adsorpsi di 4 

kota di India, menggunakan Dunkle cycle. Mereka menemukan bahwa dengan 

mengunakan penukar panas basah menghasilkan efisiensi tertinggi.Mavroudaki et al. 

(2002) dan Halliday et al. (2002) telah menyajikan dua studi kelayakan mesin pendingin 

adsorpsi menggunaka tenaga matahari dan siklus Pennington di Eropa Selatan dan di 

Inggeris.  Pesaran dkk. (1992) dari NREL (The National Renewable Energy Laboratory) di 

Golden ,Colorado, mempunyai fasilitas untuk melakukan uji pendinginan desikan terutama 

uji kualitas dari desikan. Hasil uji mereka menunjukkan bahwa tergantung dari kualis 

desikan COP dan daya pendingin dapat berkurang dari 10 -35%. Dezfoulli, dkk. (2014) 

telah mencoba sistem pendingin desikan ini dengan menggunakan metoda simulasi 

TRANSYS, dan menyimpulkan bahwa pendingin desikan dengan mode ventilasi 

mempunyai nilai COP lebih besar dibanding mode resirkulasi baik untuk  rancangan sistem 

pendingin satu tahap ataupun dua tahap. Karena itu disarankan untuk kondisi iklim lembab 

seperti Malaysia penggunaan mesin pendingin desikan tipe ventilasi dua tahap sangatlah 

cocok. Model rancangan dengan ventilasi dua tahap pendinginan desikan dengan tenaga 

surya berhasil memasok udara keruangan sebesar  17.6°C dan nisbah kelembaban sebesar  

0.0096 kg/kg (atau sekitar RH 70%) pada kondisi udara luar dengan suhu 30°C dan nisbah 

kelembaban 0.0200 kg/kg  dengan suhu regenerasi sekitar 80
o
C. Bellia, dkk, (2000) telah 

mengkaji berbagai hibrid pendinginan untuk berbagai jenis cakram disikan, dengan 

menggunakan program komputer DesiCalc
TM

, untuk empat kota di Italia. Mereka 

menyimpulkan  bahwa penghematan maksium yang dicapai adalah 22%, dan untuk  teater 

lebih besar lagi yaitu 23% samapai 38%. Penghamatan listrik mencapai 55%. 

 

 Tujuan Penelitian 1.2

Adapun tujuan penelitian adalah untuk: 

1) Membuat sistem pendingin desikan skala labortorium 

2) Mendapatkan  unjuk kerja sistem pendingin desikan  

 

1.3. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk dapat mengganti sistem pendingin 

konvensional, mengingat harga BBM sebagai penggerak utama sistem pendingin 

konvensional semakin mahal. Sistem pendingin desikan ini bersifat akrab lingkungan 

sehingga nantinya dapat membantu  pengurangan emisi gas rumah kaca serta usaha 

penghematan energi. 

 

2. Pendekatan pemecahan masalah 

Adapun pendekatan pemecahan masalah dilakukan melalui rancang bangun sistem 

desikan untuk kemudan diuji secara laboratorium. Gbr.1 adalah hasil pembuatan sistem 

desikan yang terdiri atas,  cakram desikan (1),pemanas listrik, (2), penukar panas sensibel 

(3) dan ruang pendingin evapratip. Cakram desikan dilengkapi dengan motor untuk 

memutar cakram dengan laju putaran 2 RPM. Pemanas listrik yang digunakan adalah yang 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

186 

mempunyai daya 580 Watt. Udara luar akan masuk melalui cakram desikan yang sudah 

sebelumnya dipanaskan oleh pemenas lisrik sehingga desikan yang berupa silica gel 

menjadi kering. Karena itu bila udaraluar dialirkan melalui cakram desikan tadi maka uap 

airnya akan dihisap oleh cakram desikan sehingga RHnya menurun.  Udara yang masih 

panas dengan RH rendah tadi kemudian diteruskan ke penukar panas sensibel untuk 

diturunkan suhunya. Dari penukar panas sensibel udara akan masuk keruang pendingin 

avaporatip karena RHnya yang rendah tadi kemudian menghisap bintik air sehingga 

menguap yang akan menurunkan suhu udara tadi. Diharapkan suhu udara yang keluar dari 

ruang pendingin evaporatip ini bisa mencapai 25
o
C dan RH naik menjadi 65% dan masuk 

keruangan AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mesin pendingin desikan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peralatan pendingin desikan 

 

Udara yang kembali dari ruang AC akan masuk kembali ke ruang pendingin 

evaporatip untuk ditingkatkan RH dan dikurangi suhunya. Setelah itu akan dipanaskan 

setelah melewati penukar panas sensibel dan aka menerima panas lagi dari pemanas listrik 

untuk meningkatkan suhu udara untuk pengeringan cakram desikan untuk kemudian 

dibuang keluar, Sistem yang dibuat mempunyai ukuran penampang 0.35 m x 0.35 m dan 

panjang 1.5 m. 

Gbr. 2 meunjukkan peralatan data akuisisi yang digunakan pada percobaan. Data 

akuisisi terdiri atas mikrokontroller Arduino UNO untuk input dan output data sensor DHT 

11 untuk mengukur sushu dan RH sekaligus, Tachometer untuk mengukur RPM dan 

anemometer untuk mengukur laju udara.dan alat pengukur aliran air pada pendingin 

evaporatip. Lokasi masing masing sensor pada sistem pendingin desikan dapat dilihat pada 

Gbr.3  

  

1 2 3 4 
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Gambar 2. Peralatan data akuisisi otomatik 

 

 
  

3. Hasil dan Pembahasan 

Tabel 1. Menunjukkan hasil percobaan. Disini terlihat suhu udara yang masuk 

keruangan berada pada 26.1 
o
C dan RH 55.6%. Tingkat suhu yang dicapai sudah memadai 

tetapi RH masih terlalu rendah mungkin disebabkan percikan air didalam ruang evaporatip 

belum sempurna untuk itu perlu diperbaiki. Laju udara pada saat masuk adalah 15.5 m/det. 

dan setelah melalui ruang evaporatip meningkat menjadi 44.5 m/det. Laju aliran air pada 

ruang pendingin  evaporatip adalah 5 liter/menit. Dari data pada Tabel 1. Bila dihitung 

kapasitas pendinginnya didapatkan nilai 20.55 kW dan bila dihitung COP nya akan didapat 

0.2. 
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Tabel 1. Contoh hasil pengukuran 

Run  

T3(oC)(Suhu pintu  
keluar pendingin 
 evapratip) 

T4(oC)(suhu pintu  
keluar penukar 
panas sensibel) 

Laju udara 
 m/det 

Daya pendingian 
 kW 

 
RH (%) 

1.00 24.60 33.15 15.50 16.23 
 

58.90 

2.00 25.20 33.50 
 

15.76 
 

53.30 

3.00 25.20 33.80 
 

16.33 
 

52.30 

4.00 24.90 33.10 
 

15.57 
 

52.00 

4.00 25.70 35.20 
 

18.04 
 

55.40 

5.00 26.30 39.00 
 

24.11 
 

57.00 

6.00 26.80 39.00 
 

23.16 
 

51.90 

7.00 27.30 40.20 
 

24.49 
 

51.90 

8.00 27.50 41.00 
 

25.63 
 

62.20 

9.00 27.20 41.00 
 

26.20 
 

61.00 

Rata-rata 26.07 36.90 
 

20.55 
 

55.59 

 

4. Kesimpulan dan saran 

1) Telah berhasil dibuat sistem pendingin desikan dengan ukuran 0.35 m x 0.35 m 

dengan panang 1.5 m 

2) Hasil uji sistem pendingin desikan menunjukkan suhu keluar ruang pendinginan 

evaporatip adalah 26.1
o
C dan RH 55.6% dimana suhu sudah mencapai sasaran 

kecuali RH. 

3) Daya pendingin sistem adalah 20.55 kW dan COP 0.2 

4) Perlu diperbaiki sistem percikan air dalam pendingin evaporatip agar dapat 

menambah RH udara yang masung keruang penyegar udara. 

 

Ucapan Terima kasih 

Atas nama peneliti kami mengucapkan terima kasih kepada Ristekdikti atas bantuan hibah 

kompetensi No. Kontrak No.104/K3/KM/2015, Februari 23, 2015  dan kepada LP2MK , 

Unsada, No : 022/ SP3 / LP2MK / UNSADA/II/2015 Februari 23, 2015. 

 

Daftar Pustaka 

[1]. Bellia, L.,P. Mazzei, F. Minichiello and D. Palma(2010). Air Conditioning Systems 

With Desiccant Wheel For Italian Climates. International Journal on Architectural 

Science, Volume 1, Number 4, p.193-213, 2000 

[2].  Chadi Maalouf, Etienne Wurtz dan Francis Allard, 2006. Evaluation of the cooling 

potential of a dessicant evaporative cooling system using the SimSPARK 

environment. UTAP, University of Reims, Campus du Moulin de la Housse, Reims, 

France,chadi.maalouf@univ-reims.fr. 

[3]. Davangere, B.S., S.A. Sherief, and D.Y Goswami. 1999. A Feasibility Study of Solar 

Dessicant Air-conditioning System –Part 1. Psychrometric and Analysis of the 

Conditioned Zone. International Journal of Energy Research, 23, 7-21. 

[4]. Daou K., Wang R.Z. and Xia Z.Z. (2004). Desiccant cooling air conditioning : a 

review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 1-23. 

[5]. Dezfouli,MMA,
 
S. Mat,G. Pirasteh, K. S. M. Sahari, K. Sopian, and M. H. Ruslan

, 

(2014). Simulation Analysis of the Four Configurations of Solar Desiccant Cooling 

System Using Evaporative Cooling in Tropical Weather in Malaysia. International 

http://www.hindawi.com/27315351/
http://www.hindawi.com/28430152/
http://www.hindawi.com/91734087/
http://www.hindawi.com/30137417/
http://www.hindawi.com/35735021/
http://www.hindawi.com/15186289/


 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

   

189 

Journal of Photoenergy Volume 2014 (2014), Article ID 843617, 14 pages 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/843617 

[6]. Halliday S.P., Beggs C.B and Sleigh P.A. (2002). The use of solar desiccant cooling in 

the UK : a feasibility study, Applied Thermal Engineering, 22, p.1327-1338. 

[7]. Hernandez, L. ,Heywood, J., Kumar ,A. And Roman, Y, 2014. 

http://solar.sdsu.edu/Final Docs/Solar Air Conditioning Final Report 490B.pdf 

dikunjungi April, 2014 

[8]. Jurinak J.J. (1982). Open Cycle Desiccant Cooling Component Models and System 

Simulations, Ph. D. thesis,Dept. Mech. Eng.,University of Wisconsin-Madison. 

[9]. Jain S, Dhar PL. (1995). Evaluation of solid desiccant- based evaporative cooling 

cycles for typical hot and humid climates. International Journal of  Refrigeration, 18 

(5):287-96. 

[10]. Mavroudaki P., Beggs C.B., Sleigh P.A. and Halliday S.P. (2002). The potential for 

solar powered single-stage desiccant cooling in southern Europe, Applied Thermal 

Engineering 22, pp. 1129-1140. 

[11]. Pons, M and A.Kodama,(2014). Second Law Analysis Of The Open Cycles For 

Solid Desiccant Air-Conditioners, CNRS-LIMSI and Kumamoto University 

www.perso.limsi.fr/mpons/desopen.htm. Dikunjungi April 2014. 

[12]. Stoecker, W.F., !989. Thermal System Design, Mc Graw-Hill, Inc. New York 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/843617
http://solar.sdsu.edu/Final%20Docs/Solar%20Air%20Conditioning%20Final%20Report%20490B.pdf
http://www.perso.limsi.fr/mpons/desopen.htm.%20Dikunjungi%20April%202014


 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 
 

190 

RANCANG BANGUN PENGECORAN SENTRIFUGAL UNTUK 

PENINGKATAN KUALITAS HASIL CORAN 
 

Bukti Tarigan 

Prodi Teknik Mesin Universitas Pasundan, Bandung 

e-mail: bukti.tarigan@unpas.ac.id 
 

Abstrak 

Pada era modernisasi ini banyak komponen-komponen mesin yang dituntut memiliki kualitas 

dan ketelitian produk tinggi, oleh karena itu dibutuhkan proses-proses manufaktur yang tepat. 

Dalam hal ini  pengecoran logam merupakan salah satu proses manufaktur untuk 

menghasilkan suatu produk atau komponen mesin maupun struktur.Proses pengecoran logam 

adalah penuangan logam cair kedalam rongga cetakan dan biarkan sampai membeku dan 

kemudian dilakukan pembongkatan dan finishing. Pengecoran sentrifugal dilakukan dengan 

cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar, sehingga dihasilkan benda 

yang berbentuk silinder atau benda kerja yang simetris, akibat gaya sentrifugal  mendapatkan 

hasil coran yang mempunyai kualitas lebih baik . Perancangan mesin pengecoran sentrifugal 

dengan skala agak kecil yang bertujuan sebagai media pembelajaran khususnya industri kecil 

yang nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan tentang proses 

pengecoran terutama dengan proses sentrifugal. Dalam perancangan ini, mesin  mempunyai 

kriteriakonstruksi yang sederhana, dengan penggerak motor listrik dan transmisi pulley dan 

poros serta putaran 1000 rpm. Pada pembuatan mesin pengecoran sentrifugal terdapat 

proses-proses pemilihan komponen, pemilihan material, pengadaan komponen standar dan 

pembuatan komponen, dan ada kalanya terjadi perubahan desain saat pembuatan. Proses 

pengerjaan dalam pembuatan mesin pengecoran sentrifugal ini melibatkan mesin-mesin 

produksi seperti: mesin bubut, mesin freis, mesin gurdi, mesin pengelasan shielded metal arc 

welding, mesin cutting torch burner, dan kerja bangku. Dalam perancangan ini kapasitas 

cetakan menghasilkan  diameter 90 sampai 140 mm dan panjang coran 250-350 mm. Dalam 

percobaan ini cetakan yang dibuat diameter luar 120 mm, panjang 300 mm, diameter dalam 

cetakan 92 mm, tebal 5 mm dengan menggunakan material alumunium paduan.Dari 

percobaan mesin pengecoran sentrifugal dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan pipa 

alumunium. 

 

Kata Kunci: Manufaktur, Pengecoran, Sentrifugal, Alumunium 

 

PENDAHULUAN 

Pengecoran logam merupakan salah satu metode untuk menghasilkan suatu produk. 

Pengecoran logam itu sendiri merupakan teknik membuat produk dengan beberapa 

tahapan diantarnya adanya peleburan logam, adanya penuangan logam cair kedalam 

cetakan, adanya pembekuan logam didalam cetakan, pembongkaran cetakan, dan analisa 

produk hasil pengecoran.  

Salah satu dari metode pengecoran logam adalah pengecoran sentrifugal. Pengecoran 

sentrifugal dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar, 

sehingga dihasilkan coran yang mampat tanpa cacat karena pengaruh gaya sentrifugal.
(1)

 

Pengecoran sentrifugal memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memiliki produktivitas 

tinggi untuk produk berbentuk silinder pejal, kualitas hasil coran yang baik, dan 

menghasilkan produk dengan porositas yang rendah karena gas-gas yang terkandung 

dalam logam cair dapat keluar dengan pengaruh gaya sentrifugal. [3] 

Pengecoran sentrifugal ada 3 jenis, diantaranya: Sentrifugal sejati, semi sentrifugal 

dan pengecoran sentrifuge. 

 

1.1 Pengecoran Sentrifugal Sejati.  
Dalam pengecoran sentrifugal sejati, logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang 

berputar untuk menghasilkan benda cor yang pada umumnya bentuk tabular, seperti pipa, 
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tabung, bushing, cincin, dan lain- lainnya. True centrifugal casting merupakan salah satu 

proses pengecoran yang menghasilkan produk cor berbentuk silinder dengan cara memutar 

cetakan pada sumbunya. Proses pengecoran dapat dilakukan secara vertikal maupun 

horisontal tanpa menggunakan inti (core). Produk cor yang dihasilkan dengan metode ini 

mempunyai arah pembekuan yang terarah (directional solidification)  dari bagian  

diameter luar menuju ke diameter dalam, sehingga menghasilkan produk cor yang 

terbebas dari cacat pengecoran terutama shrinkage yang paling sering dijumpai pada 

proses sand casting.[3] 

 

 
Gambar 1. Peroses pengecoran sentrifugal sejati 

 

 
Gambar 2. Peroses pengecoran Semi sentrifugal 

 

1.2 Pengecoran Semi Sentrifugal  
Pada metode ini, gaya sentrifugal digunakan untuk menghasilkan coran yang pejal 

(bukan bentuk tabular). Cetakan dirancang dengan riser pada pusat untuk pengisian logam 

cair, seperti ditunjukkan pada gambar 2. 

Densitas logam dalam akhir pengecoran lebih besar pada bagian luar dibandingkan 

dengan bagian dalam coran yaitu bagian yang dekat dengan pusat rotasi. Kondisi ini 

dimanfaatkan untuk membuat benda dengan lubang ditengah, seperti roda, dan puli. 

Bagian tengah yang memiliki densitas rendah mudah dikerjakan dengan proses pemesinan 

[4]. 

 

1.3 Pengecoran Sentrifuge 
Dalam pengecoran sentrifuge cetakan dirancang dengan beberapa rongga cetak yang 

diletakkan disebelah luar dari pusat rotasi sedemikian rupa sehingga logam cair yang 

dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan  kesetiap  rongga  cetak  dengan  gaya  

sentrifugal,  seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3. Proses ini digunakan untuk benda 

cor yang kecil, dan tidak diperlukan persyaratan semetri radial seperti dua jenis 

pengecoran sentrifugal yang lain. 
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Gambar 3. Peroses pengecoran  sentrifuge 

 

1.4  Parameter Pengecoran Sentrifugal. 

Parameter yang mempengaruhi kualitas coran dengan mesin pengecoran sentrifugal 

adalah: 

a.  Kecepatan Putar. 

Kecepatan putar dapat mempengaruhi struktur, umumnya efek dari dari peningkatan 

kecepatan putar dapat menaikkan penghalusan dan meningkatkan turbulensi. Sedangkan 

kecepatan putar yang sangat rendah akan menyebabkan logam cair menjadi tidak stabil. 

 

b. Temperatur Penuangan 
Temperatur penuangan dapat mempengaruhi proses pem- bekuan yang terjadi dan 

struktur coran temperatur penuangan rendah  akan  menghasilkan  butiran  halus  equaxial.  

Sedangkan pada temperatur penuangan tinggi akan menghasilkan bentuk butir columnar. 

Temperatur penuangan harus cukup tinggi untuk memastikan aliran logam cair dan 

bebas dari cold laps, menghindari struktur kasar dan hot tearing akibat kelebihan 

superheat. Umumnya temperatur penuangan berkisar antara 50° - 100° C dari temperatur 

cair. 

 

c. Kecepatan Penuangan 

Tujuan umumnya adalah untuk mengatur kecepatan penuangan yang dibutuhkan   

sebelum logam cair membeku. Kecepatan penuangan yang terlalu tinggi menyebabkan 

turbulensi terlalu tinggi dan percikkan logam cair, sedangkan kecepatan penuangan yang 

rendah menghasilkan pembekuan yang terarah dan pengisian logam cair yang baik. 

 

d. Temperatur Cetakan 
Temperatur cetakan tidak begitu berpengaruh terhadap struktur coran, yang 

berpengaruh adalah derajat ekspansi dari cetakan dengan pemanasan. Derajat ekspansi 

dapat mengurangi tearing pada pengecoran true centrifugal. Secara prinsip pengecoran 

sentrifugal yaitu dengan cara menuangkan  logam  cair  kedalam  cetakkan  yang  berputar  

dan akibat gaya sentrifugal logam cair akan termampatkan, sehingga diperoleh  benda  

kerja  tanpa cacat. Pengecoran ini digunakan secara intensif untuk pengecoran plastik, 

keramik, beton dan semua logam. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah langkah-langkah penyelesaian masalah mulai dari 

perancangan (gambar & spesifikasi), proses pembuatan, tahapan pembuatan dan uji coba 

mesin pengecoran sentrifugal serta analisanya peralatan tersebut. 
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Gambar 2.1 Diagram Alir Rancang Bangun Mesin Sentrifugal Casting 

 

2.1. Kriteria Perancangan 
1. Mesin dapat membuat produk berupa pipa dengan material paduan aluminium, atau 

paduan non fero lainya dengan ukuran diameter cetakan 90-150mm dan panjang 

maksimum 250-350 mm.   

2. Memiliki konstruksi ukuran mesin tidak terlalu besar dan sederhana. 

3. Mesin aman untuk digunakan bagi operator dan lingkungan kerja 

4. Adanya pelindung bagi sabuk dan komponen lainya dari logam cair. 

5. Mudah dalam perakitan dan pengoperasian. 

6. Adanya pemanas cetakan. 

7. Komponen standar yang digunakan mudah didapat. 

8. Komponen yang dirancang mudah di dapatkan atau dibuat. 

9. Mudah dalam pemeliharaan dan perawatannya 

10. Mudah melepas benda hasil pengecoran 

 

2.2. Sketsa Perancangan 
Setelah dilakukan studi dari beberapa literatur tentang pengecoran sentrifugal, 

bagian-bagian utama mesin pengecoran sentrifugal, dan dilakukan perbandingan pada 

mesin pengecoran sentrifugal yang telah ada, didapat bagaimana prinsip kerja dari proses 

pengecoran sentrifugal dan beberapa keunggulan serta keterbatasan dari mesin pengecoran 

sentrifugal. 

Penulis kemudian dapat membuat sketsa rancangan mesin pengecoran sentrifugal 

yang akan dibuat berdasarkan hasil studi literatur dan perbandingan pada mesin 

pengecoran sentrifugal yang telah ada. Hasil rancangan mesin sentrifugal ini di harapkan 

dapat digunakan untuk industri-industri pengecoran skala menengah maupun industri kecil.  
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Gambar 4. Sketsa Rancangan Bagian-bagian Mesin Pengecoran  

Sentrifugal sentrifugal sejati 

 

Cetakan dapat diganti dengan diameter yang berbeda dengan cara mengatur atau 

menggeser keduduksn roda bebas. Hal ini bertujuan dapat digunakan untuk menghasilkan 

pipa hasil coran dengan diameter yang berbeda-beda Mesin dilengkapi dengan pemanas 

cetakan sebelum dilakukannya proses pengecoran agar logam cair yang dituangkan tidak 

terjadi pembekuan dengan cepat. Mekanisme cawan tuang menggunakan engsel agar 

mudah dalam penggunaannya. Penutup mesin dapat dilepas pasang untuk mempermudah 

kegiatan pemeliharaan dan penggantian cetakan. 

 

2.3 Perancangan Komponen 

2.3.1 Menetukan Daya Motor 

Untuk memutarkan setiap komponen, diperlukan daya motor yang sesuai agar setiap 

komponen yang bekerja dapat berputar dengan baik sesuai dengan rancangan yang 

diinginkan. Daya yang terjadi diakibatkan oleh momen inersia setiap komponen yang 

berputar dan daya yang diakibatkan oleh logam cair saat penuangan. 

 

a. Akibat Momen Inersia Komponen Yang Berputar 
Maka daya total yang dibutuhkan akibat momen inersia dari: 

Puli kecil dan besar (P1, P2), poros penggerak (P3), roda putar (P4), poros bebas (P5), 

cetakan (P6), benda cor (P7), tutup cetakan (P8). Dari hasil perhitungan di dapatkan: 
Pinersia = P1 + P2 + P3 + (4 + P4) + P5 + P6 + P7 + (2 x P8) 

Pinersia = 4,4 w + 7,7 w + 2,9 wa + (4 x 19,2 w) + 2,5 w + 117,3 w + 15,7 w + (2 x 8,4 w) 

Pinersia = 242,64 watt 

 

 
Gambar 5. Skematis Komponen yang Berputar 
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b. Akibat Logam Cair Dalam Cetakan 

Akibat logam cair dalam cetakan tersebut di dapatakan persamaan daya penuangan 

sebagai berikut: 

Daya Penuangan (Ppouring). 

Ppouring = T x ω = 0.86 Nm x 104,72 rad/s = 90 watt.  

Dengan mempertimbangakan faktor keamanan, maka penentuan daya perancangan 

dikalikan faktor koreksi daya sebesar 1,5, sehingga daya minimum motor adalah: 

Ptotal = fc (Pinersia + Ppouring) = 499 watt = 0,67 hp, sehingga dalam perancangan 

menggunakan 0,75 hp. 

 

c. Perancangan Poros Dan Poros Roda Penggerak 
Perancangan ini dilakukan untuk menentukan diameter minimum poros yang akan 

digunakan, baik pada poros roda penggerak maupun poros pada roda bebas. Pada poros 

roda penggerak akan menerima beban puntir dan lentur yang diakibatkan oleh daya dan 

putaran yang diteruskan melalui sistem transmisi sabuk-puli. Beban pada roda penggerak 

merupakan penjumlahan berat dari beberapa komponen yang ditopangnya dan berat dari 

roda itu sendiri. [2] 

Beban yang diakibatkan oleh puli yang di    putar oleh sabuk: 

Torsi Puli: 

 =  

Maka gaya yang bekerja pada poros akibat puli adalah: 

 =  

 
Gambar 6. Beban Pada Poros Penggerak 

     

d. Perancangan Pasak Pulli 
Perancangan pasak pada puli kecil menggunakan dua jenis pasak, yaitu pasak pin 

ulir dan pasak bujursangkar. Berikut merupakan data-data yang diketahui: 

Torsi yang bekerja pada poros. 

 =    

Gaya tangensial. 

 =   

Dengan cara yang sama di dapatkan torsi dan gaya tangensial yang terjadi pada puli 

besar sebesar 5,8 Nm dan 465,92 N. Kedua puli menggunakan pasak dengan material St 

37. 

 

2.3.2 Perancangan Bantalan Penggerak Dan Banatalan Bebas 
Dalam perancangan ini, bantalan terdapat pada poros penggerak dan poros bebas. 

Bantalan tersebut terdapat pada titik A dan B yaitu dengan diameter poros sebesar 30 mm. 
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Pada poros penggerak bantalan terdapat pada titik A dan B dengan diameter poros 30 

mm, Putaran poros = 917 rpm, FA dan FB = 66,1 N dan 186,86 N. Dengan mengetahui 

variable beban jumlah putaran, umur L10, k = 3 untuk ball bearing maka dapat di hitung 

basic dynamic loading rating sehingga di dapatkan umur bantalan terkecil terjadi pada 

bantalan poros penggerak sebesar  minute. 

 

2.3.3 Perancangan Sistem Transmisi 
Sistem transmisi yang akan digunakan dalam perancangan ini yaitu menggunakan 

sistem transmisi sabuk-puli. Data yang diketahui yaitu: ni = 1400 rpm, no = 917 rpm, P = 

0,75 hp, dan jarak antar pusat pulley C = 335 mm. 

Dengan memperhatikan daya dan rasio putaran, diameter puli D1 = 3,5 inch dan D2 

= 5 inch, panjang keliling sabuk, maka dapat di tentukan jarak antar pusat puli actual 

sebesar 33,23 mm dan kecepatan sabuk sebesar 6,5 m/s, sehingga ditetapkan jenis sabuk 

standar tipe A40, dengan panjang sabuk standar (Ls) 40,87”. Hasil perancangan yang 

meliputi spesifikasi umum yang lain dapat dilihat pada table 2.2. [2] 

Hasil perancangan dan spesifikasi umum adalah sebagai berikut:  

a. Dimensi mesin/struktur panjang = 700 mm, lebar 600 mm, tinggi = 820 mm. 

b. Motor penggerak daya = 0,75 hp, 1400 rpm. 

c. Kapasitas cetakan, diameter = 90-140 mm, panjang cetakan = 250-350 mm, untuk 

percobaan di dalam mesin ini diameter cetakan 120, panjang = 300 mm. 

d. Kecepatan putaran cetakan = 1000 rpm 

e. Sistem transmisi yang di gunakan adalah sabuk & pulley A40. 

f. Bahan bakar pemanas cetakan adalah gas LPG 3 kg. 

 

2.4 Spesifikasi & Gambar Teknik Komponen 

Spesifikasi dan gambar teknik merupakan data hasil dari proses perancangan dan 

kunci untuk dilanjutkan pada tahap pembuatan. Adapun spesifikasi hasil dari perancangan 

mesin pengecoran sentrifugal terbagi menjadi komponen standar dan komponen yang 

dibuat, karena hasil rancangan tidak selalu ada di pasaran maka dilakukan pembuatan 

komponen yang sesuai dengan rancangan. Berikut adalah spesifikasi komponen standar 

komponen yang dibuat. 

 

 
Gambar 7. Spesifikasi Mesin Pengecoran Sentrifugal 

 

2.5 Pembuatan Komponen-komponen 
Proses pengerjaan dalam pembuatan mesin pengecoran sentrifugal melibatkan 

mesin-mesin produksi seperti: mesin cutting wheel, mesin bubut, mesin gurdi, mesin 

milling, las busur listrik shielded metal arc welding, dan kerja bangku. Untuk pembuatan 

sebuah komponen dapat memerlukan beberapa mesin dan alat bantu. Berikut ini di 

jelaskan proses pembuatan komponen-komponen mesin pengecoran sentrifugal yang akan 
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dibuat. Urutan dan langkah-langkah dalam proses komponen-komponen mesin sentrifugal 

mesin dapat dilihat pada tabel 1. 

 

  
Gambar 8. Rangka 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

Gambar 9. a. Cetakan & Tutup cetakan, b. Poros Roller & Poros Bebas,  

c. Pipa Pemanas & Cawan Tuang 

 

Tabel 1. Proses Pengerjaan Komponen Meliputi Jenis Material & Pengguaan Alat 

 

(c) 
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2.6. Perakitan 

Perakitan   komponen   dilakukan secara bertahap dengan urutan- urutan sebagai 

berikut: 

1. Komponen roda penopang/roller 4 buah yang dipasang pada poros bebas dan poros 

penggerak serta dipasangkan bantalan pillow block pada ujung poros masing-masing 

kemudian dipasangkan pada rangka/plat dudukan utama pada rangka 

2. Komponen puli 5 inch dirakitkan pada poros penggerak dan puli 3,5 inch dirakitkan 

pada motor pemggerak yang sudah terpasang sebelum nya pada rangka bagian bawah 

serta di lanjutkan pemasangan V-belt 40 pada kedua pulley. 

3. Cetakan dipasangkan di atas roller penggerak dan roller bebas. 

4. Pemasangan cawan tuang pada engsel tuang sehingga dapat bergerak bebas ke arah 

cetakan. 

5. Penutup mesin dapat dipasang pada rangka utama. 

 

 
(a)                                      (b) 

Gambar 10. a. Mesin Pengecoran Tanpa Cetakan, b. Mesin Pengecoran Dengan Cetakan 

 

2.7 Uji Coba Pengecoran 

Pada percobaan kecepatan putar mesin pengecoran sentrifugal dilakukan 

pengamatan kecepatan putar menggunakan Tachometer. Serta pemanasan cetakan dan 

mengukur temperature menggunakan thermocouple. Dari pengamatan tersebut di 

dapatkan kecepatan putar rata-rata 1012 rpm. Temperatur cetakan posisi diam di panaskan 

selama 2 jam menggunakn burner LPG temperatur yang di capai sebesar 211
0
c. Hasil-

hasil dapat dilihat pada gambar-gambar hasil percobaan meggunakan material alumunium. 

Dari hasil pengecoran pertama yang dilakukan dengan temperatur tuang, temperatur pre-

heating cetakan 145°C, dan pada saat penuangan logam cair dengan keadaan cetakan 

berputar 1010 rpm, hasilnya bisa dilihat pada gambar 11.a. 

 

   
(a)                         (b) 

Gambar 11. a. Cacat Cold Shut. b. Uji Coba Pengecoran. 
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Pada percobaan kedua temperatur tuang 800°C, pre-heating 386°C dan kecepatan 

1010 rpm. Pada percobaan pertama adanya cacat cold shut, cacat cold shut adalah cacat 

dimana hasil coran tidak memenuhi cetakan, karena logam cair membeku sebelum 

memenuhi semua cetakan hal ini karena temperatur pre-heating cetakan yang rendah dan 

temperatur tuang yang terlalu rendah. Pencegahannya adalah dengan menaikan temperatur 

pre-heating cetakan dan temperatur tuang. Porosity adalah cacat berupa lubang-lubang 

pada permukaan maupun pada bagian dalam benda cor. Beberapa penyebab terjadinya 

porosity karena terperangkapnya gas ketika aluminium cair bereaksi dengan udara luar. 

Dan gas  hidrogen  di  dalam  aluminium  cair  ini yang akan  membentuk  cacat porosity. 

Dari hasil percobaan kedua cacat cold shut tidak terjadi lagi, akan tetapi cacat porosity 

masih ada karena adanya kotoran pada cetakan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

1. Mesin pengecoran sentrifugal yan direncanakan dengan kapasitas cetakan diameter 

luar = 90 – 140 mm, panjang cetakan = 250 – 350 mm dengan kecepatan putar 

1000 rpm untuk material alumunium dan non fero lainya. Dalam perancangan ini di 

tentukan diameter luar cetakan 120 mm, diameter dalam = 92 mm sebagai diameter 

luar hasil coran dan kecepatan putar rata-rata yang terjadi adalah 1012 rpm hasil 

dari pengujian. 

2. Dengan menggunakan poros bebas/roller bebas sehingga diameter cetakan dapat 

digunakan untuk diameter luar cetakan sebesar 90 – 140 mm. 

3. Mesin pengecoran yang telah dibuat hampir sesuai dengan perancangan 

menggunakan bebagai proses manufaktur, proses pemesinan, proses pengelasan, 

proses pemotongan dan kerja bangku. 

4.  Mesin pengecoran sentrifugal menggunakan penggerak motor 0,75 hp, transmisi 

putaran menggunakan sabuk dan pulley. 

5. Dari hasil percobaan mesin pengecoran sentrifugal sudah berfungsi dengan baik, 

hanya memerlukan percobaan pengecoran bervriasi untuk menentukan kinerja 

mesin yang optimum 

 

3.2 Saran 

1. Penuangan logam cair ke dalam rongga cetakan, cetakan dalm keadaan diam 

mengalirkan logam cair ke ujung cetakan dan cetakan nya dalam keadaan panas 

untuk alumunium sekitar 350
0
c. 

2. Diperlukan percobaan pengecoran selanjutnya pengaruh temperatur cetakan dan 

temperatur penuangan terhadap cacat-cacat coran yang terjadi dan sifat mekanik 

nya. 
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Abstrak 

Kebutuhan akan peralatan material handling didunia industri sangat bervariatif, dimulai dari 

hal yang sederhana sampai yang kompleks.  Robot paralel merupakan salah satu robot yang 

digunakan untuk keperluan material handling. Robot paralel memiliki kemampuan yang lebih 

baik daripada robot serial. Kelebihan robot paralel adalah mampu menopang berat objek 

lebih besar yaitu sekitar 10 kali lipat dari berat sistem robot. Selain itu robot paralel memiliki 

kekakuan yang tinggi, sehingga terhindar dari kemungkinan adanya lendutan akibat gerakan 

maupun beban. Hal ini menyebabkan robot mampu bergerak dengan presisi. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reachable workspace dari robot paralel yang 

memiliki 4 kaki dengan variasi panjang kaki antara 490 mm – 740 mm. Reachable workspace 

pada penelitian ini diperoleh melalui perhitungan dengan cara inverse kinematic. Berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh volume reachable workspace robot sebesar ± 58500016.528 mm
3
.   

 

Kata kunci: robot paralel 4 kaki, material handling, reachable workspace, inverse kinematic. 

 

1. Pendahuluan 

Robot paralel ini memiliki kemampuan lebih dibanding robot  lengan serial. 

Kelebihannya adalah tingkat kekakuan dan mampu menopang beban yang besar. 

Kekakuan yang tinggi menyebabkan robot mampu bergerak dengan presisi tanpa ada 

pengaruh dari lendutan struktur. Robot serial umumnya hanya mampu menopang berat  

25% dari berat keseluruhan struktur robot, sedang robot paralel mampu menopang beban 

lebih dari 10 kali lipat dari beban strukturnya [1]. Karena sifat kekakuannya, sistem 

penggerak robot paralel ini sering digunakan untuk membawa beban yang berat. Robot 

paralel ini sangat tepat jika digunakan sebagai robot material handling. Penelitian terkait 

dengan robot ini sudah dilakukan oleh Santoso, A[4] yang telah  membuat rancangan dan 

kontrol robot stewart platform. Selain itu juga telah dilakukan penelitian oleh Prasetyo, 

T[5] terkait area kerja yang mampu dikerjakan oleh robot stewart platform  yang telah 

dibuat oleh Santoso, A, serta penelitian terkait dengan reachable workspace dengan variasi 

panjang kaki oleh Prasetyo, T[6]. Semakin banyak jumlah kaki pada robot maka robot 

semakin mampu menopang berat beban dan memiliki kekakuan semakin tinggi. Namun 

semakin banyak kaki akan mempersulit koordinasi gerakan kontrol tiap-tiap kaki dan 

secara keseluruhan akan berdampak mahalnya harga sistem yang dibangun. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menghitung reachable workspace pada robot secara khusus 

robot paralel yang memiliki 4 kaki.  

 
2. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan referensi robot stewart platform yang merupakan 

robot paralel dengan menggunakan arsitektur Semi Regular Hexagons Platform dengan 

konfigurasi joint U-P-S seperti pada gambar dibawah ini. 

  

mailto:teguhprasetyo2007@gmail.com
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Gambar 1.  Konstruksi Robot Paralel 4 kaki 

 

Tabel 1. Spesifikasi robot paralel 4 kaki. 

Variabel Nilai Variabel pada platform 

ϴp 45
o
 

ϴb 45
o 

rp 170 mm 

rb 350 mm 

L(i) 490 mm -740 

 

Berikut gambar penyederhanaan robot paralel 4 kaki untuk perhitungan invers kinematik 

menurut Prasetyo, T[5] 

 
Gambar 2. Gambar skematik penyederhanaan robot paralel 4 kaki  

untuk perhitungan inverse kinematic 
 

Prasetyo, T[5] menyatakan bahwa posisi frame {P} (platform) terhadap frame {B} (base) 

dipresentasikan sebagai vektor        (     )
 , dimana berisi kordinat kartesius x,y,z 

origin {P} terhadap  {B}. Orientasi frame  {P} terhadap frame [B} dapat digambarkan 

dengan menggunakan matrik orientasi   
 . Posisi pusat jari-jari platform terhadap posisi 

letak joint pada platform dipresentasikan sebagai vektor   
  . Sedang posisi pusat jari-jari 

base terhadap posisi letak joint pada base di presentasikan sebagai vektor    
  . Panjang 

dari vektor    
  dan panjang vektor   

  adalah selalu tetap didalam segala kondisi apapun. 

Pada kondisi ini maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: 

      
              

     (1) 
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Hasil dari persamaan diatas sama dengan yang dilakukan Liu, K[3]. Adapun letak 

joint pada platform maupun base disusun dengan interval 90
o
 mengelilingi lingkaran 

seperti  gambar  berikut: 

 
 
                                                                            Kaki 3                                      kaki 2 

 
 
 
 
                                                     
                                                    ϴp 
                                                                                                               ϴb                                                                                  
 
                                                                   
            
                                                                                kaki 4                                      kaki 1 

                                                                                                          0 

Gambar 3.  Perletakan Kaki-kaki Robot 

 

Melalui gambar diatas, maka diperoleh penyederhanaan letak joint pada platform dan base 

sebagai berikut:  

   [                            ⁄
]
 

                                           (2) 

   [                            ⁄
]
 

                                           (3) 

dimana: 

rp  =  jari-jari platform 

rb  = jari jari base 
 

Tabel 3. Perletakan Aktuator pada sudut platform dan base berdasarkan gambar 3. 

i ϴp= 45
o 

ϴb= 45
o
 

1 ϴp ϴb 

2 180
o
  - ϴp 180

o
 - ϴb 

3 180
o
   + ϴp 180

o
 + ϴb 

4 -ϴp - ϴb 

 

Letak vektor    
  pada platform berada di pusat massa platform, yaitu setengah dari tinggi 

platform. Matrik orientasi platform (   
 ), didefinisikan dengan menggunakan sudut roll-

pich-yaw, yaitu αp , βp,  dan γp dengan metode pemetaan Z-Y-X Euler Angels[3]. 

Diperoleh transformasi  matrik sebagai berikut : 

      (       )    (  )   (  )   (  ) 
  

                                  [

              

          
  
        

                      

] [

                
                      
                

] [

                   
               
                  

]                      (4) 

Panjang masing-masing kaki aktuator dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

   ‖    ‖                                                                    (5) 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Dengan melakukan perhitungan menggunakan media software matlab, maka semisal: 

1. Jika kita hendak mengetahui panjang tiap-tiap kaki untuk posisi dan orientasi platform 

(           ) = (0, 0, 0, 0, 0, 0) 

Maka diperoleh:  

panjang kaki  1 = 490.0000 

panjang kaki  2 = 490.0000 

panjang kaki  3 = 490.0000 

panjang kaki  4 = 490.0000 

2. Jika kita hendak mengetahui panjang tiap-tiap kaki untuk posisi dan orientasi platform 

(           ) = (0, 0, 50, 0, 0, 0) 

Maka diperoleh : 

panjang kaki  1 = 536.8186 

panjang kaki  2 = 536.8186 

panjang kaki  3 = 536.8186 

panjang kaki  4 = 536.8186 

3. Jika kita hendak mengetahui panjang tiap-tiap kaki untuk posisi dan orientasi platform 

(           ) = (0, 0, 50, 10, 0, 0) 

Maka diperoleh : 

panjang kaki  1 = 577.9923 

panjang kaki  2 = 577.9923 

panjang kaki  3 = 496.5386 

panjang kaki  4 = 496.5386 

4. Jika kita hendak mengetahui panjang tiap-tiap kaki untuk posisi dan orientasi platform 

(           ) = (0, 0, 50, 10, 0, 0) 

Maka diperoleh : 

panjang kaki  1 = 557.6124 

panjang kaki  2 = 557.6124 

panjang kaki  3 = 516.2308 

panjang kaki  4 = 516.2308 

 

Berikut hasil ploting workspace robot pada panjang kaki 490 mm - 740mm dengan 

menggunakan software matlab 

 

 
Gambar 4.  Ploting Workspace 3 dimensi. 
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Gambar 5.  Ploting Workspace 2 dimensi pada sumbu XZ. 

 

 
Gambar 6.  Ploting Workspace 2 dimensi pada sumbu YZ 

 

 
Gambar 7.  Ploting Workspace 2 dimensi pada sumbu YZ 
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Berdasarkan gambar ploting area workspace, dapat diperkirakan volume bidang kerja  

yang mampu diraih oleh robot paralel 4 kaki yaitu sebesar ± 58500016.528 mm
3
 atau ± 

58.5 liter. 
 

4. Kesimpulan 

 Pada penelitian ini telah diketahui bahwa  volume reachable workspace robot 

paralel 4 kaki pada variasi panjang kaki robot antara  490mm – 740mm diperoleh volume 

bidang kerja ± 58.5 liter. Penggunaan robot paralel 4 kaki pada material handling 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan variasi akan penggunaan material handling pada 

proses produksi. 
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Abstrak 

Latent Heat Thermal Energy Storage (LHTES) adalah metode untuk menyimpan energi termal 

dengan memanfaatkan sifat laten dari sutau material. Sifat laten ini akan menyebabkan 

perubahan fase material (PCM, Phase Change Material) dari padat-cair saat menyimpan 

energi termal. Permasalahan pada LHTES adalah sulitnya memprediksi pola pelelehan pada 

PCM saat pemanasan (charging). Untuk itu dilakukan simulasi tiga dimensi pada proses 

charging dengan menggunakan Ansys Fluent. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

karakteristik pelelehan (melting curve, melting time dan pola pelelehan) PCM (paraffin wax 

RT52) saat diberikan variasi suhu inlet. Geometri yang digunakan adalah pipa anulus 

horisontal dengan pipa dalam sebagai tabung PCM dan pipa luar sebagai aliran Heat 

Transfer Fluid (HTF) berupa air panas. Asumsi sifat termofisik paraffin wax RT52 tidak 

tergantung suhu namun berbeda pada fasenya (cair-padat). Dari penelitian ini diketahui 

daerah yang lebih dahulu mencair berada di sisi atas tabung PCM akibat konveksi alami dan 

kenaikan Stefan Number (Ste) mempercepat melting time. Arah perpindahan kalor pada 

tabung PCM lebih menuju ke arah axial. 

 

Kata Kunci: Thermal Energy Storage, Phase Change Material, Studi Numerik, Pelelehan 

 

1. PENDAHULUAN 

Sumber energi menjadi permasalahan penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Bertambahnya jumlah manusia tiap tahun mengakibatkan peningkatan konsumsi jumlah 

energi secara berkala dan kelangkaan sumber energi. Thermal Energy Storage (TES) 

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi kelangkaan sumber energi.  

Latent Heat Thermal Energy Storage (LHTES) adalah salah satu metode TES yang 

memanfaatkan sifat laten dari material untuk menyimpan energi termal. Penelitian 

mengenai LHTES diseluruh dunia hampir dua puluh lima tahun [1]. Untuk meningkatkan 

optimasi desain dan analisis sistem LHTES diperlukan analisis numerik. 

 Pemodelan numerik yang umum digunakan pada kasus pelelehan adalah model 

analisis enthalpy-porosity seperti yang dilakukan oleh Lacroix [2], Gong dan Mujumdar 

[3]. Metode ini mampu memodelkan perilaku perubahan fase seperti yang telah dilakukan 

oleh voller dan Prakash [4] dengan menambahkan source porositas pada persamaan atur 

momentum sebagai mimik perubahan fase. Keuntungan metode ini adalah menggunakan 

fixed-grid dan kompleksitas penghitungan yang lebih sederhana dikarenakan tidak perlu 

pendefinisian heat transfer pada batas interface. Simulasi dengan bentuk shell-tube 

(anulus) sudah dilakukan oleh Ng [5], Rossler [6], Khillarkar [7], dan Sasaguchi [8]. 

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian secara eksperimental mengenai LHTES PCM 

RT52 dengan bentuk anulus oleh Nadjib dan Suhanan [10] dengan sumber pemanas air 

tenaga surya (PATS). Karena keterbatasan alat, perambatan transfer heat di dalam tabung 

PCM ke arah radial tidak terlihat. Selain itu kontur pelelehan pada bagian tabung PCM 

sulit diprediksi karena keterbatasan visual. Pada penelitian ini akan dilakukan investigasi 

studi numerik pelelehan paraffin wax RT52 dengan bentuk anulus dan variasi suhu inlet 

untuk melihat karakterisasi pelelehan (melting time, kontur pelelehan, melting curve). 
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2. MODEL MATEMATIKA 

Pada studi numerik ini akan diberikan beberapa asumsi yaitu: Simulasi dilakukan 

dengan tiga dimensi, sifat termofisik pada PCM tidak tergantung suhu namun berbeda pada 

fase padat dan cairnya (Untuk pendefinisian sifat termofisik diantara padat-cair akan 

dijelaskan lebih lanjut), dan heat loss diabaikan. Bentuk persamaan atur yang digunakan 

dalam simulasi ini adalah sebagai berikut: 

Persamaan atur massa dan momentum 

  

  
      ⃗            (2.1) 

   

  
     ⃗                    (2.2) 

Dengan nilai S sebagai fungsi source porositas untuk mimik perubahan fase yang sudah 

didefinisikan oleh Brent [9]. 

  
      

    
      ⃗         (2.3) 

Dengan f adalah fraksi pelelehan yang akan didefinisikan sebagai berikut  

  {

           
          

                  
                    

            

    (2.4) 

Dengan    suhu pembekuan PCM dan    suhu pelelehan PCM. Persamaan atur energi yang 

berbentuk enthalpi  adalah sebagai berikut. 

   

  
     ⃗                (2.5) 

               (2.6) 

       ∫     
 

    
       (2.7) 

Untuk pendefinisian nilai termofisik PCM antara fase cair-padat Rosler [6] memberikan 

persamaan weight function sebagai berikut. 

                     (2.8) 

Dengan nilai   sebagai sifat termofisik PCM campuran,    sifat termofisik pada fase padat 

dan    sifat termofisik pada fase cair. 

 

3. MODEL GEOMETRI 

Geometri yang digunakan pada penelitian ini berbentuk pipa anulus dengan tabung 

dalam sebagai wadah PCM dan tabung luar sebagai tempat mengalirnya HTF. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Geomteri yang digunakan 
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Pada Gambar 3.1 tabung luar dengan diameter 10 cm dan panjang 60 cm. Tabung 

PCM terbuat dari akrilik dengan diameter 5 cm, panjang 50 cm dan ketebalan tabung 3 

mm.  

Tabel 3.1 Sifat termofisik PCM RT52 

Kriteria Nilai 

Melting range (49 – 53)°C 

Heat Storage Capacity 173 kJ/kg 

Density Solid ( 15°C) 880 kg/m3 

Density Liquid (80°C) 760 kg/m3 

Volume expansion 16 % 

Heat Conductivity 0.2 W/(m°K) 

Kinematic viscosity 

(80°C) 

31.28 x 10-6 m2/s 

Specific Capacity 2 kJ/kgK 

 

HTF mengalir masuk melalui lubang inlet berdiameter 2cm kemudian memanaskan 

PCM hingga meleleh sempurna. HTF yang digunakan pada proses charging berupa air 

panas. Suhu variasi yang digunakan adalah 59
o
C, 70

o
C dan 90

o
C dengan debit 2 L/min 

konstan. Untuk nilai termofisik PCM RT52 diberikan pada Tabel 3.1. Letak pengambilan 

data suhu bisa dilihat pada Gambar 3.2. Sensor T1-T6 diletakan dekat sekali dengan 

permukaan luar tabung PCM sedangkan sensor Tc-Te diletakan dekat sekali dengan 

permukaan dalam tabung PCM. Sensor T7-T9 diletakan di tengah tabung PCM. 

 

 

 

Gambar 3.2 Letak Sensor Suhu 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Simulasi ini menggunakan PC Intel I5 dan Ram 16 GB. Untuk jumlah mesh yang 

digunakan sebanyak 144 ribu dengan bentuk heksahedral. 

 

 
Gambar 4.1 Grafik Suhu Axial pada suhu inlet 59°C debit 2 L/min 
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Untuk melihat karakteristik aliran HTF dari  Gambar 4.1 bahwa suhu aksial tabung HTF 

pada sisi bagian atas (T1-T3) memiliki perbedaan sebesar 2°C dengan sisi bagian bawah 

(T4-T6). Hal ini disebabkan karena aliran HTF relatif dominan  melewati bagian atas 

tabung HTF. Perbedaan suhu aksial sebesar 2°C relatif kecil sehingga distribusi suhu HTF 

dan transfer kalor HTF ke tabung PCM dianggap merata. Sesaat HTF mulai memanasi 

tabung PCM perlu diperhatikan arah transfer kalor baik menuju arah aksial maupun radial.  

Pada Gambar 4.2 menjelaskan bahwa garis suhu aksial (TC-TE) saling berhimpit 

sedangkan suhu radial (TA-TC) tidak berhimpit. Keberhimpitan suhu aksial ini 

menandakan bahwa transfer kalor lebih ke arah aksial dibandingkan arah radial pada 

tabung PCM.  

Grafik pelelehan pada Gambar 4.3 tidak konstan. Pada detik sekitar 2000 sekon PCM 

RT52 mulai meyimpan energi termal dalam bentuk laten. Ditandainya kenaikan suhu tidak 

begitu signifikan. Terlihat pada garis melting-curve dari detik ke 2000 hingga 7000 tidak 

lurus melainkan terdapat gradien. Hal ini disebabkan campuran pada PCM tidak murni.  

 

 
Gambar 4.2 Grafik Suhu aksial dan radial di dalam Tabung PCM 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Pelelehan PCM RT52 

 

Penjelasan mengenai kontur pelelehan dimulai dengan pelelehan secara simetris 

seperti pada Gambar 4.4.b. Awal mula sebelum mencair PCM berfase padat sehingga 

konduksi menjadi peran utama dalam perpindahan kalor di dalam tabung PCM. Seiring 

dengan perubahan fase PCM dari padat ke cair disekitar dinding tabung PCM peran 

konveksi alami bertambah. Adanya konveksi alami menimbulkan sirkulasi karena 

perbedaan densitas di dalam tabung PCM. Densitas yang lebih ringan akan selalu 

menempati sisi atas tabung PCM dan densitas yang lebih berat akan berada di sisi bawah 

tabung PCM. Dengan demikian area pelelehan yang lebih dahulu mencair adalah bagian 

atas tabung PCM terlihat pada Gambar 4.4.c-d-e-f. 
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Pada Gambar 4.4.a menjelaskan kontur pelelehan secara aksial. Terlihat bahwa 

daerah yang lebih dahulu mencair adalah yang lebih dekat dengan arah datang nya sumber 

panas yaitu lubang inlet. Pengaruh variasi suhu inlet terhadap karakteristik pelelehan 

terlihat jelas pada melting-time nya. Pada Gambar 4.5 menjelaskan pengaruh Stefan 

number (Ste) terhadap melting-time. Semakin besar suhu inlet semakin besar bilangan Ste 

nya. Dengan bertambahnya suhu inlet maka energi yang ditransfer pun besar dan semakin 

cepat PCM akan meleleh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kontur Pelelehan pada Suhu Inlet 59°C. 

 

 
Gambar 4.5 Pengaruh Ste terhadap melting-time. 
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5. KESIMPULAN  

Dari hasil studi numerik ini dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan suhu 

masukan inlet dapat mempercepat melting-time. Bentuk pemodelan enthalpy-porosity 

dapat digunakan untuk simulasi pelelehan seperti yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Pengaruh konveksi alami dapat terlihat seiring dengan perubahan fase PCM 

dari padat ke cair dan akan semakin kuat pengaruhnya saat fase PCM di sekitar dinding 

tabung berwujud cair. Transfer kalor didalam tabung PCM lebih menuju ke arah aksialnya. 

Hasil studi numerik ini akan jauh lebih baik jika dilakukan validasi terhadap eksperimen.  
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Abstrak 

Seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia, maka kulkas portabel menjadi sangat 

penting sebab dapat digunakan untuk menyimpan barang bekal ataupun minuman supaya awet 

atau lebih sejuk.  Oleh sebab itu kulkas dengan menggunakan termoelektrik menjadi pilihan. 

Kulkas termoelektrik disamping mudah dibawa kemana-mana juga perawatan mudah, tahan 

lama, lebih kompak, ringan, tidak ada komponen berat yang berputar, tidak menggunakan 

freon dan daya kecil. Penelitian kulkas dengan termoelektrik telah dilakukan dengan 

rangkaian listrik seri dan paralel untuk mengetahui perbedaan rangkaian terhadap unjuk kerja 

kulkas.  Penelitian ini menggunakan kulkas mini yang berukuran 40,8 cm x 32,6 cm x53,8 cm 

dengan 2 modul termoelektrik model TEC1-12706. Daya listrik yang digunakan untuk  masing-

masing rangkaian sekitar 12 W. Pengambilan data dalam pengujian menggunakan data logger 

DAQ MX 9714 NI yang dihubungkan ke PC  menggunakan program LabView. Dari hasil 

penelitian pengujian dengan beban air sebesar 1500 ml memperoleh temperatur ruangan 

kulkas sebesar 22,54
o
C untuk rangkaian seri dan 23,10

o
C untuk paralel. Sedangkan nilai COP 

yang didapatkan pada rangkaian seri sebesar 0,45 dan paralel sebesar 0,4. Oleh sebab itu, 

dapat dikatakan bahwa rangkaian listrik pada penelitian ini  tidak ada pengaruhnya terhadap 

unjuk kerja dari kulkas tersebut. 

 

Kata kunci : kulkas, modul termoelektrik, seri dan paralel, COP. 
 

1. Pendahuluan 

Kulkas atau lemari es, adalah sebuah alat pendingin yang dapat menjaga kesegaran 

makanan yang berada di dalamnya, Pramana [1]. Namun seiring dengan perkembangan 

teknologi, kita menyadari bahwa terdapat hal yang merugikan apabila kulkas 

menggunakan refrigeran yang mengandung CFC. Disamping itu sistem kompresi biasanya 

lebih berat sebab terdapat komponen yang dikosntruksi untuk mampu menahan tekanan 

tinggi. Oleh sebab itu ukuranya biasanya relatif besar. Kelemahan lain dari kulkas yang 

menggunakan refrigeran adalah kebocoran sebab menggunakan fluida, namun sistem 

kompresi menjadi lebih baik untuk kapasitas besar sebab COP-nya tinggi atau lebih dari 1. 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dihadirkan kulkas tanpa freon, misalnya kulkas 

menggunakan termoelektrik. 

Keuntungan kulkas ini tidak banyak menggunakan komponen yang berputar (tidak 

bising), tidak ada masalah kebocoran, bentuk kompak sehingga dimensi totalnya dapat 

lebih kecil, tahan lama, perawatan mudah dan daya yang digunakan rendah. Namun 

demikian terdapat kelemahan yaitu kurang bagus untuk kapasitas tinggi sebab COP-nya 

masih di bawah 1.  

Penelitian serupa pernah dilakukan, tetapi COP-nya juga masih di bawah 1. Irwin 

dkk. [2] meneliti tentang kotak pendingin berukuran 16 cm x 8 cm x 9 cm dan kapasitas 

minuman kaleng sebesar 330 ml dengan termoelektrik bersumber dari arus DC kendaraan 

dalam rangkaian seri dan paralel. Dalam penelititannya daya yang dibutuhkan sebesar 60 

Watt yang diambil dari baterai kendaraan. Hasil yang didapat adalah temperatur 

pendinginan fluida antara 6-8
o
C selama kurang lebih 2 (dua) jam. Nilai unjuk kerja COP 

peralatan sebesar 0,856. Dan menyimpulkan bahwa rangkaian parallel lebih baik 
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dibandingkan rangkaian seri. Kemudian Ramdhan [3] Meneliti tentang”Sistem Pendingin 

Pada Kulkas Termoelektrik Dengan Variasi Pembebanan”. Dalam penelitian menggunakan 

3 modul termoelektrik dengan tipe TEC-12706 yang disusun secara paralel. Ukuran kulkas 

mini yang digunakan berukuran 40,8 cm x 32,6 cm x 53,8 cm dengan memvariasikan 

beban pendinginan. beban pendinginan yang digunakan adalah air minum dengan yang 

variasi 600 ml, 1500 ml, 3000 ml dan 4500 ml selama 210 menit. Daya yang digunakan 

sekitar 51,27 W dan hasil yang didapat Temperatur ruang kulkas tanpa beban sebesar 

14,07
o
C, dengan beban 600 ml sebesar 16,08

o
C, beban 1500 ml sebesar 17,07

o
C, dengan 

beban 3000 ml sebesar 18,47
o
C dan dengan beban 4500 ml sebesar 20,83

o
C. Ketika beban 

pendingin meningkat, maka COP juga meningkat. 

Suhu 6-8°C atau 14,07°C sudah dapat digunakan untuk menyegarkan minuman. 

Namun demikian, daya yang digunakan masih besar. Oleh sebab itu, pada penelitian ini 

akan dikaji unjuk kerja kulkas termoelektrik dengan daya sekitar 12 W. Rangkaian susunan 

listrik termoelektrik (seri dan paralel) juga akan diteliti yang mana nanti pengaruh 

rangkaian listrik ini dapat dikonfrontir dengan hasil penelitian Irwin dkk. [2]. Hasil 

penelitian ini nantinya dapat diharapkan menjadi salah satu acuan dalam perencanaan 

kulkas termoelektrik yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

unjuk kerja mesin pendingin termoelektrik untuk susunan seri dan paralel dan untuk 

mengetahui nilai COP dari masing-masing rangkaian. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian didefinisikan sebagai penyelidikan yang sistematis terorganisir pada fakta 

atau data, kritis, dan ilmiah terhadap permasalahan yang dilakukan untuk mendapatkan 

penyelesaian yang objektif. Sedangkan metode penelitian didefinisikan sebagai cara-cara 

yang digunakan dalam merancang penelitian, pengumpulan data dan analisis data serta 

cara-cara pengambilan kesimpulan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah 

metode ekperimental, yaitu melakukan pengujian langsung terhadap alat uji agar 

memperoleh data-data yang diinginkan untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan. 

Modul termoelektriknya disusun secara seri dan paralel, lihat gambar 2.  

   

 
Gambar 1. Skema instalasi alat penelitian, Ramdhan [3] 
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah rangkaian termoelektrik seri dan paralel 

pada sedangkan variabel tetapnya adalah daya listrik dan beban air minum 1500 ml. 

Variabel terikat yang akan diperoleh adalah suhu ruangan, suhu air minum, suhu 

lingkungan, suhu termoelektrik sisi panas dan dingin, beban pendinginan dari udara, air 

dan konduksi serta data COP.  

Skema alat penelitian ditunjukan pada gambar 1 yang terdiri dari kulkas 

termoelektrik yang ukuranya 40,8 cm x 32,6 cm x 53,8 cm, dua buah modul Peltier, 

heatsink luar, kipas, tembaga, heatsink dalam, data logger DAQ, komputer dan adaptor 

12V-5A. Semua suhu diukur menggunakan termokopel tipe K yang telah dikalibrasi 

dengan ketidak pastian (error) ± 0,5°C. Tegangan yang digunakan 11,94V-1,03A (daya 

12,3W) untuk seri dan 6,04V-1,99A (daya 12,02W) untuk yang paralel. Tegangan dan arus 

diukur dengan menggunakan multimeter. 

 
Gambar 2. Rangkain termoelektrik seri dan paralel yang digunakan pada penelitian,  

TE adalah termoelektrik  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Sebelum menyajikan hasil hitungan beban pendinginan dan COP, maka pencatatan 

terhadap temperatur terutama temperatur ruangan penting untuk diberikan. Gambar 3 

menunjukan tren suhu kondisi transien terhadap waktu atau time dependence. Pada gambar 

3 nampak bahwa suhu ruangan dan suhu air menurun dengan bertambahnya waktu. 

Menurunya suhu ruangan dan suhu air disebabkan panas di dalam ruangan kulkas diserap 

oleh heat sink dalam yang diteruskan ke pada sisi dingin termoelektrik. Karena ruangan 

tertutup dan dinding kulkas menggunakan material isolator panas seperti styrofoam maka 

makin lama suhu dalam ruangan makin turun. Tetapi dari gambar 3, terlihat bahwa turunya 

suhu ruangan lebih cepat dibandingkan dengan suhu air. Hal ini disebabkan air berada di 

dalam botol, sehingga pengambilan panas dari air sedikit terhambat oleh botol plastik yang 

bersifat hampir sama dengan isolator. Suhu ruangan (TR) terendah yang diperoleh dengan 

rangkaian seri adalah 22,54°C, sedangkan dengan rangkaian paralel adalah 23,1°C, lihat 

gambar 4. Perbedaan ini tidak siknifikan sebab selisihnya hanya (0,56°C) atau 2,4% dari 
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23,1°C yang artinya masih berada di dalam jangkauan ketidak pastian (error) yang 

besarnya ± 0,7°C. 

 

 
Gambar 3. Tren suhu dari dalam ruangan kulkas dan dari termoelektrik untuk  

(a) rangkaian seri, (b) rangkaian paralel, pada beban air minum 1500 ml 

 

Gambar 3 tersebut sangat berguna untuk menghitung atau menganalisis beban 

pendinginan. Beban pendinginan pada penelitian ini tentu terdiri dari beban udara dalam 

kulkas, beban air minum 1500 ml dan beban konduksi. Beban pnedinginan dari udara dan 

air dapat diprediksi dengan menggunakan beberapa persamaan. Persamaan energi yaitu 

yang digunakan  untuk menghitung energi panas dari udara atau air. Persamaan ini 

ditunjukan dengan persamaan (1). 

          1 iTiTicimiE uuupuu  (1) 

          1 iTiTicimiE aaapaa  (2) 

Dengan Eu dan Ea adalah energi yang harus dipindahkan dari udara dan dari air minum (J), 

cp panas jenis (J/kg K) dan T adalah suhu udara atau air (°C). Persamaan (1) untuk udara di 

dalam ruangan kulkas dan persamaan (2) untuk air minum di dalam ruangan kulkas di 

dalam botol. Persamaan di atas juga digunakan oleh Ramdhan [3] dan Musa [4]. 

Sementara itu untuk mencari atau menghitung laju aliran panas dari udara atau air 

minum dapat diprediksi dengan: 
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 1  (4) 

Dimana Q adalah laju aliran kalor (W), sub-scribt u dan a menyatakan untuk udara dan air 

minum, sedangkan t adalah total waktu observasi (s). Dengan menggunakan persamaan (1) 

sampai dengan 4, diperoleh laju aliran kalor seperti ditunjukan pada tabel 1, dengan simbol 

Qu dan Qa. Persamaan (3) dan (4) adalah modifikasi dari persamaan kesetimbangan energi 

yang dapat dilihat di Holman [5]. 

 

 
Gambar 4. Pengaruh jenis rangkaian terhadap temperatur minimum ruang kulkas yang dicapai pada 

beban pendinginan air minum 1500 ml 

 

Tabel 1. Hasil perhitungan pada rangkaian paralel dengan beban air 1500 ml 

Percobaan Qk Qu Qa QC Pin COP 

Rangkaian seri 3,84 0,01 1,63 5,48 12,30 0,45 

Rangkaian paralel 3,66 0,01 1,48 5,15 12,02 0,43 

 

 Beban pendinginan lainya adalah beban dari konduksi melalui dinding kulkas. 

Karena terdapat perbedaan suhu antara ruangan kulkas dan lingkunganya maka terjadi 

perpindahan panas yang masuk dari lingkungan ke dalam ruangan kulkas. Energi 

konduksi, Ek, dapat diprediksi dengan persamaan: 

 
   

    1


 itit
R

iTiT
iE wiwo

k  (5) 

33

3

22

2

11

1

Ak

x

Ak

x

Ak

x
R   (6) 

Dimana Two dan Twi adalah suhu dinding kulkas luar dan dalam dan dinding kulkas yang 

digunakan terdiri dari 3 material yang berbeda, lihat tabel 2. R adalah tahanan termal 

(°C/W), x1, x2 dan x3 merupakan tebal material 1, material 2 dan material 3 yang menyusun 

dinding kulkas. A1, A2, A3 menyatakan luasan permukaan konduksi tegak lurus arah aliran 
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kalor konduksi yaitu tegak lurus dinding kulkas. Namun demikian sebagai beban 

pendinginan yang diperlukan adalah laju aliran kalornya, oleh sebab itu, jumlah dari hasil 

persamaan (5) harus dibagi dengan total waktu observasi. 

 

t

iE

Q

n

k

k



 1  (7) 

Hitungan menggunakan persamaan (7) disajikan pada tabel 1. Total beban pendinginan sama 

dengan jumah beban pendinginan yaitu, Rifat and Ma [6]: 

kauC QQQQ   (8) 

Hitungan QC juga disajikan pada tabel 1. Tujuan terakhir dari percobaan ini adalah 

menentukan COP yang dapat diestimasi sebagai: 

VIQPQCOP CinC //   (9) 

 

 
Gambar 5. Pengaruh variasi rangkaian TE terhadap COP 

 

Dengan Pin adalah daya masuk yang besarnya sama dengan VI yaitu tegangan dikalikan 

dengan arus dan variabel ini diukur dengan menggunakan multimeter. Hasil hitungan COP 

dapat dilihat pada gambar 5. Dari gambar 5, dapat dilihat bahwa perbedaan COP untuk 

rangkaian seri dan rangkaian paralel berbeda sangat kecil yaitu sekitar 0,02 saja atau 

4,65% dari 0,43. Andaikan data dianggap tingkat kepercayaanya adalah 95% atau error 

5%, maka perbedaan 4,65% masih lebih rendah dari 5%. Oleh sebab itu, dapat dikatakan 

bahwa pengaruh rangkaian tidak siknifikan terhadap COP. Namun demikian, COP hasil 

percobaan masih juga di bawah 1. Hal ini juga diemukan oleh Ramdhan [3], Musa [4], 

Riffat and Ma [6]. Untuk itulah perlu penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan COP. 
 

4. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Suhu ruangan menurun dengan bertambahnya waktu observasi. 

2. Temperatur ruangan kulkas minimal pada penelitian ini dengan beban 1500 ml air 

minum 22,54
o
C untuk rangkaian seri dan 23,10

o
C untuk rangkaian paralel dengan 

percobaan dilakukan selama 14400 detik.  

3. COP yang dihasilkan 0,45 untuk rangkaian seri dan 0,43 untuk rangkaian paralel. 
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4. Pengaruh rangkain seri dan paralel boleh dikatakan tidak siknifikan sebab hasil 

percobaan dari ke dua rangkaian hampir sama pada beban air minum yang sama dan 

day yang hampir sama. 

 

5. Ucapan terimakasih 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu baik berupa moril maupun materiil. Penulis juga mengucapkan terimakasih 

kepada Jurusan Teknik Mesin, Universitas Mataram untuk fasilitas yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. 
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Abstrak 

Laten Heat Thermal Energy Storage (LHTES) adalah teknologi untuk penyimpanan energi 

kalor untuk digunakan di waktu yang lain dengan prinsip kalor laten. Pada aplikasi sistem 

pembangkit listrik, LHTES menjadi solusi teknologi penghubung supply dan demand. 

Teknologi ini meningkatan efisiensi sistem pembangkit, dan mengurangi beban kerja berlebih 

pada saat peak season pemakaian energi. LHTES mempunyai parameter penting charging time 

atau waktu pelelehan dan lama penyimpanan berkenaan proses perpindahan kalor antara 

Heat Transfer Fluid (HTF) dan Phase Change Material (PCM). Pengamatan fenomena 

pelelehan paraffin wax pada LHTES dapat dilakukan dengan metode analisis termal, atau 

visualisasi. Hasil beberapa penelitian menunjukan lama proses pepindahan kalor yang terjadi 

secara konduksi lebih cepat dibandingkan natural konveksi yang terjadi pada PCM, dominasi 

konveksi alami ini akibat adanya gaya apung dari liquid PCM yang telah meleleh. Fenomena 

pelelehan menyeluruh secara aksial maupun radial untuk model silinder horizontal dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode analisis termal dan visualisasi menggunakan geometri 

heat exchanger yang terbuat dari bahan akrilik ini. Kelebihan dari metode ini dapat 

memvisualkan proses pelelehan secara aksial dan radial, sedangkan kekurangannya 

konduktifitas kalor yang kecil dan transfer kalor lebih dominan bagian atas dari pada bagian 

bawah. 

 

Kata Kunci: Paraffin wax, Melting, Model Silinder, Geometeri, Visualisasi 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan energi dunia semakin meningkat berbanding terbalik dengan ketersediaan 

sumber energi fossil yang terus menurun. Bentuk upaya sustainability supply energy 

dengan memanfaatkan energi secara maksimal (efisien), namun pembangkitan energi tidak 

akan lepas dari panas yang terbuang percuma tidak dimanfaatkan atau kelebihan energi 

yang tidak terpakai. Kelebihan energi, panas yang terbuang, atau sumber panas dari 

matahari dapat disimpan dengan menggunakan Laten Heat Thermal Energy Storage 

(LHTES) sehingga dapat digunakan di waktu yang lain, secara tidak langsung LHTES 

dapat mengurangi emisi CO2. Perbandingan biaya investasi untuk skala besar lebih murah 

dibandingkan dengan Sensible Heat Thermal Energy Storage (SHTES), kapasitas 

penyimpanan energi yang lebih besar densitas lebih tinggi, dan dapat memilih material 

sesuai dengan kebutuhan melting point yang diinginkan. 

Penggunaan LHTES banyak terdapat dibidang space power generation, solar 

thermal application (contoh: pemanas air tenaga surya, pendingin solar cell), waste heat 

recovery di industri, otomotif, pendingin alat-alat elektronika, penyerapan kalor pada 

bangunan, dan pendingin ruangan, pemaparan lengkap tentang aplikasi LHTES terdapat 

pada referensi[11,15], LHTES sangat berkaitan dengan pemilihan material yang dapat 

berubah fase, phase change material (PCM), seperti material dari padat ke cair -jenis paling 

banyak digunakan dalam aplikasi LHTES- paraffin wax.  
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Pengamatan terhadap paraffin wax untuk LHTES pada saat proses melting 

masih dilakukan, karena informasi tersebut akan menjadi landasan pengembangan 

desain geometri teknologi LHTES. Metode pengamatan yang telah dilakukan 

peneliti sebelumnya akan dipaparkan pada makalah ini dan mencoba pada kasus 

yang lain. 
 

1.1 Geometri dan Paraffin Wax 

Secara umum penelitian paraffin wax pada silinder annulus konstenris terbagi dua 

yaiut model silinder dan model pipa[2]. Heat Transfer Fluid (HTF) dialirkan melalui 

silinder luar, sedang silinder dalam difungsikan sebagai penampungan PCM disebut model 

silinder. Sebaliknya, silinder dalam adalah tempat mengalirnya HTF dan silinder luar 

menjadi tempat penampungan HTF maka disebut model pipa, seperti ditunjukan di 

Gambar 1. 

 Kelebihan menggunakan geometri model pipa. Model pipa direkomendasikan 

karena charging time yang diperlukan lebih cepat dibandingkan tipe model silinder, karena 

tipe model pipa kalor ditransfer melalui tengah silinder PCM sehingga panas lebih banyak 

diserap oleh PCM dan meminimalkan heat loss ke lingkungan. Model pipa juga lebih tipis 

dibandingkan dengan model silinder, sehingga jarak perpindahan kalor lebih kecil dan 

charging time pun lebih cepat[2], sedangkan kelebihan model silinder volume lebih besar 

sehingga lebih banyak menyimpan energi. 

 

 
  (a)      (b) (c)  

Gambar 1. (a) Model Pipa, (b) Model Silinder, (c) Model Silinder dan Model Pipa 

Horizontal 

 

Paraffin wax adalah material hidrokarbon, semakin tinggi nilai atom C dalam 

CnH2n+2  menunjukan semakin tinggi nilai melting point-nya. Nilai antara C1 - C3 bentuk 

gas, C5 – C15 bentuk cairan, dan lebih tinggi lagi merupakan bentuk padatan sampai nilai 

atom C100000 [11]. Kelebihan dari paraffin wax ini adalah stabilitas propertis setelah 

melalui 1000-2000 siklus (charging and discharging process), performa perpindahan kalor 

dan kapasitas kalor tidak berkurang ketika charging dan discharging, mempunyai 

kapasitas penyimpanan kalor yang besar, hampir atau tidak terjadi subcooling, pilihan suhu 

leleh yang bervariasi, tekanan penguapan rendah ketika pelelehan, murah, banyak tersedia 

dipasaran dan dapat memilih melting point yang diinginkan [1].
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Tabel 1. Beberapa Paraffin wax komersial yang telah diamati  

Paraffin wax 
Temperatur 

leleh (°C) 

heat of 

Fusion 

(kJ/kg) 

Specific heat 

capacity (kJ/kg 

K) 

Konduktivitas 

termal 

(W/mK) 

Densitas (kg/m3) 

Paraffin wax [13] 58-60°C 220 kJ/kg 2.0  kJ/kg K 0.24 W/mK 
910 kg/m3 (Solid) 

790 kg/m3 (liquid) 

Paraffin wax RT35 [10] 35°C 157 kJ/kg 1.8 kJ/kg K 0.2 W/mK 
880 kg/m3 (Solid) 

760 kg/m3 (liquid) 

Paraffin wax P56-58 (P3) 

[3,4,5,14,] 
48.86-58,06°C 250 kJ/kg 1,843 kJ/kg K - 800 kg/m3 (Solid) 

Paraffin wax RT50 [8] 45-51°C 160 kJ/kg  2 kJ/kg K  0.2 W/mK  880 kg/m3 (Solid) 

Paraffin wax P42-44 (P1) [4] 37,80-44,23°C 249 kJ/kg 1,932 kJ/kg K - 794 kg/m3 (Solid) 

Paraffin wax P46-48 (P2) [4] 40,22-46,92°C 234 kJ/kg 1,929 kJ/kg C -   

n-octadecane [6] 27°C 189 kJ/kg 2.15 kJ/kg K 0.358 W/m K 814 kg/m3 (Solid) 

 

1.2 Proses Pelelehan 

Fenomena proses pelelehan terjadi karena PCM menyerap kalor sehingga 

menyebabkan perubahan fase proses, ini disebut juga proses charging pada sistem LHTES.  

Permualaan waktu kalor di transfer secara konduksi karena solid PCM bersentuhan 

langsung dengan dinding permukaan transfer kalor, namun setelah beberapa lama solid 

PCM berubah menjadi liquid PCM membentuk lapisan, kemudian akibat adanya gaya 

bouyancy dari liquid PCM, aliran liquid PCM menyebabkan perpindahan kalor terjadi 

secara konveksi.  

Beberapa Penelitian eksperimen pada proses pelelehan pada silinder horizontal yang 

ditempatkan pada lingkungan yang memberikan panas secara konvektif (menggunakan 

heat transfer fluid), dari paraffin wax dengan titik leleh 59.9°C. Pada permulaan pelelehan 

terjadi secara konsentris dengan waktu yang pendek (ini menandakan proses perpindahan 

kalor konduksi), selanjutnya pelelehan didominasi oleh proses konveksi alami yang 

menyebabkan pelelehan terjadi tidak simteris[13].  

Paraffin wax dengan titik leleh 60°C dengan model pipa vertikal, pada permulaan 

temperatur bagian plan C dan D (bagian bawah model pipa vertikal) lebih tinggi 

dibandingkan bagian plan A dan B (bagian atas model pipa vertikal) ini terjadi dalam 

waktu singkat, setelah 1 jam pertama temperatur bagian atas meningkat. Perpindahan kalor 

seacara konduksi terjadi secara singkat dan konveksi alami yang lebih berperan dalam 

proses pelelehan [9,12]. 

 

2. METODE PENGAMATAN PROSES PELELEHAN 

1.1 Thermal Analisis (T-History) 

Thermal Analysis, mengetahui sifat kalor dari suatu bahan dengan menentukan 

diagram suhu-waktu (T-t), diagram heating-cooling, dan merekam fenomena pelelehan dan 

pembekuan berdasarkan waktu[1]. Penelitian ekperimen terkait pelelehan paraffin wax 

dengan temperature leleh 60°C, dengan menggunakan 36 buah termokepel tipe K yang 

dipasang dalam tabung PCM model pipa menghasilkan grafik pelelehan. Grafik 

menujukan bahwa termokopel bagian atas (TA) lebih dahulu menujukan temperatur 

tertinggi ±4 jam dibandingkan termokopel yang lain [12].  
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Gambar 2.  Variasi temperatur pada PCM dekat dengan dinding pipa HTF dengan waktu 

selama proses pelelehan [12] 

 

Penelitian
 

menggunakan paraffin wax P56-58 dengan metode thermal analysis 

berdasarkan pembacaan termokopel terhadap suhu dibandingkan dengan waktu, silinder 

horizontal dengan HTF melalui bagian tengah dari silinder dengan variasi suhu HTF 75, 

80, dan 85°C dengan debit 280 kg/l. Mereka menyimpulkan bahwa karakteristik pelelehan 

yang terjadi simetris secara radial ke atas sehingga suhu bagian atas lebih cepat mencapai 

suhu leleh [5].  

 

1.2 Visualisation  

Jones melakukan eksperimen, dan visualisasi image processing techniques untuk 

validasi simulasi numeris terhadap paraffin wax (n-eicosane) dengan suhu leleh 36.4°C. 

Geometri PCM storage berupa silinder polikarbon vertikal dengan dinding adiabatis yang 

terletak di permukaan atas dan bawah silinder dan ditempatkan pada bak air panas yang 

dijaga konstan 70°C dan 50°C dengan menggunakan PID temperature controller. 

Sebanyak 36 buah Termokopel tipe T (±1.4°C) digunakan untuk pengambilan data. 

Pengambilan data dilakukan setiap 15 detik sedangkan foto proses pelelehan dilakukan 1-4 

menit tergantung total waktu yang dibutuhkan untuk eksperimen. Hasil analisis dari foto 

yang diperoleh ditunjukkan pada Gambar 4, menggambarkan bahwa ketika proses 

charging mula-mula simetris pada arah Z, ini menandakan perpindahan kalor konduksi 

terjadi, namun setelah beberapa lama terjadi variasi sepanjang arah Z dimana lapisan 

pelelehan paling tebal pada bagian atas dikarenakan adanya proses perpindahan kalor 

konveksi natural akibat efek buoyancy[9].  

 

 
Gambar 3. Pengambilan foto di waktu yang berbeda selama proses melting PCM pada 

temperature dinding 45°C [9]  
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3. PEMBAHASAN  

Metode anilisis termal dan visualisasi sering sekali dikombinasikan untuk mendapat 

fenomena melting PCM. Paraffin wax RT35 telah diteliti proses pelelehan dan pembekuan 

dengan geometri silinder anulus model pipa vertikal dan berfokus kepada pengaruh 

penginjeksian terhadap melting zone yang terjadi. Metode pengamatan gabungan dari 

analisis termal, simulasi numeris dan visualisasi. Hasilnya pengamatan secara visual 

ditujukan pada Gambar 5, menampilkan kesesuian nilai temperatur yang ditampilkan 

selama proses charging, temperatur diatas 35°C menunjukan fase liquid dari PCM.  

 
Gambar 4. Proses melting PCM secara visual (kiri), simulasi numeris distribusi kecepatan 

(tengah) dan distribusi temperatur (kanan) pada waktu 2000 detik [10] 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, kecenderungan penelitian 

menampilkan model pipa LHTES, sedang sedikit penelitian yang membahas fenomena 

pelelehan pada model silinder horizontal dan ketersediaan variasi material paraffin wax 

dalam jumlah besar di pasaran. Hal itu memberikan celah penelitian untuk dapat 

menjelaskan fenomena hal tersebut. Regin telah melakukan eksperimen dan analisis 

numeris pada fenomena pelelehan pada model silinderdengan paraffin wax dengan titik 

leleh 59.9°C. selimut model silinder terbuat dari alumunium dan sedang tutup dari model 

silinder terbuat dari akrilik [13]. Fenomena proses pelelehan yang didapat dari hasil 

penelitian tidak bisa mewakili pelelehan pada arah aksial sepanjang silinder.  

Pengembangan penelitian dengan metode termal analisis dan visualisasi untuk 

mengetahui fenomena pelelehan arah aksial dapat dilakukan dengan membuat Heat 

exchanger tipe model silinderhorizontal sepeti pada Gambar 6, menggunakan 2 buah 

silinder yang diletakkan segaris horizontal berbahan dasar akrilik. Sambungan silinder luar 

(shell) dibuat plat tipis berbahan dasar akrilik sebagai penyangga silinder dalam agar tetap 

berada pada satu garis sumbu horizontal, dan ditambah lubang inlet dan outlet HTF pada 

bagian atas dan bagian bawah di ujung silinder seperti pada Gambar 7.  

Kelebihan yang ditawarkan model heat exchanger (gambar) adalah dapat 

menampilkan kondisi menyeluruh dari fenomena pelelehan yang terjadi pada PCM. 

Kekurangan geometri heat exhganer ini adalah konduktivitas termal akrilik hanya sebesar 

0.2 W/(m°K) sehingga transfer kalor akan membutuhkan waktu yang lebih panjang seperti 

ditujukan pada Gambar 8. Percobaan proses perpindahan kalor dari heat transfer fluid 
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(HTF) dengan suhu 51°C melalui inlet ke model silinder yang diisi dengan air. Temperatur 

berangsur naik secara linier mendekati temperatur HTF. Hasil ini menunjukan bahwa HTF 

cendrung bergerak keatas sehingga transfer kalor lebih dominan di atas. Untuk 

menggunakan geometeri heat exchanger ini diperlukan suatu tambahan agar HTF merata 

disekeliling model silinder PCM. 

 

 
Gambar 5. Desain heat exchanger LHTES dan model silinder PCM  

 

 
Gambar 6. Heat exchanger LHTES dan model silinder PCM 

 

 
Gambar 7. Proses perpindahan kalor pada heat exchanger LHTES 
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4. KESIMPULAN 

Metode pengamatan fenomena pelelehan paraffin wax PCM pada model 

silinderhorizontal dapat dilakukan dengan analisis termal dan visualisasi menggunakan 

geometri heat exchanger 2 buah silinder berbahan dasar akrilik. Kelebihan geometri ini 

dapat memvisualisasikan fenomena pelelehan PCM secara aksial, kekurangan dari metode 

ini adalah konduktivitas kalor dari akrilik yang kecil, dan transfer kalor lebih dominan 

bagian atas dari pada bagian bawah. 
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Abstrak 

Standing-Wave Thermoacoustic Engine (SWTE) menjadi solusi teknologi terbarukan. 

Teknologi ini ramah lingkungan karena memanfaatkan kalor yang tidak terpakai dan 

mengkonversinya menjadi gelombang bunyi untuk  pembangkit energi listrik. Meningkatkan 

kinerja SWTE sangat penting untuk dilakukan. Parameter yang memengaruhi kinerja SWTE 

difokuskan pada sudut kemiringan dan panjang resonator. Metode untuk mengetahui daya 

akustik adalah dengan metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung memiliki banyak 

kelemahan, sehingga sering digunakan metode tidak langsung dengan dua sensor yang 

dikembangkan oleh Biwa. Raw data yang dihasilkan adalah amplitudo tekanan terhadap 

waktu. Kemudian domain waktu diubah menjadi domain frekuensi dengan metode Fast Fourier 

Transform (FFT). Data Akuisisi NI-DAQmx 15.5 dan Program NI LabVIEW 2015 digunakan 

untuk membantu mengolah raw data dari pressure transducer. Konveksi natural yang 

meningkat disebabkan oleh adanya penurunan sudut kemiringan. Hal ini menyebabkan 

temperatur onset yang dicapai semakin rendah. Daya akustik cenderung menurun ketika 

penurunan sudut kemiringan dilakukan. Sedangkan penambahan panjang resonator akan 

meningkatkan temperatur onset, namun menurunkan daya akustik. 

 

Kata Kunci: standing-wave thermoacoustic engine, sudut kemiringan, panjang resonator, 

kinerja, daya akustik 

 

1. PENDAHULUAN 

Sudah dua dekade efisiensi thermoacoustic engine telah diupayakan agar mampu 

menyaingi mesin bakar konvensional. Sehingga untuk menambah efisiensi, digunakan 

sumber panas yang  tak terpakai atau sumber panas yang melimpah. Penelitian 

menggunakan panas terbuang dari komponen mikroelektronik untuk dijadikan pembangkit 

bunyi telah dilakukan [11]. Bunyi ini kemudian digunakan sebagai driver pendingin 

termoakustik untuk mendinginkan permukaan prosessor. Kemampuan pendinginan alat ini 

mampu menghasilkan 0,1 – 0,6 watt untuk tiap cm
2
 penampang melintang resonator. 

Penelitian lain tentang driver pendingin termoakustik dengan memanfaatkan panas dari gas 

buang mesin [7]. Kemudian dilakukan penelitian yang sama dengan Hatazawa, namun 

pendingin termoakustik yang dihasilkan digunakan sebagai pengganti pendingin udara 

konvensional pada kendaraan bermotor [12]. Pada penelitian [1] membuat thermoacoustic 

engine dengan memanfaatkan panas dari energi surya, dilanjutkan oleh [3]
 
menghasilkan 

driver pendingin termoakustik dari tenaga surya. Kalor dari tenaga surya didapat dari 

kolektor parabolik yang dipusatkan pada satu titik.  

Parameter yang memengaruhi kinerja Standing-Wave Thermoacoustic Engine 

(SWTE) yaitu sudut kemiringan pada alat tersebut. Yaitu dengan memvariasikan 

penempatan posisi pada alat SWTE dengan berbagai sudut kemiringan, posisi horizontal 

(0°), kemiringan -45° dan 45°, serta vertikal -90° dan 90°. Penelitian dilakukan dengan 

variasi perbedaan sudut kemiringan dengan interval -90° sampai 90° [8]. Ketika 

penempatan posisi sudut kemiringannya -90°, pada kondisi inilah arah pada gradien 

mailto:rinasa.agistya.a@mail.ugm.ac.id
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temperaturnya sama dengan arah gravitasinya, sehingga semakin memperkuat konveksi 

natural yang terjadi. 

Parameter lain yang juga penting adalah panjang resonator. Penelitian dengan variasi 

geometri stack dan panjang resonator untuk mengetahui performa SWTE telah dilakukan 

[5]. Pada penelitian ini variasi panjang resonator yang dilakukan dengan panjang 200, 300, 

400, dan 500 mm. Varisai panjang resonator tersebut memengaruhi amplitudo tekanan, 

frekuensi gelombang, dan daya akustik. Sehingga akan memengaruhi juga terhadap 

kinerjanya. 

 

2. PARAMETER DAN GEOMETRI SWTE 

Penelitian untuk mengetahui performa termodinamika pada SWTE dengan 

perbedaan fluida kerja pada perbedaan sudut kemiringan penempatan engine dengan range 

-90° sampai 90° dengan interval angular 45° telah dilakukan [9]. Hasil dari pengaruh 

perbedaan sudut kemiringan terhadap temperatur onset berdasarkan viscidity fluida 

kerjanya. Penelitian ini menggunakan fluida kerja Nitrogen (N2), Helium (He), campuran 

Nitrogen-Helium (He-Ne mixture) dengan berbagai variasi perbandingan campurannya, 

Argon (Ar), dan campuran Helium-Argon (He-Ar mixture). 

Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan variasi onset dan damping behavior 

serta sudut kemiringan penempatan engine adalah -90°, -45°, 0°, 45°, dan 90° [8]. 

Skematika variasi sudut kemiringan ditunjukkan pada Gambar 1. Dan beberapa parameter 

yang diamati adalah Pressure ratio, perbedaan temperatur (ΔT), temperatur onset, heating 

time, heating temperature, dan amplitudo tekanan.  

 

 
Gambar 1. Skematika variasi sudut kemiringan pada SWTE [8] 

 

Tabel 1. Parameter dan Geometri SWTE 
Parameter yang 

memengaruhi 
Variasi Geometri Parameter yang diamati 

Sudut 

Kemiringan 

[9,10] 

Sudut -90°, -45°, 0°, 
45°,  90° 

Diameter HHX, Stack, CHX, dan 

Resonator : 48, 54, 48, dan 36 mm. 

Panjang HHX, Stack, CHX, dan 

Resonator : 50, 205, 50, dan 1500 
mm. 

Temperatur onset, amplitudo tekanan, 
pressure ratio, frekuensi, dan daya akustik. 
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Lanjutan Tabel 2. Parameter dan Geometri SWTE 
Parameter yang 

memengaruhi 
Variasi Geometri Parameter yang diamati 

 
Sudut -90°, 0°, 90° 

Diameter HHX, Stack, CHX, dan 
Resonator : 40 mm. 

Panjang HHX, Stack, CHX, dan 
Resonator : 50, 40, 20, dan 860 mm. 

Karakteristik perpindahan panas pada 
beberapa sudut kemiringan. 

Panjang 

Resonator [5,6] 

Panjang 200, 300, 
400, dan 500 mm 

Diameter HHX, Stack, CHX, dan 

Resonator : 38 mm. 

Panjang HHX, Stack, dan CHX : 20, 

50, dan 10 mm. 
Panjang Resonator : 200, 300, 400 

dan 500 mm. 

Temperatur onset, frekuensi, daya akustik, 
dan amplitudo tekanan. 

Panjang 0.5, 0.6, 
0.8, 1.1, dan 1.4 m 

Diameter HHX, Stack, CHX, dan 

Resonator : 38 mm. 

Panjang HHX, Stack, dan CHX : 

200, 500, dan 100 mm. 
Panjang Resonator : 500, 600, 800, 

1100, dan 1400 mm. 

Temperatur onset, frekuensi, dan amplitude 
tekanan. 

 

3. METODE PERHITUNGAN DAYA AKUSTIK 

Untuk menganalisis kinerja thermoacoustic engine, diperlukan untuk mengetahui 

daya akustik yang dihasilkan oleh alat. Untuk mengukur daya akustik ada dua metode yang 

digunakan yaitu metode langsung dan tidak langsung. 

 

3.1 Metode Langsung 

Metode langsung yaitu dengan menggunakan Laser Doppler Velocimeter (LDV) atau 

Particle Image Velocimeter (PIV). Metode ini relatif kompleks dan mahal. Kemudian 

dibutuhkan pipa resonator transparan yang tidak mampu menahan tekanan tinggi seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2. Oleh karena itu, metode ini sulit diterapkan untuk sistem 

dengan tekanan tinggi. 

 

 
Gambar 2. Skema eksperimental menggunakan metode PIV [4] 

 

3.2 Metode tidak langsung 

Metode tidak langsung telah dikembangkan yang ditunjukkan gambar 3. [2], daya 

akustik diukur dengan menggunakan dua sensor tekanan (two sensor method). Dua sensor 

A dan B diletakkan dengan jarak antar keduanya Δx dengan syarat jarak antar sensor lebih 

kecil dari panjang gelombang bunyi (    ). 
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Gambar 3. Skema metode dua sensor [2]

 

 

Dua sensor tekanan PA dan PB dipasang dengan jarak Δx dari masing-masing sensor 

diukur bersamaan dengan beda fase relatif antara dua sinyal. Daya akustik dapat diperoleh 

dengan menggunakan persamaan berikut ini: 

 ̇  
 

 
  [  ̃]  

 

      
  [   ̃ ]  

 

      
|  ||  |       (3.1) 

dimana θAB adalah beda fase antara dua sinyal yang dihasilkan pressure transducer dan A 

adalah cross-sectional area (luas penampang) pipa resonator. Pengukuran beda fase dua 

sinyal yang tidak benar akan menyebabkan kesalahan pada nilai daya akustik. Untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat maka nilai interaksi termal dan viskos antara gas 

dengan dinding pipa dimasukkan ke dalam persamaan, sehingga persamaan daya akustik 

menjadi: 

 (3.2) 

dimana    adalah densitas rerata gas, α adalah kecepatan suara, ω adalah frekuensi 

angular,    adalah kedalaman penetrasi viskos, rh adalah jejari hidrolik, γ adalah rasio 

kalor spesifik (cp/ cv), σ adalah Prandtl Number, dan Δx adalah jarak antara dua sensor. 

Raw data yang dihasilkan adalah amplitudo tekanan terhadap waktu yang 

ditunjukkan Gambar 4. Kemudian domain waktu diubah menjadi domain frekuensi dengan 

metode Fast Fourier Transform (FFT) yang ditunjukkan Gambar 5. NI-DAQmx 15.5 dan 

NI LabVIEW 2015 digunakan untuk membantu mengolah raw data dari pressure 

transducer agar diperoleh nilai frekuensi, amplitudo tekanan, dan fase dengan metode FFT. 

Nilai – nilai tersebut akan digunakan untuk memperkirakan daya akustik dengan 

memasukkan ke persamaan (3.2). 

 

 
Gambar 4. Raw data dari pressure transducer 
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Gambar 5. FFT dari raw data 

 

4. PEMBAHASAN 

Metode tidak langsung yaitu dengan dua sensor sering digunakan untuk mengukur 

amplitudo tekanan, sehingga daya akustik dapat dihitung. Penelitian yang telah dilakukan 

adalah dengan meneliti performa termodinamika pada thermoacoustic engine dengan 

perbedaan fluida kerja pada perbedaan sudut kemiringan penempatan engine dengan range 

-90° sampai 90° dengan interval angular 45° [9]. Power engine yang digunakan adalah 

dengan mensimulasikan sumber dari concentrated solar collector menggunakan electrical 

heater  yang di transferkan pada stack  dengan radiasi. Fluida kerja yang digunakan adalah 

gas argon (Ar), nitrogen (N2), helium (He), dan campuran nitrogen-helium. Kemudian diuji 

pada tekanan absolute 1.1 MPa. Hasilnya ditunjukkan Gambar 6. Pada gambar tersebut 

ditunjukkan hasil dari temperatur onset cenderung semakin besar ketika sudut 

kemiringannya lebih dari maupun kurang dari 0°. Hal ini disebabkan karena sulitnya 

pencapaian temperatur onset ketika posisi HHX berada di bawah CHX yaitu pada suduk 

kemiringan -90°. Namun konveksi natural semakin kuat pada sudut kemiringan tersebut. 

Konveksi natural dipengaruhi oleh Rayleigh number pada persamaan (4.1). 

    
      

  
 (4.1) 

dimana   adalah difusivitas termal fluida kerja,   percepatan gravitasi,   koefisien volume 

ekspansi fluida kerja,    perbedaan temperatur antara HHX dan CHX,   jarak antar lapisan 

dinding dalam stack,   viskositas kinematik. Ketika posisi sudut kemiringan -90° arah 

gradien temperatur sama dengan arah gravitasi sehingga percepatan gravitasinya semakin 

besar. Semakin besar percepatan gravitasi maka akan semakin memperbesar Rayleigh 

number, sehingga konveksi natural semakin kuat. 
 

 
Gambar 6. Hubungan antara sudut kemiringan terhadap temperatur onset [9] 
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Namun, penelitian yang dilakukan [8], dari data grafik pada Gambar 7. di bawah 

dapat disimpulkan bahwa posisi sudut kemiringan -90°, dengan posisi thermoacoustic 

engine diposisikan vertikal dimana HHX berada di bawah CHX, didapatkan perbedaan 

temperatur (ΔT) onset yang paling rendah. Hal ini berarti dengan posisi tersebut, dapat 

menghasilkan gelombang bunyi pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan posisi 

kemiringan yang lainnya. 

 

 
Gambar 7. Temperatur onset dan damping dengan fluida kerja argon [8] 

Amplitudo tekanan cenderung turun ketika adanya penurunan sudut kemiringan 

ditunjukkan Gambar 8. yang dilakukan dengan fluida kerja campuran gas helium dan 

nitrogen (He50%-N250%) [9]. 

 
Gambar 8. Amplitudo tekanan terhadap temperatur dan sudut kemiringan [9] 

 

Penelitian yang dilakukan berikutnya adalah dengan variasi panjang resonator [5]. 

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa panjang resonator berbanding lurus dengan 

temperatur onset, namun berbanding terbalik dengan daya akustik. Semakin panjang 

resonator maka semakin tinggi pula temperatur onset, sedangkan daya akustik semakin 

rendah. Hal ini ditunjukkan pada grafik Gambar 9. dan 10. 
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Gambar 9. Hubungan variasi panjang resonator terhadap temperatur onset [5] 

 

 
Gambar 10. Hubungan variasi panjang resonator terhadap daya akustik [5] 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian dengan variasi sudut kemiringan dan panjang 

resonator yang telah dilakukan, kecenderungan penelitian hanya meneliti masing-masing 

variabel secara terpisah atau sendiri-sendiri. Belum ada penelitian yang menggabungkan 

kedua variabel tersebut dalam suatu penelitian. Pengembangan penelitian dengan variasi 

sudut kemiringan dan panjang resonator ditunjukkan pada Gambar 11., 12., dan 13. 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan variasi 3 sudut kemiringan dan 3 panjang 

resonator. Kelebihan dari penelitian ini akan didapatkan data gabungan dari kedua variasi 

tersebut sehingga diperoleh data ketika sudut kemiringan -90 dan 90 pada berbagai variasi 

panjang resonator. Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan kesimpulan yang lebih 

kompleks. 
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Gambar 11. Variasi panjang resonator pada posisi horizontal (0°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Variasi panjang resonator pada posisi vertikal (-90°) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Variasi panjang resonator pada posisi vertikal (90°) 
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5. KESIMPULAN 

Metode tidak langsung yaitu dengan dua sensor sering digunakan untuk mengukur 

amplitudo tekanan, sehingga daya akustik dapat dihitung. Sedangkan metode langsung 

yaitu dengan menggunakan Laser Doppler Velocimeter (LDV) atau Particle Image 

Velocimeter (PIV). Metode ini relatif kompleks, mahal, dan dibutuhkan pipa resonator 

transparan yang tidak mampu menahan tekanan tinggi. Oleh karena itu, metode ini sulit 

diterapkan untuk sistem dengan tekanan tinggi. Kemudian hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konveksi natural yang meningkat disebabkan oleh adanya penurunan sudut 

kemiringan. Hal ini menyebabkan temperatur onset yang dicapai semakin rendah. Daya 

akustik cenderung menurun ketika penurunan sudut kemiringan dilakukan. Sedangkan 

penambahan panjang resonator akan meningkatkan temperatur onset, namun menurunkan 

daya akustik. 
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Abstrak 

Usaha penghematan penggunaan bahan bakar fosil telah menjadi perhatian seluruh dunia. 

Berbagai usaha telah banyak dilakukan dalam melakukan penghematan enggunaan bahan 

bakar termasuk menggunakan medan magnet pada saluran bahan bakar. Alat ini dipasang di 

saluran bahan bakar sebelum masuk ke karburator. Bahan bakar bensin, dialirkan melewati 

medan magnet akan menyebabkan perubahan orientasi kutub magnet dan konfigurasi molekul-

molekul bahan bakar sehigga bahan bakar akan sangat mudah bercampur dengan oksigen. 

Pada penelitian ini medan magnet dibuat dengan metode elektromagnetik dengan 

memvariasikan jumlah lilitan kawat tembaga.  Jumlah lilitan kawat tembaga yang digunakan 

adalah 3000, 4000 dan 4500 lilitan.  Unjuk kerja mesin bensin empat langkah satu silinder 

seperti torsi, daya, pemakaian bahan bakar dan pemakaian bahan bakar spesifik, diamati pada 

berbagai putran mesin. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan daya mesin 

sebesar 13%, sementara pemakaian bahan bakarnya menurun sebesar 11% yang didapat pada 

penggunaan medan elektromagnetik dengan jumlah lilitan 400 dan putaran mesin 6000 rpm. 

 

Kata kunci: medan magnet, medan elektromagnetik, unjuk kerja mesin, pemakaian bahan 

bakar 

 

1. Pendahuluan 

Pemakaian bahan bakar minyak sebagai salah satu sumber energi, mengalami 

peningkatan yang signifikan, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang disertai dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya berdampak pada makin 

meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi dan aktivitas industri. Minyak bumi 

merupakan sumber bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, maka meningkatnya 

penggunaan bahan bakar ini akan mengakibatkan cadangan minyak bumi terus berkurang. 

Keterbatasan sumber bahan bakar minyak bumi tersebut menjadi alasan utama mengapa 

kita bersama harus menghematnya. 

Maka dari itu, melakukan penghematan bahan bakar minyak menjadi sesuatu yang 

sangat penting. Selain penghematan, memperbaiki kualitas bahan bakar minyak juga perlu 

dilakukan sehingga akan menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Selain 

menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, cara lain untuk mengurangi 

polusi adalah dengan meningkatkan efisisiensi motor-motor bakar. Berbagai cara telah 

diupayakan dan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi termal motor bakar, antara lain 

dengan meningkatkan efisiensi pembakaran, dengan meningkatkan perbandingan 

kompresi, EFI (electronic fuel injection), VVT (variable valve timing), dsb. Sedangakan 

alat dan bahan aditif yang digunakan sebagai penghemat bahan bakar yaitu bahan aditif 

berupa tablet, cairan (misal XXL Fuel Booster) dan yang berupa peralatan misalnya difusor 

yang dipasang di dalam karburator, dan magnetic fuel saver (penghemat bahan bakar 

magnetis). (Abdulkadir dkk, 2013). 
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Penghemat bahan bakar magnetis adalah sistem penghemat bahan bakar yang berupa 

magnet. Alat ini dipasang di saluran bahan bakar sebelum masuk ke karburator. Bahan 

bakar, dalam hal ini bensin, dialirkan lewat medan magnet akan menyebabkan perubahan 

orientasi kutub magnet dan konfigurasi molekul-molekul bahan bakar (Siregar, 2007). 

Magnet dimanfaatkan untuk menggetarkan (meresonansi) ion hidrokarbon dalam bahan 

bakar. Ionisasi diperlukan agar bahan bakar dapat dengan mudah mengikat oksigen selama 

proses pembakaran, sehingga campuran bahan bakar dan oksigen dapat terbakar dengan 

sempurna. Hal ini mengakibatkan peningkatan terhadap kinerja mesin. Dengan pemberian 

medan magnet yang berfungsi untuk mengionisasi bahan bakar pada saluran bahan bakar 

diharapkan akan meningkatkan kualitas bahan bakar. Dengan demikian akan meningkatkan 

prestasi mesin (Eryadi, dkk, 2012). 

Dari uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam 

penelitian ini adalah: Pengaruh variasi jumlah lilitan alat magnetisasi bahan bakar berbasis 

elektromagnetik terhadap unjuk kerja motor bensin 4 langkah 1 silinder. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kumparan kawat pada alat 

magnetisasi bahan bakar dengan diameter kawat 0,35 mm, terhadap unjuk kerja motor 

bensin 4 langkah 1 silinder.  

 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Jenis 

metode penelitian ini dapat dipakai untuk menguji suatu perlakuan atau desain baru dengan 

membandingkan satu atau lebih kelompok pengujian dengan perlakuan dan tanpa 

perlakuan. 

Tahapan dalam pelaksanaan ini meliputi; 

1. Tahap persiapan 

2. Tahap pengujian 

3. Tahap pengambilan data dan analisa 

 

Dalam tahap persiapan dilakukan studi pustaka, observasi, dan pengadaan bahan dan 

peralatan. Tahap berikutnya adalah pengujian kinerja dari alat yang telah dibuat dengan 

variable pengujian adalah jumlah lilitan elektromagnet 3500, 4000 dan 4500 lilitan, 

Dengan menggunakan diameter kawat 0,35 mm. Variasi putaran mesin 1500 rpm, 3000 

rpm, 4500 rpm, dan 6000 rpm. Sumber arus listrik untuk medan magnet diambil dari 

baterai dengan tegangan 12 volt. Dalam tahap pengambilan data dilakukan pengukuran-

pengukuran unjuk kerja mesin, yang meliputi putaran, torsi, daya dan konsumsi bahan 

bakar. Dalam tahap analisis dilakukan perhitungan-perhitungan untuk menentukan korelasi 

matematis antara putaran dengan torsi, daya dan konsumsi bahan bakar, baik pada kondisi 

tanpa dan terpasang alat magnetisasi bahan bakar.  

Rancangan alat penghemat bahan bakar dibuat seperti gambar berikut ini; 

 
Gambar 1. Rancangan alat magnetisasi bahan bakar 

Keterangan: 

1. Kawat kumparan 2. Pipa inductor 3. Saluran bahan bakar 
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Gambar 2. Rangkain alat pengujian 

Keterangan: 

1. Gelas ukur 

2. Selang minyak (Saluran Bahan Bakar) 

3. Filter Bensin 

4. Alat Magnetisasi Bahan Bakar 

5. Karburator 

6. Intake manifold 

7. Ruang Bakar Bahan Bakar 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil perhitungan Torsi 

Nilai torsi yang dikeluarkan oleh kendaraan uji dapat diketahui dengan cara 

mengalikan antara gaya pengereman dengan jari jari alat ukur torsi (Arismunandar, 1988).  

T = F × r (kgf.m)   (1) 

dengan: 

T  : Torsi (kgf.m) 

F  : gaya tangensial stator, (kgf) 

 r  : radius gaya yang bekerja (m) 

 

Tabel 1. Data torsi hasil perhitungan (Kgf.m) 

 
 

Dari data hasil perhitungan torsi yang diperoleh dapat dibuat grafik hubungan torsi 

terhadap putaran mesin. 

 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

 

240 

 
Gambar 3. Grafik hubungan torsi terhadap putaran 

 

Berdasarkan gambar 3. pengaruh torsi terhadap putaran mesin di atas, dapat 

diketahui bahwa torsi yang dihasilkan meningkat berbanding lurus dengan meingkatnya 

putaran mesin.  Dari ke empat percobaan yang dilakukan, didapatkan torsi tertinggi pada 

variasi jumlah lilitan 4000 lilitan dengan torsi sebesar 0,82 kgf.m, torsi terendah dihasilkan 

pada  mesin tanpa menggunakan alat magnetisasi bahan bakar dengan torsi sebesar 0,72 

kgf.m pada putaran 6000 rpm dengan peningkatan torsi yang  terjadi sebesar 12,50%. 

 Hal ini terjadi karena pemberian suatu medan magnet pada bahan bakar akan 

mempengaruhi struktur molekul hidrokarbon yang terkandung dalam bahan bakar yang 

menyebabkan terjadinya pemecahan Hidrokarbon menjadi bagian yang lebih kecil dan 

berjajar rapi antara atom Hidrogen (H) dan atom Karbon (C) sehingga akan lebih mudah 

bereaksi dengan oksigen yang didapatkan dari udara luar dan menghasilkan pembakaran 

yang lebih sempurna,dengan pembakaran yang sempurna akan mengakibatkan torsi 

meningkat dan mengurangi emisi gas buang hidrokarbon (HC) (Ismawan  dkk, 2010). 

 

3.2 Hasil perhitungan daya efektif (Ne) 

Besarnya daya efektif (Ne) akan tergantung dari besarnya torsi dan putaran yang 

terjadi. Hal ini dapat dilihat dari persamaan berikut: (Arismunandar, 1988). 

Ne= 
   

     
 (PS)  (2) 

dengan: 

Ne  : Daya efektif (PS) 

T  : Torsi (Nm) 

n  : putaran mesin (rpm) 

 

Tabel 2. Daya efektif hasil perhitungan. 

 

Dari tabel data hasil perhitungan daya efektif (Ne) yang diperoleh dapat dibuat grafik 

hubungan daya efektif terhadap putaran.  
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Gambar 4. Grafik hubungan daya efektif terhadap putaran 

 

Berdasarkan gambar 4. di atas terlihat bahwa daya efektif yang dihasilkan meningkat 

seiring dengan meningkatnya putaran mesin. Hal ini dikarenakan  dengan bertambahnya 

putaran mesin berbanding lurus dengan jumlah pembakaran per menit yang terjadi. 

Dari grafik di atas daya efektif tertinggi dihasilkan pada variasi 4000 lilitan sebesar 

6,77 DK, daya efektif terendah dihasilkan pada percobaan tanpa alat magnetisasi bahan 

bakar sebesar 6,00 DK pada putaran 6000 rpm, dengan selisih penurunan daya efektif yang 

terjadi sebesar 12,83%. Hal ini disebabkan karena pada  variasi jumlah lililtan 4000 lilitan 

besar medan magnet yang dihasilkan paling besar yaitu sebesar 914,2 gauss jiga 

dibandingkan dengan variasi 3500 lilitan atau 4500 lilitan, sehingga bahan bakar yang 

terkena magnetisasi lebih banyak dan pembakaran akan lebih sempurna sehingga daya 

mesin yang dihasilkan juga lebih besar. 

 

3.3 Hasil Perhitungan Specific Fuel Consumption Effective (SFCe) 

Fuel consumption merupakan ukuran pemakaian bahan bakar yang digunakan untuk 

menjalankan suatu mesin selama priode waktu tertentu, dan biasanya diukur dalam satuan 

berat bahan bakar per satuan waktu. Besarnya fuel consumption (FC) bensin dapat dihitung 

dengan persamaan. (Mara, 2007) 

   
  

 
 

    

    
              (3) 

Dengan: 

FC  : Fuel Consumtion (Ltr / jam) 

     : Volume pemakaian bahan bakar bensin, (ml)  

t   : Waktu yang digunakan untuk mengkonsumsi bahan bakar, (detik) 

 

Tabel 3. Hasil perhitungan Fuel Consumtion (Liter/Jam) 
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Konsumsi bahan bakar  efektif atau specific fuel consumption effective (SFCe) 

ditentukan dengan persamaan: (Arismunandar, 1988). 

     
  

  
 (4) 

dengan: 

FC : Penggunaan bahan bakar pada kondisi tertentu, (Kg / jam) 

Ne  : Daya efektif, (DK) 

 

SFCe sebagai parameter yang biasa dipakai sebagai ukuran ekonomi pemakaian 

bahan bakar yang dipakai per jam untuk setiap daya yang dihasilkan. Harga SFCe yang 

lebih rendah menyatakan efisiensi yang lebih tinggi. 

 

Tabel 4. Tabel hasil Perhitugan Specific Fuel Consumption effective (SFCe)  

 
 

Dari data hasil perhitungan fuel consumption (FC) dan Specific Fuel Consumption 

effective (SFCe), dapat di buat grafik hubungan konsumsi bahan bakar spesifik terhadap putaran. 

 

 
Gambar 5. Grafik hubungan kosumsi bahan bakar (FC) terhadap putaran 

 

Konsumsi bahan bakar terendah terjadi pada putaran 3000 rpm dengan menggunakan 

alat magnetisasi bahan bakar dengan jumlah lilitan 4000 lilitan sebesar 0,28 liter/jam, hal 

ini dikarenakan pada putaran 3000 rpm laju aliran bahan bakar tidak terlalu cepat ataupun 

tidak terlalu lambat sehingga struktur molekul hidrokarbon yang terkena magnetisasi akan 

langsung bereaksi dengan oksigen, dan pada variasi 4000 lilitan besar medan magnet yang 

dihasilkan sebesar 914,2 gauss, sehingga dengan terjadinya magnetisasi pada bahan bakar 

akan mengakibatkatan bahan bakar lebih mudah mengikat oksigen selama proses 
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pembakaran dan mengurangi produk hidrokarbon (HC) yang tidak terbakar dalam proses 

pembakaran, dengan kata lain proses magnetisasi pada bahan bakar akan membuat 

pembakaran lebih sempurna dengan terjadinya pembakaran yang sempurna maka 

konsumsi bahan bakar yang di butuhkan lebih sedikit. 

 

 
Gambar 6. Grafik hubungan SFCe terhadap putaran mesin 

 

Dari grafik di atas nilai SFCe tertinggi dihasilkan pada percobaan tanpa alat 

magnetisasi sebesar 0,08 kg/jam.DK , sedangkan SFCe terendah dihasilkan pada variasi 

4000 lilitan sebesar 0,07 Kg/jam.DK pada putaran 6000 rpm.    

Dengan adanya perubahan jumlah lilitan pada alat magnetisasi bahan bakar berbasis 

elektromagnetik  dari 3500 lilitan menjadi  4000 lilitan dan 4500 lilitan dengan 

menggunakan baterai 12 volt menghasilkan medan magnet sebesar 821,4 gauss pada 

variasi 3500 lilitan, dan besar medan magnet yang di hasilkan pada variasi 4000 lilitan 

sebesar 914,2 gauss, dan 810,3 gauss pada variasi 4500 lilitan. 

Semakin besar medan magnet yang digunakan untuk memagnetisasi bahan bakar, 

semakin besar juga penurunan konsumsi bahan bakar spesifik (SFCe). Hal ini dikarenakan 

penggunaan medan magnet pada saluran bahan bakar dapat meningkatkan kesempurnaan 

campuran bahan bakar, karena campuran bahan bakar yang terbakar dalam ruang bakar 

semakin sempurna ketika ikatan hidrokarbon lebih mudah untuk mengikat oksigen (O2) 

selama proses pembakaran terjadi. 

 

4. Kesimpulan 

1. Jumlah lilitan kumparan alat penghemat bahan bakar berbasis elektromagnetik 

berpengaruh nyata pada taraf signifikan 5% terhadap torsi, daya, FC dan SFCe yang 

dihasilkan jika di bandingkan dengan tanpa menggunakan alat magnetisasi bahan bakar. 

2. Daya mesin mengalami peningkatan daya mesin sebesar 13%, pada lilitan 4000 lilitan 

dan  putaran 6000 rpm 

3. Konsumsi bahan bakar terendah terjadi pada variasi jumlah lilitan 4000 lilitan sebesar 

0,61 liter/jam, pada putaran 6000 rpm, penghematan konsumsi bahan bakar tertinggi 

terjadi pada putaran 3000 rpm dengan menggunakan variasi jumlah lilitan 4000 lilitan 

menghasilkan penghematan sebesar 11% , dan konsumsi bahan bakar tertinggi 

didapatkan pada percobaan tanpa menggunakan alat magnetisasi bahan bakar dengan 

konsumsi bahan bakar sebesar 0,64 liter/jam. 

4. SFCe terendah didapatkan pada variasi jumlah lilitan 4000 lilitan sebesar 0.07 

kg/jam.DK, dan SFCe tertinggi didapatkan pada percobaan tanpa alat magnetisasi bahan 

bakar sebesar 0,08 kg/jam.DK pada putaran 6000 rpm. 
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Abstrak 

Turbin angin Savonius adalah turbin angin porors vertika.Poros turbin ini sejajar dengan 

arah angin, sehingga  dapat berputar pada semua arah angin. Turbin angin Savonius memiliki 

kemampuan self-starting yang bagus sehingga hanya membutuhkan angin dengan kecepatan 

rendah untuk dapat memutar rotor. Turbin  cocok dikembangkan untuk kondisi di Indonesia, 

karena rata-rata kecepatan angin yang tersedia adalah rendah. Secara umum turbin angin 

Savonius hanya memanfaatkan  gaya dorong dari angin, sehingga semakin besar gaya dorong, 

maka efisiensi turbin juga semakin besar.  Namun ini memiliki putaran dan efisiensi yang 

rendah akibat adanya momen negatif yang terjadi pada sudu. Penelitian ini adalah 

penggunaan kosentrator pada turbin angin Savonius untuk meningkatkan putaran dan efisiensi 

dari turbin. Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan memvariasikan 

sudut konsentrator yakni 30⁰ (A5), 35⁰ (A4), 40⁰ (A3), 45⁰ (A2) dan 50⁰ (A1) dan tanpa 

konsentrator sebagai pembanding. Variabel yang diamati adalah kecepatan angin masuk dan 

keluar konsentrator serta putaran poros. Hasil pengujian menunjukan bahwa, secara umum 

penambahan konsentrator akan meningkatkan putaran rotor. Pengujian konsentrator A5 dapat 

menghasilkan kecepatan angin keluar kosentrator  dan putaran rotor terbesar jika 

dibandingkan dengan konsentrator lainnya.  

 

Kata kunci:  Konsentrator, turbin Savonius, putaran rotor  

 

Pendahuluan 

Turbin angin adalah alat yang berfungsi merubah energi kinetik angin menjadi energi 

mekanik berupa putaran poros. Putaran poros tersebut kemudian digunakan untuk beberapa 

hal sesuai dengan kebutuhan seperti memutar dinamo atau generator untuk menghasilkan 

listrik atau menggerakkan pompa untuk pengairan. Turbin angin dapat dibedakan 

berdasarkan arah sumbu rotasi rotor yaitu sebagai berikut : Turbin angin sumbu horizontal 

(TASH) Turbin yang poros utamanya berputar menyesuaikan arah angin. Agar rotor dapat 

berputar dengan baik, arah angin harus sejajar dengan poros turbin dan tegak lurus 

terhadap arah putaran rotor. Biasanya turbin jenis ini memiliki blade berbentuk airfoil 

seperti bentuk sayap pada pesawat. Pada turbin ini, putaran rotor terjadi karena adanya 

gaya lift (gaya angkat) pada blade yang ditimbulkan oleh aliran angin. Turbin ini cocok 

digunakan pada tipe angin sedang dan tinggi, dan banyak digunakan sebagai pembangkit 

listrik skala besar. Turbin angin sumbu vertikal yang gerakan poros dan rotor sejajar 

dengan arah angin, sehingga rotor dapat berputar pada semua arah angin. Ada tiga jenis 

rotor pada turbin angin jenis ini, yaitu: Savonius, Darrieus, dan H rotor. Turbin Savonius 

memanfaatkan gaya drag sedangkan Darrieus dan H rotor memanfaatkan gaya lift. Turbin 

angin Savonius adalah jenis turbin angin tipe drag, dimana turbin angin ini menghasilkan 

daya dengan memanfaatkan daya drag yang dihasilkan dari tiap-tiap sudunya. Konstruksi 

turbin Savonius sangat sederhana yakni tersusun dari dua atau tiga buah sudu setengah 

silinder, sehingga bila dilihat dari atas akan menyerupai hufuf S [1]. Banyak riset yang 

mengemukakan hasil penelitian terkait dengan turbin angin Savonius, antara lain:Rancang 

bangun turbin angin vertikal jenis Savonius dengan variasi jumlah blade terintegrasi 

circularshield untuk memperoleh daya maksimum. Untuk meminimalkan torsi berlawanan 

mailto:alitbw@yahoo.com
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arah gerak, salah satu cara adalah dengan memasang penghalang di depan returningblade 

sehingga meminimalkan torsi negatif yang dihasilkan [2]. Penelitian selanjutnya tentang 

pengaruh perubahan overlape sudu terhadap unjuk kerja turbin angin Savonius tipe U. 

Dalam penelitian ini turbin angin Savonius yang digunakan adalah tipe U dengan variasi 

overlape sebesar 0, 10 cm, dan 20 cm yang diuji dengan menggunakan cara eksperimen  

dan simulasi dengan mengambil data pada kecepatan angin 3,5 m/s, 4 m/s, 5 m/s, dan 5,5 

m/s. Penelitian pengaruh overlape sudu dan penambahan fin pada rotor Savonius tipe L. 

Pada penelitian ini diberikan perlakuan berupa overlape sudu sebesar 0 mm, 35 mm, dan 

70 mm serta penambahan pengarah angin (fin) yang diuji dengan menggunakan cara 

eksperimen dengan mengambil data pada kecepatan angin 2 m/s, 2,5 m/s, 3 m/s, 3,5 m/s, 4 

m/s, dan 4,5 m/s, pengujian dilakukan meliputi gaya dan putaran [3]. Penelitian pengaruh 

panjang lengkung sudu terhadap unjuk kerja turbin angin poros vertikal Savonius. Pada 

penelitian ini variasi panjang lengkung sudu yang digunakan adalah 5/12 lingkaran, 6/12 

lingkaran, dan 7/12 lingkaran dengan penambahan dan pengurangan sudut kelengkungan 

dari 6/12 lingkaran sebesar 30 [4]. Penelitian tentang perancangan empat buah prototipe 

rotor turbin angin vertikal Savonius. Jenis rotor yang diujikan yaitu rotor Savonius U, 

Savonius L, windside kecil, dan winside besar. Dengan menggunakan alat ukur 

anemometer dan tachometer, kecepatan angin dan kecepatan rotor turbin diukur, lalu 

hasilnya dibandingkan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah rotor Savonius L 

dipilih sebagai prototipe rotor SKEA yang paling baik dibandingkan rotor yang lain[5]. 

Penelitian mengenai karakteristik turbin angin Savonius 2 dan 3 blade menggunakan 

bantuan guide vane. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. 

Dengan langkah awal membuat turbin angin Savoniusskala model dengan spesifikasi blade 

2 buah dan 3 buah, tinggi 300 mm, panjang 300 mm, dan diameter 17,5 mm, kecepatan 

angin rata-rata 3,5 dan 4,2 m/s, dengan variasi beban 600 gr, 700 gr, 800 gr, dengan variasi 

sudut 0º, 15º, 30º, 45 dan cara pengambilan datanya dengan cara melakukan pengukuran 

tinggi pengangkatan tali terhadap variasi beban tersebut dengan tinggi 10 cm dari titk 10 

cm dari permukaan tanah yang rata [6]. Penelitian rancang bangun turbin angin vertikal 

tipe savonius dengan variasi jenis sudu dan penambahan konsentrator angin dengan variasi 

sudut  untuk memperoleh putaran maksimum pada turbin. Untuk meniadakan torsi negatif 

pada turbin salah satu cara adalah penambahan konsentrator angin. Pada penelitian ini jenis 

sudu turbin yang digunakan adalah turbin angin dua sudu yakni tipe S, tipe S bertingkat 

dan tipe Z. Dan variasi sudut konsentrator yang digunakaan adalah sudut α = 30⁰ dengan β 

= 10⁰ yang disimbolkan dengan (C1), α = 45⁰ dengan β = 15⁰ (C2)  dan α = 60⁰ dengan β 

= 25⁰ (C3) [7]. Pada penelitian ini, menitik beratkan penambahan kosentrator pada turbin 

angin Savonius tipe L. Penambahan kosentrator bertujuan untuk mengarahkan angin ke 

sudu yang menghasilkan momen positif, sehingga mengurangi terjadinya momen negative 

yang terjadi pada sudu turbin. Selain itu kosentrator juga akan meningkatkan kecepatan 

angin yang akan mengenai sudu turbin sehingga diharapkan penambahan kosentrator ini 

dapat meningkatkan peforma dari turbin angin 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan lalu 

menganalisis data yang didapat secara sistematis, sehingga dapat mengetahui pengaruh 

penambahan konsentrator dan variasi sudut konsentrator pada turbin angin Savonius. 
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A1      A2 

 

 
A3       A4 

 

 
A5 

Gambar 1. Variasi Sudut Konsentrator A1 sampai A5 
 

Dalam penelitian ini, sudu turbin terbuat dari bahan pipa pvc dengan spesifikasi 

sebagai berikut:  
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Gambar 2. Rancangan Sket Turbin Angin 

 

Instalasi Penelitian 

  

 
Gambar 3. Instalasi Alat Penelitian 

 

Keterangan gambar: 

1. Turbin Angin 5. Dimmer 

2. Pemegang Turbin 6. Konsentrator 

3. Rangka 7. Tunnel 

4. Poros 8. Kipas Angin 

 

Pembahasan 

 

   
A       B 

Gambar 4. Diagram hubungan V in Dan V out Pada Konsentrator 
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C       D 

 

 
E 

Lanjutan Gambar 4. Diagram hubungan V in Dan V out Pada Konsentrator  

 

Pada diagram batang diatas menunjukan perbedaan kecepatan angin V in dan V out 

dari masing-masing variasi konsentrator. Secara umum penambahan konsentrator dari A1 

sampai A5 dapat meningkatkan kecepatan angin. Meningkatnya kecepatan angin masuk 

konsentrator (V in) juga mengakibatkan kecepatan angin keluar konsentrator (V out) 

meningkat.  

 

 
Gambar 5. Grafik Persentase Kenaikan Kecepatan Angin  
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Pada grafik di atas terlihat bahwa hubungan antara persentase kenaikan kecepatan 

angin masuk dengan kecepatan angin keluar konsentrator. Secara umum semakin tinggi 

kecepatan angin masuk maka persentase kenaikan angin keluar konsentrator semakin 

menurun dan semakin kecil sudut konsentrator maka persentase kenaikan angin akan 

semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin besar sudut konsentrator maka 

semakin besar sudut hantaman angin pada dinding konsentrator, hal inilah yang 

menyebabkan kecepatan angin akan semakin rendah, dengan persentase kenaikan angin 

tertinggi pada pengujian A5 sebesar 57,49 % dengan kecepatan angin masuk 1,65 m/s dan 

persentase kenaikan angin terkecil pada pengujian A1 sebesar 11,45% pada kecepatan 

angin masuk 4,00 m/s.  

 

 

Gambar 6. Hubugan Putaran Poros Dengan Kecepatan Angin Keluar (V Out) 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui hubungan antara putaran rotor dengan kecepatan 

angin keluar (V out), yakni putaran rotor akan berbanding lurus dengan kecepatan angin, 

semakin besar kecepatan angin maka putaran rotor akan semakin meningkat sebaliknya 

semakin kecil kecepatan angin maka putaran rotor akan semakin rendah. Hal ini terjadi  

karena  semakin besar kecepatan angin maka energi kinetik pada angin yang menabrak 

sudu juga semakin besar, semakin besar gaya yang terjadi pada sudu maka kecepatan putar 

rotor semakin meningkat. Putaran rotor tertinggi terjadi pada kecepatan angin keluar 4,58 

m/s dengan putaran 283,4 rpm pada pengujian A5. Peningkatan sudut konsentrator sampai 

dengan sudut 50⁰  dapat menurunkan kecepatan putar rotor, hal ini disebabkan karena rata-

rata kenaikan kecepatan angin keluar konsentrator (V out) semakin rendah. Salah satu 

fungsi penambahan konsentrator pada turbin angin poros vertikal adalah mengurangi 

momen negatif yang terjadi saat turbin berputar sehingga kecepatan putar rotor akan 

meningkat. Pada grafik hubungan putaran rotor terhadap kecepatan angin keluar diatas 

dapat dilihat bahwa putaran rotor yang dihasilkan paling tinggi jika menggunakan 

konsentrator A5, hal ini disebabkan karena rata-rata kenaikan kecepatan angin terbesar 

pada konsentrator A5. 
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Gambar 7. Hubungan Putaran Rotor Terhadap Kecepatan Angin Masuk (V in) 

 

Dari grafik diatas memperlihatkan bahwa meningkatnya sudut konsentrator dari 

sudut 30⁰ sampai sudut 50⁰ dapat menurunkan putaran rotor bila dibandingkan turbin 

angin tanpa menggunakan konsentrator. Artinya semakin tinggi kecepatan angin maka 

putaran rotor akan semakin meningkat, sehingga jika turbin dapat berputar pada kecepatan 

angin yang lebih rendah maka putaran yang dihasilkan akan semakin meningkat bila 

dibandingkan dengan turbin yang putaran awalnya pada kecepata angin yang lebih tinggi.   

 

Kesimpulan 

Dari hasil pengujian variasi sudut konsentrator yang telah dilakukan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1 Semakin besar kecepatan angin masuk  (V in) 

maka kecepatan angin yang keluar (V out) akan semakin meningkat. 2 Semakin besar 

kecepatan angin keluar (V out) maka kecepatan putaran rotor akan semakin meningkat. 3 

Semakin besar sudut kosentrator akan menurunkan putaran rotor. 4 Dari semua variasi 

sudut konsentrator yang telah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil yang terbaik 

yakni konsentrator A5. 
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BAFFLE SATU SEGMEN PADA 

ALAT PENUKAR KALOR JENIS SHELL-TUBE 
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Abstrak 

Alat Penukar Kalor (APK) didunia industri banyak digunakan sebagai salah satu peralatan 

untuk proses manufaktur. Saat sekarang para peneliti berusaha untuk meningkatkan efisiensi 

dari APK secara berkelanjutan yang hasilnya dapat berkontribusi terhadap pengurangan 

biaya operasi suatu perusahaan. Penelitian ini akan menggunaan APK jenis Shell & Tube 

(STHC). Peralatan APK akan dilihat efektivitasnya dengan menggunakan fluida air. 

Parameter yang akan diambil dan dihitung adalah pressure drop, faktor kekotoran (fouling 

factor), tekanan, temperatur, dan laju alir fluida. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mendapatkan hasil koefisien perpindahan kalor konveksi rata-rata, luas penampang APK, 

pressure drop, dan kalor yang dipindahkan antara coolant dan air dengan membandingkan 

efektivitas dari kedua macam susunan baffle dan tube yang berbeda. Metode yang digunakan 

adalah metode eksperimen laboratorium. 
 

Kata kunci: APK, kalor, pressure drop, temperatur 

 

PENDAHULUAN 

Optimasi digunakan untuk mencari nilai terbaik dari berbagai fungsi, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja suatu alat dengan kualitas hasil yang baik. Dalam penelitian ini 

parameter-parameter yang digunakan dalam menentukan optimasi dari APK antara lain 

dengan menentukan luas permukaan perpindahan kalor yang efektif, pressure drop yang 

kecil, menghasilkan biaya konstruksi pembuatan yang murah dengan menghitung jumlah 

pipa, panjang pipa, diameter pipa dan shell, dan jumlah baffle.   

Baffle merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan pada peralatan 

APK. Baffle digunakan untuk mengefektifkan perpindahan kalor antara sisi shell dengan 

sisi tube dan juga untuk mendukung konstruksi dan meredam getaran dari tube. Baffle 

terdiri dari dua jenis tipe, yaitu tipe pelat dan rod. Tipe pelat terdiri dari single, double, and 

triple segmental. Secara umum single segmental yang paling banyak digunakan. Jarak 

baffle dapat mempengaruhi getaran dari tube dan dapat mengoptimalkan perpindahan kalor 

dan pressure drop dari sistem. Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini akan 

dianalisa dan diteliti pengaruh desain dan jarak baffle tipe single segmental terhadap 

efektivitas dari peralatan APK. 

Penelitian mengenai jenis APK shell and tube banyak diteliti oleh para peneliti, 

diantaranya mengenai perpindahan kalor APK jenis Shell – Tube yang telah dimodifikasi, 

dengan menambahkan seal di baffle platenya, sehingga kinerja dari APK tersebut dapat 

meningkat sampai dengan 25% (Simin Wang, etc, 2008). Peneliti yang lain juga telah 

meneliti untuk jenis APK Shell-Tube dengan modifikasi Spiral Tube yang menghasilkan 

penurunan pressure drop nya lebih besar dibandingkan dengan yang bukan spiral 

(Xuesheng Wang, etc, 2004). Pada penelitian ini akan memvariasikan jarak dan model 

baffle dan susunan tube dengan model tertentu, untuk mendapatkan efektivitas APK yang 

baik. 

 

METODE DAN MATERIAL 

Peralatan APK yang digunakan dalam penelitian ini adalah APK jenis shell and tube. 

Adapun desain dari APK jenis shell and tube, diameter dalam shell menggunakan 110 mm 

mailto:hartotan@gmail.com
mailto:hartot@ft.untar.ac.id
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dengan material flexiglass (acrylic) dan diameter luar tube sebesar 12,7 mm dengan 

material stainless steel, panjang nominal 700 mm, dan jumlah tube sebanyak 20 buah. 

Jumlah baffle yang digunakan divariasikan antara 8 - 12 buah dengan jarak antar baffle 

disesuaikan dengan panjang pipa. Baffle yang digunakan dari material acrylic. 

Pengambilan data pertama tanpa menggunakan baffle, kemudian dilanjutkan dengan 

memvariasikan jumlah baffle. Pengambilan data menggunakan minimal 4 buah termokopel 

dan 2 buah flowmeter untuk mengukur kecepatan aliran dari masing-masing fluida panas 

dan dingin. Pompa yang digunakan bertipe sentrifugal dan berjumlah 2 buah masing-

masing berguna untuk mensirkulasikan fluida panas dan fluida dingin. Sifat air 

menggunakan nilai panas spesifik 4174 kJ/kg.C dengan densitas 1000 kg/m
3
. 

 

 
Gambar 1. Sistem instalasi Alat Penukar Kalor 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Hasil perhitungan untuk nilai h, U, NTU, dan efektivitas untuk APK shell and Tube 

seperti ditunjukkan pada gambar 2 dan 3. Nilai perpindahan panas konveksi di sisi Tube 

dan Shell untuk fluida panas dan dingin adalah seperti terlihat pada Gambar 2. Sedangkan 

Gambar 3 adalah grafik untuk nilai perpindahan panas menyeluruh (U) untuk sistem dan 

nilai Number Thermal Unit (NTU) dengan Efektivitasnya (). 

 

 
Gambar 2. Koefisien Perpindahan Panas Fluida 
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Gambar 3. Efectiveness and NTU 

 

KESIMPULAN 

Hasil perhitungan untuk nilai efektivitas terbaik sebesar 92,14 % untuk sistem Shell 

and Tube dengan menggunakan fluida panas air dan fluida dingin coolant adalah pada 

kecepatan flowrate fluida panas 1,5 L/min dan kecepatan flowrate fluida dingin 11,75 

L/min. Sedangkan nilai efektivitas terendah terjadi pada kecepatan flowrate yang sama 

untuk fluida panas dan dingin di 9 L/min dan 11,75 L/min, keduanya sebesar 40,89%. 
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PENGARUH JUMLAH INDENTASI PADA KEKUATAN GESER 
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Abstrak 

Sambungan perekat banyak digunakan di dalam industri otomotif, dan industri perkapalan. 

Usaha untuk meningkatkan kekuatan sambungan masih terus dilakukan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah indentasi pada kekuatan geser pada sambungan 

baja-baja karbon rendah dan mode kegagalannya bila jumlah indentasi berbeda. Sambungan 

terbuat dari baja karbon rendah dengan perekat epoksi sebagai perekat dan ketebalan perekat 

0.3 mm. Jumlah indentasi divariasikan;  tanpa indentasi, dan dengan indentasi 4, 9, 16, dan 

25. Proses indentasi dibuat dengan menggunakan pillar drilling dengan  drill bit diameter 1.5 

mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada spesimen tanpa indentasi kekuatan gesernya  

paling tinggi sekitar 22 MPa. Kekuatan sambungan cenderung menurun dengan bertambahnya 

indentasi. Berdasarkan pemodelan elemen hingga diperoleh bahwa tegangan di ujung 

sambungan untuk sambungan dengan indentasi lebih tinggi dibanding tanpa indentasi pada 

pembebanan yang sama, yang mungkin menjadi penyebab penurunan kekuatan geser dengan 

adanya indentasi. 

 

Kata kunci: Sambungan, perekat epoksi, indentasi, abaqus, kekuatan geser, mode kegagalan. 

 

PENDAHULUAN 

Sambungan perekat telah banyak digunakan di industri otomotif untuk menyambung 

komponen-komponen non-struktural. Sedangkan di industri perkapalan berbahan 

fiberglass, perekat banyak digunakan untuk proses perbaikan dan menyambung komposit 

fiberglass. Secara umum kekuatan sambungan perekat masih lebih rendah dibanding 

sambungan las dan pin, tetapi keunggulan sambungan perekat yang mampu menyambung 

dua bahan yang berbeda, dan menghasilkan distribusi tegangan yang lebih homogen 

menjadi kandidat sambungan ke depan [1]. Untuk meningkatkan kekuatan sambungan 

perekat berbagai cara dilakukan baik pada perekat dan juga pada adherend. Pada perekat 

usaha yang telah dilakukan adalah seperti dengan penambahan fillet [2-3], memperbaiki 

sifat perekat [4-6], dan optimasi ketebalan perekat [7-9]. Sedang pada adherend, perbaikan 

dilakukan dengan perlakuan permukaan adherened yang tepat [10-11], pembuatan tongue 

and groove [12], pembuatan permukaan yang tidak rata [13], dan juga penambahan pin 

[14-15]. Namun penelitian tentang adanya indentasi pada adherend belum banyak 

dilaporkan. 

Paper ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh adanya indentasi pada adherend 

terhadap kekuatan geser sambungan. Jumlah indentasi divariasikan dan pemodelan metode 

elemen hingga dilakukan untuk mendapatkan distribusi tegangan pada perekat. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan adalah baja plat karbon rendah dengan dimensi (100 x 25 x 2) 

mm
3
 sebagai adherend (lihat Gambar 1) dan epoxy devcon plastic steel sebagai perekat. 

Sebelum disambung adherend diamplas dengan amplas nomor 100 mesh, dan dilanjutkan 

dengan dengan amplas nomor 220 mesh sampai permukaan baja kelihatan mengkilat (tidak 

nampak adanya oksida di permukaan baja). Setelah proses pengamplasan selesai langkah 

selanjutnya yaitu pembuatan indentasi dengan menggunakan pillar drilling dan drill bit 
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berdiameter 1,5 mm dengan jumlah indentasi 0, 4, 9, 16, dan 25. Kedalaman indentasi 

adalah 1 mm. Setelah proses pembuatan indentasi selesai, tahap selanjutnya adalah 

pembersihan akhir menggunakan thinner ws 90 dan kemudian dipanaskan di dalam oven 

dengan suhu 90
o
C. 

Tahap selanjutnya yaitu proses penyambungan. Perekat terdiri dari resin epoxy 

(warna hitam) dan hardener (warna putih). Resin dan hardener dicampur dengan 

perbandingan volume 1:1, dan kemudian diaduk sampai homogen (ditunjukkan dengan 

perubahan warna menjadi abu-abu). Campuran kemudian divakum untuk proses degassing 

sampai 15-20 menit yang bertujuan untuk menghilangkan udara di dalam perekat yang 

terjebak selama proses pencampuran resin dan hardener. Setelah proses degassing selesai, 

perekat dioleskan pada kedua permukaan baja yang akan disambung dan yang telah 

dipanaskan. Pemanasan baja bertujuan agar viskositas perekat yang telah dioleskan ke 

permukaan baja berkurang dan mampu mengalir dengn mudah di permukaan baja. Hal ini 

untuk menjamin agar perekat dapat masuk ke lubang indentasi. Kedua permukaan 

adherend yang telah diolesi perekat kemudian disambung. Untuk menjaga keutuhan 

sambungan selama proses curing perekat, penekanan di daerah sambungan dilakukan 

dengan menggunakan clip. Panjang dan lebar daerah overlap adalah 20 mm dan 25 mm. 

Proses curing perekat dilakukan pada suhu 100
o
C selama 2 jam di dalam oven. Ketebalan 

perekat dibuat konstan dengan menyisipkan kawat tembaga dengan diameter 0,3 mm. 

 

  
        (a)      (b) 

Gambar 1. (a) Gambar indentasi, (b) spesimen sambungan perekat baja-baja.  

 

Setelah perekat mengalami curing, sambungan kemudian diuji secara tarik dengan 

menggunakan mesin uji tarik universal Control. Permukaan daerah sambungan yang telah 

diuji difoto untuk mendapatkan mode kegagalan setiap specimen dan menghubungkannya 

dengan kekuatan geser sambungan. Kekuatan geser dihitung dengan menggunakan Pers. 

(1). 

A

Pf
           (1) 

dengan τ adalah kekuatan geser (MPa), Pf adalah beban gagal sambungan (N) dan A adalah 

luas daerah sambungan (mm
2
). 

Untuk mengetahui distribusi tegangan pada lapisan perekat, pemodelan metode 

elemen hingga dilakukan dengan menggunakan ABAQUS. Syarat batas dan mesh pada 

pemodelan tersebut seperti pada Gambar 2 (khusus untuk spesimen dengan jumlah 

indentasi 25 buah). Bentuk mesh adalah tetrahedron. Model diberi beban displacement di 

salah satu ujungnya sedang ujung yang lain dijepit. 
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Gambar 2. Model mesh pada spesimen dengan jumlah indentasi 25 buah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian Kekuatan Geser  Sambungan Perekat Baja-Baja 
Dari hasil pengujian sambungan perekat baja-baja yang telah dilakukan dengan 

jumlah indentasi 0, 4, 9, 16, dan 25 maka didapat hasil seperti Gambar 3. Dari hasil 

pengujian didapatkan kurva kekuatan geser dengan jumlah indentasi sambungan perekat 

baja-baja, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan bahwa kekuatan 

geser sambungan perekat baja-baja cenderung menurun dengan bertambahnya jumlah 

indentasi. Pada spesimen tanpa indentasi, kekuatan geser  paling tinggi karena disebabkan  

oleh tersebarnya perekat secara merata dan tidak timbul rongga-rongga udara (void) cukup 

besar yang dapat menurunkan kekuatan geser. Untuk spesimen dengan jumlah indentasi 4 

dan 9 indentasi kekuatan geser menurun dengan persentase penurunan 9.72% dan 15.94%. 

Sedangkan jumlah 16 dan 25 indentasi persentase penurunan kekuatan geser yang sangat 

drastis yaitu 22.12% dan 24.64%. Penurunan kekuatan geser pada jumlah indentasi 4, 9, 16 

dan 25 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ada kemungkinan perekat tidak masuk  ke 

dalam lubang indentasi, perekat tidak tersebar secara merata pada daerah indentasi, 

timbulnya rongga-rongga udara (void), dan tidak terjadinya mechanical interlocking secara 

menyeluruh di daerah sambungan. Hasil penelitian ini tidak sesuai seperti yang 

diharapkan, dimana adanya perekat yang masuk ke lubang indentasi yang diharapkan 

mampu menghambat proses deformasi tidak memberikan hasil positif.  
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y = 0.0104x2 - 0.4682x + 21.836
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Gambar 3. Grafik perbandingan kekuatan geser dengan jumlah indentasi pada sambungan 

perekat baja-baja. 

 

2. Mode Kegagalan Sambungan Perekat Baja-Baja 

Dari hasil pengujian didapat beberapa mode kegagalan sambungan  seperti pada foto 

permukaan kegagalan seperti Gambar 4. Pada spesimen tanpa indentasi mode kegagalan 

yang terjadi. Nampak seperti interfacial, tetapi jika dilihat lebih diperhatikan warna 

permukaan adherend yang semula mengkilap menjadi lebih pucat. Hal ini mungkin 

kegagalan yang terjadi tidak murni interfacial tetapi kegagalan kohesif yang terjadi di 

dekat interface dan sangat tipis. Sedangkan pada spesimen dengan jumlah indentasi 4, 9, 

16 dan 25, mode kegagalan yang terjadi adalah hampir sama, campuran adhesif-kohesif, 

tetapi dengan luas daerah kohesifnya berbeda. Terlihat bahwa adanya indentasi di dalam 

adherend, ada perekat yang mampu masuk ke dalam indentasi dan ada yang masuk tetapi 

tidak sempurna. Kegagalan pada daerah indentasi ada yang patah pada perekat, ada yang 

interfacial (perekat yang masuk ke lubang indentasi terkelupas), dan ada lubang indentasi 

yang tidak terisi perekat. Seperti terlihat pada Gambar 4, kekuatan geser cenderung 

menurun dengan bertambahnya indentasi, yang menunjukkan bahwa fungsi penguncian 

mekanik secara makro tidak berhasil. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya indentasi 

tidak memberikan fungsi penguncian mekanik tetapi cenderung berfungsi sebagai void atau 

daerah yang lemah. Void atau daerah lemah tersebut mempengaruhi distribusi tegangan di 

dalam lapisan perekat yang akhirnya mempengaruhi kekuatan geser sambungan. Analisa 

tegangan di dalam lapisan perekat mungkin dapat menjelaskan hal tersebut seperti dibahas 

di bagian selanjutnya. 
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Gambar 4. Mode kegagalan sambungan perekat baja-baja, (a) tanpa indentasi,  

(b) 4 indentasi, (c) 9 indentasi, (d) 16 indentasi dan (e) 25 indentasi. 

 

3. Analisa Distribusi Tegangan  

Untuk lebih mengetahui pengaruh indentasi terhadap kekuatan geser sambungan 

maka dilakukan pemodelan untuk mengetahui distribusi tegangan pada lapisan perekat. 

pemodelan dilakukan pada spesimen tanpa indentasi dan dengan jumlah indentasi 9, 

dengan pembebanan yang sama 6000 N. Hasil pemodelan ditampilkan dalam Gambar 5. 

Gambar 5 menunjukkan kontur tegangan von Mises untuk sambungan dan pada lapisan 

perekat. Kontur dengan warna merah menunjukkan daerah dengan tegangan von Mises 

tinggi, sedangkan kontur dengan warna biru tua menunjukkan daerah dengan tegangan von 

Mises rendah. Untuk spesimen tanpa indentasi, dari kontur tegangan von Mises pada 

perekat (Gambar 5(a-b)) terlihat bahwa distribusi tegangannya tidak seragam. Di bagian 

tepi sambungan, tegangannya paling tinggi dengan nilai maksimum sekitar 59,2 MPa. Di 

bagian tengah terjadi fluktuasi, dimana tegangan di bagian tengah sambungan lebih tinggi 

dibanding di daerah agak ke tepi sambungan. Nilai tegangan paling rendah adalah sekitar 

5,2 MPa.  Sedangkan untuk spesimen dengan jumlah indentasi 9 (Gambar 5(c-d)), dilihat 

dari kontur tegangan, di bagian tepi juga menunjukkan tegangan yang paling tinggi sekitar  

82,8 MPa, sedangkan di bagian tengah dimana ada indentasi, distribusi tegangan lebih 

merata dibanding pada specimen tanpa indentasi, tetapi nilai nilai tegangan terendahnya 

49,6 MPa, jauh lebih tinggi dibanding pada spesimen tanpa indentasi. Di bagian tepi 

sambungan, spesimen dengan indentasi mempunyai tegangan yang jauh lebih tinggi 

dibanding spesimen tanpa indentasi, sehingga dengan tegangan yang lebih tinggi akan 

menyebabkan perekat gagal lebih awal. Dengan melihat distribusi tegangan tersebut 

menunjukkan bahwa adanya indentasi meningkatkan distribusi pada bagian tepi dan 

menjadi penyebab kegagalan yang lebih awal (kekuatan geser lebih rendah).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 5. Distribusi tegangan pada spesimen (a-b) tanpa indentasi,  

(c-d) dengan 9 indentasi. 
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KESIMPULAN 
Penelitian telah dilakukan pada pengaruh jumlah indentasi terhadap kekuatan geser 

sambungan baja-baja. Kekuatan geser cenderung menurun dengan bertambahnya jumlah 

indentasi. Penurunan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya tegangan di 

ujung sambungan dengan adanya indentasi seperti hasil yang ditunjukkan dengan 

pemodelan elemen hingga. Mode kegagalan kohesif didekat interface terjadi pada 

spesimen tanpa indentasi dimana perekat menyebar secara merata dan void-void yang 

terbentuk lebih rendah dibanding dengan sambungan dengan indentasi. Sedangkan pada 

jumlah indentasi  4, 9, 16 dan 25 mode kegagalannya yaitu campuran adesif-kohesif.   
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Abstrak 

Pengeringan gabah pasca panen sangat dibutuhkan untuk memperpanjang umur simpan dari 

gabah, agar tidak mudah terserang jamur dan mikroorganisme yang dapat merusak dan 

menurunkan kwalitas gabah. Penggunaan alat pengering mekanis dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan dari pengering alami yang membutuhkan lahan yang luas, ketergantungan 

terhadap cauca dan waktu pengeringan yang lama. Pengeringan dengan proses fluidisasi 

dapat menjadi salah satu pilihan karena kontinyuitas produk terjamin, dapat dioperasikan 

siang dan malam, dan dapat dilakukan pemantauan kadar air akhir dari bahan. Analisa 

termodinamika pada pengeringan gabah dengan menggunakan alat pengering terfluidisasi 

bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan energi panas pada proses pengeringan, efisiensi 

energi, mengetahui hubungan suhu dan kecepatan udara masuk dengan laju pengeringan suhu 

udara pengering yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55
o
C dan 60

o
C pada kecepatan 

udara pengering 5 m/s dengan massa gabah 0,5 kg. Pengujian dan pengamatan kadar air 

dilakukan selama 1800 detik. Dari hasil penelitian didapat nilai efisiensi rata-rata pada 

masing-masing suhu 55
o
C dan 60

o
C yaitu 6,53% dan 6,57%. Sedangkan untuk penurunan 

kadar air dengan waktu yang sama  pada suhu 60
o
C lebih cepat yakni mencapai 14,1% 

sedangkan pada suhu 55
o
C hanya mencapai 15,9%. Efesiensi energi meningkat dengan 

meningkatnya suhu dan waktu pengeringan lebih singkat dengan meningkatnya suhu. 

 

Kata kunci: pengering, gabah, terfluidisasi, energi 

 

PENDAHULUAN 

Padi merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Padi dengan kualitas yang 

baik akan menghasilkan beras yang baik pula. Namun gabah setelah dipanen secara umum 

mempunyai kadar air yang cukup tinggi sekitar 21-26%. Pemerintah telah menetapkan 

kandungan air maksimum yang diijinkan dalam butir gabah dan beras yakni 14% [1]. 

Kadar air yang tinggi dalam gabah akan menurunkan kualitas gabah yang akan digiling 

menjadi beras. Dengan kadar air yang masih cukup tinggi, padi tidak aman untuk disimpan 

karena sangat mudah terserang jamur, menjadi busuk, berubah warna dan mudah rusak. 

Agar aman disimpan dalam jangka waktu yang lama sebelum dipasarkan maka perlu 

penanganan gabah pasca panen yaitu dengan cara pengeringan.  

Pengeringan merupakan usaha untuk menurunkan kadar air sampai batas tertentu 

sehingga reaksi biologis terhenti dan mikroorganisme serta serangga tidak bisa hidup di 

dalamnya. Pada saat bahan dikeringkan terjadi dua proses secara bersamaan yaitu 

perpindahan energi dalam bentuk panas dan perpindahan air atau uap air di dalam bahan ke 

permukaan. Pengeringan sudah dikenal sejak dulu sebagai metode pengawetan produk 

bahan pertanian dan tanaman obat (jamu). Faktor-faktor yang paling berpengaruh pada 

proses ini adalah suhu, kelembaban nisbi dan laju aliran udara pengering serta kadar air 

awal bahan [2].  

Metode pengeringan gabah ada dua yaitu pengering alami (tradisional) dan 

pengering buatan. Pengeringan alami yaitu penjemuran gabah dibawah sinar matahari. 

Metode ini adalah metode yang paling sering diterapkan dikarenakan sederhana dan 
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ekonomis [3]. Namun ada beberapa kelemahan dari pengeringan ini antara lain 

ketergantungan terhadap cuaca, pemakaian lahan yang begitu luas, waktu pengeringan 

yang lama, kualitas produk yang tidak seragam serta mudahnya kontaminasi benda asing 

[4]. Sehingga munculah pengering buatan yang menggunakan panas tambahan untuk 

mengatasi kekurangan-kekurangan pengeringan dengan penjemuran. 

Teknologi pengeringan gabah sebagai hasil komoditas pertanian terbesar negara 

Indonesia dengan prinsip mekanis menggunakan beberapa metode pengeringan yaitu, 

pengering oven, fluidized bed dryer, rotary dryer. Pengeringan menggunakan proses 

fluidisasi (fluidized bed) dapat dipertimbangkan karena mutu produk yang didapatkan 

relatif baik (seragam), kontinyuitas produksi terjamin, dapat dioperasikan siang dan malam 

serta dapat dilakukan pemantauan kadar air akhir dalam gabah [5]. 

Alat pengering terfluidisasi ini digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan 

berbentuk butiran dan tepung. Pada alat ini udara panas dipaksakan naik ke atas melewati 

wadah yang berlubang-lubang kemudian menembus bahan. Udara panas berfungsi sebagai 

media pengering. Kecepatan aliran udara panas diatur sedemikian rupa sehingga 

mengakibatkan bahan melayang-layang dan terjadi fluidisasi. Akan tetapi penggunaan alat 

ini memerlukan biaya investasi yang cukup tinggi untuk pengoperasian dan perawatan 

serta penggunaannya terbatas pada bahan-bahan tertentu [6]. 

Pengeringan dengan menggunakan alat pengering mekanis membutuhkan energi 

yang cukup besar. Untuk itu proses pengeringan berbagai bahan atau komoditi pertanian 

perlu dipelajari agar didapatkan proses yang efisien.  Hal ini terkait dengan usaha 

konservasi  energi yang sedang giat dilakukan dalam mengantisipasi semakin tingginya 

harga energi. Pada umumnya metode pendekatan yang dipakai dalam menganalisis proses 

pengeringan ini didasarkan pada keseimbangan energi (hukum pertama termodinamika). 

Metode analisis ini dapat menunjukkan aliran energi dalam proses pengeringan [2]. 

Analisis termodinamika pada alat pengering gabah terfluidisasi merupakan analisis 

penting yang digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan energi dalam sistem. Hukum 

termodinamika pertama menganggap bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnakan, 

namun energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi jumlah total 

energinya tetap sama [7,8,9]. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan 

efektifitas dari alat pengering terfluidisasi dan waktu tercepat yang diperoleh dari variasi 

suhu udara pengering. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabah dengan kadar air awal 

sebesar 22%. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan proses 

pengeringan adalah menyiapkan sampel yang akan diteliti dan pengukuran kadar air awal 

yang diperlukan. Proses pengeringan dilakukan dengan melakukan variasi suhu udara 

pengering yakni 55
o
C dan 60

o
C pda kecepatan udara pengering 5 m/s.  

 

1. Tahapan pengujian 

Sebelum pengujian dilakukan terlebih dahulu mengatur suhu dan keccepatan udara 

pengering. Sebelum bahan dimasukkan elemen pemanas dipanaskan selama  5 menit. 

Nyalakan blower dan atur kecepatan udara masuk ruang pengering pada 5 m/s dan suhu 

masuk yang diinginkan. Setelah dicapai suhu dan kecepatan udara yang diinginkan, 

matikan blower dan masukkan bahan seberat 0,5 kg ke dalam ruang pengering. Selama 

proses pengeringan pengamatan  kadar air gabah dilakukan dengan pengambilan sampel 

setiap 5 menit selama 30 menit. Setiap pengambilan sampel, dilakukan pengukuran kadar 
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air dan mencatat semua suhu pada titik yang sudah ditentukan pada alat pengering dan 

lingkungan. Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah fluidized bed dryer.  

 

2. Analisis Energi 

Pada proses pengeringan, sering dijumpai adanya variasi jumlah kadar air pada 

bahan. Yang mana variasi kadar air ini akan mempengaruhi lamanya proses pengeringan, 

sehingga perlu diketahui berapa persen kadar air pada bahan saat basah dan pada bahan 

saat kering. Penentuan kadar air basis basah pada bahan dapat ditentukan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

%100



t

kt
a

m

mm
K   (1) 

Dengan mt  adalah massa total bahan (kg) dan mk massa kering bahan (kg). 

 

Untuk menghitung energi selama proses pengeringan (Q) dapat diperoleh melalui 

metode neraca kesetimbangan energy (6). Pada prinsipnya energi yang dibutuhkan pada 

proses pengeringan digunakan untuk pemanasan bahan (Q1), pemanasan untuk menaikkan 

suhu air di dalam bahan (Q2), dan untuk menguapkan air bahan (Q3). 

Jumlah kalor (panas) yang digunakan untuk pengeringan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut (6):  

321 QQQQ     (2) 

Dimana Q1 adalah jumlah panas yang digunakan untuk pengeringan (kJ), didapat dari 

persamaan: 

 
ifpk TTcmQ 1     (3) 

Dimana cp  adalah paanas jenis bahan (kJ/kg
 

), Tf    adalah suhu akhir gabah ( ), Ti  adalah 

suhu awal gabah ( ). 

Q2 (panas sensibel) yaitu panas yang digunakan untuk menaikkan suhu air di dalam 

bahan (kJ) yang didapat dari persamaan berikut: 

 
ifpaa TTcmQ 2    (4) 

Dimana  ma  adalah massa air (kg) dan cpa adalah panas jenis air (kJ/kg
 

). 

Untuk Q3 (panas laten penguapan air) yaitu jumlah panas yang digunakan untuk 

menguapkan air bahan (kJ) yang didapat dari persamaan (6): 

fgw hmQ 3    (5) 

Dimana mw adalah massa air yang diuapkan  (kg), hfg adalah panas laten penguapan air 

(kJ/kg). 

Energi masuk ke ruang pengering berasal dari udara yang membawa panas secara 

konveksi dari ruang pemanas. Sehingga debit udara yang masuk ke dalam alat pengering 

terfluidisasi (fluidized bed) dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 

Av 


 (6) 

Dimana 


  adalah debit udara masuk (m
3
/s), v adalah Kecepatan aliran udara masuk (m/s), 

A adalah luas penampang pengering (m
2
). 
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Volume udara yang masuk ke dalam alat pengering terfluidisasi (fluidized bed) dapat 

dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 

tV 


 (7) 

Dimana V  adalah volume udara (m
3
) dan ∆t adalah waktu rata-rata pengeringan  (s) 

Untuk menentukan banyaknya kalor yang diberikan oleh udara panas (q) pada bahan 

yang dikeringkan (kJ) digunakan persamaan sebagai berikut (6): 

 kmpuuu TTcVq    (8) 

Dimana  ρu  adalah massa jenis udara  ( kg/m
3
), cpu  adalah panas jenis udara (kJ/kg

 
), Tm  

adalah suhu rata-rata udara masuk pengering  ( ), Tk adalah suhu rata-rata udara keluar 

pengering ( ). 

 

Efisiensi pengeringan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut (6): 

%100
q

Q
th  (9) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas dari alat pengering 

terfluidisasi dan pengaruh dari berbagai kondisi operasi selama proses pengeringan. 

Berikut data dari hasil penelitian dengan variasi suhu udara masuk pengering 55
o
C dan 

60
o
C pada kecepatan udara masuk ruang pengering 5 m/s. 

 

Tabel 1. Data pengujian 

T (
o
C) 

Berat 

(kg) 

Kadar air 

awal (%) 

Kadar air 

akhir (%) 

T. keluar 

(
o
C) 

v keluar 

(m/s) 
t (s) ηe (%) 

55 0,5 21,8 15,9 44,3 4,4 1800 6,53 

60 0,5 21,8 14,1 41,2 4,6 1800 6,57 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian hubungan antara suhu keluar 

terhadap waktu pengeringan dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 
Gambar 1. Hubungan antara suhu keluar terhadap waktu pengeringan 
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Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa lamanya waktu pengeringan berpengaruh 

terhadap suhu keluar pengeringan. Peningkatan suhu keluar pengering berbanding lurus 

dengan waktu pengeringan, namun peningkatan tersebut tidak begitu signifikan. Pada suhu 

udara masuk 60
o
C suhu keluar pengering mencapai 44,3

o
C, sedangkan pada suhu udara 

masuk 55
o
C mencapai 41,2

o
C. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yahya (4) yang 

menyatakan bahwa temperatur/suhu keluar pengering makin lama makin meningkat karena 

disebabkan oleh laju perpindahan pemanas semakin berkurang. 

 

 
Gambar 2. hubungan antara kecepatan udara keluar pengering terhadap waktu 

pengeringan. 

 

Gambar 2 menunjukkan kecepatan udara keluar dari proses pengeringan meningkat 

seiring bertambahnya waktu pengeringan, hal ini disebabkan oleh bahan yang semakin 

ringan karena kadar air yang terkandung di dalamnya semakin lama semakin menurun. 

Pada suhu 60
o
C terlihat sedikit lebih tinggi mencapai 4,6 m/s dibandingkan dengan suhu 

55
o
C hanya mencapai 4,4 m/s. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu udara 

pengering, maka proses penguapan air dalam bahan ke udara semakin cepat. 

 

 
Gambar 3. hubungan antara tinggi unggun terhadap waktu pengeringan 

 

Gambar di atas menyatakan hubungan antara tinggi unggun dengan waktu 

pengeringan yang dimana tinggi unggun berbanding lurus dengan waktu pengeringan. 
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Nilai peningkatan yang terjadi tidak begitu signifikan. Keadaan tersebut sama halnya 

dengan hubungan antara kecepatan udara keluar terhadap waktu pengeringan yang 

dikarenakan oleh bahan yang semakin ringan karena massa air dalam bahan yang terus 

berkurang. 

 

 
Gambar 4. hubungan antara suhu bahan terhadap waktu pengeringan 

 

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa suhu bahan terus meningkat selama proses 

pengeringan, hal ini disebabkan bahan terus menyimpan panas yang diberikan oleh suhu 

udara pengering. Suhu bahan yang dikeringkan dapat meningkat hingga mencapai suhu 

udara pengering yang diberikan. 

 

 
Gambar 5. Hubungan antara kadar air dengan waktu pengeringan 

 

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa dengan waktu yang sama pengeringan pada suhu 

60
o
C lebih cepat mencapai kadar air 14,1% dibandingkan dengan suhu udara 55

o
C hanya 

mencapai 15,9%. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya kenaikan 

temperatur maka laju pengeringan semakin cepat dan waktu pengeringan yang dibutuhkan 
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lebih singkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widjanarko dkk (5), yang mengatakan 

bahwa semakin tinggi suhu udara pengering, maka laju pengeringan semakin cepat. 

Pernyataan sama juga menurut Hidayati dkk (3), yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

suhu udara pengering, maka proses pengeringan akan semakin cepat .Hal ini dikarenakan 

dengan peningkatan suhu udara pengering, semakin besar pula energi panas diberikan pada 

bahan yang ingin dikeringkan dan mengakibatkan perbedaan antara medium pemanas dan 

bahan, sehingga dapat membawa air yang terkandung dalam bahan lebih banyak. Hal 

inilah yang mendorong waktu pengeringan akan menjadi lebih singkat. 

 

 
Gambar 6. Hubungan antara efisiensi energi dengan suhu udara pengering. 

 

Dari gambar tersebut dapat dilihat efisiensi energi rata-rata selama 30 menit pada 

suhu udara pengering 55
o
C dan 60

o
C. Efisiensi tertinggi diperoleh pada suhu udara 

pengering 60
o
C yakni 6,57%, sedangkan pada suhu udara 55

o
C hanya 6,53%. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Syahrul (7), Syahrul dkk. (8), Suherman dan Rona trisnaningtyas 

(9) yang menyatakan bahwa efisiensi energi semakin meningkat dengan meningkatnya 

suhu udara pengering. Laju penguapan juga meningkat dengan naiknya suhu udara masuk 

pengering (10). Suhu pengering mempengaruhi suhu material yang dikeringkan sehingga 

suhu udara yang masuk ke ruang pengering juga tidak boleh terlalu tinggi, seperti yang 

dilaporkan dalam daftar pustaka (7) dan (8). 

 

KESIMPULAN 
Analisa energi pada alat pengering gabah terfluidisasi telah dilakukan untuk 

mengetahui kondisi operasi dan efektifitas dari alat tersebut. Semakin tinggi suhu udara 

pengering semakin cepat pula proses pengeringan. Dengan waktu yang sama suhu udara 

pengering 60
o
C lebih cepat mencapai kadar air 14,1% dibandingkan pada suhu udara 

pengering 55
o
C yang hanya mencapai 15,9%. Penggunaan suhu yang tinggi juga 

berpengaruh terhadap efisiensi energi, semakin tinggi suhu udara pengering efisiensi 

energi juga semakin meningkat. 
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Abstrak 

Salah satu cara untuk memperpanjang daya simpan biji-bijian hasil pertanian adalah dengan 

pengeringan Dalam mengeringkan hasil pertanian, petani biasanya mengandalkan sinar 

matahari atau dengan pengeringan konvensional. Pada penelitian ini dilakukan pengeringan 

jagung menggunakan metode  fluidisasi. Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  

menyelidiki dan menganalisa temperatur dan kecepatan udara secara termodinamika 

terhadap laju pengeringan pada jagung. Berdasarkan SNI, kadar air maksimum penyimpanan 

jagung adalah 14%.  Jagung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jagung yang telah 

dipipil dengan kadar air maksimal sebesar 20% dan toleransi ±0,5%. Jagung dikeringkan 

dengan cara dimasukkan ke dalam ruang pengering alat fluidized bed yang kecepatan dan 

temperatur udaranya di variasikan. Variasi kecepatan udara yang digunakan yaitu 6 m/s dan  

7 m/s dengan variasi temperatur  60°C dan 65°C. Dengan variasi kecepatan udara dan 

temperatur udara didapatkan hasil bahwa semakin tinggi kecepatan udara, waktu 

pengeringannya semakin cepat. Dan semakin tinggi temperatur udara, waktu pengeringannya 

semakin cepat. Pengeringan jagung yang paling cepat yakni berada pada variasi kecepatan 

udara 7 m/s dan temperatur udara 60°C dengan massa bahan 0,5 kg. Waktu yang dibutuhkan 

untuk mencapai kadar air 12,6% yaitu 30 menit. Sedangkan Pengeringan jagung yang paling 

lama  yakni berada pada variasi kecepatan udara 6 m/s dan temperatur udara 60°C dengan 

massa bahan 0,5 kg. Untuk mencapai kadar air 13,7% membutuhkan waktu pengeringan 

selama 50 menit. 

 

Kata kunci : pengering, Jagung, fluidisasi,  kecepatan, temperatur udara. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lahan pertanian mencapai hingga 

puluhan juta hektar dengan jumlah petani mencapai puluhan juta orang. Ketersediaan lahan 

yang luas tersebut, serta iklim yang tropis membuat Indonesia sangat memungkinkan untuk 

bercocok tanam sepanjang tahun. Oleh sebab itu hasil pertaniannya pun berlimpah dan 

beragam. Dengan kondisi hasil pertanian yang berlimpah dan beragam tersebut maka 

dibutuhkan penanganan pasca panen yang baik dan tepat agar hasil panen dapat bertahan 

lama dan tidak mudah rusak saat disimpan atau didistribusikan. 

Salah satu cara untuk memperpanjang daya simpan biji-bijian hasil pertanian adalah 

dengan pengeringan. Di jaman yang serba modern ini sudah banyak bermunculan 

pengeringan dengan menggunakan alat mekanis atau pengeringan buatan untuk mengatasi 

kekurangan- kekurangan   pengeringan   dengan   penjemuran. Maka pada penelitian ini 

dilakukan pengeringan   jagung dengan   menggunakan   pengering   tipe fluidized bed. 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki dan menganalisa  pengaruh  

temperatur dan kecepatan udara secara termodinamika terhadap laju pengeringan. 

Termodinamika didefinisikan sebagai ilmu dasar mengenai energi. Energi dapat dipandang 

sebagai kemampuan melakukan perubahan. Seiring dengan semakin terbatasnya sumber 

energi fosil, masalah  penghematan atau konservasi sumber daya energi semakin ramai 
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dibicarakan di seluruh belahan dunia. Salah satu kaidah alam yang paling mendasar di 

bincangkan yaitu prinsip kekekalan energi. Kaidah tersebut menyatakan bahwa energi 

hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi jumlah total energinya tetap 

sama.  

Pada penelitian ini  dilakukan penelitian menggunakan alat pengering fluidized bed. 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengeringan, yaitu temperatur dan kecepatan 

fluida udara akan digunakan sebagai parameter yang divariasikan. Untuk itu perlu 

diketahui pengaruh temperatur dan kecepatan terhadap laju pengeringan pada  alat 

tersebut. Dengan temperatur udara yang di variasikan 60
°
C dan 65

°
C dengan kecepatan 

udara 6 m/s, 7 m/s sehingga akan diketahui waktu dan variasi terbaik dalam pengeringan 

jagung. 

 

PENGERING JAGUNG TERFLUIDISASI 

Fluidisasi adalah metode pengkontakan antara padatan dengan fluida, baik cair 

maupun gas dalam suatu kolom yang berisi sejumlah partikel padat dengan mengalirkan 

fluida dari bawah ke atas [1]. Mesin pengering yang menggunakan material padat 

berkelakuan seperti fluida biasa disebut pengering terfluidisasi (fluidized bed dryer). 

Pengering terfluidisasi dijelasan secara lebih rinci pada referensi [2] dan [3].  

Jagung merupakan kebutuhan pangan yang penting selain padi dan gandum sehingga 

penanganan paska panen menjadi prioritas agar kualitas jagung dapat terjaga dengan baik. 

Persyaratan mutu standar jagung bahan baku pakan yang harus dipenuhi adalah sebagai 

berikut[4]: 

 

Tabel 1. Persyaratan mutu standar jagung sebagai bahan baku pakan [4] 

No Komposisi Syarat mutu (%) 

1 Kadar air  14 

2 Kadar protein kasar  7,5 

3 Kadar serat kasar 3,0 

4 Kadar abu  2,0 

5 Kadar lemak 3,0 

6 Butir pecah  5,0 

7 Warna lain  5,0 

8 Benda asing  2,0 

 

ENERGI PADA PROSES PENGERINGAN 

Jumlah kalor (panas) yang digunakan untuk pengeringan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut [5]:  

321 QQQQ      (1) 

Dimana Q adalah jumlah panas yang digunakan untuk pengeringan (kJ), Q1  adalah panas 

sensibel bahan (kJ), Q2  adalah panas sensibel air (kJ), Q3 adalah panas laten penguapan air 

(kJ), dengan Q1 adalah didapat dari [5], 

 
ippk TTcmQ 1     (2) 

 atk Kmm  1   (3) 

Q1 adalah panas yang digunakan untuk mengeringkan bahan (kJ), mk  adalah massa 

kering bahan (kg), mt  adalah massa total (kg), cp  adalah panas jenis bahan (kJ/kg
 

), Tp 
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adalah Suhu akhir jagung ( ), Ti  adalah suhu awal jagung ( ), Ka  adalah kadar air (%). 

Q2 (panas sensibel) yaitu panas yang digunakan untuk menaikkan suhu air di dalam bahan 

yang didapat dari rumus[2, 3, dan 5]: 

 
ippaa TTcmQ 2

   (4) 

ata Kmm .  (5) 

Q2 merupakan panas untuk menaikkan suhu air dalam bahan (kJ), ma adalah massa 

air (kg), cpa adalah panas jenis air (kJ/kg
 

). Q3 (panas laten penguapan air) yaitu jumlah 

panas yang digunakan untuk menguapkan air bahan yang didapat dari rumus[4]: 

fgwhmQ 3    (6) 

afaiw mmm   (7) 

Q3 merupakan panas untuk menguapkan air bahan (kJ), mw adalah Massa air yang 

diuapkan (kg), hfg   adalah panas laten penguapan air (kJ/kg) dan mai adalah massa air awal 

(kg), dan maf adalah massa air akhir (kg). 

Debit udara masuk ke alat pengering fluidized bed: 

vA


 (8) 

dengan, 


  adalah debit udara masuk (m
3
/s), v adalah kecepatan aliran udara masuk (m/s), 

dan A merupakam luas penampang ruang pengering (m
2
). 

Volume udara yang masuk ke dalam alat pengering terfluidisasi (fluidized bed): 

tV 


 (9) 

V  untuk menyatakan volume udara (m
3
), dan ∆t untuk menyatakan waktu rata-rata 

pengeringan (s)  

Kalor yang diberikan udara panas pada bahan yang dikeringkan sbb: 

 kmpuuu TTcVq     (11) 

q adalah panas yang diberikan udara untuk bahan (kJ), ρu merupakan massa jenis udara 

(kg/m
3
), cpu  adalah panas jenis udara  (kJ/kg

 

), Tm adalah suhu rata-rata udara masuk pengering ( ), dan Tk adalah suhu rata-rata 

udara keluar pengering  ( ). 

Laju pengeringan dapat dihitung dengan persamaan: 

t

m
m w

air   (11) 

ṁair  adalah laju pengeringan (kg/s), mw adalah massa air yang diuapkan (kg), dan  t untuk 

menyatakan waktu pengerigan (s) 

Pada proses pengeringan laju aliran massa udara pengering dapat hitung dengan: 

uudm .   (12) 

ṁud  adalah laju aliran massa udara pengering (kg/s). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2 adalah data-data yang di dapat dari hasil penelitian pengeringan jagung pada 

variasi kecepatan udara 6 & 7 m/s dengan temperatur yang di variasikan yaitu 60°C dan 

65°C. 
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Tabel 2. Data-data hasil penelitian 

T (
o
C) 

Vudara in 

(m/s) 
Massa 

(kg) 

Kadar 

air awal 

(%) 

Kadar 

air akhir 

(%) 

T. 

keluar 

(
o
C) 

v 

keluar 

(m/s) 

t (s) ηe (%) 

60 7 0,5 20,2 12,3 45,43 5,33 2400 5,94 

65 7 0,5 20,16 12,6 57,64 5,77 1800 9,19 

60 6 0,6 20,1 13,7 41,65 4,23 3000 3,95 

65 6 0,6 20,7 12,8 48,79 4,21 2400 8,60 

 

Gambar 2 menyatakan hubungan antara penurunan kadar air dengan waktu yang di 

butuhkan selama proses pengeringan hingga mencapai kadar air bahan tertentu. 

 

 
Gambar 2. Hubungan antara penurunan kadar air dengan waktu pengeringan. 

 

Pada Gambar 2, hubungan waktu pengeringan dengan kadar air dengan massa bahan 

konstan 0,5 kg menunjukkan bahwa, pada kecepatan udara 6 m/s dan temperatur 60°C 

membutuhkan waktu 50 menit untuk mencapai kadar air 13,7 %. Pada kecepatan udara 6 

m/s dan tempertaur 65 waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar air 13,23% lebih 

singkat yaitu selama 35 menit. Dan pada kecepatan udara 7 m/s dengan temperatur  60°C 

dan 65°C masing-masing membutuhkan waktu 40 menit dan 25 menit untuk mencapai 

kadar air kurang dari 13%. Jadi, waktu paling cepat dalam proses pengeringan jagung 

menggunakan alat fluidized bed dryer dengan massa konstan 0,5 kg adalah pada variasi 

kecepatan udara 7 m/s dan temperatur 65°C. 

Gambar 3 menyatakan hubungan antara temperatur keluar ruang pengering dengan 

waktu yang di butuhkan bahan hingga pengeringan seleseai. 

 

 
Gambar 3. Hubungan antara temperatur keluar ruang pengering dengan waktu. 
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Dari Gambar 3 bisa di jelaskan bahwa lamanya waktu pengeringan berpengaruh 

terhadap temperatur keluar ruang pengeringan. Temperatur keluar ruang pengering selalu 

meningkat selama rentan waktu pengeringan meskipun perubahan peningkatan tersebut 

tidak terlalu besar selama waktu pengeringan. Pada variasi temperatur udara masuk 60
o
C 

dan 65°C dengan kecepatan udara 6 m/s temperatur keluar pengering masing-masing 

mencapai 45,8
o
C dan 54°C, sedangkan pada kecepatan udara 7 m/s dengan temperatur 

masuk 60
 o

C & 65
o
C masing-masing mencapai 45,9

o
C & 56,9

o
C. Jadi, temperatur keluar 

pengering terus meningkat selama waktu pengeringan bahan yang disebabkan karena laju 

perpindahan panas dari setiap komponen semakin kecil [7]. Temperatur udara pengering 

yang lebih tinggi meningkatkan laju penguapan pada bahan yang dikeringkan [8]. 

Pada gambar 4, hubungan antara kecepatan udara keluar ruang pengering dengan 

waktu menunjukkan kecepatan udara keluar dari proses pengeringan meningkat seiring 

bertambahnya waktu pengeringan bahan dalam ruang pengering, hal ini disebabkan oleh 

porositas unggun yang semakin besar pada partikel bahan. Laju alir fluida, jenis fluida, 

ukuran partikel, bentuk partikel, jenis dan densitas partikel, faktor interlock antar partikel, 

porositas unggun, distribusi aliran, distribusi bentuk ukuran partikel, serta diameter kolom 

dapat mempengaruhi kecepatan aliran udara atau fluida [7]. Pada suhu 65
o
C dan kecepatan 

udara masuk ruang pengering 7 m/s, kecepatan aliran udara keluar ruang pengering lebih 

tinggi mencapai yaitu 5,9 m/s dibandingkan dengan suhu 60
o
C dengan kecepatan udara 

masuk yang sama sedikit lebih rendah yaitu mencapai 5,6 m/s.  

 

 
Gambar 4. Hubungan antara kecepatan udara keluar ruang pengering dengan waktu. 

 

Gambar 5 di bawah ini menyatakan hubungan antara tinggi unggun dalam ruang 

pengering dengan waktu pengeringan. 

 

 
Gambar 5. Hubungan antara tinggi unggun bahan terhadap waktu pengeringan. 
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Dari Gambar 5 di atas dapat di jelaskan bahwa ketinggian unggun bahan yang di 

keringkan akan semakin meningkat seiiring lamanya waktu proses pengeringan. Hal ini di 

karenakan oleh kadar air yang terkandung dalam partikel-partikel bahan semakin 

berkurang yang secara otomatis akan mengurangi massa tiap-tiap partikel bahan. Besarnya 

nilai peningkatan ketinggian unggun yang terjadi di dalam ruang pengering tidak begitu 

besar. Hal ini bisa saja disebabkan karena penurunan massa setiap partikel bahan tidak 

terlalu besar pada setiap proses pengeringan. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Variasi kecepatan udara dan temperatur udara berpengaruh terhadap waktu 

pengeringan jagung. 

b. Semakin tinggi kecepatan udara, waktu pengeringan jagung semakin cepat. Dalam 

penelitian ini, pada kecepatan udara pengering 7 m/s menghasilkan waktu pengeringan 

paling cepat sedangkan kecepatan udara 6 m/s mendapatkan waktu pengeringan paling 

lama dengan massa bahan 0,5 kg. 

c. Semakin tinggi temperatur udara pengeringan, waktu pengeringan semakin cepat. 

Dalam penelitian ini, temperatur 65°C menghasilkan waktu pengeringan paling cepat 

jika dibandingkan dengan temperatur udara 60°C dengan massa bahan 0,5 kg. 

d. Variasi kecepatan udara dan temperatur udara yang mendapat waktu pengeringan  

paling cepat yaitu pada kecepatan udara 7 m/s dan temperatur 65°C dengan massa 

bahan 0,5 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar air 12,6% yaitu 30 menit. 

e. Variasi kecepatan udara dan temperatur udara yang membutuhkan waktu pengeringan 

paling lama yaitu pada kecepatan udara 6 m/s dan temperatur 60°C dengan massa 

bahan 0,5 kg. Untuk mencapai kadar air 13,7% membutuhkan waktu pengeringan 

selama 50 menit. 

f. Efisiensi tertinggi pada penelitian ini terjadi pada kecepatan udara 7 m/s dan 

temperatur 60°C yaitu 9,19% dengan massa bahan 0,5 kg. 
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Abstrak 

Turbin Tesla merupakan suatu mesin yang merubah energi fluida menjadi energi mekanik 

dengan menggunakan disk yang disusun berlapis pada poros dengan jarak tertentu. Umumnya 

turbin Tesla menggunakan uap atau udara bertekanan sebagai fluida penggeraknya, namun 

pada penelitian ini dicoba untuk menggunakan fluida air dengan head sebagai tinggi jatuhnya 

air dan dinamometer digunakan untuk mengukur torsi. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimental dan studi literatur. Adapun variasi jarak antar disk yang digunakan yaitu 1,2 

mm, 2,4 mm dan 3,6 mm dengan jumlah disk yaitu 3 disk, diameter disk yang digunakan 

adalah 120 mm dengan tebal disk 2 mm dan head yang digunakan yaitu 5,2 m. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi jarak antar disk pada turbin Tesla. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah putaran poros, torsi dan daya. Penelitian ini 

dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas Mataram. Hasil dari penelitian ini adalah torsi 

terbesar dihasilkan oleh jarak antar disk 1,2 mm sebesar 0,075 Nm pada putaran poros 203 

rpm dan torsi terkecil didapat oleh jarak antar disk 3,6 mm sebesar 0,010 Nm pada putaran 

703 rpm. Daya maksimum dihasilkan oleh jarak antar disk 1,2 mm sebesar 2,03 Watt pada 

putaran poros 403 rpm dan daya minimum dihasilkan oleh jarak antar disk 3,6 sebesar 0,73 

Watt pada putaran poros 703 rpm. 

 

Kata kunci: Turbin Tesla, Disk, Jarak, Torsi, Daya. 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan kebutuhan akan 

energi semakin banyak. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui semakin sedikit, 

sehingga kita membutuhkan sebuah alternatif energi yang dapat diperbaharui seperti energi 

air. Energi air banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, 

sumber air sangatlah melimpah, banyak sekali aliran-aliran sungai besar yang bisa 

dimanfaatkan sebagai sumber energi. Untuk memanfaatkan energi fluida tersebut 

memerlukan mesin konversi berupa turbin untuk mengubah energi fluida menjadi energi 

mekanik [1]. 

Turbin Tesla merupakan suatu mesin yang merubah energi fluida menjadi energi 

mekanik dengan menggunakan disk yang disusun berlapis pada poros dengan jarak 

tertentu. Penentuan jarak antar disk sangat penting terhadap besarnya gaya putar yang 

dihasilkan dengan melihat kondisi viskositas air.  

Turbin tesla ditemukan pertama kali oleh Nikola Tesla. Turbin tesla dibuat pada 

tahun 1906 oleh Julius C. Czito, menggunakan 8 buah disk yang berdiameter 15,2 cm 

dengan berat kurang dari 4,5 kg dapat membangkitkan daya sebesar 30 Hp dengan putaran 

maksimum mencapai 35.000 rpm. Pada tahun 1910 Czito dan Tesla membuat model yang 

lebih besar dengan piringan berdiameter 30,5 cm. Putarannya mencapai 10.000 rpm dan 

menghasilkan daya sebesar 100 Hp. Pada tahun 1911 mereka membuat model dengan 

diameter disk sebesar 24,8 cm, putarannya berkurang menjadi 9.000 rpm tetapi daya yang 

dihasilkan malah semakin besar yakni sebesar 110 Hp [2]. 

Tenaga penggerak turbin tesla selama ini hanya menggunakan fluida uap. Sedangkan 

pada penelitian ini penulis mencoba menggunakan fluida air sebagai penggerak turbin 
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tesla, karena fluida air memiliki massa jenis dan viskositas yang berbeda dengan uap. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan studi eksperimental untuk dapat 

mengetahui seberapa besar pengaruh variasi jarak antar disk pada turbin tesla. 

 

DASAR TEORI 

Prinsip Kerja Turbin Tesla 

Turbin tesla merupakan turbin bladeless karena pada turbin tesla menggunakan disk 

yang polos tidak seperti turbin pada umumnya yang menggunakan blade agar fluida 

memberikan tekanan pada blade sehingga memutar rotor. Turbin tesla memanfaatkan efek 

dari fluida yang tergesek pada dinding disk akibat dari viskositas, sehingga memanfaatkan 

efek lapisan batas interaksi antara fluida terhadap disk.  

 
Gambar 1. Viskositas fluida pada dua plat.  

 

Fluida masuk pada tiap disk, kemudian akibat adanya viskositas pada fluida terhadap 

permukaan disk membuat laju fluida terhambat sehingga memberi gaya pada tiap disk dan 

disk berputar.  

 
Gambar 2. Laju aliran fluida yang bekerja pada turbin tesla [3]. 

 

Fluida akan melewati disk membentuk lingkaran spiral menuju titik pusat disk dan 

kemudian akan keluar melalui lubang exhaust. Kecepatan putar dan daya yang dihasilkan 

pada turbin berdasarkan dari daya input, diameter disk, dan jarak antar disk turbin tesla. 

 

Dinamometer 
Dinamometer atau “dyno” merupakan alat yang digunakan untuk mengukur torsi 

yang dihasilkan oleh sebuah mesin yang diukur melalui porosnya [4]. Dinamometer 

mengabsorsi tenaga yang dikeluarkan oleh turbin dengan cara pengereman bertahap sejak 

turbin tersebut dalam keadaan rpm maksimumnya sampai putaran berhenti atau mencapai 

beban maksimum. 
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Pada penelitian ini menggunakan dinamometer rope break untuk mengukur torsinya 

dan alat Tachometer untuk mengetahui rpm turbin. Berikut adalah persamaan untuk 

menghitung torsi yang dibangkitkan oleh turbin: 

T = F . r          (1) 

Dengan: T = Torsi turbin (Nm) 

 F = Gaya Turbin (N) 

 r = Jari-jari pulley (m) 

 

 
Gambar 3. Dinamometer rope break.  

 

Perencanaan Turbin Tesla 

Kecepatan anguler disk turbin 

Kecepatan anguler disk turbin dapat dihitung menggunakan rumus [5]: 

         (2) 

Dengan: ω = Kecepatan anguler (rad/s) 

 n = Putaran poros turbin (rpm) 

 

Kecepatan tangensial disk turbin 

Kecepatan tangensial disk turbin dapat dihitung menggunakan rumus [6]: 

          (3) 

Dengan: u = Kecepatan tangensial (m/s) 

 D = Diameter disk turbin (m) 

 n = Putaran poros turbin (rpm) 

 

Daya turbin 

Daya turbin dapat dihitung menggunakan rumus [7]: 

           (4) 

Dengan: PT = Daya turbin (W) 

 T = Torsi turbin (Nm) 

 n = Putaran poros turbin (rpm) 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dan studi literatur. Metode 

eksperimental yaitu melakukan percobaan dengan alat penelitian untuk mendapatkan data 
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yang dibutuhkan lalu menganalisa data tersebut dengan cara mengamati langsung objek 

penelitian, sehingga dapat mengetahui pengaruh variasi jarak antar disk pada turbin tesla. 

Sedangkan studi literatur digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan solusi yang tepat 

pada saat melakukan penelitian atau digunakan untuk mendapatkan judul, menyusun 

pendahuluan dan landasan teori. 

Uji eksperimental turbin tesla pada head 5,2 meter dan analisa jarak antar disk 

dilakukan di Fakultas Teknik Universitas mataram. Pengukuran-pengukuran yang 

dilakukan terhadap penelitian ini meliputi pengukuran putaran poros turbin tesla dengan 

menggunakan digital tachometer dan mengukur gaya dengan dinamometer, selanjutnya 

secara teoritis dihitung torsi dan daya turbin. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel bebas 

Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah: 

 Jarak antar disk yang digunakan yaitu 1,2 mm, 2,4 mm dan 3,6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Variasi jarak antar disk 1,2 mm, 2,4 mm dan 3,6 mm. 

1,2 

2,4 

3,6 
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Variabel terikat 

Adapun variabel terikat pada penelitian ini adalah: 

 Putaran.  

 Torsi. 

 Daya. 

 

 
Gambar 5. Instalasi turbin tesla. 

 

Keterangan:  

1. Tiang/Menara     7.   Dinamometer 

2. Penampung atas   8.   Pulley 

3. Penampung bawah   9.   Turbin tesla 

4. Pipa instalasi pompa   10.  Pipa keluaran air turbin 

5. Katup penampung atas  11.  Katup nozzle 

6. Pipa instalasi turbin   12.  Pompa 

 

PEMBAHASAN 

Analisa Putaran Poros Dan Torsi 

 

 
Gambar 6. Hubungan putaran poros dan torsi 
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Pada Gambar 6 di atas dapat dilihat bahwa putaran poros berbanding terbalik dengan 

torsi untuk setiap variasi jarak antar disk pada turbin. Hal ini disebabkan karena semakin 

besar beban yang diberikan pada turbin maka torsi yang dihasilkan semakin besar sehingga 

putaran poros akan menurun. Grafik diatas juga sama dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh ([1], [2], [8], [9], [10]).  Berdasarkan dari grafik di atas dapat dilihat 

bahwa jarak antar disk yang lebih baik menghasilkan torsi paling besar adalah jarak antar 

disk 1,2 dengan torsi 0,075 Nm pada putaran poros 203 rpm, pada jarak antar disk 2,4 

mendapat torsi 0,062 Nm pada putaran 204 rpm dan yang paling rendah adalah jarak antar 

disk 3,6 dengan torsi 0,059 Nm pada putaran 202 rpm. 

 

Analisa Putaran Poros Dan Daya 

 

 
Gambar 7. Hubungan putaran poros terhadap daya 

 

Pada Gambar 7 di atas dapat dilihat bahwa putaran poros berpengaruh terhadap daya, 

semakin meningkat putaran poros maka daya juga semakin meningkat. Tetapi pada saat 

putaran 500-700 rpm daya yang dihasilkan menurun, hal ini disebabkan karena pada 

putaran tersebut torsi yang dihasilkan lebih kecil. Grafik diatas juga sama dengan 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh ([1], [2], [8], [9], [10]). Dari grafik di atas 

dapat dilihat bahwa pada jarak 1,2 menghasilkan daya tertinggi yaitu 2,03 Watt pada 

putaran poros 403 rpm, jarak 2,4 menghasilkan daya sebesar 1,79 Watt pada putaran poros 

404 rpm sedangkan jarak 3,6 sebesar 1,53 Watt pada putaran poros 401 rpm. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan turbin tesla yang telah dilakukan, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Putaran poros berbanding terbalik dengan torsi pada setiap variasi jarak pada turbin. 

Hal ini disebabkan karena setiap peningkatan putaran poros secara bertahap 

membutuhkan beban yang kecil sehingga torsi yang didapat juga kecil. Torsi terbesar 

dihasilkan oleh jarak antar disk 1,2 mm yaitu sebesar 0,075 pada putaran 203 rpm. 

2. Daya maksimum didapat pada jarak antar disk 1,2 mm dengan daya 2,03 Watt pada 

putaran poros 403 rpm. Sedangkan daya minimum didapat pada jarak antar disk 3,6 

dengan daya 0,73 Watt pada putaran poros 703 rpm. 

3. Daya turbin tesla dipengaruhi oleh torsi dan putaran poros, semakin besar torsi dan 

putaran poros maka daya yang dihasilkan semakin besar dan ketika mencapai titik 

maksimum daya yang dihasilkan akan kembali menurun. 
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4. Dari tiga variasi jarak antar disk yang telah diuji didapatkan hasil terbaik pada variasi 

jarak antar disk 1,2 mm. 
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Abstrak  

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufacture dengan produk utamanya yaitu mobil Kijang. Dalam kegiatan produksinya, 

perusahaan selalu berupaya agar menghasilkan produk yang baik dan memperhatikan betapa 

pentingnya keselamatan kerja pada karyawan. Akan tetapi, kenyataan dilapangan 

menunjukkan bahwa masih ada potensi bahaya kecelakaan yang terjadi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan potensi bahaya kecelakaan. 

Analisis dilakukan menggunakan tool diagram, perhitungan frekuensi dan resiko, diagram 

pareto dan diagram sebab akbat. Tool diagram digunakan untuk mengetahui fakor apa saja 

yang menyebabkan potensi bahaya dan frekuensi terjadinya potensi bahaya. Setelah ditemukan 

hasilnya maka selanjutnya dilakukan perhitungan frekuensi dan resiko digunakan untuk 

mengetahui dari temuan diagram tersebut faktor mana yang resikonya lebih dominan. 

Diagram pareto digunakan untuk mengetahui berapa persentase yang disebabkan oleh potensi 

bahaya tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya potensi bahaya kecelakaan dengan mengunakan diagram sebab akibat untuk 

kemudian dapat disusun sebuah rekomedasi atau usulan. Berdasarkan diagram pareto, 

prioritas perbaikan yang perlu dilakukan untuk potensi bahaya yang dominan yaitu fire 

(29,26%), electric (56,09%) dan apparatus (76,82%). Dari analisis diagram sebab akibat 

dapat diketahui faktor penyebab potensi bahaya kecelakaan yang lebih dominan berasal dari 

faktor manusia/pekerja, lingkungan dan mesin, sehingga dapat mengambil tindakan 

pencegahan serta perbaikan untuk menanggulangi potensi bahaya kecelakaan.  

 

Kata kunci: Keselamatan kerja, potensi bahaya, risiko kecelakaan 

 

1. PENDAHULUAN 

Human factors atau faktor manusia merupakan salah satu faktor penyebab yang 

paling berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan di industri. Menurut Human Factor 

Theory, kecelakaan disebabkan karena human error atau kesalahan yang dilakukan oleh 

manusia. Human error juga dikenal dengan istilah unsafe action atau tindakan tidak aman. 

Menurut Bird dan Germain (1985) beberapa contoh unsafe action menurut International 

Loss Control Institute (ILCI) Loss Causation Model adalah tidak menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD), mengoperasikan peralatan atau mesin kerja dengan kecepatan yang 

tidak sesuai dengan prosedur, mengoperasikan peralatan atau mesin kerja tanpa adanya 

kewenangan, tidak menggunakan safety devices, menggunakan peralatan kerja yang rusak, 

bersenda gurau berlebihan pada saat bekerja.  

Banyaknya kecelakaan kerja di industri yang terjadi akibat tindakan tidak aman. 

Pada tahun 1920-an, berdasarkan pengamatan yang ditemukan Heinrich, 88% dari total 

75.000 kecelakaan yang terjadi di industri di Amerika disebabkan karena tindakan tidak 

aman (unsafe action) yang dilakukan oleh pekerja, 10% disebabkan karena keadaan yang 

tidak aman (unsafe condition) dan 2% disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat 

dihindari (unavoidable) (Geotsch, 1993). Tindakan tidak aman yang dilakukan oleh 

pekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya tingkat pengetahuan terhadap 

mailto:sukanta@staff.unsika.ac.id
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang rendah, kurangnya pelatihan K3, dan 

kurangnya pengawasan. Untuk mengurangi atau menghilangkan tindakan tidak aman yang 

dilakukan pekerja dapat diminimalisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya tindakan tidak aman pekerja antara lain adalah dengan 

meningkatkan pengetahuan pekerja terhadap K3 serta memberikan pelatihan K3 yang 

cukup, selain itu perlunya dilakukan pengawasan yang konsisten terhadap pekerja dalam 

melakukan pekerjaannya.  

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan pabrik mobil yang terletak di 

Karawang, Jawa Barat. Pabrik yang memproduksi Toyota Kijang Innova dan Toyota 

Fortuner terdiri dari Press and Weld Division, Assy and Painting Division serta Quality 

Control Division. PT TMMIN Karawang Plant selalu konsen terhadap Keselamatan dan 

kesehatan Kerja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Departemen PGA dan HSE yang 

khusus menangani masalah General Affair dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sebagai 

perwujudan terhadap komitmen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, setiap pagi Departmen 

PGA dan SHE melakukan pengecekan langsung kelapangan atau yang lebih dikenal istilah 

Safety Patrol. Menurut data yang diperoleh dari Departemen PGA dan SHE kecelakaan 

kerja yang terjadi di PT TMMIN disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; faktor 

Manusia, faktor Mesin, faktor Material, faktor Metode serta faktor Lingkungan.  

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Fakto kecelakaan kerja berdasarkan Loss Causation Model 

Menurut Robert Collin, 2011 bahwa ada lima faktor penyebab dalam urutan kejadian 

terjadinya kecelakaan. Kelima faktor tersebut adalah: 

1. Ancestry and social environment 

Ciri atau sifat karakter negatif yang dapat menyebabkan orang bertingkah laku tidak 

aman dapat diturunkan atau dipelajari akibat lingkungan sosial. 

2. Fault of person 

Ciri atau sifat karakter negatif, baik yang diturunkan maupun yang dipelajari, adalah 

mengapa orang bertingkah laku tidak aman dan mengapa kondisi yang berbahaya 

timbul. 

3. Unsafe act/mechanical or physical hazard 

Tindakan tidak aman dilakukan oleh orang dan bahaya fisik dan mekanis adalah 

penyebab langsung kecelakaan. 

4. Accident 

Secara khusus, kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka disebabkan karena jatuh dan 

akibat dari memindahkan obyek. 

5. Injury 

Luka-luka yang disebabkan kecelakaan termasuk luka goresan dan patah tulang. 

 

2.2. Faktor kecelakaan kerja berdasarkan Human Factors Theory 

Yang menyebabkan human error (kesalahan manusia) atau tindakan tidak aman 

adalah sebagai berikut: 

1. Overload (beban kerja berlebihan) 

Beban kerja yang ditanggung oleh seorang terdiri dari tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya dan beban tambahan yang berasal dari factor lingkungan (misalnya 

kebisingan, gangguan dan lain-lain), faktor internal (masalah pribadi, stress emosional, 

rasa cemas, dan lain-lain), dan factor situasi (tingkat risiko, instruksi yang tidak jelas 

dan lain lain Keadaan dimana seseorang bertindak adalah hasil dari tingkat motivasi. 
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2. Inappropriate Activities (aktifitas yang tidak tepat) 

Seseorang dapat bertindak salah atau bertindak tidak aman akibat dari aktifitas yang 

tidak tepat.Sebagai contoh, seseorang mengerjakan suatu pekerjaan tetapi orang itu 

tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan tersebut. Hal seperti itu yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan. 

3. Inapproriate Response (Respon yang tidak tepat) 

Bagaimana seseorang merespon sesuatu dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan 

atau mencegah terjadinya kecelakaan.Sebagai contoh, seseorang dikatakan merespon 

dengan cara yang salah apa bila misalnya orang itu mendeteksi suatu kondisi yang 

berbahaya tetapi tidak melakukan apa-apa untuk memperbaikinya atau orang lain itu 

melepaskan pengaman pada mesin dan peralatan atau orang lain itu tidak 

memperdulikan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Hal-hal seperti ini lah 

yang dapat mengakibatkan kecelakaan. 

 

2.3. Faktor kecelakaan kerja berdasarkan Efek Domino 

Metode yang diciptakan oleh Heinrich, Petersen, dan Ross (1980) untuk 

mengidentifikasi masalah dalam memberikan pemahaman mengenai penyebab dari 

kecelakaan kerja dan urutan langkah-langkah dalam kecelakaan itu sendiri disebut efek 

domino yang merupakan akibat dari kurangnya implementasi sistem keselamatan kerja 

sehingga harus ditambahkan elemen-elemen yang dapat mengidentifikasi dan mengukur 

aktivitas kerja, menetapkan prosedur standar kerja, mengukur kinerja pekerja dan kinerja 

yang tepat. Teori domino memberikan gambaran mengenai kesalahan yang disebabkan 

oleh satu faktor yang dapat menyebabkan faktor lain ikut berperan dalam kecelakaan kerja 

yang dapat menimbulkan korban jiwa. 

 

 
Gambar 1. The Domino Theory of an Accident Sequence 

 

2.4. Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja 

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa 

pihak manajemen berkewajiban menerapkan syarat-syarat keselamatan kerja seperti 

mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi pertolongan pada kecelakaan, dan syarat 

lain yang fungsinya adalah untuk melindungi tenaga kerja atau karyawan, serta oranglain 

yang ada ditempat kerja. Kemudian menurut Permenaker No 5 tahun 1996 bahwa 

kebijakan dan komitmen perusahaan harus melaksanakan seluruh elemen dalam system 

manajemen tersebut, termasuk diantaranya adalah Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3). Standar BSI tahun 1999 telah mengeluarkan standar sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diberinama Occupational Health and 

Safety Management System (OHSAS 18001). Dengan menerapkan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja maka manfaat yang didapatkan oleh perusahaan maupun 

karyawan sebagai berikut: (1) Perlindungan karyawan; (2) Memperlihatkan kepatuhan 

pada peraturan dan undang-undang; (3) Mengurangi biaya; (4) Membuat sistem 

manajemen yang efektif; (5) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 
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2.5. Tujuan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang 

kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi, setiap kejadian baik kecelakaan dan penyakit 

kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan (Hadiguna, Rika Ampuh 2009). Menurut Robiana Modjo (2007), manfaat 

penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain: 

1. Pengurangan Absentisme. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan 

kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan 

penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan 

cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang. 

2. Pengurangan Biaya Klaim Kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang 

benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya 

kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga 

makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/ kesehatan dari mereka. 

3. Pengurangan Turnover Pekerja. Perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim 

pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan 

kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih 

bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya. 

4. Peningkatan Produktivitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulistyarini 

(2006) di CV. Sahabat klaten menunjukkan bahwa baik secara individual maupun 

bersama-sama program keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja.  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dibutuhkan 

baik data primer maupun data sekunder. Data primer yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara melakukan peninjauan langsung ke lokasi (studi lapangan), agar memperoleh 

data dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan pihak yang dianggap 

dapat memberikan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan. Sedangkan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dimana data diperoleh dengan 

cara mengumpulkan keterangan data-data rekaman/catatan di perusahaan. 

 

Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data ini dengan metode analisis deskriptif dan mengevaluasi 

antara prosedur yang berlaku dengan implementasinya serta manfaat yang diperoleh bagi 

perusahaan dengan menggunakan diagram fish bone. 

 

 
Gambar 2. Digram Fish Bone 
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Alur Penelitian 

Alur penelitian ini terlihat pada flow chart dibawah ini. 

 

 
Gambar 3. Flow Chat Penelitian 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis resiko 

Dari data Safety Patrol bagian personalia & umum dan Bagian Health Safety & 

Environment (HSE) Desember 2014 sampai Februari 2015 bahwa adanya potensi-potensi 

resiko yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dilingkungan perusahaan baik 

ditinjau dari segi unsafe action maupun unsafe condition. Data temuan-temuan bahwa jenis 

kecelakaan kerja atau yang lebih dikenal dengan Stop Six yaitu: Aparatus, Big Heavy, Car, 

Drop, Electric dan Fire. Kemudian data-data Safety Patrol bagian personalia & umum dan 

HSE mulai bulan Desember 2014 sampai  Pebruari 2015 lihat grafik di bawah ini. 

 

 

 
Gambar 4. Diagram Stop Six 
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Dari grafik 4 di atas terlihat bahwa faktor fire mempunyai pengaruh yang lebih 

dominan penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu sebesar 24 temuan disamping jenis 

potensi-potensi penyebab yang lain, seperti electric 22 temuan, aparatus 17 temuan, car 11 

temuan, big heavy 7 temuan dan car 1 temuan. Setelah ditemukan temuan yang terjadi pada 

perusahaan. Selanjutnya melakukan perhitungan untuk mengetahui hasil resiko yang lebih 

dominan. 

 

Tabel 1. Standar Frekuensi dan Resiko Potensi Bahaya 

 
 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Frekuensi dan Resiko 

 
 

Cara Perhitungan 

Frekuensi (k, s, b) * Resiko (a, b, c) 

Berdasarkan data perusahaan stop six berada pada Rank B, maka; 

Frekuensi (k, s, b) * Resiko (b) 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Frekuensi dan Resiko Perusahaan 

 
 

Hasil perhitungan frekuensi dab resiko bahwa stop six resiko yang paling dominan 

adalah Fire, Electric dan Apparatus. Sedangkan analisis dengan pendekatan fish bone 

adalah agar lebih mengetahui faktor/penyebab terjadinya pontensi kecelakaan pada Fire, 

Elecetric dan Apparatus. 

 

Pendekatan Dengan Diagram Pareto 

Dari jenis-jenis potensi penyebab kecelakaan kerja dianalisis dengan pendekatan 

diagram Pareto untuk mengetahui seberapa besar potensi jenis kecelakaan kerja, lihat tabel 

4 di bawah ini. 

 

Tabel 4. Data hasil temuan resiko 
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Gambar 5 Diagram Pareto Stop Six 

 

Dari tabel dan grafik diagram pareto bahwa faktor dominan terhadap potensi 

kecelakaan kerja oleh 3 faktor utama, yaitu faktor fire sebesar 29,26%, electric 56,09% dan 

aparatus 76,82%. Dari ketiga faktor tersebut apabila dapat dilakukan pengendalian untuk 

meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja perusahaan. 

 

Pendekatan Diagram Sebab Akibat (Fish Bone) 

Analisis dengan pendekatan diagram fish bone adalah untuk menelusuri potensi 

kecelakaan kerja berdasarkan stop six atau jenis kecelakaan kerja tersebut untuk melihat 

sebab akibat terhadap resiko lihat diagram fish bone untuk Fire (panas) di bawah ini.  

 

 
Gambar 6. Fish Bone untuk Fire 

 

Dari diagram Fish Bone terhadap Fire (panas) diatas dapat dilihat bahwa faktor 

penyebab masih adanya potensi penyebab terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan 

disebabkan karena: 

1. Faktor manusia, 3 faktor disebabkan oleh manusia yaitu: 

a. Faktor manusia, yaitu disebabkan tidak ada Standar operating procedure (SOP), 

sehingga karyawan tidak memahami sesuai dengan baik. 

b. Man power (MP) baru, belum mendaptkan pelatihan SMK3 dengan baik 

c. Human Eror 

2. Faktor Mesin, 3 faktor disebabkan oleh mesin yaitu: 

a. Tidak ada grounding, disebabkan karena belum dipasangnya grounding dan karena 

karyawan belum memahami SOP 
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b. Tidak ada indikasi 

c. Isolator not goog (NG), dari patrol yang dilakukan team safety, ternyata masih 

ditemukannya peralatan mesin yang kondisi isolatornya tidak standar. Hal ini tentu 

saja sangat membahayakan apabila isolator tersebut tersentuh oleh karyawan yang 

tersebut atau apabila terjadi konsleting listrik. 

3. Faktor Material, 2 faktor disebabkan oleh material yaitu : 

a. Material tercampur 

b. Tidak standar 

4. Faktor Metode, 3 faktor disebabkan oleh metode yaitu :  

a. Tidak update 

b. Material tercampur 

c. Tidak melakukan SCW 

5. Faktor Lingkungan, 2 faktor disebabkan oleh lingkungan  yaitu: 

a. Layout tidak ada 

b. Area kerja sempit 

 

5. KESIMPULAN  
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah:  

1. Hasil analisis diagram pareto, dihasilkan bahwa jenis kecelakaan disebabkan oleh stop 

six (Apparatus, Bix Heavy, Car, Drop, Electric, Fire) dan dapat diketahui bahwa faktor 

yang paling banyak adalah Fire (29,26 %), Electric (56,09 %), Aparatus (76,82 %); 

dan 

2. Hasil analisis sebab akibat dapat diketahui faktor penyebab potensi bahaya adalah 

faktor manusia dan itu disebabkan karena karyawan kurang memahami akan penting 

SMK3 dan tidak memahami tentang SOP yang ada di perusahaan tersebut. 
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PENERAPAN SISTEM ANTRIAN MODEL MULTIPLE CHANNEL 

QUERY SISTEM (M/M/s) PADA PROSES PELAYANAN HEAD 

TRUCK DI PINTU MASUK TERMINAL PETIKEMAS MAKASSAR 

 
Arminas, Nurulinzany 

Jurusan Teknik Industri Agro, Politeknik ATI Makassar 

e-mail: arminas.atim@yahoo.com 

 
Abstrak 

Pintu Terminal Petikemas Makassar merupakan faktor terpenting di dalam proses bongkar 

muat dan pengangkutan container. Kelancaran proses pelayanan pintu masuk akan 

mengoptimalkan proses bongkar muat dan pengangkutan container. Peningkatan kedatangan 

head truck yang masuk setiap harinya membutuhkan peran pintu masuk sebagai salah satu 

tempat kelancaran operasional terminal petikemas. Kinerja proses pelayanan pintu masuk 

terminal petikemas diperlukan untuk menilai kelancaran arus bongkar muat dan pengangkutan 

serta pengiriman countainer di terminal petikemas. Untuk itu diperlukan sebuah studi untuk 

mempelajari kinerja proses pelayanan pintu masuk terminal petikemas yang ada di Makassar. 

Kinerja pintu Terminal Petikemas Makassar khususnya pada saat proses pelayanan head truck 

perlu dianalisis dengan mengunakan sistem antrian model Single channel Query system 

(M/M/1) dan mode multiple channel query system (M/M/s). Sistem antrian yang digunakan 

pada proses pelayanan head truck di pintu masuk Terminal Petikemas Makassar adalah model 

sistem antrian M/M/1. Dengan waktu terbanyak terjadi pada jam 09:00-10:00 dan 10:00-

11:00 sebanyak 8 head truck dan waktu rata-rata terlama yang dihabiskan oleh head truck 

dalam antrian selama 27 menit. Pelayanan head truck di pintu masuk Terminal Petikemas 

Makassar menggunakan model sistem antrian M/M/s, diperoleh waktu tunggu antrian terjadi 

pada jam 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 sebanyak 1 dan waktu rata-rata terlama yang 

dihabiskan head truck selama 0,012 menit. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan jumlah 

head truck yang menungggu dalam antrian sebanyak 7 head truck dan waktu rata-rata yang 

dihabiskan head truck dalam antrian sebanyak 26,99 menit sehingga dalam penelitian ini 

model M/M/s dapat meningkatkan kinerja sistem antrian pada proses pelayanan head truck di 

pintu Masuk Terminal Petikemas Makassar. 

 

Kata kunci: Terminal Petikemas, kinerja pelayanan, metode antrian (M/M/s). 

 

PENDAHULUAN 

PT. Pelindo VI (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Republik Indonesia yang di kelolah oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia 

yang bergerak pada bidang usaha pelayanan jasa kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan 

merupakan salah satu segmen usaha yang sangat mempengaruhi perkembangan ekenomi 

dan teknologi pada suatu daerah maupun Negara. Dalam pelayanan jasa kepelabuhanan  

ada beberapa segmen usaha yang di tawarkan oleh PT. Pelindo VI (Persero), salah satunya 

adalah terminal petikemas.   

Terminal Petikemas merupakan segmen usaha pelayanan jasa kepelabuhanan yang 

ditawarkan oleh PT. Pelindo VI (Persero) yang bergerak pada bidang bongkar muat dan 

pengangkutan container. Dalam proses bongkar muat dan pengangkutan container salah 

satu bagian pelayanan yang paling utama yaitu pelayanan pintu masuk head truck dalam 

proses pengangkutan container di lapangan terminal petikemas. Keberadaan pintu masuk 

merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran pelayanan pengangkutan container baik 

dalam proses masuk maupun keluarnya head truck. 

Dengan meningkatnya jumlah muatan dan penggunaan head truck pada proses 

pengangkutan container, di perlukan pelayanan pintu masuk yang efektif, dan efesien yang 

bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. 
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Pelayanan yang diberikan oleh Terminal Petikemas berorientasi kepada efisiensi 

biaya dan efektiftas waktu serta kepuasan pelanggan yang terjabarkan dalam Visi dan Misi 

Perusahaan didalam menghadapi persaingan global. 

Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, Terminal Petikemas berusaha 

meningkatkan mutu pelayanan khususnya di pintu masuk terminal petikemas melalui 

kebijakan mutu yang diterapkan yaitu “Pelayanan yang cepat waktu, Aman dan Dapat 

dipercaya”. Pelayanan yang baik ditandai dengan waktu menunggu yang singkat, tidak 

terjadinya penumpukan kendaraan.  

Pelayanan pintu masuk yang di terapkan oleh terminal petikemas Makassar yaitu 

menggunakan sistem antrian model Single Channel-Single Phase atau sistem antrian jalur 

tunggal. Dimana hanya ada satu pintu pelayanan yang ditempatkan pada sistem antrian 

untuk melayani head truck yang ingin melakukan pengambilan container pada lapangan 

terminal petikemas. 

Antrian yang panjang dan terlalu lama mengakibatkan kerugian kepada pihak yang 

membutuhkan pelayanan Head Truck, karena banyaknya waktu terbuang selama 

menunggu, selain itu secara tidak langsung pihak terminal mengalami kerugian karena 

akan menimbulkan citra yang tidak baik pada pelanggannya Head Truck, bahkan apabila 

tidak dilakukan perubahan pelayanan di pintu masuk terminal petikemas akan 

mengakibatkan menurunnya pengguna layanan. Berdasarkan permasalahan yang ada 

sebelumnya mendasari penulis untuk memilih judul tentang “Penerapan Sistem Antrian 

Model Multiple Channel Query Sistem (M/M/s) Pada Proses Pelayanan Head Truck Di 

Pintu Masuk Terminal Peti Kemas Makassar”. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik 

pengumpulan data secara observasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan atau peninjauan langsung pada objek penelitian yakni pada Terminal 

Petikemas Makassar untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan 

penelitian ini yang di rangkum dalam tabel-tabel. 

 

2. Pemecahan Masalah 

Dalam proses pelayanan di pintu masuk Terminal Petikemas Makassar menggunakan 

sistem antrian model Single Channel-Single Phase atau model antrian jalur tunggal 

antriannya hanya ada satu pintu yang melayani proses pelayanan Head truck. 

Dalam pelayanannya Terminal Petikemas Makassar disiplin antrian First-in First-out 

(FIFO) di mana head truck yang pertama datang maka akan dilayani terlebih dahulu. 

Model sistem antrian yang diterapkan pada pintu masuk Terminal Petikemas Makassar 

yaitu model jalur tunggal sehingga mengakibatkan penumpukan Head Truck. Untuk 

mengoptimalkan proses pelayanan pada pintu masuk Terminal Petikemas penambahan satu 

pintu masuk dapat mengurangi penumpukan Head Truck. Model antrian  yaitu model jalur 

ganda atau Multiple Channel Query Sistem (M/M/s). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengolahan data 

Pada pintu masuk Terminal Petikemas Makassar terdapat satu pintu masuk dan satu 

pintu keluar dalam proses pengambilan atau pengangkatan container. Dalam pelayanan 

masuk keluarnya head truck di terminal petikemas, head truck terlebih dahulu di periksa 
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kelengkapan berkasnya sebelum melakukan pengambilan container di lapangan terminal 

petikemas Makassar.  

Jenis model antrian yang di terapkan oleh Terminal Petikemas dalam pelayanan head 

truck di pintu masuk adalah model antrian Single Channel Query Sistem atau jalur antrian 

model tunggal. Dalam upaya memberikan kepuasan pada pelanggan (Head Truck) pada 

pelayanan head truck di pintu masuk Terminal Petikemas Makassar menergetkan standar 

waktu pelayanan terhadap setiap Pelanggan (Head Truck) 3 menit. 

Terminal Petikemas Makassar menerapkan disiplin pelayanan First-In First Out 

(FIFO). Dimana pelayanan Head Truck berdasarkan waktu kedatangannya, Head Truck 

yang pertama datang akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu setelah melalui proses 

antrian. Kedatangan merupakan Head Truck yang datang untuk  dilayani sebelum masuk di 

terminal petikemas untuk melakukan pengangkutan container. Tingkat kedatangan Head 

Truck diasumsikan mengikuti distribusi poission. Distribusi poisson adalah kedatangan 

Head Truck tidak bergantung pada Head Truck yang lainnya (tidak terbatas). Sedangkan 

lamanya waktu standar pelayanan adalah lamanya waktu proses pelayanan pintu masuk 

terhadap Head Truck. Dimana waktu standar pelayanan Head Truck adalah 3 menit. 

Data kedatangan Head Truck di peroleh penulis dengan cara melakukan pengamatan 

langsung dengan menghitung berapa banyak Head Truck yang memasuki sistem antrian 

pelayanan pintu masuk Terminal Petikemas Makassar. Penelitian dilakukan selama satu 

bulan, yaitu pada bulan mei tanggal 2 mei sampai 1 juni. 

Berikut adalah data kedatangan Head Truck yang malakukan proses pelayanan pintu 

masuk pada Terminal Petikemas Makassar. 

 

Tabel 1. Data Kedatangan Head Truck Selama 1 Bulan 

Hari Tanggal
Kedatangan 

Head Truck

Senin 2 Mei 71 Unit

 Selasa 3  Mei 70  Unit

  Rabu 4  Mei 69  Unit

Kamis 5  Mei 69  Unit

Jum’at 6  Mei 71  Unit

Sabtu 7  Mei 73  Unit

Senin 9 Mei 69 Unit

Selasa 10  Mei 71  Unit

Rabu 11  Mei 72  Unit

Kamis 12 Mei 74  Unit

Jum’at 13  Mei 72  Unit

Sabtu 14  Mei 71  Unit

Senin 16  Mei 72  Unit

Selasa 17  Mei 74  Unit

Rabu 18  Mei 70  Unit

Kamis 19  Mei 73  Unit

Jum’at 20  Mei 72  Unit

Sabtu 21  Mei 70  Unit

Senin 23  Mei 74  Unit

Selasa 24  Mei 68  Unit

  Rabu 25  Mei 68  Unit

Kamis 26  Mei 65  Unit

Jum’at 27  Mei 70  Unit

Sabtu 28  Mei 72  Unit

Senin 30  Mei 70  Unit

Selasa 31  Mei 68  Unit

Rabu 1 Juni 75  Unit

1913 Unit       TOTAL  
Sumber: Data Primer Penelitian (2016) 

 

Berikut ini adalah data rata-rata tingkat kedatangan head truck melakukan proses 

pelayanan pada pintu masuk terminal petikemas Makassar per jam. 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

  Lombok, 27-29 April 2017 

 

297 

Tabel 2. Tingkat Kedatangan Head Truck Per Jam 

Hari/ Tanggal Priode Waktu/jam Kedatangan

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 17 Unit

08:00-09:00 15 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 17 Unit

08:00-09:00 15 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 15 Unit

08:00-09:00 14 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 16 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 15 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 17 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 20 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 17 Unit

09:00-10:00 20 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 16 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 18 Unit

Tanggal 9 mei

Tanggal 10 

mei

Tanggal 11 

mei

Tanggal 12 

mei

Tanggal 13 

mei

Tanggal 14 

mei

Tanggal 2 mei

Tanggal 3 mei

Tanggal 4 mei

Tanggal 5 mei

Tanggal 6 mei

Tanggal 7 mei

 

Hari/ Tanggal Priode Waktu/jam Kedatangan

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 20 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 15 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 18 Unit

11:00-12:00 19 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 20 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 17 Unit

08:00-09:00 18 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 15 Unit

08:00-09:00 14 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 15 Unit

09:00-10:00 20 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 19 Unit

08:00-09:00 14 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 17 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 17 Unit

10:00-11:00 17 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 15 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 16 Unit

11:00-12:00 16 Unit

08:00-09:00 16 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 18 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 15 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 14 Unit

09:00-10:00 19 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 18 Unit

08:00-09:00 15 Unit

09:00-10:00 18 Unit

10:00-11:00 19 Unit

11:00-12:00 16 Unit

08:00-09:00 17 Unit

09:00-10:00 20 Unit

10:00-11:00 20 Unit

11:00-12:00 18 Unit

Tanggal 30 

mei

Tanggal 31 

mei

Tanggal 1 mei

Tanggal 23 

mei

Tanggal 24 

mei

Tanggal 25 

mei

Tanggal 26 

mei

Tanggal 27 

mei

Tanggal 28 

mei

Tanggal 16 

mei

Tanggal 17 

mei

Tanggal 18 

mei

Tanggal 19 

mei

Tanggal 20 

mei

Tanggal 21 

mei

 
Sumber: Data Primer Penelitian  

 

Berikut ini adalah data rata-rata tingkat kedatangan head truck dapat dilihat pada 

tabel:  

 

Tabel 3. Rata-Rata Tingkat Kedatangan Head Truck 

Priode Waktu 

(Jam) 

Kedatangan Head Truck (mobil 

Jumlah Kedatangan Head 

Track Selama 1 bulan 

Rata-Rata Kedatangan Head 

Truck 
08:00-09:00 420 Unit 15 Unit 

09:00-10:00 505 Unit 18 Unit 

10:00-11:00 517 Unit 18 Unit 

11:00-12:00 469 Unit 17 Unit 

Sumber: Data Diolah      
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Rata-rata tingkat pelayanan head truck dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 4. Rata-Rata Tingkat Pelayanan 
Priode Standar Tingkat

 Waktu/jam Waktu Pelayanan  Pelayanan

08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

Standar waktu 

pelayanan 3 menit

20 orang di 

peroleh dari 60 

menit/ 3 menit

 
Sumber: Data Diolah  

 

Analisis sistem Antrian dengan Model Single Channel Query System (M/M/1) 

Saat ini Terminal Petikemas Makassar menggunakan model antrian Single Channel 

Sistem (M/M/1), dimana hanya ada satu pintu yang melayani head truck yang melakukan 

pengambilan container di lapangan terminal petikemas. Setelah melakukan pengamatan, 

maka penulis akan menganalisis sistem antrian yang saat ini di terapkan di Teminal 

Petikemas Makassar yaitu model antrian Single Channel Query Sistem atau jalur antrian 

Model tunggal (M/M/1). 

λ   =  jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu. 

μ   =  jumlah orang dilayani persatuan waktu. 

a. Jam 08:00-09:00 diketahui   :   

1) Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem (yang seadang menunggu untuk dilayani). 

                     (1) 

      

      

2) Jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem (waktu menunggu ditambah 

waktu pelayanan) 

                    (2) 

     

     atau 12 menit 

3) Jumlah unit rata-rata yang menunggu dalam antrian 

                   (3) 

     

      

4) Waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani. 

                   (4) 

     

     atau 9 menit 

5) Faktor utilisasi sistem (populasi fasilitas pelayanan sibuk) 

                    (5) 
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     atau 75% 

6) Probabilitas terdapat 0 unit dalam sistem (yaitu unit pelayanan kosong)     

                    (6) 

     

     
 

Dari analisis di atas maka dapat diperoleh hasil, sebagai berikut:  

 

Tabel 5. Analisis sistem antrian menggunakan metode M/M/1 

p= 0,75 atau 

75%

p = 0,90 atau 

90%

p = 0,90 atau 

90%

p  = 0,85 atau 

85%

Lq = 2,25 Unit Lq = 8,1 Unit Lq = 8,1 Unit Lq = 4,817 Unit

Wq = 0,15 atau 

9 menit

Wq = 0,45 

atau 27 menit

Wq = 0,45 atau 

27 menit

Wq = 0,283 

atau 16,98 

menit

Ls = 9 Unit Ls = 9 Unit Ls = 5,66 Unit

Ws = 0,2 atau 

12 menit

Ws  = 0,5 atau 

30 menit

Ws  = 0,5 atau 

30 menit

Ws  = 0,33 atau 

20 menit

Po = 0,25 Po = 0,1 Po = 0,1 Po = 0,15

Jam 08:00-

09:00 

Jam 08:00-

09:00 

Jam 08:00-

09:00 

Jam 08:00-

09:00 

Ls = 3 Unit

Rumus

 
Sumber: Data Diolah (2016) 

 

2. Pembahasan 

Analisis sistem Antrian dengan Model Multiple Channel Query System (M/M/s) 

Model antrian Multiple Channel query Sistem (M/M/s) merupakan model antrian 

yang dimana terdapat lebih dari satu tempat pelayanan dari sistem antrian untuk melayani 

pelanggan. Untuk mengoptimalkan  proses pelayanan Head Truck yang akan masuk di 

dalam Terminal Petikemas, maka sebaiknya Terminal Petikemas Makassar 

mempertimbangkan untuk menambah satu pintu agar dapat mengoptimalkan dan 

mengurangi waktu menunggu Head Truck yang akan masuk di Terminal Petikemas 

Makassar. 

Berikut ini adalah analisis sistem antrian model Multiple Channel Query Sistem 

(M/M/s) jika menggunakan dua pintu dengan menggunakan data yang diperoleh pada saat 

melakukan pengamatan selama penelitian:  

M = jumlah jalur yang terbuka. 

λ  = Jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu. 

μ  = Jumlah orang dilayani persatuan waktu pada setiap jalur. 

Jam 08:00-09:00 dengan M=2 :  =15 :  =20  

a. Probabilitas terdapat 0 Head Truck dalam sistem  

                         (7) 

  

 0,455 

b. Jumlah rata-rata Head Truck dalam sistem 

                (8) 
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  0,771 

c. Waktu rata-rata dihabiskan Head Truck dalam sistem  

                  (9) 

   

   0,051 atau 3,06 menit 

d. Jumlah Head Truck rata-rata yang menunggu dalam antrian 

                    (10) 

              

    0,021 

e. Tingkat Kesibukan Pintu Masuk 

                (11) 

     

    0,375 

f. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh Head Truck untuk menunggu dalam antrian  

                (12) 

      

         0,014 atau 0,84 menit 

Dari analisis di atas maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Hasil Analisis Sistem Antrian Model M/M/s 
Jam 08:00-

09:00

Jam 09:00-

10:00

Jam 10:00-

11:00

Jam 11:00-

12:00

Wq =  0,012 

atau 0,72 

menit

Wq =  0,012 

atau 0,72 

menit

Wq = 

0,011atau 

0,66 menit

 p = 0,375 

atau 37,5%

p = 0,45 atau 

45%

p = 0,45 

atau 45%

p =  0,425 

atau 42,5%

Ls =  0,771 

Unit

Ls = 

1,128Unit

Ls = 

1,128Unit

Ls = 1,036 

Unit

Lq =  0,021 

Unit

Lq =  0,028 

Unit

Lq =  0,028 

Unit

Lq =  0,86 

Unit

Ws =  0,051 

Atau 3,05 

menit

Ws = 

0,062atau 

3,72 menit

Ws = 

0,062atau 

3,72 menit

Ws = 

0,061atau 

3,66 menit

Wq = 

0,014atau 

0,84 menit

Po = 0,455 Po  = 0,379 Po  = 0,379 Po  = 0,403  

Rumus

 
Sumber: Data Diolah  
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Dari Tabel 5 dan 6 dapat di ketahui bahwa:  

1) Rata-rata jumlah head truck dalam system (Ls) 

a) Model M/M/1 

Rata-rata jumlah head truck yang menunggu dalam sistem terpanjang terjadi pada 

priode waktu 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dimana rata-rata jumlah head truck yang 

menunggu untuk dilayani di pintu masuk sebanyak 9 head truck dan rata-rata jumlah 

head truck dalam antrian terpendek terjadi pada priode waktu 08:00-09:00 dimana 

jumlah head truck yang menunggu untuk dilayani sebanyak 3 head truck. 

b) Model M/M/s 

Rata-rata jumlah head truck yang menunggu dalam sistem terpanjang terjadi pada 

priode waktu 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dimana rata-rata jumlah head truck yang 

menunggu untuk dilayani di pintu masuk sebanyak 1,128 head truck dan rata-rata 

jumlah head truck dalam antrian terpendek terjadi pada priode waktu 08:00-09:00 

dimana jumlah head truck yang menunggu untuk dilayani sebanyak 0,771 

2) Waktu rata-rata yang dihabiskan head truck dalam sistem (Ws) 

a) Model M/M/1 

Waktu terpanjang yang dibutuhkan head truck dalam sistem adalah 30 menit yang 

terjadi pada priode waktu 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dan waktu terpendek adalah 

12 menit yang terjadi pada priode waktu 08:00-09:00 

b) Model M/M/s 

Rata-rata terpanjang yang dibutuhkan head truck dalam sisten adalah  3,72 menit 

yang terjadi pada priode waktu 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dan waktu terpendek 

adalah 3,06 menit yang terjadi pada priode waktu 08:00-09:00. 

3) Rata-rata jumlah head truck dalam antrian (Lq) 

a) Model M/M/1 

Rata-rata jumlan head truck dalam antrian terpanjang terjadi pada priode waktu 

09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dimana rata-rata jumlah head truck yang mengantri 

sebanyak 8,1 head truck dan rata-rata jumlah head truck yang dalam antrian 

terpendek terjadi pada priode waktu 08:00-09:00 dimana jumlah head truck yang 

mengantri sebanyak 2,25 head truck. 

b) Model M/M/s 

Rata-rata jumlah head truck dalam antrian terpanjang terjadi pada priode waktu 

09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dimana rata-rata jumlah head truck yang mengantri 

sebanyak 0,228 dan rata-rata jumlah head truck yang antrian terpendek terjadi pada 

priode waktu 08:00-09:00 dimana jumlah head truck yang mengantri sebanyak 0,021 

4) Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh head truck untuk menunggu dalam antrian (Wq).  

a) Model M/M/1 

Waktu terpanjang yang diperlukan head truck dalam antrian 27 menit yang terjadi 

pada priode waktu 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dan waktu terpendek adalah 9 menit 

yang terjadi pada priode waktu 08:00-09:00. 

b) Model M/M/s 

Waktu terpanjang yang diperlukan head truck dalam antrian 3,73 menit  yang terjadi 

pada priode 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dan waktu terpendek adalah 2,84 yang 

terjadi pada priode 08:00-09:00. 

5) Tingkat kesibukan pintu masuk (  

a) Model M/M/1 

Jam sibuk kerja pintu masuk terjadi pada priode waktu 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 

dimana pada priode waktu tersebut tingkat kesibukan pintu masuk sebesar 0,90 atau 

90% 
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b) Model M/M/s 

Jam sibuk kerja pintu masuk terjadi pada priode waktu 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 

dimana pada priode tersebut tingkat kesibukan pintu masuk sebesar 0,45 atau 45%.  

 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis model antrian berganda 

(M/M/s) dengan menambahkan satu pintu masuk untuk melayani head truck maka dapat 

meningkatkan kinerja sistem antrian pada proses pelayanan head truck di pintu masuk. 

Peningkatan  kinerja sistem antrian dapat dilihat dari berkurangnya jumlah head truck yang 

mengantri pada jam sibuk yaitu pukul 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 sebanyak 0,228 head 

truck yang sebelumnya terdapat antrian 8,1 head truck dan setelah menerapkan model 

antrian berganda jumlah head truck yang mengantri untuk di layani pada pintu masuk 

hanya 0,228. Adanya peningkatan kinerja sistem antrian dengan menerapkan model jalur 

berganda (M/M/s) pada pelayanan pintu masuk Terminal Petikemas Makassar didukung 

oleh teori yang dikemukakan Heize dan Render dalam bukunya Manajemen Operasi. 

Dengan adanya hasil perhitungan menggunakan sistem antrian berganda (M/M/s), 

maka penulis dapat membandingkan antara kinerja sistem antrian menggunakan sistem 

antrian jalur tunggal (M/M/1) yang saat ini digunakan oleh Terminal Petikemas Makassar 

dengan sistem antrian menggunakan model antrian jalur berganda (M/M/s). 

Berikut ini adalah data perbandingan kinerja sistem antrian M/M/1 dan M/M/s dapat 

dilihat pada tabel:  

 

Tabel 7. Perbandingan Kinerja Hasil dari Proses Pelayanan Pintu Masuk Terminal 

Petikemas Makassar 

Priode Waktu 

(Jam)

Kinerja 

Sistem 

Antrian

Model 

yang 

Digunakan 

(M/M/1)

Model 

yang 

Disarankan 

(M/M/s)

Po 0,25 0,455

P 0,75 0,375

Ls 3 0,771

Ws 0,2 0,051

Lq 2,25 0,021

Wq 0,15 0,014

Po 0,1 0,379

P 0,90 0,45

Ls 9 1,128

Ws 0,5 0,062

Lq 8,1 0,228

Wq 0,45 0,012

Po 0,1 0,379

P 0,90 0,45

Ls 9 1,128

Ws 0,5 0,062

Lq 8,1 0,228

Wq 0,45 0,012

Po 0,15 0,403

P 0,85 0,425

Ls 5,66 1,036

Ws 0,33 0,061

Lq 4,817 0,186

Wq 0,283 0,011

08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

 
Sumber: Data Diolah  

 

Adanya perbandingan hasil kinerja sistem antrian pada Tabel 7 diketahui bahwa 

dengan menerapkan sistem antrian model (M/M/s) maka kinerja dari sistem antrian akan 

meningkat dan lebih optimal. Oleh karena itu, pihak terminal petikemas Makassar perlu 

mempertimbangkan untuk penambahan satu pintu masuk pada jam-jam tertentu yaitu pada 

pukul 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 yang merupakan jam yang sangat padat terhadap 

kedatangan head truck sehingga tidak membuat head truck mengantri terlalu lama dan 

proses pelayanan berjalan dengan optimal. 
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PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

a. Sistem antrian yang digunakan pada proses pelayanan head truck di pintu masuk 

Terminal Petikemas Makassar adalah model sistem antrian M/M/1. Dengan waktu 

terbanyak terjadi pada jam 09:00-10:00 dan 10:00-11:00 sebanyak 8,1 head truck dan 

waktu rata-rata terlama yang dihabiskan oleh head truck dalam antrian selama 27 

menit. 

b. Pelayanan head truck di pintu masuk Terminal Petikemas Makassar menggunakan 

model sistem antrian M/M/s, diperoleh waktu tunggu antrian terjadi pada jam 09:00-

10:00 dan 10:00-11:00 sebanyak 0,228 dan waktu rata-rata terlama yang dihabiskan 

head truck selama 0,012 menit. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan jumlah head 

truck yang menungggu dalam antrian sebanyak 7,872 head truck dan waktu rata-rata 

yang dihabiskan head truck dalam antrian sebanyak 26,99 menit sehingga dalam 

penelitian ini model M/M/s meningkat kinerja sistem antrian pada proses pelayanan 

head truck di pintu Masuk Terminal Petikemas Makassar. 

 

2. Saran  

Untuk meningkatkan kinerja sistem antrian pada proses pelayanan head truck pada 

pintu masuk Terminal Petikemas Makassar dan mengurangi jumlah penumpukan antrian 

head truck, sebaiknya pihak Terminal Petikemas Makassar mempertimbangkan 

penambahan satu pintu masuk pada proses pelayanan head truck khususnya pada pukul 

09:00-10:00 dan 10:00-11:00 dengan menggunakan model sistem antrian yang baru yaitu 

model sistem antrian berganda (M/M/s) guna meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja 

pelayanan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]. Haizer Jay dan Barry Render. 2005. Menajemen Operasi Edisi ketujuh. Jakarta: 

Salemba Empat 

[2]. Hiller, F.S & G.J. Lieberman. 2001. Introduction to operations research, Third edition. 

USA: McGraw-Hill 

[3]. Kakiay, T.J. 2004. Dasar Teori Antrian untuk Kehidupan Nyata. Yogyakarta: Andi. 

[4]. Mulyono, Sri. 2002. Riset Operasi. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

[5]. PT. Pelabuahan Indonesia IV (Persero). 2016. Terminal Petikemas Makassar. 

Makassar 

[6]. Subagyo P. Arsi M. & Handoko H. 2000. Dasar-dasar Operation Research. Edisi 2. 

Yogyakarta: BPTE. 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

  Lombok, 27-29 April 2017 

 

304 

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS LAUNDRY 

BERDASARKAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS 

(STUDI KASUS LAUNDRY SPOT CLEANER DI YOGYAKARTA) 

 
Wahyudhi Sutrisno 

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, 

Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 

e-mail: 075220417@uii.ac.id 
 

Abstrak 
Jumlah penduduk Yogyakarta yang besar dan meningkat setiap tahunnya merupakan pangsa 

pasar potensial bisnis laundry. Pertumbuhan bisnis laundry yang cepat di Yogyakarta telah 

menimbulkan persaingan yang sangat ketat sehingga mengakibatkan satu persatu bisnis 

laundry yang ada mulai tutup. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model bisnis 

laundry Spot Cleaner yang selama ini telah diterapkan dan strategi pengembangan model 

bisnis yang baru berdasarkan pendekatan Business Model Canvas. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah para pemilik 

bisnis laundry Spot Cleaner. Objek penelitian adalah mendeskripsikan model bisnis laundry 

Spot Cleaner saat ini dengan menggunakan Business Model Canvas, kemudian dianalisa 

dengan menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penelitian di dapatkan sebuah gambaran 

Business Model Canvas Laundry Spot Cleaner yang dipetakan ke dalam sembilan blok 

business model canvas yaitu, Value Propositions, Customer Segment, Channel, Customer 

Relations, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships dan Cost 

Structure. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa Laundry Spot Cleaner 

memerlukan beberapa perbaikan pada model bisnisnya yaitu pada Key Activities, Customer 

Relation dan Revenue Streams. Pada blok Key Activities perlu ditambahkan dengan menjaga 

hubungan baik dengan konsumen melalui aplikasi CRM, seperti pencatatan informasi 

konsumen dengan lebih baik dan terstruktur. Pada blok Customer Relation perlu ditambahkan 

member card, untuk menjalin hubungan dengan konsumen dan pada blok Revenue Streams, 

sebaiknya Laundry Spot Cleaner menambah pemasukan dengan menjual pewangi pakaian 

milik supplier kepada konsumen.  

 

Kata Kunci: Bisnis, Business Model Canvas, SWOT, Blue Ocean Strategy. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bisnis laundry di Yogyakarta tumbuh dengan sangat cepat, baik laundry dengan 

system kiloan maupun laundry perbuah. Bisnis laundry hampir dapat ditemui disetiap 

tempat di Yogyakarta, terutama di lokasi yang dekat dengan kampus dan atau kost 

mahasiswa/i. Pertumbuhan bisnis laundry yang cepat ini telah menimbulkan persaingan 

yang ketat antar laundry sehingga satu persatu bisnis laundry mulai tutup. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan model bisnis laundry Spot Cleaner yang selama ini 

diterapkan dan strategi pengembangan model bisnis yang baru berdasarkan pendekatan 

Business Model Canvas. Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang 

bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai-nilai dari 

suatu bisnis (Osterwalder & Pigneur, 2013). Osterwalder dan Pigneur dalam bukunya 

yang berjudul Business Model Generation, menawarkan  sebuah konsep Business Model 

Canvas, yaitu sebuah model bisnis yang terdiri dari sembilan blok bangunan dasar yang 

dapat menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menghasilkan uang (Osterwalder 

& Pigneur, 2013). Kesembilan blok tersebut meliputi empat bidang utama bisnis, yaitu: 

konsumen, penawaran, infrastruktur, dan kelangsungan finansial (Osterwalder & Pigneur, 

2013). Sembilan elemen pada Business Model Canvas mencakup customer segments, value 

propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key 

activities, key partnerships, dan cost structure (Osterwalder & Pigneur, 2013).  
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2. ANALISIS SWOT 

Analisis SWOT merupakan proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

dilakukan untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2004). Analisis ini didasarkan 

pada logika dimana perusahaan diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunity), namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threats).  Analisis SWOT memberikan empat perspektif untuk 

menilai elemen-elemen suatu model bisnis, dan ketika dikombinasikan dengan Business 

Model Canvas, SWOT memungkinkan penilaian yang terfokus dan evaluasi terhadap 

model model bisnis organisasi dan blok bangunannya (Osterwalder dan Pigneur, 2013). 

SWOT mengajukan empat pertanyaan besar yang sederhana. Dua yang pertama adalah 

mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Ini merupakan penilaian 

organisasi secara internal. Dua yang kedua berkaitan dengan peluang yang dimiliki oleh 

organisasi dan potensi ancaman yang dihadapinya. Ini merupakan penilaian organisasi 

dalam lingkungannya. Dari keempat pertanyaan ini, dua diantaranya melihat area-area 

yang membantu (kekuatan dan peluang), dan dua lagi melihat pada area-area yang 

membahayakan  (kelemahan dan ancaman). 

 

3. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian terhadap status, sikap, pendapat kelompok individu, 

perangkat kondisi dan prosedur, suatu sistem pemikiran atau peristiwa dalam rangka 

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematik dan analitik yang dapat digunakan 

untuk memecahkan suatu masalah pada masa kini (Suprapto, 2013). Jenis data kualitatif 

adalah data yang dinyatakan berupa kalimat yang menjelaskan suatu peristiwa atau 

kegiatan dan bukan dalam bentuk angka atau bilangan (Moleong, 2014). 

 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pemilik bisnis laundry Spot Cleaner. Objek penelitian 

adalah mendeskripsikan model bisnis laundry Spot Cleaner saat ini dengan menggunakan 

Business Model Canvas, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis SWOT. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah teks hasil wawancara untuk pengisian 

template Business Model Canvas, dan hasil kuisioner 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh 

peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan (Sarwono, 2006). Sumber 

informasi data sekunder bisa berasal dari buku, arsip, dokumen-dokumen yang 

dianggap perlu dalam penelitian. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan purposive 

sampling. Purposive sampling adalah sampel yang ditentukan dalam penelitian, dimana 

peneliti telah mengetahui data diri seseorang yang telah ditentukan sebagai sampel, karena 

mereka yang memegang informasi yang akurat  (Denscombe, 2007).  Sehingga orang yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik bisnis laundry Spot Cleaner. 
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3.5 Uji Validitas Data 

Uji validitas data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode triangulasi. 

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu 

dengan cara data yang telah didapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan 

yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber data yang telah dikumpulkan 

(Sugiyono, 2011). 

 

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

a. Melakukan reduksi data untuk menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan dari 

lapangan baik dari wawancara dan data serta dokumen lainnya yang dianggap perlu 

dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan dari reduksi data adalah untuk 

memperoleh informasi yang lebih terfokus dan memang dibutuhkan. 

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah data-data yang telah 

terkumpul disajikan ke dalam bentuk business model canvas, untuk mengetahui 

business model canvas yang selama ini telah diterapkan di laundry Spot Cleaner.  

c. Selain itu juga dilakukan penyajian data berupa analisis SWOT pada setiap blok 

bangunan business model canvas.  

d. Menghasilkan kesimpulan penelitian dan saran rumusan alternatif  business model 

canvas yang sesuai dengan laundry Spot Cleaner. 

 

4. PENGUMPULAN DATA 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik bisnis Laundry Spot Cleaner maka 

dapat diperoleh data-data sebagai berikut: 

a. Customer Segment 

1) Lokasi Jalan Kaliurang Km 14, Daerah Mancasan dan Senturan 

Segmentasinya adalah mahasiswa-mahasiswi yang menginginkan laundry kiloan 

dengan wangi yang khas dan tahan lama 

2) Lokasi jalan Damai  

Segmentasinya adalah orang dan atau organisasi yang menginginkan laundry 

berkualitas yang  tepat waktu dengan wangi khas yang tahan lama. 

b. Value Proposition 

1) Menyelesaikan pekerjaan 

a) Landry Spot Cleaner mempunyai layanan khusus yang tidak ada di tempat 

laundry lainnya yaitu pelayanan Kilat 3 jam dengan kualitas yang sama baiknya 

dengan yang reguler. Pelayanan ini untuk para konsumen dan calon konsumen 

yang perlu pelayanan cepat.  

b) Laundry Spot Cleaner memberikan kualitas hasil terbaik dengan kebersihan, 

wangi, packing, sterika rapi. 

c) Laundry Spot Cleaner mempunyai berbagai macam paket yang bisa dipilih sesuai 

dengan keinginan konsumen, seperti cuci kiloan, seterika, cuci kering, cuci biasa, 

seterika kering, dry clean, dan cuci kilat 3 jam, 6 jam dan 12 jam.  

d) Laundry Spot Cleaner menyediakan pelayanan pengambilan dan pengambilan 

barang (baju, celana, pakaian, selimut dan lain-lain) bagi konsumen yang tidak 

sempat mengantarkan laundrynya ke Laundry Spot Cleaner 

2) Kenyamanan  

Laundry Spot Cleaner memberikan kenyamanan kepada konsumen dengan 

memberikan garansi untuk mengganti kerusakan apabila barang yang di laundrykan 

mengalami kerusakan akibat pelayanan di Laundry Spot Cleaner 
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c. Channel 

1) Direct 

a) Pelayanan langsung kepada konsumen dan atau calon konsumen melalui outlet-

outlet yang dimiliki oleh Laundry Spot Cleaner 

b) Mengambil dan mengantarkan barang-barang konsumen yang mau dilaundrykan 

langsung ke kost-kost, rumah, dan kantor konsumen 

2) Awareness 

Penyebaran brosur ke kost-kost, rumah, dan kantor konsumen dan calon konsumen. 

3) Evaluation  

Menyediakan kuisioner kepuasan pelanggan dan menghubungi konsumen melalui 

telepon untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen.  

4) Purchase, 

Menyediakan paket layanan kilat 3 jam, 6 jam dan 12 jam bagi konsumen yang 

memerlukan pelayanan khusus. 

5) After sales,  

Memberikan garansi kepuasan terhadap konsumen, yaitu apabila konsumen tidak 

puas terhadap hasil Laundry Spot Cleaner, maka bisa mengulangi lagi proses 

laundrynya. Selain itu juga ada garansi kerusakan, dimana Laundry Spot Cleaner 

akan memberikan ganti rugi apabila barang-barang yang dilaundrykan mengalami 

kerusakan.  

d. Customer Relationship 

1) Transactional 

Konsumen menikmati layanan Laundry Spot Cleaner secara transactional atau hanya 

pertransaksi saja. 

2) Hubungan jangka panjang 

Hubungan jangka panjang terutama dengan konsumen perorangan yang menikmati 

layanan persatuan, dan juga dengan perusahaan-perusahaan seperti hotel dan kantor. 

3) Bantuan personal 

Konsumen dapat berkomunikasi dengan pegawai Laundry Spot Cleaner berkaitan 

dengan pelayanannya laundry yang dapat dilakukan sebelum, sedang dan setelah 

transaksi dilakukan melalui telepon, kuisioner kepuasan konsumen dan langsung 

kepada pegawai dan pemilik Laundry Spot Cleaner. 

e. Revenue Stream 

1) Penjualan asset 

Pendapatan Laundry Spot Cleaner diperoleh dari penjualan jasa paket-paket yang 

dimiliki oleh Laundry Spot Cleaner seperti cuci kiloan, seterika, cuci kering, cuci 

biasa, seterika kering, dry clean, cuci kilat 3 jam, 6 jam dan 12 jam 

f. Key Resources 

1) Fisik, 

a) Outlet-outlet Laundry Spot Cleaner 

b) Mesin cuci, mesin pengering, seterika uap dan lain-lain 

c) Pewangi pakaian 

2) Intelektual 

a) Merek Spot Cleaner 

b) SOP Laundry Spot Cleaner terutama SOP pegawai 

3) Tenaga Kerja 

a) Karyawan bagian seterika 
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g. Key Activies 

1) Produksi 

Kegiatan atau proses pelayanan Laundry Spot Cleaner mulai dari penerimaan barang, 

proses penglaundryan, sampai barang tersebut di hantarkan kembali ke konsumen. 

2) Pemecahan masalah 

Layanan kilat 3 jam, 6 jam, dan 12 jam bagi konsumen yang membutuhkan 

pelayanan cepat. 

h. Key Partnerships 

1) Supplier bahan baku sabun cuci dan pewangi pakaian 

2) Supplier plastic laundry 

3) Service center mesin cuci, mesin pengering dan mesin-mesin lainnya 

i. Cost Structure 

1) Cost driven 

Biaya yang keluar tergantung dari biaya bahan baku seperti biaya sabun pencuci, 

pewangi pakaian dan plastic laundry 

2) Biaya tetap 

a) Biaya gaji tenaga kerja,  

b) Biaya sewa gedung outlet 

3) Biaya tidak tetap 

a) Biaya bahan baku sabun pencuci 

b) Biaya bahan baku pewangi pakaian 

c) Biaya plastic laundry 

d) Biaya gas 

Pengumpulan data dalam bentuk business model canvas dapat dilihat pada lampiran. 

 

5. ANALISIS SWOT 

Berdasarkan analisis terhadap kuisioner SWOT yang telah diisi oleh pemilik 

Laundry Spot Cleaner, maka dapat diperoleh analisis sebagai berikut: 

a. Kekuatan 

1) Value Preposition Laundry Spot Cleaner selaras dengan kebutuhan pelanggan. 

2) Ada sinergi yang kuat antara produk dengan layanan Laundry Spot Cleaner 

3) Revenue Stream yang terdiversifikasi dan berkelanjutan 

4) Cost Structure yang dapat diprediksi 

5) Cost Structure sesuai dengan model bisnis Laundry Spot Cleaner 

6) Operasional yang efisien. 

7) Sumber daya utama yang sulit ditiru pesaing 

8) Kebutuhan sumber daya dapat diprediksi 

9) Menjalankan aktivitas –aktivitas kunci dengan efisien berdasarkan SOP yang dibuat 

10) Kerjasama yang baik dengan mitra 

11) Merek yang kuat 

12) Saluran yang efektif, efisien dan terintegrasi. 

b. Kelemahan 

1) Biaya perpindahan pelanggan yang rendah 

2) Pendapatan diperoleh setelah mengeluarkan biaya terlebih dahulu 

3) Ketergantungan terhadap mitra utama seperti supplier bahan baku sabun, pewangi 

pakaian, dan plastik 

c. Peluang  

1) Melakukan penjualan produk mitra kunci seperti menjual pewangi pakaian. 

2) Melakukan perbaikan SOP terus menerus untuk meningkatkan efisiensi 
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3) Pertambahan jumlah penduduk Yogyakarta dari tahun ke tahun 

d. Ancaman  

1) Tergantung pada satu atau lebih arus pendapatan 

2) Dipengaruhi oleh harga BBM yang mempengaruhi biaya bahan baku methanol. 

Dimana biaya BBM merupakan factor luar yang tidak dapat dipengaruhi perusahaan. 

3) Pelanggan mudah untuk pindah ke pesaing. 

Kemudian dari analisis SWOT kemudian dibuatlah Business Model Canvas Laundry Spot 

Cleaner yang baru yang bisa dilihat pada lampiran 

 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan  

Laundry Spot Cleaner memerlukan beberapa perbaikan pada model bisnisnya yaitu: 

1) Key Activities 

Pada blok ini ditambahkan dengan menjaga hubungan baik dengan konsumen 

melalui aplikasi CRM, seperti pencatatan informasi konsumen dengan lebih baik dan 

terstruktur. 

2) Customer Relation  

Pada blok ini ditambahkan member card, untuk menjalin hubungan dengan 

konsumen 

3) Revenue Streams 

Laundry Spot Cleaner bisa menambah pemasukan dengan menjual pewangi pakaian 

milik supplier kepada konsumen.  

 

b. Saran  

1) Laundry Spot Cleaner harus mulai menghilangkan ketergantungan kepada pemilik, 

sehingga Laundry Spot Cleaner bisa berjalan meskipun tanpa pengawasan pemilik 

secara ketat. 

2) Laundry Spot Cleaner sebaiknya menghilangkan ketergantungan terhadap supplier, 

dengan cara mencari alternative supplier yang baru atau menjalin kerjasama yang 

baik dengan supplier yang ada. 
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Abstrak  

Masuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) membuat pemerintah Indonesia terus 

mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Program UMKM dinilai sebagai cara paling 

efektif untuk mengurangi tingkat penggangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita. 

ABC Footwear merupakan salah satu brand lokal asal Kota Bandung ini dinilai masih kurang 

memperhatikan bauran pemasaran serta masih menggunakan taksiran secara intuitif dalam 

penentuan harganya sehingga perlu menggunakan metode IPM (Importance Performance 

Matrix) dan TPP (Target Profit Pricing). Metode IPM digunakan untuk menentukan prioritas 

perbaikan dilihat berdasarkan bauran pemasaran serta Metode TPP digunakan untuk 

menentukan harga berdasarkan pokok penjualan yang dihasilkan. Adapun hasil dari IPM 

harus diperbaiki yaitu mengenai aspek harga (price), sedangkan hasil dari metode TPP yaitu 

perusahaan mayoritas masih memiliki harga jual yang lebih rendah berdasarkan margin 

20%,25%, dan 30%. 

 

Kata kunci: ABC Footwear, Bauran Pemasaran, IPM, dan TPP 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Masuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) membuat pemerintah Indonesia terus 

mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Besarnya persaingan antara individu di 

Indonesia dan ASEAN membuat kekhawatiran pemerintah dalam hal lapangan pekerjaan 

yang semakin terbatas, hal ini menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia. Kota Bandung 

merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki sektor rekreasi, fashion, dan 

kuliner yang bervariatif. Rata-rata peningkatan jumlah wisatawan yang masuk ke Kota 

Bandung setiap tahunnya sebesar 5% tahun 2010-2014 (PPID Kota Bandung, 2016) 

berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap masing-masing sektor tersebut. 

Berkembangnya sektor fashion tersebut selain meningkatkan permintaan juga 

meningkatkan pesaing baru yang bergerak di bidang yang sama. Persaingan antar produsen 

baik dari segi harga jual, desain sepatu, maupun strategi pemasaran sering terjadi.  

Salah satu brand lokal fashion asal Kota Bandung yaitu ABC Footwear. ABC 

Footwear merupakan produsen home industry sepatu kulit yang berkualitas tinggi dengan 

harga yang terjangkau. Saat ini pihak perusahaan kurang memperhatikan beberapa 

komponen dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perusahaan serta penentuan harga 

jual produk yang masih berbasis intuisi sehingga perusahaan membutuhkan strategi 

pemasaran yang terintegrasi serta harga jual produk yang tepat untuk dapat tetap bertahan 

dan bersaing di masa yang akan datang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

ABC Footwear adalah produsen home industry sepatu kulit di Kota Bandung. 

Sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas membuat beberapa faktor penting dalam 

perusahaan kurang diperhatikan, antara lain strategi pemasaran dan perhitungan harga jual 

produk. Dalam menentukan harga jual produk, perusahaan hanya memperkirakan secara 

mailto:ratnapuspitaningsih5@gmail.com
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kasar terhadap komponen-komponen utama saja. Salah satu cara penanganan dari masalah 

ini adalah dengan pendekatan akuntansi biaya yang meninjau berbagai aspek secara detail, 

mulai dari biaya utama, biaya overhead, dan biaya komersial. Penggunaan metode yang 

tepat dalam perhitungan biaya, perusahaan akan mampu menetapkan harga yang sesuai 

dengan margin yang diharapkannya.  

Metode yang tepat dalam menangulangi masalah ini adalah dengan menggunakan 

metode pendekatan konsumen dengan menilai tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 

konsumen. Setelah menghitung tingkat kepuasan dan kepentingan dilakukan pengolahan 

data dengan Metode Importance Performance Matrix (IPM). Penggunaan metode ini 

cukup untuk menjadi acuan dasar dalam menilai sejauh mana peningkatan kualitas 

perusahaan dalam memasarkan produknya ditinjau dari marketing mix 7P.  

Perhitungan harga jual produk yang tepat mutlak diperlukan, penggunaan Metode 

Target Profit Pricing (TPP) merupakan salah satu metode yang orientasinya pada 

keuntungan yang terperinci dan pada proses perhitungannya relatif mudah sehingga 

penggunaan metode ini dirasa cukup mudah diterapkan oleh perusahaan. Pada proses 

penentuan jumlah batch produksi dengan menggunakan metode break event point, 

penggunaan dua metode ini sangat sesuai pada penentuan margin yang hendak dituju dan 

jumlah batch yang sesuai, karena perusahaan memproduksi sepatunya dengan sistem make 

to stock maka diharapkan akan mempermudah perusahaan dalam memperkirakan harga 

pokok produk yang sesuai dengan batch produksi yang telah ditentukan dari setiap jenis 

model yang diproduksinya. 

 

2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 
Pada tahap ini di identifikasi terlebih dahulu komponen yang hendak diteliti. Objek 

yang diteliti adalah bauran pemasaran (marketing mix) produk sepatu kulit yang diproduksi 

oleh perusahaan ABC Footwear. Menurut Hurriyati (2010), bauran pemasaran mencakup 

5P yaitu produk yang dihasilkan (product), promosi yang dilakukan (promotion), 

penentuan tempat berjualan (place), lingkungan fisik yang ada (physical evidence), dan 

identifikasi harga jual produk (price). Penelitian ini tidak membahas secara mendalam 

mengenai identifikasi sumber daya manusia yang ada dan identifikasi segala proses dari 

bahan baku hingga barang jadi beserta proses penjualan yang selama ini berlangsung. 

Peninjauan bauran pemasaran menggunakan Metode Importance Performance Matrix 

(Tjiptono, 2005) untuk meninjau sejauh mana peningkatan kualitas perusahaan dalam 

memasarkan produknya. 

Selain uraian diatas, kondisi aktual perusahaan masih menerapkan perhitungan harga 

jual produk yang dihitung secara kasar terhadap komponen-komponen utama saja sehingga 

diperlukan proses penentuan harga jual produk berdasarkan harga pokok produksi dengan 

menggunakan akuntansi biaya. Hal tersebut mengakibatkan margin laba atau keuntungan 

yang didapatkan perusahaan tidak memiliki perhitungan yang jelas.  Menurut Kotler 

(1997), ada beberapa metode dalam menentukan suatu keputusan harga, dimana harga 

tersebut berada diantara suatu titik maksimal (tertinggi) untuk mendapatkan laba dan suatu 

titik minimal (terendah) untuk menarik permintaan. Dari masing-masing penetapan harga 

akan menghasilkan suatu harga tertentu, yang diantaranya adalah: 

1. Penetapan harga markup (Markup pricing). 

2. Penetapan harga berdasarkan sasaran laba/pengembalian (Target pricing). 

3. Penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan (Perceived-value pricing). 

4. Penetapan harga berdasarkan nilai (Value pricing). 

5. Penetapan harga sesuai harga berlaku (Going-rate pricing). 

6. Penetapan harga penawaran tertutup. 
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Metode yang sesuai dengan permasalahan tersebut yaitu Metode Target Profit 

Pricing dan analisa break even point. Metode target profit pricing ini cocok dengan 

perusahaan yang memproduksi produknya secara make to stock sehingga perusahaan dapat 

menentukan target penjualan sesuai dengan margin yang diinginkan. Selain itu analisa 

break even point digunakan untuk dapat mengetahui pada titik penjualan mana perusahaan 

mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hasil Metode Importance Performance Matrix dan 

Metode Target Profit Pricing akan didapatkan usulan strategi pemasaran untuk masa yang 

akan datang. 

 

3. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1. Identifikasi Atribut Penelitian  

Proses identifikasi atribut melibatkan 5P yaitu Product (Produk), Promotion 

(Promosi), Place (Tempat Penjualan), dan Physical Evidance (Lingkungan Fisik) dan 

Price (Harga). Identifikasi atribut penelitian bisa dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Identifikasi Atribut Penelitian 

Variabel Elemen 
No. 

Atribut 
Atribut 

Bauran 

Pemasaran 

(5P) 

Aspek Produk 

(Product) 

1 Kemudahan dalam menggunakan sepatu 

2 Desain sepatu 

3 Model sepatu 

4 Ketahanan sepatu 

5 Kenyamanan sepatu 

6 Kesesuaian jenis barang yang dijual dan yang diinformasikan 

7 Jaminan kualitas barang yang dijual 

Aspek Promosi 

(Promotion) 

8 Daya tarik media promosi yang digunakan perusahaan 

9 Konten promosi yang dilakukan 

10 Penggunaan jasa pelayanan iklan 

11 Kesesuaian pelaksanaan promosi yang dijanjikan 

12 Kemudahan membaca informasi dari konten promosi 

Aspek Lokasi 

(Place) 

13 Lokasi yang strategis 

14 Kemudahan dalam akses menuju outlet 

Aspek 

Lingkungan 

Fisik (Physical 

Evidence) 

15 Pengemasan produk 

16 Daya tarik desain interior outlet 

17 Kebersihan ruangan outlet 

18 Kerapihan ruangan outlet 

Aspek Harga 

(Price) 

19 Kesesuaian harga dengan kualitas barang 

20 Kesesuaian harga produk yang dijual dengan harga yang diinformasikan 

21 Rentang harga produk 

 

3.2. Penempatan Posisi Atribut dengan Menggunakan Metode Importance Performance 

Matrixi (IPM) 

Penempatan posisi masing-masing atribut dimasukkan kedalam grafik IPM 

menggunakan SPSS 17 for windows. Adapun grafik posisi masing-masing atribut dengan 

metode IPM dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan grafik IPM tersebut, didapatkan 

rekapitulasi hasil dari masing-masing kuadran adalah sebagai berikut: 

1. Kuadran 1 

Atribut yang berada di kuadran 1 yaitu Kesesuaian harga dengan kualitas barang 

(A19), Kesesuaian harga produk yang dijual dengan harga yang diinformasikan (A20), 

dan Rentang harga produk (A21). 

2. Kuadran 2 

Atribut yang berada di kuadra 2 yaitu Kemudahan dalam menggunakan sepatu (A1), 

Desain sepatu (A2), Model sepatu (A3), Ketahanan sepatu (A4), Kenyamanan sepatu 
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(A5), Kesesuaian jenis barang yang dijual dan yang diinformasikan (A6), dan Jaminan 

kualitas barang yang dijual (A7). 

3. Kuadran 3 

Atribut yang berada di kuadran 3 yaitu Daya tarik media promosi yang digunakan 

perusahaan (A8), Konten promosi yang dilakukan (A9), Kesesuaian pelaksanaan 

promosi yang dijanjikan (A11), Lokasi yang strategis (A13), dan Kemudahan dalam 

akses menuju outlet (A14). 

4. Kuadran 4 

Atribut yang berada di kuadran 4 yaitu Penggunaan jasa pelayanan iklan (A10), 

Kemudahan membaca informasi dari konten promosi (A12), Pengemasan produk 

(A15), Daya tarik desain interior outlet (A16), Kebersihan ruangan outlet (A17), dan 

Kerapihan ruangan outlet (A18). 

Kuadran 1

Kuadran 3

Kuadran 2

Kuadran 4

Mean = 2,92

Mean = 3,08

 
Gambar 1. Grafik IPM 

 

3.3. Identifikasi Harga Produk ABC Footwear 

Proses identifikasi harga produk ABC Footwear meliputi range harga dari produk 

ABC Footwear yang dijual baik secara online maupun offline. Range harga produk ABC 

Footwear tersebut berada diantara Rp 310.000,- sampai dengan Rp 560.000.-. Hanya 4 

Produk yang diteliti dengan jumlah lot produksi terbanyak perbulannya yaitu sebanyak 150 

unit perbulan yaitu Produk AD, Produk LC, Produk SL, dan Produk HD. Harga untuk 

keempat produk tersebut yaitu Rp 440.000, Rp 410.000, Rp 295.000, dan Rp 310.000. 

 

3.4. Perhitungan Harga Jual yang Dilakukan Perusahaan  

Perhitungan harga jual produk yang dilakukan oleh ABC Footwear terdiri dari 

komponen biaya bahan baku, biaya pekerja (dilihat dari persentase harga jual produk), dan 

biaya overhead. Penentuan harga jual yaitu dua kali lipat dari biaya keseluruhan. 

Rekapitulasi perhitungan harga jual perusahaan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Harga Jual Perusahaan 

No. Nama Produk 
Biaya Bahan 

Baku (Rp) 

Biaya Pekerja 

(Rp) 

Biaya Overhead 

(Rp) 
Harga Jual (Rp) 

1 AD 174.200 44.000 1.800 440.000 

2 LC 162.200 41.000 1.800 410.000 

3 SL 116.200 29.500 1.800 295.000 

4 HD 122.200 31.000 1.800 310.000 
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3.5. Perhitungan Harga Pokok Produk (HPP) 

Harga pokok produk (Carter, 2009) disusun berdasarkan keseluruhan biaya yang ada 

selama proses produksi hingga produk terjual kepada konsumen. Pengolahan data terbagi 

menjadi 3 jenis biaya yaitu biaya utama (bahan baku dan pekerja), biaya overhead, dan 

biaya komersial (pemasaran dan administratif). Total biaya produksi perbulan dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Total Biaya Produksi Perbulan 

Jenis Biaya 
Nama 

Biaya 
Produk AD Produk LC Produk SL Produk HD 

Biaya 

Utama 

Bahan Baku 

Langsung 
Rp 26,880,000 Rp 25,155,000 Rp 18,180,000 Rp 19,080,000 

Tenaga 

Kerja 

Langsung 

Rp 16,923,077 Rp 19,230,769 Rp 15,384,615 Rp 15,384,615 

Biaya 

Overhead 

Bahan Baku 

Tidak 

Langsung 

Rp 135,000 Rp 135,000 Rp 135,000 Rp 135,000 

Tenaga 

Kerja Tidak 

Langsung 

Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 

Biaya Tidak 

Langsung 

Lainnya 

Rp 528,750 Rp 528,750 Rp 528,750 Rp 528,750 

Rp 45,200 Rp 45,200 Rp 51,200 Rp 54,200 

Biaya 

Komersil 

Biaya 

Pemasaran 
Rp 1,230,000 Rp 1,230,000 Rp 1,230,000 Rp 1,230,000 

Biaya 

Administrasi 
Rp 521,250 Rp 521,250 Rp 521,250 Rp 521,250 

Total Biaya Keseluruhan Rp 47,463,277 Rp 48,045,969 Rp 37,230,815 Rp 38,133,815 

 

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan harga pokok produk menurut Kotler (1997) 

dapat dicari dengan menggunakan rumus 1 (ukuran lot produksi sebesar 150 pasang per 

bulan untuk masing-masing produk). 

Harga Pokok Produk (HPP) = 
                     

            
 (1) 

 

Perhitungan HPP untuk masing-masing produk adalah sebagai berikut: 

HPP Produk AD = 
           

   
= Rp 316.422,- 

HPP Produk AD = 
            

   
= Rp 320.306,- 

HPP Produk AD = 
           

   
= Rp 248.205,- 

HPP Produk AD = 
           

   
= Rp 254.225,- 

 

3.6. Penentuan Harga Jual dengan Menggunakan Metode Target Profit Pricing 

Penggunaan metode Target Profit Pricing merupakan salah satu metode penentuan 

harga jual yang berorientasikan profit. Pengolahan data terbagi menjadi 3 jenis biaya yaitu 

biaya utama (bahan baku dan pekerja), biaya overhead, dan biaya komersial (pemasaran 

dan administratif). Menurut Kotler (1997), penentuan harga jual produk per unit dapat 

menggunakan rumus 2. Rekapitulasi harga jual produk per pasang untuk masing-masing 

target profit 20%, 25%, dan 30% dapat dilihat pada Tabel 4. 

Harga Jual Produk / unit  = 
           

              
      (2) 
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Tabel 4. Rekapitulasi Harga Jual Produk Berdasarkan Target Profit yang Diinginkan 

No. 
Nama 

Produk 

Harga Jual Produk dengan 

Keuntungan 20%  

(per pasang) 

Harga Jual Produk dengan 

Keuntungan 25%   

(per pasang) 

Harga Jual Produk dengan 

Keuntungan 30%   

(per pasang) 

1 AD Rp 395.000 Rp 420.000 Rp 450.000 

2 LC Rp 400.000 Rp 425.000 Rp 455.000 

3 SL Rp 310.000 Rp 330.000 Rp 335.000 

4 HD Rp 315.000 Rp 335.000 Rp 360.000 

 

3.7. Perhitungan Break Even Point 

Perhitungan break even poin merupakan hal yang penting bagi perusahaan agar 

perusahaan mampu mengetahui pada tingkat penjualan ke berapa perusahaan mampu 

menerima keuntungan dari hasil penjualan. Menurut Kotler (1997), perhitungan titik impas 

dapat menggunakan rumus 3. 

Titik Impas Produk = 
               

                                               
  (3) 

 

Berdasarkan rumus tersebut, total biaya tetap didapatkan dari hasil penjumlahan total 

biaya overhead beserta biaya komersil sedangkan total biaya berubah persatuan didapatkan 

dari hasil biaya utama. Rekapitulasi perhitungan break even point untuk masing-masing 

keuntungan yang diinginkan dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Break Even Point Berdasarkan Target Profit yang Diinginkan 

No. 
Nama 

Produk 

Total Biaya 

Berubah 

Persatuan 

Total Biaya 

Tetap 

Break Even Point 

dengan 

Keuntungan 20% 

(pasang) 

Break Even Point 

dengan 

Keuntungan 25% 

(pasang) 

Break Even Point 

dengan 

Keuntungan 30% 

(pasang) 

1 AD Rp 292.021 Rp 3.660.200 38 29 24 

2 LC Rp 295.905 Rp 3.660.200 37 30 24 

3 SL Rp 223.764 Rp 3.666.200 46 37 33 

4 HD Rp 229.764 Rp 3.666.200 43 35 30 

 

4. ANALISIS 

4.1. Analisis Importance Performance Matrix (IPM) 

Analisis Importance Performance Matrix (IPM) ini memiliki 4 kuadran yaitu 

kuadran 1 (Concentrate Here), kuadran 2 (Keep Up The Good Work), kuadran 3 (Low 

Priority), dan kuadran 4 (Possible Overkill). Adapun penjabaran 4 kuadran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuadran 1 

Atribut yang berada di kuadran 1 yaitu Kesesuaian harga dengan kualitas barang 

(A19), Kesesuaian harga produk yang dijual dengan harga yang diinformasikan (A20), 

dan Rentang harga produk (A21). Atribut penelitian yang terdapat di kuadran 1 

meliputi keseluruhan Aspek Harga (Price) dengan tingkat kepentingan yang tinggi bagi 

konsumen tetapi secara aktual kinerja dari masing-masing atribut ini masih belum 

memuaskan konsumen sehingga diperlukan strategi perbaikan. 

2. Kuadran 2 

Atribut yang berada di kuadra 2 yaitu Kemudahan dalam menggunakan sepatu (A1), 

Desain sepatu (A2), Model sepatu (A3), Ketahanan sepatu (A4), Kenyamanan sepatu 

(A5), Kesesuaian jenis barang yang dijual dan yang diinformasikan (A6), dan Jaminan 

kualitas barang yang dijual (A7). Atribut yang terdapat di kuadran 2 meliputi 

keseluruhan Aspek Produk (Product). Konsumen menganggap atribut-atribut ini sangat 
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penting dan sesuai dengan kondisi aktual perusahaan sehingga atribut tersebut 

dianggap puas dan penting untuk dipertahankan. 

3. Kuadran 3 

Atribut yang berada di kuadran 3 yaitu Daya tarik media promosi yang digunakan 

perusahaan (A8), Konten promosi yang dilakukan (A9), Kesesuaian pelaksanaan 

promosi yang dijanjikan (A11), Lokasi yang strategis (A13), dan Kemudahan dalam 

akses menuju outlet (A14). Atribut yang terdapat di kuadran 3 meliputi Aspek Promosi 

(Promotion) dan Aspek Lokasi (Place). Konsumen menganggap atribut-atribut tersebut 

kurang penting dan kondisi aktualnya pun dirasa kurang baik. Perusahaan sebaikanya 

mempertimbangkan kembali karena atribut-atribut tersebut memiliki pengaruh yang 

relative kecil manfaatnya bagi konsumen. 

4. Kuadran 4 

Atribut yang berada di kuadran 4 yaitu Penggunaan jasa pelayanan iklan 

(A10),Kemudahan membaca informasi dari konten promosi (A12), Pengemasan 

produk (A15), Daya tarik desain interior outlet (A16), Kebersihan ruangan outlet 

(A17), dan Kerapihan ruangan outlet (A18). Atribut yang terdapat di kuadran 4 

meliputi Aspek Promosi (Promotion) dan Aspek Lingkungan Fisik (Physical 

Evidence). Konsumen menganggap atribut tersebut tidak penting namun merasa cukup 

puas sehingga atribut-atribut tersebut bisa dikurangi. 

 

Usulan perbaikan berdasarkan metode Importance Performance Matrix (IPM) ini 

hanya berfokus pada kuadran 1. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki atribut-atribut 

yang dirasa kurang dan penting oleh konsumen sehingga atribut-atribut tersebut menjadi 

prioritas utama untuk dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Atribut yang menjadi 

prioritas utama yaitu atribut dari aspek harga (price) sehingga keseluruhan aspek harga 

diberikan usulan perbaikan kualitas. 

 

4.2. Analisis Perbandingan Harga Jual Produk Perusahaan eengan Harga Jual 

Produk Target Profit Pricing (TPP) 

Analisis perbandingan harga jual ini akan membandingkan harga jual produk yang 

dilakukan perusahaan dengan harga jual produk yang dihitung dengan metode target profit 

pricing. Perbandingan harga jual perusahaan dengan metode target profit pricing yang ada 

tersebut mayoritas masih memiliki harga yang lebih mahal dari harga jual perusahaan. 

Perbandingan harga jual perusahaan dan Metode Target Profit Pricing (TPP) dapat dilihat 

pada Tabel 6. 
                

Tabel 6. Perbandingan Harga Jual Perusahaan dan Metode TPP 

No 
Nama 

Produk 

Harga Jual 

Perusahaan 

Harga Jual Metode TPP 

20% 25% 30% 

1 AD Rp 440.000 Rp 395.000 Rp 420.000 Rp 450.000 

2 LC Rp 410.000 Rp 400.000 Rp 425.000 Rp 455.000 

3 SL Rp 295.000 Rp 310.000 Rp 330.000 Rp 335.000 

4 HD Rp 310.000 Rp 315.000 Rp 335.000 Rp 360.000 

Keterangan: - Kuning:  Harga jual TPP lebih murah dari harga jual perusahaan. 

 - Merah: Harga jual TPP lebih mahal dari harga jual perusahaan. 

 

4.3. Analisis Break Even Point 

Analisis break even point ini akan membahas mengenai titik impas ke 4 produk yang 

diteliti. Kondisi aktual perusahaan hanya memperkirakan titik impas produk pada intuisi 
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semata. Ke 4 produk ini memiliki jumlah lot produksi yang sama setiap bulanya sebesar 

150 Pcs, dan ke 4 produk ini merupakan produk best seller. Setelah dilakukanya 

perhitungan harga jual yang baru dengan penggunaan metode target profit pricing, 

perhitugan break even point diharapkan dapat memberi informasi secara lebih akurat 

mengenai titik impas pada ke 4 produk yang dijual. Berdasarkan Tabel 5, perusahaan dapat 

mengetahui nilai titik impas untuk masing-masing produk dan margin profit yang 

diinginkan.  

 

4.4. Usulan Strategi Pemasaran 

Usulan strategi pemasaran hanya berdasarkan kuadran 1 pada metode Importance 

Performance Matrix (IPM) dan Metode Target Profit Pricing. Hal tersebut dilakukan oleh 

perusahaan agar strategi berfokus pada kuadran yang perlu perbaikan kualitas di masa yang 

akan datang. Berdasarkan metode IPM dan TPP memperlihatkan aspek harga (price) yang 

menjadi fokus perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga aspek yang lain 

tidak diberikan usulan strategi pemasaran. Usulan strategi pemasaran dengan Metode IPM 

dan TPP dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Usulan Strategi Pemasaran dengan Metode IPM dan Metode TPP 

Bauran 

Pemasaran 

Metode IPM Usulan Strategi 

Pemasaran dengan 

Metode IPM 

Metode TPP 

Usulan  Strategi 

Pemasaran dengan 

Metode TPP 
No. Atribut Atribut  

Aspek 

Harga 

(Price) 

19 

Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas barang 

Memberikan harga jual 

yang sesuai dengan 

target konsumen yang 

dituju (target konsumen 

menentukan kualitas 

produk yang diberikan) 

Berdasarkan hasil 

perhitungan 

penetapan harga 

jual dengan metode 

TPP (margin profit 

20%, 25%, dan 

30%)  didapatkan 

mayoritas 

perusahaan 

menetapkan harga 

jual produk 

dibawah harga jual 

berdasarkan 

margin yang sudah 

ditentukan 

Penentuan harga jual 

produk disesuaikan 

dengan harga pokok 

produksi (tidak 

berdasarkan intuisi) 

20 

Kesesuaian 

harga produk 

yang dijual 

dengan harga 

yang 

diinformasikan 

Membuat Standard 

Operating Procedure 

(SOP) untuk jalur 

komunikasi penentuan 

harga jual produk  

Penentuan harga jual 

produk bisa 

disesuaikan dengan 

margin profit yang 

diinginkan  

21 
Rentang harga 

produk 

Membuat range harga 

jual  produk dengan 

melihat harga pokok 

produksi untuk masing-

masing produk 

Meningkatkan lot 

produksi sehingga 

dapat meminimisasi 

biaya produksi yang 

akan meningkatkan 

margin profit 

Keterangan:  warna biru menandakan bahwa usulan strategi tersebut memiliki kesamaan 

 

Berdasarkan tabel di atas, ususlan strategi pemasaran secara keseluruhan untuk dapat 

memperbaiki kualitas perusahaan di masa yang akan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan harga jual yang sesuai dengan target konsumen yang dituju (target 

konsumen menentukan kualitas produk yang diberikan). 

2. Membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk jalur komunikasi penentuan 

harga jual produk. 

3. Penentuan harga jual produk disesuaikan dengan harga pokok produksi (tidak 

berdasarkan intuisi). 

4. Penentuan harga jual produk bisa disesuaikan dengan margin profit yang diinginkan. 

5. Meningkatkan lot produksi sehingga dapat meminimisasi biaya produksi yang akan 

meningkatkan margin profit. 
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5. KESIMPULAN 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat 3 atribut yang berada di kuadran 1 (Consentrate Here) dalam metode 

Importance Performance Matrix (IPM) yaitu Kesesuaian harga dengan kualitas barang 

(A19), Kesesuaian harga produk yang dijual dengan harga yang diinformasikan (A20), 

dan Rentang harga produk (A21). Atribut-atribut tersebut harus diperbaiki di masa 

yang akan datang karena memiliki tingkat kepentingan yang tinggi menurut konsumen 

tetapi merasa tidak puas dengan yang diberikan oleh perusahaan. 
2. Saat ini perusahaan masih menentukan harga jual produk berdasarkan intuisi sehingga dapat 

mengakibatkan margin profit yang tidak menentu. Metode Target Profit Pricing digunakan 

untuk menentukan harga jual produk berdasarkan margin profit yang diinginkan oleh 

perusahaan. Margin profit sebesar 20%, 25%, dan 30% memberikan harga jual produk 

mayoritas diatas harga jual produk yang dilakukan saat ini.   

3. Usulan strategi pemasaran berdasarkan metode IPM dan metode TPP yaitu 

memberikan harga jual yang sesuai dengan target konsumen, membuat SOP untuk jalur 

komunikasi penentuan harga produk, menentukan harga jual produk sesuai dengan 

harga pokok produksi, menentukan harga jual produk yang disesuaikan dengan margin 

yang diinginkan, serta meningkatkan lot produksi untuk dapat meminimisasi biaya 

produksi. 
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Abstrak  

Indonesia adalah negara dengan persentase jumlah penduduk muslim terbesar di dunia 

merupakan potensi pasar bagi industri halal. Pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) memang sudah melakukan sertifikasi halal untuk bahan baku produk, produk setengah 

jadi, maupun produk  jadi. Akan tetapi kehalalan suatu produk tidak hanya ditinjau dari 

bagaimana produk tersebut diproduksi, namun juga harus dilihat dari bagaimana produk itu 

diproses, termasuk dalam hal ini proses penanganan arus bahan/produk tersebut seperti 

pengangkutan, penyimpanan, dan sebagainya. Halal tidak hanya menyangkut kandungan 

produk, tetapi juga berhubungan dengan sistem logistik halal dan halal supply chain.  Logistik 

halal adalah suatu sistem logistik yang berdasarkan pada pemisahan (segregation) antara 

produk halal dengan non halal. Tujuan dari pemisahan antara produk halal dengan non halal 

adalah untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap barang-barang, menghindari 

kesalahan dalam penanganan barang, dan memastikan konsistensi penanganan halal 

sebagaimana diharapkan oleh kaum muslim. Negara yang telah memiliki standar logistik halal 

adalah Malaysia. Uni Emirat Arab (UEA) sedang mengembangkan sebuah standar baru untuk 

logistik halal. Indonesia perlu mengembangkan rantai pasok (supply chain) halal guna 

meningkatkan daya saing produk secara global, termasuk dalam menghadapi persaingan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di samping kehalalan produk, pengembangan logistik 

halal mencakup pula kebijakan, infrastruktur, fasilitas, dan kelembagaan. Selain itu, 

diperlukan juga kompetensi sumber daya manusia dalam setiap proses dan teknologi informasi 

untuk pemantauan kehalalan dalam aliran produk. Makalah ini membahas definisi, manfaat, 

faktor-faktor yang mempengaruhi, prospek, penerapan, dan permasalahan serta tantangan 

yang dihadapi, serta peran pemerintah dalam implementasi logistik halal. Tujuan penulisan 

untuk mengetahui pentingnya logistik halal di Indonesia. Adapun metode penelitian yang 

dipakai dalam penulisan adalah studi literatur. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa logistik halal penting diterapkan di Indonesia dan sudah saatnya Indonesia 

mengembangkan standar logistik halal. Peranan pemerintah untuk mendorong dan 

memfasilitasi implementasi logistik halal sangat diperlukan. Peneliti dan akademisi sudah 

saatnya melakukan riset-riset di bidang logistik halal. 

 

Kata kunci: Halal, logistik, supply chain 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian logistik halal 

Jaafar et al. (2013) mendefinisikan logistik halal sebagai penerapan prinsip-prinsip 

halalan toyyiban sepanjang kegiatan supply chain, semua kegiatan mulai dari sumber 

pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan, dan distribusi harus 

mematuhi konsep halalan toyyiban. Ini berarti bahwa produk halal tidak boleh bercampur 

dengan produk non-halal dalam seluruh aktifitas logistik untuk memastikan bahwa status 

halal suatu produk bisa terawat.  

Menurut Jaafar et al. (2016), penanganan makanan sepanjang proses logistik dan 

supply chain adalah penting, sebab produksi makanan yang halalan tayyiban akan menjadi 

tidak berarti jika kehalalan dan kebersihan makanan tidak diurus sepanjang proses 

pengiriman dari sumber pasokan sampai ke konsumen akhir. Status produk tayyiban 

halalan hanya dapat dicapai jika semua kemungkinan kontaminasi haram dan produk 

berbahaya bisa dihindari tidak hanya dalam produksi namun juga selama proses rantai 

pasokan. Proses halal harus dilihat dari perspektif supply chain karena produk halal hanya 
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bisa diproduksi ketika seluruh kegiatan sepanjang proses rantai pasokan berdasarkan 

ketentuan dalam Islam, tidak hanya pada produksi. 

Memisahkan produk halal dan produk non halal merupakan salah satu prinsip dalam 

logistik halal, tujuannya adalah untuk (Tieman et al., 2012): 

a. Menghindarkan kontaminasi 

b. Menghindarkan kesalahan 

c. Menjamin harapan pelanggan muslim  

Alhafidz  (2016) menyebutkan, membahas tentang produk halal harusnya melingkupi 

keseluruhan proses produksi dari awal hingga sampai ke konsumen akhir. Dalam hal ini 

juga meliputi proses logistik atau tracking. Menurut Vanany (2017), untuk memastikan 

dan menjamin kehalalan produk makanan dalam supply chain-nya diperlukan traceability 

system. Traceability system adalah sistem penelusuran yang populer digunakan oleh para 

pelaku usaha dan industri makanan untuk memastikan bahwa produk makanannya aman 

(food safety). Selanjutnya Yacoob et al. (2016) menjelaskan, teknologi dalam transportasi 

halal sangat penting untuk kontrol halal terutama pada lokasi, pelacakan, identifikasi 

barang dan komunikasi data. Faktor-faktor risiko traceability produk makanan 

berkontribusi terhadap risiko kontaminasi produk makanan selama transportasi.  

 

1.2. Tujuan logistik halal 

Talib dan Hamid (2014) mengatakan, tujuan logistik adalah untuk memastikan 

pelanggan dapat menikmati, menggunakan atau mengkonsumsi produk pada waktu yang 

tepat, jumlah yang tepat, deskripsi yang tepat, dan dalam kondisi baik. Oleh karena itu, 

manajemen logistik melibatkan serangkaian kegiatan, yaitu: transportasi, penyimpanan dan 

pergudangan, manajemen persediaan, manajemen material, penjadwalan produk dan 

layanan pelanggan.  

Adapun tujuan logistik halal adalah untuk menjamin kehalalan produk sepanjang 

aliran dalam supply chain. Logistik halal ini berkembang karena tingkat kesadaran 

konsumen yang semakin tinggi, selain terhadap kehalalan produk juga kehalalan proses 

logistik atau supply chain (Setijadi, 2016). 

 

1.3. Manfaat logistik halal 

Salah satu manfaat dari logistik halal adalah keberhasilan suatu industri halal, bahwa 

keberhasilan industri halal bergantung pada kemampuan manajemen pelayanan logistik 

dalam menjamin integritas produk halal. Semua produk halal harus sesuai dengan hukum 

syariah yang menyatakan bahwa produk harus aman, tidak berbahaya dan sehat, dari asal 

sampai konsumsi akhir. Transportasi dan logistik adalah unsur utama yang menjamin 

produk halal tetap halal pada saat produk halal sampai ke konsumen. Prinsip dasar 

transportasi halal adalah untuk memastikan pemisahan fisik kargo halal dari kargo non-

halal dalam transportasi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kontaminasi silang, 

menghindari kemungkinan kesalahan, dan memastikan sistem transportasi memenuhi 

harapan dari berbagai konsumen muslim seluruh dunia (IHIAS dalam Ahmad dan Shariff, 

2016).  

 

1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi logistik halal 

Dalam implementasi logistik halal secara integrasi terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi, yakni sebagai berikut (Wiryono, 2015):  

a. sertifikasi 

b. standar halal  

c. halal traceability (kemampuan telusur) 
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d. halal dedicated assets  

e. kepercayaan di antara para anggota supply chain  

f. komitmen para anggota supply chain  

g. peran pemerintah dalam meningkatkan supply chain makanan halal secara integrasi 

 

2. PENGEMBANGAN LOGISTIK HALAL DI INDONESIA 

2.1. Logistik halal sebagai kebutuhan 

Talib dan Hamid (2014) menyebutkan, umat Islam harus mengikuti ajaran Islam dan 

prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) di setiap bagian kehidupan, di antaranya adalah 

dalam hal mengkonsumsi makanan. Syariah menunjukkan bahwa sangat penting bagi umat 

Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal (diizinkan) dan menghindari kegiatan 

yang menyebabkannya haram (dilarang). 

Dengan demikian, menurut Jaafar et al. (2016), untuk memastikan konsumen 

mendapatkan produk kehalalannya, produk halal harus dipisahkan dari haram dan produk 

berbahaya, sebab produk makanan halal bisa menjadi haram jika terkontaminasi dengan 

yang haram, dan bisa menjadi berbahaya bagi konsumen bila terkontaminasi dengan 

produk yang berbahaya. Ketika produk menjadi berbahaya, itu berarti tayyiban 

(kebersihan) tidak dapat dipertahankan. Pilihan lain untuk menjaga halalan dan tayyiban 

produk, perusahaan dapat memberikan fasilitas khusus untuk produk halal di seluruh 

proses supply chain.  

 

2.2 Prospek logistik halal di Indonesia 

Indonesia adalah negara dengan persentase jumlah penduduk muslim terbesar di 

dunia, sekitar 12,5% dari populasi dunia atau sebanyak 88% dari sekitar 250 juta penduduk 

Indonesia (Lawi, 2016). Hal ini akan meningkatkan kebutuhan pasar yang halal di 

Indonesia. Pasar tersebut tidak lagi hanya berbicara dalam konteks pangan, melainkan juga 

sebuah gaya hidup (www.halalmui.org). Menurut Antonius (2016), konsumen di dunia saat 

ini menginginkan kosmetik hingga produk farmasi yang bersertifikasi halal, bukan hanya 

makanan. Berdasarkan survei Thomson Reuters tahun 2015, permintaan terhadap 

makanan, kosmetik, farmasi terbilang sangat tinggi. Bahkan diprediksi tahun 2019 pasar 

makanan halal menjadi US$ 2,537 miliar, pasar kosmetik halal akan bernilai US$ 73 

miliar, dan kebutuhan farmasi halal sebesar US$ 103 miliar. Melihat fenomena seperti ini, 

sektor logistik dan supply chain produk tentu harus menerapkan pula aspek halal pada 

industrinya (www.halalmui.org).  

Pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang sudah melakukan 

sertifikasi halal untuk bahan baku produk, produk setengah jadi, maupun produk  jadi. 

Akan tetapi kehalalan suatu produk tidak hanya ditinjau dari bagaimana produk tersebut 

diproduksi, namun juga harus dilihat dari bagaimana produk itu diproses, termasuk dalam 

hal ini proses penanganan arus bahan/produk tersebut seperti pengangkutan, penyimpanan, 

dan sebagainya. Jadi, halal tidak hanya menyangkut kandungan produk, tetapi juga 

berhubungan dengan sistem logistik halal dan halal supply chain.   

 

2.3 Langkah awal penerapan logistik halal di Indonesia 

Jika melihat kondisi geografis Indonesia dan penyebaran penduduknya, halal hub 

port adalah salah satu fasilitas penting dalam implementasi halal supply chain di 

Indonesia. Halal hub port akan menjadikan proses-proses yang diperlukan dalam 

implementasi halal supply chain efektif dan efisien (Setijadi, 2016). Dalam rangka 

mewujudkan halal hub port tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2016 PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero)/IPC dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) telah 

http://www.halalmui.org/
http://www.halalmui.org/
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menandatangani MoU atau nota kesepahaman bersama tentang penyusunan kajian 

kerjasama pembangunan dan pengoperasian area logistik halal terintegrasi di kawasan 

JIEP. Kesepakatan ini bertujuan untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan internasional halal hub di kawasan JIEP. Halal hub merupakan daerah transit 

untuk produk-produk yang berasal dari negara-negara non-muslim, dengan tujuan ke 

negara-negara muslim seperti Indonesia (Lestari dan Hakim, 2016).  

PT Multi Terminal Indonesia yang sering disebut juga IPC logistik, merupakan anak 

perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (IPC). PT Multi Terminal Indonesia ini 

mengoperasikan Unit Halal Logistics & Cold Storage yang meliputi penanganan barang, 

penyimpanan, dan distribusi produk halal (www.ipclogistics.co.id). PT Multi Terminal 

Indonesia telah menggandeng LPPOM MUI dalam rangka penerapan pelabuhan halal atau 

halal hub port di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Kerjasama itu ditegaskan melalui 

penandatanganan nota kesepahaman kedua institusi (Hutauruk, 2016). 

Di sisi lain, PT Pos Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah 

(BUMN) juga mendukung pengembangan Gerakan Halal di Indonesia. Salah satu yang 

dilakukan adalah dengan menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi di bidang 

kehalalan. (Firmansyah, 2015). 

 

2.4 Logistik halal di negara lain 

 Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) adalah contoh negara-negara yang telah 

lebih dahulu menerapkan logistik halal. Malaysia sudah mempunyai Halal Industry 

Masterplan termasuk halal logistik di dalamnya, bahkan mencanangkan diri sebagai 

Premier Halal Hub in the World (Setijadi, 2016). Sementara itu, Otoritas Emirates untuk 

Standarisasi dan Metrologi (ESMA) dan Departemen Pembangunan Ekonomi di Dubai 

(DED) sedang mengembangkan sebuah standar logistik halal. Ke depan Dubai berharap 

dapat menjadi ibu kota ekonomi Islam dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran 

adanya ketentuan halal di kalangan pebisnis lokal, dan mendorong para produsen 

mendapatkan sertifikasi halal serta mempromosikan produk halalnya di pasar luar negeri 

(Afifon, 2015). 

 

2.5  Permasalahan dan Tantangan  

Impelementasi logistik halal di Indonesia menghadapi permasalahan-permasalahan, 

antara lain: 

a. Indonesia belum memiliki standar halal untuk urusan logistik ke tangan konsumen 

(www.gomuslim.co.id) 

b. Belum ada perusahaan supply chain di Indonesia yang memiliki lisensi halal (Alhafidz, 

2016). 

c. Belum banyak industri di Indonesia yang melirik kans bisnis dengan standarisasi halal 

ini (Antonius, 2016) 

d. Kepeloporan Malaysia dalam halal supply chain bisa menjadi ancaman bagi Indonesia, 

termasuk bagi industri makanan maupun perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik 

Indonesia (Setijadi, 2016) 

e. Belum tertatanya regulasi dan sistem jaminan halal dan belum adanya tool/perangkat 

lunak yang memastikan kehalalan (Vanany, 2017). 

Adapun tantangan yang dihadapi logistik halal di Indonesia, di antaranya adalah: 

a. Implementasi halal supply chain membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih 

panjang daripada produk halal. Halal supply chain harus dipahami oleh para pelaku 

dalam supply chain. Ketertinggalan pemahaman dan implementasi halal supply chain 

berpotensi melemahkan daya saing (Setijadi, 2016).  

http://www.ipclogistics.co.id/
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b. Menurut Simatupang (2016), tantangan lainnya adalah: pengembangan industri halal 

(seperti: operator halal park, produsen halal, pergudangan, dan teknologi), 

pengembangan bisnis jasa logistik halal, hambatan tarif dan non tarif, pengembangan 

ceruk pasar, kemampuan membayar dari pelanggan, dan pendidikan pelanggan. 

c. Kesulitan mengelola untuk memastikan halal dalam perspektif supply chain karena 

rantai makanan halalnya menjadi lebih panjang dan kompleks mulai dari produsen 

hingga konsumen (Vanany, 2017). 

Selain itu secara umum pelaku logistik, konsumen, dan pemerintah, akan 

menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan dalam memastikan pelaksanaan logistik 

halal, seperti (Jaafar et al. 2013): 

a. Tidak banyak pelaku industri yang benar-benar tertarik logistik halal karena terjadi 

tambahan biaya logistik.  

b. Sekitar 90 persen produk halal diproduksi di negara-negara non-muslim. Status halal 

dan logistik halal sebuah produk menjadi tidak pasti.  

c. Tidak banyak ahli logistik halal, oleh karena itu pelatihan logistik halal penting untuk 

karyawan yang terlibat dalam penanganan produk halal.  

d. Ketertelusuran produk halal dianggap penting dalam memastikan status produk halal 

selama proses logistik halal. 

 

2.6. Peranan pemerintah dalam logistik halal 

Untuk mendorong dan memfasilitasi implementasi halal supply chain di Indonesia, 

Setijadi (2016) berpendapat, perlu peranan kuat Pemerintah Indonesia, dalam hal ini 

termasuk menyiapkan fasilitas dan infrastruktur dalam implementasi logistik halal dan 

halal supply chain yakni mencakup pusat logistik, bandara pergudangan, terminal barang, 

pelabuhan, terminal barang, pergudangan dan sebagainya. Demikian juga menurut Zaroni 

(2016), pengembangan logistik halal di Indonesia perlu didorong dan diarahkan untuk 

pengelolaan logistik halal dalam sistem supply chain management yang terintegrasi. 

Menurutnya, cetak biru pengembangan logistik halal di Indonesia perlu segera disusun, 

sebagai rencana induk pengembangan logistik halal di Indonesia. Peta biru (blue map) 

sangat dibutuhkan untuk konsep supply chain industri produk halal di Indonesia 

(www.gomuslim.co.id). Di lain pihak, Hutauruk (2016) mengatakan, para pengusaha truk 

barang mengatakan, wacana pelaksanaan halal supply chain akan ideal dilakukan apabila 

pemerintah mempunyai komponen sertifikasi yang transparan dan jelas. 

 

3 SIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, logistik halal adalah penerapan prinsip-prinsip 

halalan toyyiban sepanjang kegiatan supply chain. Semua kegiatan mulai dari sumber 

pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan, dan distribusi harus 

mematuhi konsep halalan toyyiban. Tujuan logistik halal adalah untuk menjamin kehalalan 

produk sepanjang aliran dalam supply chain. Logistik halal ini berkembang karena tingkat 

kesadaran konsumen yang semakin tinggi, selain terhadap kehalalan produk juga kehalalan 

proses logistik dan supply chain. Salah satu manfaat logistik halal adalah keberhasilan 

suatu industri halal, bahwa keberhasilan industri halal bergantung pada kemampuan 

manajemen pelayanan logistik dalam menjamin integritas produk halal.  

Sebagai negara dengan persentase jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, 

Indonesia merupakan potensi pasar bagi industri halal. Logistik halal penting diterapkan di 

Indonesia dan sudah saatnya Indonesia mengembangkan standar logistik halal dalam 

sistem logistik nasional. Peranan kuat pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi 

implementasi logistik halal sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan dan 

http://www.gomuslim.co.id/
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tantangan. Seiring dengan hal tersebut, peneliti dan akademisi sudah saatnya melakukan 

riset-riset di bidang logistik halal. 
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Abstrak 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu masalah penting dalam proses 

operasional, baik disektor traditional maupun modern. Pencegahan kecelakaan kerja dapat 

dilakukan dengan mengetahui risiko yang ada, salah satunya melalui metode hazard 

identification, Risk Assesment, and Risk Control (HIRARC). Proses pembuatan batik tulis 

adalah proses yang membutuhkan tehnik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh segala sesuatu proses pembuatanya dikerjakan manual dengan menggunakan 

tangan terampil manusia (ditulis) tanpa menggunakan mesin, karena tehnis segala sesuatunya 

secara manual maka tingginya faktor kelelahan sangat besar. Kondisi ini dapat mempengaruhi 

produktivitas pembatik. Dalam industri batik, para pembatik menggunakan bahan beracun dan 

posisi duduk dalam membatik pada lingkungan yang tidak ergonomis dengan faktor 

kenyamanan mereka. Selain itu, mereka juga tidak merawat lingkungan dan tidak 

menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Pembatik di UKM batik tulis Giriloyo belum 

sepenuhnya menyadari pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di wilayah kerja mereka. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keselamatan kerja yang dampaknya 

tidak langsung terjadi tapi akan berakibat jangka waktu yang lama. Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab sumber potensi bahaya antara lain : lingkungan 

pembatik yang tidak aman, pewarna yang mengandung zat berbahaya, tempat dan cara duduk 

pembatik yang tidak ergonomis. Saran untuk pembatik diharapkan segera mewajibkan 

menggunakan APD, dan mengambil tindakan pengendalian terhadap sumber potensi bahaya, 

terutama pada tingkat bahaya serius yang berdampak lama dan tingkat bahaya sedang.  

 

Kata Kunci: Hazard Identification, Kesehatan Keselamatan Kerja, APD, dan Penyakit Akibat 

Kerja  

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu ilmu pengetahuan dan 

penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses 

produksi baik jasa maupun industri. Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) merupakan 

masalah dalam proses operasional baik disektor traditional maupun modern.  

Perajin industri batik tulis sebagian besar pembatik adalah wanita. Mereka membatik 

sampai proses menempelkan malam pada posisi sikap kerja duduk membungkuk di kursi 

yang sangat pendek maupun duduk dilantai, kalau sudah asyik menulis dan membatik 

apalagi saat pesanan sangat banyak. Dengan penelitian sebelumnya menunjukkan keluhan 

pada punggung 33,22%, kelelahan meningkat 25,12%, produktivitas Pencegahan 

kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan mengetahui risiko yang ada, salah satunya 

melalui metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment, and Risk Control). 

Metode ini merupakan serangkaian implementasi K3 yang dimulai dengan perencanaan 

yang bagus, yaitu identifikasi bahaya, memperkirakan risiko, dan menentukan langkah – 

langkah pengendalian berdasarkan data yang dikumpulkan dalam rangka untuk 

memperoleh model HIRARC yang komprehensif. Pada metode ini bisa membantu arah 

penerapan K3 untuk UKM (Usaha Kecil Menengah) sehingga UKM nantinya dapat 

mailto:putri.rachmawati@vokasi.umy.ac.id
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menerapkan dan menyelesaikan keluhan masalagnya sendiri, terutama dalam masalah 

manajemen. 

Sejalan dengan Undang – undang No.1 tahun 1970, PP No. 50 tahun 2012, dan 

Permen PU No.05 tahun 2014 yang diterapkan, pedoman sistem manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (SMK3), penilaian risiko dengan metode HIRARC dipergunakan 

untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi serta tingkat keparahan pada 

perusahaan atau UKM, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja dan bagaimana 

melakukan pekerjaan dengan aman, nyaman, tanpa keluhan sesuai dengan hasil identifikasi 

menggunakan pendekatan ini. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi risiko bahaya yang mungkin terjadi pada pembatik pada proses 

membatik. 

2. Memberikan usulan pengendalian untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja berdasarkan hasil dari HIRARC. 

  

KAJIAN TEORI 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Keselamatan Kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa 

mengakibatkan kecelakaan, seperti; keselamatan pada mesin, pesawat, peralatan/ 

perlengkapan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja dan produk. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan penerapan untuk 

mencegah terjadinya berbagai bentuk kecelakaan, sedangkan kecelakaan kerja adalah suatu 

kejadian yang tidak diduga yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pekerjaan yang 

telah direncanakan, dalam pengertian tersebut bahwa yang dimaksud kecelakaan kerja 

tidak harus selalu diikuti adanya korban yang cidera atau meninggal dunia 

(Reliefiana,2012).  

Penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, menurut Suardi (2007) 

yaitu: 

a. Perlindungan pekerja/karyawan 

b. Memperlihatkan kepatuhan dalam peraturan & undang – undang  

c. Mengurangi biaya 

d. Membuat sistem manajemen yang efektif 

e. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan 

 

Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari 

kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat dan mengendalikan risiko. Manajemen 

Risiko pada penelitian ini mengacu pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja (SMK3) dengan mengelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:  

a. Risiko tinggi 

b. Risiko sedang 

c. Risiko kecil 

Pada potensi bahaya tinggi apabila pekerjaan bersifat kompleks, mempekerjakan 

tenaga kerja paling sedikit 100 orang. Potensi bahaya rendah apabila pekerjaan bersifat 

tidak kompleks, mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang. Fungsi lain adalah 

menarik seluruh aspek ini secara bersamaan kedalam suatu perpaduan yang secara 

keseluruhan dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

(Ridley,2004). Menurut Australia Standard 4360:2004 dalam Putranto (2010) memaparkan 

bahwa, risiko ialah suatu kemungkinan dari suatu kejadian yang tidak diinginkan yang 

akan mempengaruhi suatu aktivitas atau obyek.  
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Menurut Suardi (2007) manajemen risiko adalah sebuah tindakan untuk mengelola 

potensi terjadinya risiko yang mungkin timbul sehingga peluang dan efek yang 

ditimbulkan tidak besar. Berdasarkan (OHSAS 18001) pengertian identifikasi bahaya 

adalah proses mengenali keberadaan suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya, 

dengan pengertian bahaya dan insiden adalah sumber, situasi, atau tindakan yang 

berpotensi untuk mencelakai dalam hal cidera pada manusia atau sakit (dengan 

mengabaikan tingkat keparahannya) atau kematian yang terjadi, atau dapat terjadi dengan 

kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang mengakibatkan cidera atau sakit 

(dengan mengabaikan tingkat keparahannya) atau kematian, atau berpotensi untuk terjadi. 

 

Hazard dan Kecelakaan 

Hazard (Bahaya) adalah sifat dari suatu bahan, cara kerja suatu alat, cara melakukan 

suatu pekerjaan, tempat dan posisi atau kondisi kerja lingkungan kerja, yang menimbulkan 

kerusakan atau kerugian manusia, harta benda, penyakit akibat kerja, cedera, cacat 

sementara dan permanen maupun kematian. Risiko adalah ukuran kemungkinan yang akan 

timbul dari sumber bahaya (hazard) tertentu yang terjadi. Menurut Ashfal (1999) dalam 

Puspitasari (2010) menyatakan bahwa hazards melibatkan risiko atau kesempatan (hazard 

Involve Ris kor Chance) yang berkaitan dengan elemen-elemen yang tidak diketahui. 

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diduga sebelumnya yang 

mengakibatkan terganggunya proses pekerjaan yang telah direncanakan. Menurut Farida 

(2010) Kecelakaan kerja dapat terjadi terhadap setiap orang, kapan saja, dan dimana saja. 

Pencegahan kecelakaan kerja merupakan unsur penting untuk keberhasilan produksi dan 

tidak terganggunya aktifitas.  

 

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) 

Identifikasi Hazard, penilaian risiko, melakukan kontrol pengendalian dan meninjau 

ulang hasilnya itu merupakan proses dasar dari HIRARC. Pada dasarnya identifikasi yang 

dilakukan, hanya pada identifikasi hazard fisik yang nyata dan terlihat, beberapa hazard 

muncul pada waktu tertentu, dan hazard muncul lebih sebagai hasil metode kerja daripada 

kondisi fisik. Dalam Putranto (2010) dijabarkan bahwa HIRARC memiliki definisi sebagai 

berikut: 

a. Hazard Identification  

Adalah proses pemeriksaan tiap area kerja dengan tujuan untuk mengidentifikasi semua 

bahaya yang melekat pada suatu pekerjaan. Area kerja termasuk juga meliputi mesin 

peralatan kerja, laboratorium area perkantoran gudang dan angkutan. 

b. Risk Assesment 

Adalah proses penilaian risiko terhadap bahaya ditempat kerja, contoh: kerugian 

properti dan finansial, cidera atau sakit akibat kecelakaan terjadi. 

c. Risk Control 

Adalah suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan semua 

kemungkinan bahaya ditempat kerja serta melakukan peninjauan ulang secara terus 

menerus untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka telah aman. 

 

Proses pembuaatan HIRARC dibagi menjadi 4 langkah, yaitu; 

a. Mengklasifikasikan jenis pekerjaan 

b. Mengidentifikasi jenis bahaya 

c. Melakukan penilaian risiko (menganalisa dan menghitung kemungkinan terjadinya 

bahaya beserta tingkat keparahannya) 
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d. Menentukan apakah risiko dapat ditoleransi dan mengimplementasikan pengukuran 

tingkat bahaya jika diperlukan  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi langsung ke pusat pengrajin 

batik tulis di Giriloyo, Imogiri Barat, Yogyakarta dan proses pengambilan data dilakukan 

secara langsung yaitu dengan wawancara, yang dimana hasil wawancara ini akan 

digunakan sebagai acuan pengolahan data yang dilakukan. 

Selanjutnya adalah tahap mengolah data dari hasil pengumpulan data yang telah 

dilakukan. Dengan diagram alur di bawah ini:  

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram alur penelitian 

 

Tahapan dalam penelitian adalah menentukan kegiatan yang akan diidentifkasi, pada 

tahap ini dilakukan pengidentifikasian tentang pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk 

memudahkan dalam menentukan risiko bahaya yang tidak langsung terjadi atau bahaya 

yang langsung timbul pada pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, mengidentifikasi 

sumber bahaya pada pekerjaan dengan melihat risiko bahaya apa yang akan timbul serta 

jenis kecelakaan yang mungkin terjadi dari pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, akan 

dilakukan penilaian risiko, dengan tahapannya adalah menentukan peluang. Menentukan 

konsekuensi dan menentukan paparan. Dalam menentukan peluang dapat dilakukan 

dengan cara melakukan brainstorming dengan pihak safety dan wawancara dengan 

pengrajin batik tulis terkait dalam menentukan seberapa besar peluang terjadinya risiko 

bahaya tersebut, lalu dibandingkan dengan tabel 1. Level peluang dibawah ini: 

 

Tabel 1. Level peluang 

Deskripsi Peluang yang terjadi 

Sangat Sering Dapat terjadi kapan saja 

Sering Dapat terjadi secara berkala 

Sedang Dapat terjadi pada kondisi tertentu 

Jarang Dapat terjadi, tapi jarang 

Sangat jarang Memungkinkan tidak pernah terjadi 
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Dengan penentuan level peluang kemudian menentukan konsekuensi yang terjadi 

dari sikap pengrajin batik tulis, dengan cara melakukan brainstorming dengan pihak safety, 

dimana mempertimbangkan dampak apa saja yang mungkin terjadi dari keluhan pengrajin 

batik. Untuk memudahkan dalam menentukan konsekuensi, bisa dilihat panduan pada tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 2. Daftar Consequence yang terjadi 
Tidak Signifikan Minor Moderate Major Sangat Besar 

 Iritasi Mata  Luka pada 

permukaan tubuh 

 Luka terkoyak   Terbakar  Patah tulang 

 Ketidaknyamanan  Tergores  Patah tulang 

ringan 

 Gegar otak  Amputasi 

 Pegal-pegal  Terpotong/tersayat 

kecil 

 Sakit/radang kulit  Terkilir serius  Luka fatal 

 Lelah  Bising  Asma  Keracunan  Kompleks 

  Sakit kepala/pusing  Cacat minor 

permanen 

 Penyakit 

punggung 

 Kanker 

  Memar  Kesemutan    Penyakit 

kematian 

     Penyakit fatal 

akut 

     Kematian 

     Tuli 

 

Tabel 3. Level Consequence 

Deskripsi Consequence yang terjadi 

Tidak Signifikan (TS) Tidak mengakibatkan cidera 

Minor (M) Pertolongan pertama bisa dilakukan ditempat kejadian 

Sedang (S) Memerlukan perawatan medis 

Besar (B) Menyebabkan cedera yang cukup jelas 

Sangat Besar (SB) Dapat menyebabkan kematian, Toxic yang harus diatasi 

diluar area terjadinya kejadian 

 

Dari kedua tabel tersebut dapat menentukan paparan dari kegiatan pengrajin batik 

yang dilakukan, untuk menentukan frekuensi paparan yang terjadi dapat diamati dari 

seberapa rutin pekerjaan itu dilakukan, apakah terus menerus, berkala, tertentu, tidak 

teratur ataupun jarang. 

Setelah itu dapat ditentukan parameternya dengan peluang dan konsekuensi nya 

didapat, lalu dibandingkan dengan nilai bobot dari masing-masing level bisa dilihat pada 

tabel 4 di bawah ini; 

 

Tabel 4. Nilai Risiko 

Definisi 

Paparan Peluang Konsekuansi Nilai Risiko 

Terus menerus 10 Sangat sering 1 Fatal 20 E>20 

Berkala 6 Sering 0.6 Major 10 H>10 

Tertentu 3 Sedang 0.3 Sedang 5 M-3-10 

Tidak Teratur 2 Jarang 0.1 Minor 2 L< 3 

Jarang 1 Sangat jarang 0.005 Tidak signifikan 1  

 

Nilai bobot dari masing-masing level, kemudian nilai bobot tersebut dikalikan untuk 

mendapatkan nilai risiko (peluang x konsekuensi x paparan) untuk mengetahui seberapa 
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besar risiko dari suatu pekerjaan, besaran kategori nilai risiko dapat dilihat pada tabel 4 

diatas. Lalu dilakukan risk assessment terhadap nilai risiko tersebut termasuk dalam 

kategori very high, high, medium atau low. Tabel panduan untuk risk assessment dijelaskan 

pada tabel 5. Dibawah: 

 

Tabel 5. Risk Assessment 

Risk Description Action 

>20 Very High Kegiatan atau pekerjaan yang tidak disarankan sampai risiko 

telah di hilangkan sampai pekerjaan tidak dilakukan 

>10 High Kegiatan atau pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sampai 

risiko itu dihilangkan dan memerlukan pertimbangan 

3-10 Medium Perlu tindakan untuk mengurangi risiko, tetapi biaya pencegahan 

yang diperlukan perlu diperhitungkan dengan teliti dan dibatasi 

pengukuran risiko perlu diterapkan dengan baik dan benar 

< 3 Low Pengendalian tambahan tidak diperlukan. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah jalan keluar yang lebih menghemat biaya 

atau peningkatan yang tidak memerlukan biaya tambahan besar. 

Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa pengendalian 

dipelihara dan diterapkan dengan baik dan benar. 

 

Mekanisme pengendalian terhadap risiko bahaya yang timbul menggunakan 5 

pendekatan yang cocok diterapkan pada bahaya yang telah diidentifikasi, yaitu 

menggunakan eliminasi, substitusi, engineering, admnistrasi dan APD. 

 

PEMBAHASAN  

Nilai risiko adalah hasil perkalian antara konsekuensi x paparan x peluang yang 

dimana dari hasil perkalian tersebut akan muncul skor dari nilai risiko. Adapun untuk 

tingkatan skornya adalah very high diatas 20, tinggi diatas 10, sedang antara 3 sampai 10, 

untuk rendah dibawah 3. Seluruh pengrajin batik dalam kondisi yang optimal dalam 

proses membatik berdasarkan pemeriksaan fisik, tekanan darah, denyut nadi istirahat dan 

indeks masa tubuh. Umur pengrajin 17 – 60 tahun merupakan usia kerja produktif hanya 

sedikit yang tidak produktif dengan metabolisme yang konstan. Dalam pendekatan 

dengan menggunakan HIRARC belum mengalami signifikan karena perlu penerapan 

pendekatan ergonomi karena subyek utama adalah pengrajin batik yang kebanyakan 

masalah pada sikap kerja, dan keluhan punggung, mata dan kulit. Perbaikan yang harus 

dilakukan adalah: 

a. Mengatur sikap kerja, terutama posisi membatik dan mengasih malam 

b. Memberikan istirahat singkat 

c. Memberikan minum teh 

d. Memasang papan informasi 

e. Menggunakan masker dan pelindunga mata saat melakukan pewarnaan 

Perubahan kondisi kerja menyebabkan sel otot yang bekerja memperoleh 

kesempatan melakukan pemulihan secara optimal. Pemulihan diperlukan oleh sel untuk 

kesempatan mengembalikan keadaan normal kembali atau istilah kedokteran 

mikrotrauma. Aktivitas peregangan saat istirahat memungkinkan sel mengalami kontraski 

relaksasi secara bergiliran. Apalagi disertai adanya informasi yang jelas tentang proses 

kerja dan upah tiap motif batik yang banyak proses tulisnya. Pemberian air teh manis 

dengan takaran sesuai berat badan dan lama kerja bertujuan menjaga asupan zat makanan 

tetap optimal. Penggunaan masker dan pelindung mata disepakati melalui proses 
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partisipasi antar pembatik sehingga tidak mengalami keracunan pewarna yang tidak 

langsung nampak akibatnya.  

Keluhan muskuloskeletal setelah dari beberapa peluang, konsekuensi dan paparan 

merupakan pengaruh yang terbesar dalam pengrajin batik pada saat proses membatik. 

Karena perlakuan pembatik sangat berpengaruh terhadap penurunan keluhan 

muskuloskeletal dari 35% menjadi 31% dari 100% subyek para pembatik dengan jumlah 

pembatik keseluruhan 55 orang.  

Hasil tersebut ternyata sama dengan penelitian SHIP yang meningkatkan 

produktivitas sampai 47,39%(Sutajaya,2005). Perbaikan dengan pendekatan HIRARC 

belum signifikan karena keluhan utama pada ergonomi.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka beberapa identifikasi bahaya dengan 

pendekatan HIRARC dapat diambil kesimpulan bahwa faktor potensi bahaya di 

lingkungan UKM khususnya pengrajin batik, adalah: lingkungan pembatik yang tidak 

aman, pewarna yang mengandung zat berbahaya, tempat dan cara duduk pembatik yang 

tidak ergonomis. Sehingga perlu perbaikan kondisi kerja dengan pendekatan ergonomi 

menurunkan keluhan muskuloskeletal dan kelelahan serta meningkatkan produktivitas dan 

penghasilan karyawan dan pengrajin batik tulis di Giriloyo semakin semangat, banyak dan 

batik tulis semakin mendunia. Sehingga perlu penelitian berkelanjutan tentang pendekatan 

ergonomi total untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan dibandingkan dengan 

penurunan keluhan muskoloskeletal dan kelehan.  
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Abstrak 

Persaingan pasar yang ketat, kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah, inovasi teknologi dan 

umur produk yang relatif singkat, memunculkan kebutuhan akan strategi peluncuran produk 

yang mampu meningkatkan upaya perusahaan untuk bertahan hidup dalam lingkungan bisnis 

yang makin tak terduga. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model yang 

komprehensif untuk merumuskan strategi peluncuran produk . Metode survei dilakukan pada 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu industri untuk memperoleh gambaran strategi 

pemasaran dan peluncuran produk yang telah dilakukan selama ini. Model penelitian juga 

dirancang berdasarkan hasil diskusi dan studi literatur. Pilihan strategi peluncuran produk 

yang dapat dilakukan, berdasarkan kriteria-kriteria yang dikelompokkan dalam 5 kategori 

utama yaitu: karakteristik pasar, lingkungan sosial, teknologi, bauran pemasaran dan 

pengembangan produk. Strategi ini dirupakan dalam bentuk model hubungan antar kriteria 

yang didefinisikan melalui proses Analytic network process (ANP) dan Technique for order 

preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS). Multiple criteria goal programming 

(MCGP) dirumuskan berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil ANP dan TOPSIS tersebut. 

Model MCGP yang dikembangkan ini akan disesuaikan dengan karakteristik UKM, terutama 

UKM batik Madura untuk membantu UKM batik Madura dalam memilih strategi peluncuran 

produk yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya mereka.  

 

Kata kunci: multiple criteria decision making (MCDM), multi-choice goal programming 

(MCGP), strategi peluncuran produk, usaha kecil dan menengah. 

 

PENDAHULUAN 

Sektor industri batik memiliki peran yang penting dalam perekonomian di Madura 

karena potensi yang dimiliki bagi perdagangan ekspor maupun domestik, peningkatan 

pendapatan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Madura. Saat ini, industri 

Batik Madura sedang mengalami proses transformasi, dari yang semula hanya usaha 

rumahan kini menjadi sebuah industri batik berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 

yang mampu mengembangkan perekonomian lokal di desa-desa yang menjadi sentra-

sentra batik di Madura. Untuk meningkatkan daya saing industri Batik Madura di era 

perdagangan global dan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, dibutuhkan langkah-

langkah manajemen yang tepat, efisiensi, produktivitas, kecepatan dan fleksibilitas. Untuk 

itu, UKM yang terlibat dalam industri batik harus mampu mengelola proses bisnis dan 

pemasaran mereka secara efektif agar dapat memenuhi setiap permintaan dan keinginan 

pelanggan. 

Pemasaran produk industri tekstil umumnya diwarnai oleh ketidakpastian dan sulit 

untuk diramalkan [1]. Karakteristik industri batik adalah adanya tingkat persaingan yang 

tinggi, yang menyebabkan industri batik sangat bergantung kepada konsumen, dimana 

harga produk sangat ditentukan oleh pasar [2].  Hal tersebut disebabkan oleh pendeknya 

siklus hidup suatu produk, dimana jenis produk yang dipasarkan sangat beragam. 

Sehingga, pengelolaan strategi peluncuran produk perlu dilakukan secara tepat dan hati-

hati agar perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen secara cepat dan mampu 

bersaing untuk meraih keuntungan [3]. Berdasarkan uraian di atas, karakteristik industri 
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batik, sebagai industri tekstil yang berfokus pada pemenuhan time to market secara cepat 

dan tepat, membutuhkan strategi peluncuran produk yang akurat, terarah dan efektif.     

Berbagai tantangan yang dihadapi industri Batik Madura seperti persaingan yang 

ketat dan pengelolaan pemasaran produk yang tidak efektif, pada akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja dan mengurangi keuntungan dari industri Batik. Akibatnya, akan 

banyak perusahaan Batik Madura yang mengalami kerugian, gulung tikar atau beralih ke 

jenis usaha lain. Keberlangsungan industri batik khas Madura pun terancam punah. 

Peluncuran produk merupakan tahap kritis dari proses pemasaran, terutama karena 

risiko dan biaya yang tinggi. Walaupun demikian, strategi peluncuran produk seringkali 

menjadi bagian yang tidak dikelola dengan baik [4]. Pengelolaan strategi peluncuran 

produk yang tepat dalam manajemen pemasaran membantu perusahaan kecil dan 

menengah untuk bertahan hidup dalam lingkungan bisnis yang makin tak terduga [5]. 

Strategi peluncuran produk yang baik diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

terlibat dalam rantai pasok industri batik untuk meningkatkan efisiensi operasional 

perusahaan dan memperbaiki proses pemasaran yang ada. Sehingga industri Batik Madura 

dapat mempertahankan keuntungannya dan mampu bersaing dalam pasar bebas. 

Teknik pengambilan keputusan dipengaruhi oleh banyak faktor. Metode Analytic 

Network Process (ANP) yang mempertimbangkan adanya hubungan antar kriteria dalam 

pengambilan keputusan [6]. Penelitian ini menggunakan metode ANP yang diintegrasikan 

dalam model multi-choice goal programming (MCGP) [7].  

 

METODE PENELITIAN 

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh 

dari  studi literatur dan dokumen. Sedangkan data primer dperoleh dari hasil diskusi, 

penyebaran kuesioner dan wawancara. Sampel penelitian adalah pelaku usaha UKM Batik 

Madura, pejabat pemerintah yang terkait serta pihak-pihak yang dipandang ahli dalam 

bidang pemasaran dan bisnis perusahaan. Kuesioner akan disebarkan kepada para 

responden yang terlibat dalam kegiatan pemasaran UKM Batik Madura dan akan 

digunakan dalam analisa Analytical Network Process (ANP). Kuesioner kedua disebarkan 

kepada para pemilik atau manager utama dari UKM Batik Madura untuk kemudian 

digunakan dalam analisa Technique for order preference by similarity to an ideal solution 

(TOPSIS). Penelitian direncanakan melalui tahap-tahap seperti penjelasan dibawah ini.  

 

Tahap 1. Pelaksanaan survei ke UKM Batik Madura 

Survei dilakukan untuk mendapatkan data primer mengenai persepsi responden 

terhadap bobot pengaruh kriteria-kriteria peluncuran produk unggulan terhadap kinerja 

pemasaran UKM batik Madura. Jumlah responden didapatkan dari sampel penelitian yakni 

20 UKM Batik Madura untuk setiap kabupaten yakni Bangkalan, Sumenep dan 

Pamekasan. Target responden dari survei ini adalah para pengusaha yang terlibat dan 

bertanggung jawab dalam kegiatan pemasaran perusahaan. Kuesioner disusun berdasarkan 

rancangan model yang dikembangkan berdasarkan studi literatur, dimana responden 

memilih 1 dari 14 jawaban yang mewakili tingkat pembobotan untuk setiap pertanyaan. 

Responden juga akan diminta mengisi kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai elemen-elemen yang digunakan untuk mengukur kinerja pemasaran produk yang 

diberi nilai dari 0 (paling buruk) hingga 10 (paling baik).  

 

Tahap 2. Evaluasi pembobotan kriteria-kriteria dalam model. 

Tahap ini menggunakan metode ANP untuk menghitung bobot dari kriteria utama 

model penelitian yang didefinisikan berdasarkan studi literatur. Data hasil kuesioner pada 
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para pelaku usaha UKM Madura selanjutnya akan digunakan pada tahap-tahap analisa 

ANP berikut ini [6]: 

1. Membuat matriks perbandingan berpasangan antar sub kriteria.  

2. Menghitung bobot elemen untuk setiap dimensi dan kriteria berdasarkan matriks 

perbandingan berpasangan di atas.  

3. Menghitung nilai eigenvector dari matriks normalisai untuk mendapatkan matriks 

perbandingan yang konsisten.  

4. Membuat supermatriks untuk menghitung bobot keseluruhan tiap elemen model.  

 

Tahap 3. Analisa data dan evaluasi pemilihan strategi dalam model 

Tahap ini menggunakan metode TOPSIS untuk mendapatkan pilihan utama yang 

sebaiknya digunakan oleh pengusaha UKM Batik Madura untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran mereka.   

 

Tahap 4. Pengolahan data dengan metode MCGP 

Pada tahap ini bobot yang merupakan hasil dari proses perhitungan dengan metode 

ANP dioptimasi dengan metode MCGP. Perhitungan optimasi akan menggunakan software 

LINDO. 

 

DATA PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari pengisian kuisioner oleh expert. Data kuantitaif digunakan 

pada kriteria jumlah dana perusahaan, jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga distribusi. 

 

Tabel 1. Kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan strategi  

Kriteria Pemilihan Atribut yang Digunakan 

Karakteristik Pasar Potensi Pertumbuhan, Jumlah Pesaing, Performa Perusahaan 

Kemampuan Teknologi Jumlah Teknisi, Jumlah Desain, Kapasitas Produksi 

Pengembangan Produk Jumlah pemasar, Tim Desainer 

Bauran Pemasaran Pemberian Merk, Dana Pemasaran,Saluran Distribusi, 

Upayaa Penetrasi   

Modal Sosial Kerjasama strategis, Dukungan Finansial Bank, Dukungan 

Lembaga Penelitian, Dukungan Pemerintah, Data Pelanggan  

 

LANGKAH DALAM PEMILIHAN STRATEGI DALAM MODEL 

Tahap ini menggunakan metode TOPSIS untuk mendapatkan pilihan utama yang 

sebaiknya digunakan oleh pengusaha UKM Batik Madura untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran mereka.  Langkah-langkah dalam tahap ini adalah [8]: 

1. Menyusun matriks keputusan yang dinormalisasi.     adalah nilai yang telah 

dinormalisasi melalui persamaan  

    
   

√∑    
  

   

                      (1.1) 

2. Menyusun matriks keputusan yang ternormalisasi dan terbobot. Nilai matriks     dan 

dihitung melalui persamaan 

                                      (1.2) 

Dimana      adalah bobot untuk kriteria ke-i dan ∑      
       (1.3) 

3. Menentukan solusi ideal dan non-ideal dengan persamaan berikut 

   {  
      

 }  {(            )                }     (1.4) 
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   {  
      

 }  {(            )                }   (1.5) 

dimana    mengacu pada kriteria yang menguntungkan dan I” mengacu pada kriteria 

yang membebani.  

4. Menghitung nilai pembeda dengan menggunakan fungsi n-dimensional Euclidean 

distance. 

5. Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal dengan menyelesaikan persamaan 

  
  

  
 

   
    

  
                  (1.6) 

6. Menentukan susunan prioritas strategi yang akan dipilih. 

 

Hasil analisa ANP dan TOPSIS akan diintegrasikan dalam model multi-choice goal 

programming (MCGP), sebagaimana diusulkan oleh penulis [7]. Selanjutnya wawancara 

dan observasi dilakukan kepada para responden yang terlibat dalam kegiatan pemasaran 

UKM Batik Madura dan akan digunakan dalam validasi dan sosialisasi model yang dibuat. 

Untuk melakukan formulasi model Goal Programming, perlu diketahui dulu batasan-

batasan yang dimiliki oleh UKM batik Madura dalam pelaksanaan strategi pemasarannya 

nanti.  

 

Tabel 2. Batasan yang digunakan dalam proses pemilihan strategi 

Strategi Kapasitas 

Produksi 

Dana 

Promosi 

Dana  

Desain 

Tenaga 

Pemasar 

Saluran 

Distribusi 

A      

B      

C      

Range      

 

Selanjutnya, akan dilakukan integrasi hasil analisa ANP, TOPSIS dalam model 

MCGP. Pada tahap ini hasil analisa ANP dan TOPSIS dan batasan yang diisikan pada tabel 

2 diatas akan digunakan untuk menyusun model MCGP. Penelitian ini mengusulkan 

persamaan MCGP sebagai berikut: 

        (      
        

 )     
    

        (1.7) 

kendala      

        
    

              (1.8) 

     
    

                              (1.9) 

                            (1.10) 

      
                (1.11) 

  
    

    
    

                            (1.12) 

dimana xj adalah pilihan strategi; aij adalah strategi ke-j yang menggunakan closeness 

coefficient dari sumber daya ke-i; dan yi adalah sumber daya ke-i yang tersedia atau 

dipertimbangkan dalam keputusan pemilihan strategi; pk merupakan susunan prioritas 

hingga prioritas ke-k (p1 > p2 >,..., pk).  

Model yang diusulkan ini akan memilih strategi peluncuran produk xj untuk nilai 

closeness coefficient (CCj) untuk setiap   
    

 . Semakin besar nilai CCj, semakin besar 

kemungkinan strategi terkait akan diambil sebagai pilihan yang terbaik.  

 

KESIMPULAN 

Peluncuran produk unggulan membutuhkan sumber daya perusahaan yang cukup 

besar. Sumber daya finansial, sumber daya manusia, mitra strategis, saluran pemasaran, 
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dan reputasi bisnis, memainkan peran penting dalam pemilihan strategi peluncuran produk 

yang tepat. Artikel ini mengusulkan sebuah model pemilihan strategi peluncuran produk 

bagi sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif 

dibanding pesaingnya. Untuk menggambarkan kerangka model ANP, TOPSIS dan MCGP, 

model akan diterapkan pada beberapa UKM batik Madura. Pada penelitian berikutnya 

berbagai kriteria dan batasan yang dihadapi oleh UKM batik Madura akan digunakan 

untuk menyelesaikan model penelitian ini sehingga UKM batik Madura dapat mengambil 

strategi pemasaran yang tepat bagi produk mereka.  
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Abstrak 

Beban kerja merupakan konsekuensi dari kegiatan yang diberikan kepada pekerja. Dalam 

prakteknya beban kerja yang dijumpai merupakan kombinasi antara beban kerja fisik dan 

beban kerja mental. Central control room merupakan salah satu departemen yang ada di 

perusahaan pengolahan minyak, karyawan  bertugas memonitor unit pengolahan selama 24 

jam nonstop dengan pembagian 3 shift masing-masing 8 jam. Pengukuran beban kerja mental 

secara subjektif merupakan teknik pengukuran yang paling banyak digunakan karena 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi dan bersifat langsung dibandingkan dengan 

pengukuran lain. NASA-TLX (Nasa Task Load Index) adalah salah satu metode pengukuruan 

beban kerja mental secara subyektif dengan 6 faktor, yaitu Mental demand (MD), Physical 

demand (PD), Temporal demand (TD), Performance (OP), Effort (EF), Frustation level (FR). 

Dari hasil perhitungan beban kerja mental tersebut dapat diketahui bahwa pekerjaan dengan 

beban kerja mental yang sangat tinggi terdapat pada 4 unit (DTU, NPU, HTU, DIST dan OPS) 

di gedung ruang control (94; 83,33; 94,67; 81,33 dan 94,67). Sangat tingginya beban kerja 

mental pekerja terutama dikarenakan karyawan membutuhkan usaha mental (MD) yang besar 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terdapat dua factor utama, yaitu faktor eksternal 

seperti tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, lamanya waktu bekerja, waktu 

istirahat, shift kerja, serta tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, kemudian faktor 

internal seperti (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, dan kondisi kesehatan) dan 

faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan dan kepuasan). 

 

Kata kunci: Beban kerja mental, NASA-TLX 

 

LATAR BELAKANG 

Kemajuan dunia industri dan cepatnya inovasi teknologi yang semakin pesat 

membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan. Perusahaan 

selalu di tuntut untuk dapat mencapai tujuan dengan meningkatkan kinerja peusahaan 

secara optimal. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan teknologi yang lebih modern 

serta melakukan optimalisasi kinerja karyawan. 

Optimalisasi kinerja karyawan tidak akan terlaksana jika beban kerja yang diterima 

di luar kemampuan yang bisa diterimanya. Beban kerja merupakan perbedaan antara 

kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan (1). Beban kerja bisa dimaknai dengan 

sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu 

tertentu dalam keadaan normal (2). Pengukuran beban kerja diperlukan untuk menetapkan 

waktu bagi seorang karyawan yang memenuhi persyaratan (qualified) dalam menjalankan 

pekerjaan tertentu pada tingkat prestasi yang telah ditetapkan. 

Pada dasarnya, aktivitas manusia dapat digolongkan menjadi kerja fisik (otot) dan 

kerja mental (otak). Meskipun tidak dapat dipisahkan, namun masih dapat dibedakan 

pekerjaan dengan dominasi fisik dan pekerjaan dengan dominasi aktivitas mental (3). Jika 

kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. 

Sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan 

muncul kelelahan yang berlebih (4). Kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan 
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menambah tingkat kesalahan kerja. Meningkatnya kesalahan kerja akan memberikan 

peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam industry (5). 

Objek penelitian merupakan perusahaan unit pengolahan minyak yang mempunyai 

suatu ruang control (Central Control Room). Central Control Room (CCR) merupakan 

salah satu departemen yang bertugas memonitor unit pengolahan. Setiap pekerja bertugas 

memantau kegiatan di sebagian besar proses produksi di perusahaan. Jam kerja di ruang ini 

dibagi kedalam 3 shift (shift pagi, shift siang, dan sihft malam) dengan masing masing shift 

selama 8 jam kerja. Pekerja dalam ruangan ini secara keseluruhan bekerja dengan 

menggunakan komputer selama 1 shift kerja. Dari deskripsi masalah tersebut penelitian di 

fokuskan pada pengukuran beban kerja mental berkaitan dengan aktivitas kerja dan waktu 

yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan job 

description yang diberikan oleh pihak dari perusahaan. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Beban Kerja 

Beban Kerja adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan proses mental atau 

kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu baik berupa fisik 

maupun psikis (6). Sedangkan Beban kerja mental adalah beban kerja yang timbul dan 

terlihat dari pekerjaan yang dilakukan, terbentuk secara kognitif (pikiran). Aktivitas mental 

lebih banyak didominasi oleh pekerjaan sebagai pengambil keputusan dengan tanggung 

jawab yang besar (7).  

 

2. NASA-TLX 

Metode NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load 

Index) dikembangkan oleh Sandra G. Hart dari NASA-Ames Research Center dan Lowell 

E. Staveland dari San Jose State University pada tahun 1981. Merupakan metode yang 

digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus 

melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. Metode ini dikembangkan berdasarkan 

munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri dari skala sembilan faktor 

(kesulitan tugas, tekanan waktu, jenis aktivitas, usaha fisik, usaha mental, performansi, 

frustasi, stress dan kelelahan). Dari sembilan faktor ini disederhanakan lagi menjadi 6 yaitu 

Kebutuhan Mental demand (MD), Physical demand (PD), Temporal demand (TD), 

Performance (OP), Effort (EF), Frustation level (FR). NASA-TLX (Nasa Task Load Index) 

adalah suatu metode pengukuruan beban kerja mental secara subyektif. Pengukuran 

metode NASA-TLX dibagi menjadi dua tahap, yaitu perbandingan tiap skala (Paired 

Comparison) dan pemberian nilai terhadap pekerjaan (Event Scoring). Langkah-langkah 

pengukuran dengan menggunakan NASA-TLX adalah sebagai berikut (8): 

1. Pembobotan 

Pada bagian ini responden diminta untuk memilih salah satu dari dua indikator yang 

dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tersebut. 

Kuesioner NASA-TLX yang diberikan berupa perbandingan berpasangan. Dari kuesioner 

ini dihitung jumlah tally dari setiap indikator yang dirasakan paling berpengaruh. 

Jumlah tally menjadi bobot untuk tiap indikator beban mental. Berikut tabel 

perbandingan indikator NASA TLX. 
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Tabel 1. Perbandingan Indikator 
 MD PD TD OP EF FR 

MD       

PD       

TD       

OP       

EF       

FR       

 

2. Pemberian Rating 

Pada bagian ini responden diminta memberi rating terhadap keenam indikator beban 

mental. Rating yang diberikan adalah subyektif tergantung pada beban mental yang 

dirasakan oleh responden tersebut. Untuk mendapatkan skor beban mental NASA-TLX, 

bobot dan rating untuk setiap indikator dikalikan kemudian dijumlahkan dan dibagi 

dengan 15 (jumlah perbandingan berpasangan). 

3. Menghitung Nilai Produk 

Diperoleh dengan mengalikan rating dengan bobot faktor untuk masing-masing 

deskriptor. Dengan demikian dihasilkan 6 nilai produk untuk 6 indikator (MD, PD, TD, 

OP, EF, FR):  

Produk = rating x bobot factor                                        (i) 

4. Menghitung Weighted Work Load  (WWL)  

Diperoleh dengan menjumlahkan keenam nilai produk  

     ∑                                                         (ii) 

5. Menghitung Rata-rata WWL 

Diperoleh dengan cara membagi WWL dengan jumlah bobot total  

     
∑              

  
                                                     (iii) 

6. Interpretasi skor 

Skor beban kerja yang diperoleh terbagi dalam lima bagian yaitu (9): 

 

Tabel 2. Golongan Beban Kerja 

Golongan 

Beban Kerja 
Nilai 

Rendah  0 - 9 

Sedang  10 - 29 

Agak Tinggi  30 - 49 

Tinggi  50 - 79 

Sangat Tinggi  80 - 100 

 

Output yang dihasilkan dari pengukuran dengan NASA-TLX ini berupa tingkat beban kerja 

mental yang dialami oleh pekerja berdasarkan dari tugas ataupun pekerjaan yang 

dilakukannya. 

 

METODE PENELITIAN 

1.  Penelitian Lapangan 

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada 

ruang. 
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2.  Metode Wawancara 

Melakukan percakapan atau wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 

operator di ruang kontrol yang menjadi sampel dalam penelitian. 

 

3.  Kuesioner 

Metode ini digunakan dengan cara memberikan selebaran pertanyaan kepada 

narasumber atau pihak-pihak terkait dengan penelitian untuk mendapatkan hasil atau 

informasi yang dibuthkan dalam penelitian. Dalam hal ini kuesioner diberikan kepada 

operator ruang kontrol sebanyak 9 orang.  

 

4.  Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka yaitu dengan mengambil 

informasi dari buku atau literatur yang membahas permasalahan yang sama dengan yang 

diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengumpulan data 

a. Karakteristik Responden 

Kuesioner diberikan kepada responden dari 9 unit yaitu: Distillation Treating Unit 

(DTU) Naphtha Processing Unit (NPU) Atmospheric Residue Hydrodemetalization Unit 

(AHU) Hydro treating Unit (HTU) Residue Catalytic Unit (RCU) Light End Unit (LEU) 

Distribution (Dist.), Operation (OPS) Olefin Conversion Unit (OCU). Dari kuesioner yang 

didapatkan dari 9 responden dapat dikelompokan berdasarkan usia. Dari hasil tersebut 

dapat digambarkan dalam diagram seperti berikut: 

 

 
Gambar 1. Usia Responden 

 

b. Pembobotan Indikator 

Kuesioner NASA-TLX yang diberikan berupa perbandingan berpasangan. Dari 

kuesioner ini dihitung jumlah tally dari setiap indikator yang dirasakan paling berpengaruh. 

Jumlah tally menjadi bobot untuk tiap indikator beban mental. Pada bagian ini responden 

diminta memberikan rating terhadap keenam indikator beban mental yaitu (PD, MD, TD, 

OP, EF, dan FR). Rating yang diberikan adalah subyektif tergantung pada beban mental 

yang dirasakan oleh responden tersebut. Untuk mendapatkan skor beban mental NASA-

TLX.  

 

  

Usia Responden 

25-30 tahun 31-35 tahun ≥36 tahun 
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Tabel 3. Nilai Pembobotan Indikator 

No. 
Jenis  

Pekerjaan 

Indikator Total 

MD PD TD OP EF FR 

1 DTU 4 1 2 5 3 0 15 

2 NPU 2 0 4 2 2 5 15 

3 AHU 4 0 1 4 3 3 15 

4 HTU 3 2 0 3 4 3 15 

5 RCU 2 2 2 4 3 2 15 

6 LEU 1 2 1 4 4 3 15 

7 DIST 2 0 4 4 2 3 15 

8 OPS 2 1 4 3 3 2 15 

9 OCU 2 1 2 4 4 2 15 

 

c. Pemberian Rating 

Pada bagian ini responden diminta memberi rating terhadap keenam indikator beban 

mental. Rating yang diberikan adalah subyektif tergantung pada beban mental yang 

dirasakan oleh responden tersebut. Berikut ini data yang didapatkan untuk nilai rating dari 

9 responden:  

 

Tabel 4. Pemberian Rating 

No. 
Jenis  

Pekerjaan 

Indikator 

MD PD TD OP EF FR 

1 DTU 100 80 80 100 90 10 

2 NPU 80 40 90 70 70 90 

3 AHU 80 30 60 80 70 70 

4 HTU 100 60 80 100 100 100 

5 RCU 50 50 60 60 60 50 

6 LEU 70 80 70 80 70 60 

7 DIST 70 50 80 100 60 80 

8 OPS 90 80 100 100 100 80 

9 OCU 60 40 60 80 60 40 

 

2. Pengolahan data 

1. Rata-Rata Setiap Indikator NASA-TLX 

Dari tabel 4 dapat di lihat respon dari responden terkait dengan rating. Rata-rata 

rating kategori NASA-TLX disajikan dalam tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata setiap kategori NASA-TLX 
Jenis 

Pekerjaan 

Indikator 

MD PD TD OP EF FR 

Rata-Rata 77,78 56,67 75,56 85,56 75,56 64,44 

 

a. Mental Demands (MD) 

Mental Demand (MD) menunjukkan seberapa besar aktivitas mental dan perceptual 

yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dari perhitungan yang telah 

dilakukan rata-rata MD sebesar 77,78 menunjukan dalam melakukan pekerjaan 

controlling ini memiliki tanggung jawab yang besar sehingga membutuhkan kecermatan 

dan ketelitian. 

b. Physical Demands (PD) 

Physical Demand (PD) menunjukkan seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan 

dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan hasil tersebut serta pengamatan yang telah 

dilakukan rata-rata PD sebesar 56,67 hal tersebut menunjukan dalam pekerjaan ini 
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aktifitas fisik yang dilakukan tidak begitu banyak, karena operator hanya duduk didepan 

komputer dan hanya melakukan pengawasan. 

c. Temporal Demands (TD) 

Berhubungan dengan jumlah tekanan yang dialami operator terkait dengan waktu yang 

dirasakan selama pekerjaan berlangsung. Rata-rata TD sebesar 75,56. Pekerjaan 

operator di ruang kontrol tidak dibatasi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Dikarenakan dalam menjalankan tugasnya operator hanya melakukan pengawasan 

terhadap jalannya proses produksi yang sedang berlangsung. Kemudian dalam bekerja 

menggunakan waktu shift. 

d. Own Performance (OP) 

Kategori ini menunjukan seberapa besar tingkat keberhasilan operator dalam 

pekerjaannya dan seberapa besar kepuasan operator tersebut atas pekerjaan yang telah 

dilakukannya. Rata-rata setiap operator merasa puas terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan, hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai OP sebesar 85,56. Dengan 

demikian pekerjaan yang telah diberikan dapat dikerjakan dengan baik oleh para 

operator. 

e. Effort (EF) 

Menunjukkan seberapa besar gabungan dari usaha mental dan fisik yang dilakukan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaannya operator lebih 

banyak pada usaha mental namun juga dibutuhkan aktifitas fisik dalam melakukan 

pengoperasian serta pengkordinasian dengan bagian shelter. Hal tersebut dapat 

ditunjukan dengan nilai rata-rata untuk EF sebesar 75,56. 

f. Frustation (FR) 

Frustation menunjukkan seberapa besar tingkat putus asa, perasaan tidak aman, 

tersinggung, terganggu dibandingkan perasaan aman, puas, nyaman, dan kepuasan diri 

yang dirasakan dalam melakukan pekerjaan. Nilai rata-rata FR sebesar 64,44. 

 

2. Nilai Produk 

Nilai produk didapatkan dari perkalian antara rating dengan bobot untuk masing-

masing indicator (formula i). Dengan demikian dihasilkan 6 nilai indikator (MD, PD, TD, 

OP, EF, dan FR). Berikut ini merupakan rekapitulasi nilai produk terhadap pembobotan 

enam indikator dari 9 responden. 

 

Tabel 6. Nilai Produk 
No. Jenis  

Pekerjaan 

Indikator 

MD PD TD OP EF FR 

1 DTU 400 80 160 500 270 0 

2 NPU 160 0 360 140 140 450 

3 AHU 320 0 60 320 210 210 

4 HTU 300 120 0 300 400 300 

5 RCU 100 100 120 240 180 100 

6 LEU 70 160 70 320 280 180 

7 DIST 140 0 320 400 120 240 

8 OPS 180 80 400 300 300 160 

9 OCU 120 40 120 320 240 80 

 

3. Perhitungan Nilai Weighted Workload (WWL) 

Menghitung weighted workload (WWL) bertujuan untuk mendapatkan nilai dari 

beban kerja mental setiap indikator yang berjumlah 6 indikator yaitu (MD, PD, TD, OP, 



 
 

Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

 

346 

EF, FR). Berikut ini merupakan rekapitulasi data Nilai Weighted Workload terhadap enam 

indikator dari 9 responden. 

 

Tabel 7. Nilai WWL  

No. 
Jenis  

Pekerjaan 

Indikator 
WWL 

MD PD TD OP EF FR 

1 DTU 400 80 160 500 270 0 1410 

2 NPU 160 0 360 140 140 450 1250 

3 AHU 320 0 60 320 210 210 1120 

4 HTU 300 120 0 300 400 300 1420 

5 RCU 100 100 120 240 180 100 840 

6 LEU 70 160 70 320 280 180 1080 

7 DIST 140 0 320 400 120 240 1220 

8 OPS 180 80 400 300 300 160 1420 

9 OCU 120 40 120 320 240 80 920 

 

4. Rata-rata WWL 

Rata-rata WWL didapatkan dari pembagian nilai WWL dengan jumlah bobot total. 

Berikut ini merupakan rekapitulasi data Nilai rata-rata Weighted Workload terhadap enam 

indikator dari 9 responden. 

 

Tabel 8. Rata-rata WWL Setiap Unit 

No. 
Jenis 

Pekerjaan 

Indikator Rata-rata 

WWL MD PD TD OP EF FR 

1 DTU 26,67 5,33 10,67 33,33 18 0 94,00 

2 NPU 10,67 0 24 9,33 9,33 30 83,33 

3 AHU 21,33 0 4 21,33 14 14 74,67 

4 HTU 20,00 8 0 20,00 26,67 20,00 94,67 

5 RCU 6,67 6,67 8 16 12 6,67 56,00 

6 LEU 4,67 10,67 4,67 21,33 18,67 12 72,00 

7 DIST 9,33 0,00 21,33 26,67 8 16 81,33 

8 OPS 12 5,33 26,67 20,00 20,00 10,67 94,67 

9 OCU 8 2,67 8 21,33 16 5,33 61,33 

 

5. Interprestasi Skor NASA-TLX 

Output yang dihasilkan dari pengukuran NASA-TLX ini merupakan tingkat beban 

kerja mental yang dialami oleh seorang pekerja. Hasil pengukuran ini bisa menjadi bahan 

pertimbangan manajemen untuk melakukan rekomendasi. Berikut adalah hasil dari 

perhitungan didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 9. Kategori Penilaian Beban Kerja 
NO Jenis Pekerjaan Nilai Beban Kerja Kategori 

1 DTU 94,00 Sangat Tinggi 

2 NPU 83,33 Sangat Tinggi 

3 AHU 74,67 Tinggi 

4 HTU 94,67 Sangat Tinggi 

5 RCU 56,00 Tinggi 

6 LEU 72,00 Tinggi 

7 DIST 81,33 Sangat Tinggi 

8 OPS 94,67 Sangat Tinggi 

9 OCU 61,33 Tinggi 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Jenis pekerjaan seperti controlling merupakan pekerjaan yang memiliki usaha mental 

(MD) yang besar dengan nilai 77,78, namun hal tersebut dapat diatasi apabila pekerja 

maupun perusahaan memiliki strategi dalam mengatasi hal tersebut. Sehingga 

pengendalian yang telah dilakukan perusahaan sudah cukup baik terlihat dari indikator 

Own Performance (OP) sebesar 85,56 yang menunjukan tingkat keberhasilan terhadap 

pekerjaan tersebut sangat tinggi. 

2. Dari hasil perhitungan beban kerja mental tersebut dapat diketahui bahwa pekerjaan 

dengan beban kerja mental yang sangat tinggi terdapat pada unit OPS dan HTU yaitu 

sebesar 94,67 lalu unit DTU dengan nilai 94,00 dan NPU sebesar 83,33 kemudian unit 

Distribution dengan nilai 81,33. Tingginya beban kerja mental pekerja dikarenakan 

karyawan membutuhkan usaha mental (MD) yang besar untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. Hal tersebut menunjukan bahwa pekerjaan ini termasuk pekerjaan 

yang memiliki tanggung jawab besar dimana diharuskan memiliki ketelitian serta cepat 

dalam mengambil keputusan. 

3. Besarnya beban kerja mental karyawan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 

tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dan faktor internal seperti kesehatan 

pekerja itu sendiri dan faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan dan 

kepuasan) pekerja. 

4. Pihak Perusahaan telah melakukan beberapa tindakan pencegahan dan pengendalian 

dari faktor eksternal maupun internal seperti lingkungan kerja dengan menerapkan 

beberapa regulasi yang telah ada serta melakukan pemantuan secara rutin terhadap 

kondisi lingkungan kerja bagi karyawan. Memberikan gaji yang diatas dari rata-rata 

perusahaan lain, membuat shift kerja karyawan selama 8 jam dalam sehari, serta 

memberikan waktu istirahat bagi karyawan sehingga dapat memulihkan konsentrasi 

kembali. Perusahaan juga menyediakan kursi pijat yang dapat dipakai sebagai relaksasi 

untuk meregangkan otot. 

 

Saran 

1. Pihak perusahaan harus melakukan pemantuan perkembangan beban kerja mental 

karyawan dengan teratur melalui survey berkala.  

2. Untuk mengurangi beban kerja mental pada karyawan, dapat dilakukan senam bersama 

ataupun gerakan peregangan selama 15 menit sebelum memulai pekerjaan. 

3. Menerapkan 5S sehingga kondisi tempat kerja tetap dalam kondisi rapi dan bersih. 

4. Menempelkan gambar atau kalimat yang berhubungan dengan motivasi kerja, dan 

ditempatkan pada lokasi-lokasi yang mudah untuk dilihat. 

5. Memberikan Reward bagi karyawan yang disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. 

6. Mengadakan upgrading dengan kegiatan Outbound, kegiatan tersebut selain dapat 

menambah kebersamaan sesama karyawan juga dapat mengurangi stress kerja berlebih. 

7. Melakukan perbaikan maupun penggantian terhadap layar Monitor 1 RCC = 299 Lux, 

Monitor 4 RCC = 280 lux, Monitor 2 CDU = 280 lux dan Monitor 3 CDU = 270 lux.  

Dimana 4 monitor tersebut belum sesuai dengan standar minimal sebesar 300 lux. 
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Abstrak 

Dewasa ini perkembangan alat-alat elektronik dengan teknologi tinggi sangat pesat. Strategi 

promosi perusahaan akan peluang tingginya kebutuhan alat-alat elektronik ini salah satunya 

berupa pemberian garansi terhadap produk elektronik yang dijual. Garansi produk 

mengakibatkan munculnya ongkos yang harus dikeluarkan pihak produsen demi memperbaiki 

produk yang rusak dalam masa garansi. Untuk masa garansi tertentu ongkos ini tergantung 

dari banyaknya jumlah klaim selama masa garansi yang dipengaruhi oleh karakteristik laju 

kerusakan produk. Ongkos ini dapat diminimasi dengan cara meningkatkan reliabilitas 

(reliability improvement) produk, karena produk dengan reliabilitas yang tinggi dapat 

mengurangi jumlah kerusakan. Peningkatkan reliabilitas produk dilakukan dengan cara 

menentukan parameter desain pada tahap perancangan. Dengan dilakukan peningkatan 

reliabilitas maka laju kerusakan komponen dapat dikurangi dan dapat menurunkan ongkos 

garansi. Pada penelitian ini akan melakukan desain ulang pada komponen barang elektronik 

berupa setrika listrik, yang dapat meningkatkan reliabilitas produk. Komponen yang akan 

dilakukan desain ulang adalah komponen elemen pemanas dan thermostat bimetal. Dari hasil 

penelitian diperoleh perubahan parameter desain luas penampang  elemen pemanas yang 

semula berukuran 0,273 mm2 menjadi 0,222 mm2 dan perubahan parameter desain tebal 

logan thermostat bimetal yang semula memiliki ketebalan 0,09 mm menjadi 0,101 mm. 

Sementara reliabilitas produk yang semula 0,82 meningkat menjadi 0,88. Hal ini menunjukan 

bahwa rancangan ulang parameter desain pada produk elektronik dapat meningkatkan 

reliabilitas produk.  

 

Keywords: peningkatan reliabilitas, desain ulang, garansi, laju kerusakan, parameter desain. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada saat ini, sebagian besar produk yang beredar dipasar terutama produk elektronik 

dijual dengan garansi.  Pemberian garansi oleh produsen bertujuan untuk melindungi 

konsumen terhadap produk yang telah dibelinya [1]. Disisi lain garansi juga bermanfaat 

baik bagi produsen, yaitu melindungi diri dari klaim konsumen yang tidak rasional. 

Konsekuensi dari menjual produk dengan garansi akan ada ongkos tambahan yang harus 

ditanggung  produsen karena harus memperbaiki produk yang rusak selama masa garansi. 

Kerusakan pada produk berkaitan dengan reliabilitas produk tersebut. Reliabilitas produk 

yang rendah akan mengakibatkan banyak klaim yang terjadi selama masa garansi sehingga 

ongkos garansi menjadi meningkat. Ongkos garansi ini dapat diminimasi dengan cara 

meningkatkan reliabilitas produk yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah 

klaim/kerusakan selama masa garansi [6].  

Penelitian yang membahas mengenai garansi dan reliabilitas produk terus 

berkembang. Diantaranya model peningkatan keandalan yang optimal melalui product 

development dengan kriteria minimasi ongkos garansi dikembangkan oleh Hussain dan 

Murthy [4]. Majeske dan Herin (dalam [5]) membahas perubahan desain produk untuk 

penghematan ongkos garansi. Pengembangan model peningkatan reliabilitas produk dari 

sistem dengan banyak komponen dimana produk yang dipertimbangkan terdiri dari n 

komponen (n >1) dikembangkan oleh Thomas & Richard [7]. Penelitian-penelitian yang 

telah dijelaskan tersebut hanya mempertimbangkan ongkos garansi produk. Pada 

kenyataannya peningkatan reliabilitas melalui desain ulang produk tidak menutup 

mailto:yanti@itenas.ac.id
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kemungkinan memelukan biaya produksi tambahan dan biaya investasi akibat desain ulang 

dari produk tersebut. Penelitian Helianty [3] mengenai peningkatan reliabilitas dengan 

kriteria maksimasi selisih antara penghematan ongkos garansi dengan penambahan ongkos 

produksi dan ongkos investasi akibat peningkatan reliabilitas. Pada model Helianty [3] 

peningkatan reliabilitas dilakukan dengan cara mendesain ulang parameter desain dari 

komponen-komponen pembentuk produk. Parameter desain yang dimaksud dalam 

penelitian tersebut belum diterjemahkan kedalam suatu produk nyata sehingga model 

tersebut masih bersifat teoritik. Oleh karena itu pada penelitian ini akan mengaplikasikan 

model pada produk multi komponen dengan menentukan parameter desain untuk 

menghasilkan reliabilitas yang lebih baik. 

Produk yang dipilih untuk mengaplikasikan model yang dikembangkan Helianty [3] 

yaitu setrika listrik. Setrika listrik merupakan produk yang dapat diperbaiki (repairable) 

dan dijamin dengan adanya kebijakan garansi free replacement warranty (FWR) dimana 

produk akan diperbaiki secara gratis jika terjadi kerusakan selama masa garansi w. 

Peningkatan reliabilitas  dilakukan untuk mengurangi jumlah kerusakan selama masa 

garansi dengan cara melakukan desain ulang pada parameter komponen yang dianggap 

berpengaruh dalam peningkatan reliabiitas produk setrika. 

Setrika listrik itu sendiri merupakan produk yang terdiri dari beberapa komponen 

diantaranya elemen pemanas, thermostat, lampu indikator, plat besi (alas setrika). 

Berdasarkan survey dilapangan bahwa komponen setrika yang paling sering mengalami 

kerusakan adalah elemen pemanas dan thermostat bimetal. Sehingga kedua komponen 

tersebut dipilih pada penelitian ini, dimana laju kerusakan produk bersifat menaik. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menentukan parameter desain komponen 

elemen pemanas dan komponen thermostat bimetal pada setrika listrik agar memperoleh 

reliabilitas yang lebih baik dengan kriteria ekspektasi penghematan ongkos total per unit 

selama masa garansi yang optimal.  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi penelitian membahas produk 

setrika listrik dengan 2 komponen utama yaitu elemen pemanas dan thermostat, setrika 

yang digunakan adalah setrika listrik non uap, setiap komponen bersifat repairable dan 

bergaransi serta merupakan komponen dengan rangkaian seri, kebijakan garansi yang 

ditawarkan produsen berupa Free Replacement warranty (FWR). Asumsi yang digunakan 

meliputi garansi tidak menanggung kehilangan, laju kerusakan setiap komponen menaik 

(increasing failure rate), klaim diakibatkan oleh setiap kerusakan produk, mengembalikan 

kondisi produk ke kondisi sebelum terjadi kerusakan (minimal repair) merupakan 

perbaikan kerusakan klaim, waktu perbaikan produk diabaikan. 

 

2. METEDOLOGI PENELITIAN 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa model yang dikembangkan oleh Helianty [3] 

masih bersifat teoritis. Untuk dapat mengaplikasikan model tersebut pada produk nyata 

dilapangan, maka langkah-langkahnya adalah:  

 Mempelajari sistem yang digunakan dalam model tersebut. Model yang dikembangkan 

adalah untuk produk yang dijual dengan garansi. Produk terdiri dari beberapa 

komponen, dimana keandalan (reliabiltas) produk dipengaruhi oleh reliabilitas 

komponen-komponen pembentuk produk tersebut. Laju kerusakan komponen 

mengikuti laju kerusakan meningkat, artinya seiring dengan waktu penggunaan produk 

tersebut maka probabilitas terjadi kerusakan semakin besar.   

 Produk yang dipilih untuk mengaplikasikan model adalah setrika listrik. Setrika listrik 

pada umumnya dijual dengan garansi, setrika listrik terdiri dari beberapa komponen 

yang mendukukung reliabilitas setrika, laju kerusakan dianggap meningkat seiring 
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dengan waktu pemakaian setrika. Sejauh ini maka produk setrika listrik masih sesuai 

dengan karakteriktik umum dari model yang dikembangkan. 

 Pada model yang dikembangkan, peningkatan reliabilitas dilakukan melalui desain 

ulang parameter desain dari komponen-komponen dalam produk. Untuk itu dalam hal 

ini perlu ditetapkan terlebih dahulu komponen setrika yang akan dipilih yang dapat 

mewakili komponen-komponen dari setrika. Lalu dari komponen tersebut perlu 

dipelajari parameter apa yang masih bisa dilakukan perbaikan desain yang dapat 

meningkatkan reliabilitas komponen. 

 Parameter desain komponen yang telah dipilih perlu disesuaikan ke dalam model 

peningkatan reliabilitas yang telah dikembangkan, sehingga perlu beberapa penyesuian 

model sehingga lebih tepat untuk dapat diaplikasikan pada produk setrika  

 Mengaplikasikan model yang telah dikembangkan dengan menetapkan besaran 

parameter-parameter yang diperlukan dalam model. Dengan bantuan software 

Mathcad, maka diperoleh nilai variabel keputusan dari model. Untuk selanjutnya 

dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan dari pengembangan model tersebut.  

 

3. PENGEMBANGAN DAN FORMULASI MODEL 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa komponen setrika yang 

dipilih adalah komponen elemen pemanas dan thermostat bimetal. Untuk 

mengapilakasikan model yang dikembangkan pada setrika maka perlu penyesuaian model 

dengan mempertimbangkan parameter-parameter dari komponen setrika. Sebelum 

melakukan pengembangan model maka perlu ditetapka terlebih dahulu notasi-notasi yang 

akan digunakan dalam pengembangan model. Notasi yang digunakan pada penelitian ini 

terbagi menjadi dua, yaitu notasi formulasi model untuk menentukan ukuran performansi 

dan notasi untuk menentukan nilai parameter desain untuk setiap komponen sebelum 

dilakukan peningkatan reliabilitas. 

 

3.1 Notasi Model Penghematan Ongkos Garansi 

Notasi yang digunakan untuk memudahkan penyusunan model matematis pada 

penelitian ini adalah: 

i  : Jumlah komponen dalam satu produk (i=1,2,…..n) 

G(A)  : Ekspektasi ongkos garansi komponen elemen pemanas selama masa 

garansi sebelum peningkatan reliabilitas 

G(d)  : Ekspektasi ongkos garansi komponen thermostat selama masa garansi 

sebelum peningkatan reliabilitas 

G(A2) : Ekspektasi ongkos garansi komponen elemen pemanas selama masa 

garansi sesudah peningkatan reliabilitas 

G(d2)  : Ekspektasi ongkos garansi komponen thermostat selama masa garansi 

sesudah peningkatan reliabilitas 

W(A2) : Ekspektasi penghematan ongkos garansi komponen elemen pemanas 

selama masa garansi (Rp/unit) 

W(d2) : Ekspektasi penghematan ongkos garansi komponen thermostat selama 

masa garansi (Rp/unit) 

Ws(A2; d2) : Ekspektasi penghematan ongkos garansi per produk (Rp/unit) 

E[N(w;A)] : Ekspektasi jumlah kerusakan komponen elemen pemanas selama 

masa garansi sebelum peningkatan reliabilitas (kerusakan/unit) 

E[N(w;d)] : Ekspektasi jumlah kerusakan komponen thermostat selama masa 

garansi sebelum peningkatan reliabilitas (kerusakan/unit) 

E[N(w;A2)] : Ekspektasi jumlah krusakan komponen elemen pemanas selama masa 
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garansi sesudah peningkatan reliabilitas (kerusakan/unit) 

E[N(w;d2)] : Ekspektasi jumlah kerusakan komponen thermostat selama masa 

garansi sebelum peningkatan reliabilitas (kerusakan/unit) 

I(A2)  : Ongkos peningkatan reliabilitas komponen elemen pemanas (Rp/unit) 

I(d2)  : Ongkos peningkatan reliabilitas komponen thermostat (Rp/unit) 

Is(A2; d2)  : Ongkos peningkatan reliabilitas per produk (Rp/unit) 

P(A2) : Ekspektasi penambahan ongkos produksi komponen elemen pemanas 

akibat adanya peningkatan reliabilitas (Rp/unit) 

P(d2) : Ekspektasi penambahan ongkos produksi komponen thermostat akibat 

adanya peningkatan reliabilitas (Rp/unit) 

Ps(A2; d2)  : Ekspektasi penambahan ongkos produksi per produk akibat adanya 

peningkatan reliabilitas (Rp/unit) 

Cwi : Rata-rata ongkos minimal repair per kerusakan untuk komponen ke-i  

(Rp/kerusakan) 

Di : Parameter fungsi ongkos produksi komponen ke-i 

Coi : Ongkos setup peningkatan reliabilitas komponen ke-i (Rp/unit) 

Cri : Ongkos peningkatan reliabilitas untuk setiap penambahan nilai 

parameter desain dari komponen ke-i (Rp/unit) 

N : Parameter fungsi ongkos investasi peningkatan reliabilitas 

u  : Parameter fungsi ongkos produksi 

w  : Masa garansi (Tahun) 

 

3.2. Notasi Parameter Desain 

Notasi yang digunakan dalam parameter desain produk adalah sebagai berikut: 

a. Elemen Pemanas: 

V : beda potensial (Volt) 

t  : waktu (sekon)  

ρ : hambatan jenis (
     

 
) 

L : panjang kawat (m) 

A : luas penampang (mm
2
) 

m : massa elemen pemanas (Kg) 

c : kalor jenis (J/Kg
o
C) 

ΔT : perubahan suhu (
o
C) 

b. Thermostat Bimetal: 

r : radius kelengkungan 

d : tebal logam total (mm) 

α : koefisien muai (/
o
C) 

ΔT : perubahan suhu (
o
C) 

  

Indikator performansi model yang dikembangkan pada penelitian ini adalah: 

H(A2; d2)  : Ekspektasi penghematan ongkos total per unit selama masa garansi 

(Rp/unit) 

Variabel keputusan yang digunakan: 

A2  : besar luas penampang kawat elemen pemanas 

d2 : tebal total logam thermostas bimetal 
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3.3 Formulasi Matematis Parameter Desain 

1. Elemen Pemanas 

Elemen pemanas memiliki ukuran performansi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk 

elemen tersebut mencapai suhu tertentu. Waktu tersebut dipengaruhi oleh tegangan, 

tahanan jenis bahan, panjang penghantar, luas penampang penghantar [2].  Parameter luas 

penampang penghantar dapat dikatakan paling berpengaruh terhadap performansi dan  

merupakan parameter yang lebih mudah untuk dilakukan peningkatan reliabilitas jika 

dibandingkan dengan parameter lainnya sehingga parameter tersebut dijadikan variabel 

keputusan. 

Formulasi matematis untuk menentukan besar waktu (t) ditunjukkan pada persamaan 

(1). Apabila parameter waktu yang dibutuhkan telah ditetapkan, dan nilai parameter 

lainnya diketahui, maka luas penampang penghantar (A)  dapat dicari. 

t = m . c . ΔT . 
  

   
        (1) 

 

2. Thermostat Bimetal 

Parameter desain untuk thermostat diterjemahkan kedalam radius kelengkungan 

yang dihasilkan oleh thermostat akibat suhu tertentu. Radius kelengkungan thermostat 

dipengaruhi oleh tebal jalur total, koefisien muai panas, serta kenaikan temperatur [2]. 

Parameter tebal jalur total merupakan parameter yang paling berpengaruh dan 

memungkinkan untuk dilakukan peningkatan reliabilitas sehingga parameter tersebut 

dijadikan variabel keputusan. 

Formulasi matematis untuk menentukan besar radius kelengkungan (r) ditunjukkan 

pada persamaan (2). Apabila besar radius kelengkungan yang dibutuhkan telah ditetapkan 

dan nilai parameter lainnya diketahui, maka tebal logam bimethal dapat cari.  

r = 
  

            
         (2) 

 

3.4 Formulasi Model Matematis Sistem 

Formulasi model Helianty [3] mengenai ekspektasi penghematan total ongkos per 

produk selama masa garansi dibentuk oleh tiga fungsi ongkos. Misalnya Ws(α’ ), Ps(α’ ), 
dan Is(α’ ) merepresentasikan masing-masing untuk ekspektasi penghematan ongkos 

garansi, ekspektasi penambahan ongkos produksi, dan ongkos peningkatan reliabilitas per 

produk, maka ekspektasi penghematan total ongkos diberikan oleh persamaan: 

 
 

             (3) 

Pada produk setrika listrik yang pada penelitian ini ditetapkan memiliki 2 komponen 

yang berpengaruh pada reliabilitas setrika, maka model penghematan ongkos garansinya 

dinyatakan dalam notasi Ws(A2;d2), Ps(A2;d2), dan Is(A2;d2) yang merepresentasikan 

masing-masing untuk ekspektasi penghematan ongkos garansi, ekspektasi penambahan 
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ongkos produksi, dan ekspektasi ongkos peningkatan reliabilitas per produk diberikan 

dalam persamaan: 

 
H(A2;d2) =Ws(A2;d2) - Ps(A2;d2) – Is (A2;d2)      (4) 

 

Penjelasan untuk masing-masing komponen biaya adalah sebagai berikut: 

A. Ekspektasi Penghematan Ongkos Garansi per unit 

Ekspektasi penghematan ongkos garansi per produk selama masa garansi ditentukan 

oleh besarnya ekspektasi penghematan ongkos garansi dari komponen-komponen yang 

membentuk produk tersebut. Ekspektasi penghematan ongkos garansi per produk selama 

masa garansi ditunjukkan pada persamaan (5) 

 

Ws(A2;d2)) = W(A2) + W(d2) 

 = [G(A) – G(A2)] + [G(d) – G(d2)]        

=  *
     

 

(       
   

    
)
  

     
 

(       
   

     
)
 +  *

     
 

( 
  

               
)
  

     
 

( 
   

               
)
 +    (5) 

 

B. Ekspektasi Penambahan Ongkos Produksi per produk 

Ekspektasi penambahan ongkos produksi per produk terjadi karena adanya 

peningkatan ongkos produksi untuk memperoleh produk dengan reliabilitas yang lebih 

tinggi. Berdasarkan model Helianty [3], maka ekspektasi penambahan ongkos produksi 

perkomponen dapat dilihat pada persamaan (6) dan (7). Ekspektasi penambahan ongkos 

produksi per produk dapat dilihat pada persamaan (8). 

P(A2) =     *(       
   

     
  (  

 

 
)
 

)  (       
   

    
  (  

 

 
)
 

)+ dimana u>0    (6) 

P(d2)  =   *(
   

               
  (  

 

 
)
 

)  (
  

               
  (  

 

 
)
 

)+   dimana u>0      (7) 

Ps(A2; d2) =  P(A2) + P(d2) (8) 

 

C. Ongkos Peningkatan reliabilitas 

Ongkos peningkatan reliabilitas tergantung pada besarnya ongkos peningkatan 

reliabilitas komponennya. Ongkos investasi per komponen untuk melakukan peningkatan 

reliabilitas dapat dilihat pada persamaan (9)-(10) dan ongkos investasi per produk dapat 

dilihat pada persamaan (11).   

 

I(A2) =         ((       
   

     
)  (       

   

    
))

 

 dimana m>0  (9) 

I(d2) =        (( 
   

               
)  ( 

  

               
))

 

 dimana m>0 (10) 

Is(A2,d2) = I(A2) + I(d2)                    (11) 
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D. Ekspektasi Penghematan Ongkos per produk 

Ekspektasi penghematan total ongkos per produk selama masa garansi dapat 

dinyatakan pada persamaan (12).    

Ho(A2; d2)  = Ws(A2; d2) – Ps(A2; d2) – Is(A2; d2)  

 = *(
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)
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)
 )  (
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)+          (12) 

 

Analisis untuk mendapatkan solusi model dilakukan dengan pendekatan analitik 

yaitu pendekatan kalkulus turunan pertama dari model untuk memperoleh kondisi perlu, 

sehingga diperoleh nilai parameter desain (luas penampang pada elemen pemanas dan 

tebal logam pada thermostat) yang optimal untuk setiap komponen. 

 

4. APLIKASI DAN ANALISIS MODEL 

4.1 Aplikasi Model 

Pengaplikasian model terhadap produk setrika dimaksudkan untuk meningkatkan 

reliabilitas produk yang dilakukan dengan cara menentukan parameter desain komponen 

yang optimal yang direpresentasikan dengan besarnya luas penampang pada elemen 

pemanas dan tebal logam bimetal pada thermostat. 

Parameter desain sebelum dilakukan peningkatan reliabilitas untuk elemen pemanas 

yaitu dengan besar luas penampang kawat 0,273 mm
2
 dan parameter β = 2 sementara untuk 

parameter thermostat sebelum peningkatan reliabilitas yaitu dengan tebal logam bimetal 

0.09 mm dan parameter β = 2. Nilai parameter lainnya untuk elemen pemanas dapat dilihat 

pada Tabel 1, dan untuk thermostat dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Nilai Parameter Elemen Pemanas 

 

Keterangan Notasi Nilai Satuan

Rata-rata ongkos minimal perbaikan per kerusakan Cw 1 500.000 Rp/kerusakan

Paramater fungsi ongkos produksi D 1 100.000 Rp/penambahan reliabilitas/produk

Ongkos setup peningkatan reliabilitas Co 1 30.000 Rp/unit

Ongkos peningkatan reliabilitas per penambahan nilai parameter desain Cr 1 45.000 Rp/perubahan parameter desain/unit

Ekspektasi kerusakan elemen pemanas E[N(w;A)] 2,565 kerusakan/unit selama masa garansi

Reliabilitas R(A) 0,935

Masa garansi w 4 tahun

Parameter fungsi ongkos investasi peningkatan reliabilitas n 2

Parameter fungsi ongkos produksi u 2

Massa m 0,25 kg

Kalor jenis c 294,05 J/Kg
0
C

Perubahan suhu ΔT 285
0
C

Hambatan jenis ρ 0,42 Ωmm2/m

Panjang kawat L 3,73 m

Beda potensial V 220 Volt

Luas penampang A 0,273 mm2
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Tabel 2. Nilai Parameter Thermostat 

 
 

Berdasarkan nilai parameter yang diberikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Dengan 

menggunakan Software PTC MATHCAD PRIME 3.0, diperoleh solusi optimal yang dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Software 

 
 

4.2 Analisis Model 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh parameter desain elemen pemanas untuk 

variabel keputusan yaitu luas penampang berkurang dari 0,273 mm
2
 menjadi 0,225 mm

2
 

dan menyebabkan ekspektasi kerusakan menjadi lebih kecil yang semula 2,565 

kerusakan/unit menjadi 1,696 kerusakan/unit. Sementara untuk parameter desain 

thermostat berubah yaitu dari tebal 0,09 mm meningkat menjadi 0,101 mm hal ini pun 

menyebabkan ekspektasi kerusakan menjadi kecil yang semula 1,679 kerusakan/unit 

menjadi 1,4 kerusakan/unit. Berubahnya nilai parameter desain mempengaruhi hasil 

reliabilitas produk yang semula 0,827 menjadi 0,885 dan total ongkos penghematan produk 

menjadi sebesar Rp 383.546/ unit. Perbandingan hasil perhitungan sebelum dan sesudah 

peningkatan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4. Sementara grafik solusi optimal 

terhadap A2 dan d2 dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Grafik Solusi Optimal Terhadap A2 dan d2 

Keterangan Notasi Nilai Satuan

Rata-rata ongkos minimal perbaikan per kerusakan Cw 2 250.000 Rp/kerusakan

Paramater fungsi ongkos produksi D 2 95.000 Rp/penambahan reliabilitas/produk

Ongkos setup peningkatan reliabilitas Co 2 20.000 Rp/unit

Ongkos peningkatan reliabilitas per penambahan nilai parameter desain Cr 2 35.000 Rp/perubahan parameter desain/unit

Ekspektasi kerusakan thermostat  bimetal E[N(w;d)] 1,769 kerusakan/unit selama masa garansi

Reliabilitas R(d) 0,885

Masa garansi w 4 tahun

Parameter fungsi ongkos investasi peningkatan reliabilitas n 2

Parameter fungsi ongkos produksi u 2

Tebal logam bimetal d 0,09 mm

Koefisien muai kuningan α1 0,00019 / 
0
C

Koefisien muai baja α2 0,00012 / 
0
C

Perubahan suhu ΔT 285 0C

Keterangan Notasi Nilai Satuan

Luas penampang elemen pemmanas setelah peningkatan reliabilitas A2 0,222 mm2

Tebal logam bimetal setelah peningkatan reliabilitas d2 0,101 mm

Ekspektasi kerusakan elemen pemanas E[N(w;A2)] 1,696 Kerusakan/unit

Ekspektasi kerusakan thermostat E[N(w;d2)] 1,4 Kerusakan/unit

R(A2) 0,966

R(d2) 0,916

R(A2;d2) 0,885

Penghemaan ongkos garansi W(A2;d2) 525.573 Rp/Unit

Ongkos produksi akibat peningkatan reliabilitas P(A2;d2) 72.486 Rp/Unit

Ongkos peningkatan reliabilitas I(A2;d2) 69.540 Rp/Unit

Total penghematan ongkos

Reliabilitas

H(A2;d2) = Rp. 383.546 / unit
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Tabel 4. Perbandingan Hasil Perhitungan Sebelum dan Setelah Peningkatan reliabilitas 

 
 

Dari hasil perhitugan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa model 

peningkatan reliabilitas yang dikembangkan Helianty [3] dapat diaplikasikan pada produk 

nyata di lapangan. Namun demikian pengembangan model untuk setrika ini atau produk 

elektronik lainnya akan lebih terlihat manfaatnya apabila dapat dilakukan melalui 

kerjasama dengan produsen produk yang bersangkutan. Sehingga penggunaan nilai-nilai 

(besaran) dari parameter-parameter yang digunakan dalam model lebih mendekati pada 

kondisi nyata dilapangan.  

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah: 

1. Model peningkatan reliabilitas melalui penentuan parameter desain komponen-

komponen produk yang dikembangkan Helianty (2007) dapat diaplikasikan pada 

produk nyata. 

2. Parameter desain dari setrika yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah luas 

penampang untuk komponen elemen pemanas, dan  tebal logam  untuk komponen 

thermostat. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa luas penampang elemen pemanas 

sebesar 0,222 mm
2
 dan tebal logam thermostat sebesar 0,101 mm, akan meningkatkan 

reliabilitas pada produk setrika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Peningkatan 

reliabilitas ini telah memberikan total penghematan biaya garansi sebesar Rp. 

383.547/unit produk.  
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Abstrak 

Teknologi   informasi   sudah menjadi kebutuhan untuk   kegiatan mengolah data pada 

berbagai aktivitas  perusahaan, seperti  pada  bagian  Finish Good.  Teknologi informasi 

merupakan  bagian  penting  bagi  setiap perusahaan, dengan teknologi ini input data diolah 

secara otomatis dan dapat menjadi   informasi  yang cepat  dan  tepat. Pada saat  ini banyak    

perusahaan    yang    masih    menggunakan    metode pencatatan   manual   untuk   mendata   

barang   yang   masuk maupun  keluar  dari  produksi.  Sedangkan  disisi  lain  era  digital 

semakin  berkembang  pesat  yang  kemudian  didukung  dengan munculnya   sistem   operasi   

Android,   dengan   kemampuan teknologi mobile   membuat  masyarakat  mulai  meninggalkan 

penggunaan  kertas  dan  beralih  ke  metode  komputer  untuk menunjang  kegiatan  sehari–

harinya.  Oleh  karenanya  sistem informasi   ini   dibuat   sebagai   jawaban   kebutuhan   

tersebut. Dengan sistem informasi ini, para pegawai produksi dibagian Finish Good tidak 

perlu lagi melakukan pencatatan data barang masuk maupun keluar secara  manual  yang  

kemudian  disalin  untuk  disimpan  dalam database server, tetapi cukup melakukan scan 

barcode kanban dengan menggunakan aplikasi di gadget Android sehingga kontrol dan 

vaidasi bisa diproses secara otomatis. Para manager tidak  perlu meminta laporan kepada 

team admin,  cukup dengan mengakses aplikasi berbasis Web untuk mendapatkannya dan 

informasi yang didapat uptodate. Sistem   ini   dirancang   untuk  dapat mendukung multi 

sistem   operasi,    PostgreSQL  sebagai database servernya dan Java (Web dan Android) 

sebagai jembatan komunikasinya, sehingga user dapat mengakses  aplikasi dan data  yang  

tersedia  secara mobile  diamanapun berada. 

 

Kata kunci: Sistem informasi inventory, Android. 

 

PENDAHULUAN 

Bisnis dan organisasi dari semua ukuran harus mengatur, mengendalikan, dan 

melacak inventory setiap saat dan dari mana saja. Hari ini, transaksi bisnis berlangsung 

pada skala global dan mencakup beberapa lokasi memerlukan manajemen inventory yang 

baik dan tepat bagi keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Memasukkan, melacak, 

dan menghitung data inventory secara manual hampir mustahil dengan standar industri saat 

ini, bahkan bergantung pada manajemen inventory, pengendalian, dan metode pelacakan 

hanya pada komputer desktop sudah tidak lagi layak. 

Sebuah aplikasi berbasis web dan Android yang dirancang dan dikembangkan untuk 

membuat data entri, pencarian, dan visualisasi inventory dengan menggunakan web, 

smartphone dan tablet dapat dilakukan dari setiap lokasi atau area dengan waktu kapan saja 

adalah sebuah pilihan cerdas. Scanning barcode yang dapat dilakukan oleh smartphone 

sangat berguna untuk inventory, bahkan dengan konsep membawa dan atau menggunakan 

perangkat sendiri (BYOD) dapat menghemat biaya. 

Dari latar belakang ini penulis melihat peluang untuk memanfaatkan teknologi web 

dan smartphone untuk membuat aplikasi manajemen inventory dengan fitur; 

 Real-time inventory synching untuk proses create, disperse, manage, and track 

 Barcode scanning dengan menggunakan mobile devices  

 User-friendly interfaces dan easy navigation 
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ANALISIS 

Analisis Permasalahan 

Penulis melakukan analisis terhadap sistem yang ada (sistem yang berjalan) pada tiga 

perusahaan (industri berupa goods) yang ada di kawasan industri di daerah Karawang dan 

Cibitung. Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan kerangka PIECES.  

Kerangka PIECES digunakan untuk mengkategorikan permasalahan yang ditemukan 

sesuai dengan apa yang ditemukan pada saat pengumpulan data. Berikut ini beberapa 

permasalahan inventory dan sistem inventory yang ditemukan dan terjadi pada semua 

perusahaan tersebut; 

1. Terbatasnya fleksibilitas sistem. Sistem tidak dapat digunakan lagi apabila ada 

perubahan baik itu pengurangan atau penambahan, seperti; 

- Variasi produk 

- Variasi area 

- Variasi proses 

Dari masalah ini, maka sistem yang dirancang harus customable terhadap perubahan. 

Solusinya adalah dengan menyediakan fasilitas master data untuk ketiga hal tersebut. 

2. Overlaping atau ketidaksesuaian data 

- Kesalahan Pencatatan/entry data quantity 

- Kesalahan Pencatatan/entry data area  

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam hal entry data baik itu untuk quatity mapun area, 

maka diperlukan sebuah sistem yang dapat me-record  

 

Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan menggambarkan apa saja yang dibutuhkan user dan apa yang 

bisa user lakukan terhadap sistem. Untuk itu, penulis menggambarkan kebutuhan tersebut 

dalam sebuah tabel fungsi yang dibutuhkan oleh user di setiap area yang 

terkait/berkeptingan terhadap sistem inventory.  

 

1. Alur Data 

Untuk memahami sistem inventory maka diperlukan pemahaman terhadap alur data 

yang ada pada sistem inventory 

 

 
Gambar 1. Alur Data Sistem Inventory 
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2. Daftar Modul 

 

Tabel 1. Daftar Kebutuhan Modul dan Fungsi 
Area  Process  Detail  

Receiving  Input production result from 
assy line  

Check model. Lot Number, and Quantity, give barcode each box, and seal 
plastic cover  

Print barcode for 1 pallet  

Make receiving Document (BSTB)  

Storage  Place Pallet into warehouse 
storage Area  

Warehouse  have small section (A1, A2, etc)  

PIC Storage input Storage location on system by  scan on area barcode  

PIC Storage able to check stock quantity, location, and FIFO  

Non pallet (recehan) part handling  

Pre Delivery PIC pick up from storage 
area, repacking into delivery 
trolley  

PIC pre delivery check stock location, Lot Number  

Scan delivery instruction sheet (DIS), prepare by admin, to check delivery 
schedule.  

Repacking from pallet into delivery trolley, and scan each box and print 
trolley barcode, base on DIS  

Area  Process  Detail  

Delivery 
Local 
Customer  

Loading to Truck base on 
Delivery Note (DN) and 
monitoring truck movement  

PIC prepare trolley base on DN, scan DN Barcode, and Trolley Barcode for 
confirmation  

Input data for trucking, vendor, plate number, driver, destination  

Hand over GPS device to driver  

Tracking Truck position  

Hand over part from Trucking driver to customer, report, take a picture  

Delivery 
Export  

PIC pick up from storage 
area, repacking into delivery 
box  

PIC pre delivery check stock location, Lot Number  

Scan delivery instruction sheet (DIS), prepare by admin, to check delivery 
schedule.  

Repacking from pallet into carton box, and scan each box and print export 
pallet barcode, base on DIS  

Scan export pallet barcode and packing list barcode to re confirm  

Area  Process  Detail  

Stock Control  Admin and Storage PIC able 
to control and monitoring 
stock in warehouse  

Warehouse member able to see stock level in LED Monitor, real time, data 
shown on graphic  

Data shown stock level quantity, each model, Lot Number  

Warehouse member can see stock position, rack position  

Warehouse member can see how long will extent for remaining stock, 
comparing with delivery plan. Production plan  

Import Part  Input production result from 
assy line  

Check model. Lot Number, and Quantity, give barcode each pallet/boxes  

Record for Invoice, Packing List document from origin country  

Make receiving Document (BSTB)  

Intransit  Part production on KID Plant-
1 delivery to KID Plant for 
storage, and vice versa  

Part production from Plant-1, but delivery to Plant-2 for storage, and 
delivery to customer, part stock in Plant-2, and vice versa  

  

Area  Process  Detail  

Other 
Account  

Combine Part  Part more than 1 part number, but delivery to customer only 1 part 
number  

Import/Export data to other 
system from Customer or 
internal (PRONES)  

To prevent additional job, can use data from other system/platform  

Disposal  Part dispose/scrap if not use/NG  

Picture/Data Storage  Warehouse member can storage data (PDF,JPG format) for traceability 
and paper less  

Temporary Warehouse  If part pending, rework, repair, stock will be separate from OK part, until 
judgment OK/NG from quality. Classification  

Initial Delivery/First Delivery  Information for initial delivery, due to new model, design change  

Part Borrow  Data if part borrow by other department  

Return /Claim Part  Data if part returned from customer/claimed  

Transfer Stock  Change stock from part number A to part number B  

BOM  Bill of Material, Part Database  
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Lanjutan Tabel 1. Daftar Kebutuhan Modul dan Fungsi 
Area  Process  Detail  

Other Daily Sales  Report detail all PO monthly  

Planning and 
Monitoring  

Monitoring Daily  Daily report for stock level, delivery schedule, etc  

Delivery Plan  Input delivery plan, weekly, monthly, 3 month  

Traceability  Print out data base on Model, Lot Number, delivery date, etc  

Production plan   Input production plan weekly, monthly  

Packing 
control  

BOM Packing  List of packaging, model, size  

In-Out Packing  Input data from incoming supplier/customer and Out data base on actual 
delivery quantity   

Delivery Tag  Print delivery tag from system, base on part number  

Packaging Stock Report  Report for packaging stock  

 

RANCANGAN SISTEM 

System Architecture Yang Digunakan 

Inventory System yang penulis kembangkan adalah sitem berbasis web dan Android. 

Sistem Web digunakan untuk fungsi dengan user yang sifat lokasi pekerjannya didalam 

ruangan office sedangkan sistem Android untuk fungsi dengan user yang sifat lokasinya 

diluar ruangan. Berikut adalah daftar fungsi dibagi berdasarkan  basis teknologinya; 

1. Fungsi dengan menggunakan Web 

- Entry Master Data 

o Master data produk 

o Master data suplyer 

o Master data material 

o Master data area 

o .., 

- Transaction  

o Entry PO,  

o Create WOS 

o Entry delivery schedule 

o Create Kanban/kartu produksi 

o .., 

- Inventory Report 

- Monitoring 

- Sistem setting 

o User administration  

o Akses role 

o Akses menu 

2. Fungsi dengan menggunakan Android 

- Scan barcode bukti serah terima barang (BSTB) 

- Delivery control. Fungsi ini maksudnya untuk mengontrol pengiriman ke customer. 

 

Komunikasi kedua teknologi antara Web dan Android dijembatani oleh sebuah 

service API, dalam hal ini penulis menggunakan REST API. Dengan API ini kedua 

teknologi tersebut dapat diproses secara bersamaan tanpa crash. API dalam hal ini juga 

berfungsi untuk dapat berkomunikasi dan atau menggunakan fungsi-fungsi yang difasilitasi 

oleh pihak ke tiga yaitu Google. Google API digunakan dalam sistem ini pada fungsi 

delivery control. Produk yang dikirim dapat di control secara otomatis terhadap waktu dan 

rute pengriman. 
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Gambar 2. System Architecture Yang digunakan 
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User Interface 

 

 
Gambar 3. Interface login 

 

Interface menu penggunaannya dibuat dengan konsep path directorry. Konsep ini 

akan memudahkan user dalam menggunakan aplikasi. Menu yang tampil atau dapat 

digunakan oleh user sesuai dengan priviladge yang ditetap oleh user administrator.  

 

 
Gambar 4. Interface fungsi pengaturan priviladge  
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Gambar 5. Interface menu 

 

Fasilitas data master yang dibuat sangat menentukan dari fexibilitas aplikasi. Contoh 

dalam hal ini penulis menyediakan opsi msater product yang secara umum ada di setiap 

industri, yaitu produk yang bersifat; 

- Satuan  

- Set/assembly 

Dengan fasilitas ini, aplikasi dapat digunakan oleh bermacam industri dan tracking 

terhadap product-nya dapat diproses sampai detail. 

 

 
Gambar 6. Fungsi entry data master 

 

Dari gambar contoh fungsi entry data master di atas, dapat dilihat juga bahwa 

interface dirancang dengan konsep minimal proses. Misal untuk proses edit/delete/print 

cukup dengan sekali klik saja. 
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Gambar 7. Fungsi entry data transaction 

 

Aplikasi juga difasilitas untuk export maupun import data, sehingga akan 

memudahkan dan proses kerja user lebih optimal.  

 

 
Gambar 8. Fungsi login di aplikasi Android 

 

 
Gambar 9. Fungsi delivery berdasarkan DO 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Para pegawai produksi dibagian Finish Good tidak perlu lagi melakukan  pencatatan 

data barang masuk maupun keluar secara  manual  yang  kemudian  disalin  untuk  

disimpan  dalam database server, tetapi cukup melakukan scan barcode kanban dengan 

menggunakan aplikasi di gadget Android sehingga kontrol dan vaidasi bisa diproses secara 

otomatis. Para manager tidak  perlu meminta laporan kepada team admin,  cukup dengan 

mengakses aplikasi berbasis Web untuk mendapatkannya dan informasi yang didapat 

uptodate. Scanning barcode yang dapat dilakukan oleh smartphone sangat berguna untuk 

inventory, bahkan dengan konsep membawa dan atau menggunakan perangkat sendiri 

(BYOD) dan meningkatnya kinerja user maupun proses inventory dapat menghemat biaya. 

 

Saran 

Sistem yang diproses menggunakan komputer sangat tergantung pada availability 

dan realibility server, oleh karena itu untuk implementasi dari sistem ini sangat perlu 

memperhatikan infrastructure sistem komputernya, seperti; 

- Server 

- Data center 

- Network dan elektrik 

- Backup – restore 

Sehingga diperlukan kajian sizing infrastruktur yang tepat untuk masing-masing industri. 
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PENGARUH VOLUME AIR IMBIBISI, KECEPATAN, TEKANAN 

HIDROLIK DAN UAP STEAM CHEAST GILINGAN TERHADAP 

NILAI KADAR GULA AMPAS TEBU DENGAN REGRESI LINIER 

BERGANDA 

 
Ika Deefi Anna dan Imam Daelami 

Universitas Trunojoyo Madura 

e-mail: deefi_fian@yahoo.com 

 
Abstrak  

Pabrik gula menghasilkan produk utama gula pasir dan produk sampingan berupa tetes  dan 

ampas tebu. Ampas tebu berguna sebagai bahan bakar stasiun ketel. Namun permasalahan 

yang terjadi, ampas tebu ini masih mengandung kadar gula yang tinggi yang menyebabkan 

ampas susah terbakar. Ampas yang susah terbakar membutuhkan semakin banyak uap dan 

bahan bakar tambahan yang berdampak pada peningkatan biaya produksi.  Untuk itu 

penelitian bertujuan untuk menentukan variabel-variabel yang berpengaruh serta besar 

pengaruhnya terhadap nilai kadar gula dalam ampas tebu. Variabel-variabel  yang 

dipertimbangkan adalah volume air imbibisi, kecepatan, tekanan hidrolik dan uap steam 

cheast gilingan.  Untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel terhadap nilai kadar gula ampas 

tebu dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa nilai kadar gula dalam ampas tebu hanya tidak dipengaruhi oleh 

keempat variabel bebas tersebut.  Keempat variabel bebas tersebut hanya memberikan 

proporsi pengaruh sebesar 5,4% terhadap nilai kadar gula ampas tebu, sisanya 94,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi. 

 

Kata kunci: pabrik gula, ampas tebu, volume air imbibisi, uap steam cheast, kecepatan 

gilingan, analisis linier berganda 

 

1. Pendahuluan 

Pabrik gula Y merupakan salah satu unit PT Perkebunan Nusantara X 

menghasilkan produk utama berupa gula pasir. Proses pembuatan produk gula pasir ini 

menghasilkan produk samping berupa tetes dan ampas tebu yang berguna sebagai bahan 

bakar. Namun permasalahan yang terjadi, ampas tebu ini masih mengandung kadar gula 

yang tinggi.  Nilai kadar gula pada ampas masih tinggi mendekati 3%. Kadar gula yang 

tinggi pada ampas tebu menyebabkan calon gula terbuang sisa-sia serta ampas susah 

terbakar. Ampas yang susah terbakar membutuhkan semakin banyak uap dan bahan bakar 

tambahan yang berdampak pada peningkatan biaya produksi.   

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

variabel-variabel yang berpengaruh serta besar pengaruhnya terhadap nilai kadar gula 

ampas tebu. Variabel-variabel bebas (independen) yang dipertimbangkan meliputi volume 

air imbibisi, uap steam cheast, tekanan hidrolik dan kecepatan gilingan. Analisis regresi 

sering digunakan sebagai teknik analisis data dalam statistika untuk mengkaji hubungan 

antara beberapa variabel dan meramalkan suatu variabel (1). Jika variabel terikat (Y) 

dihubungkan dengan lebih dari satu variabel bebas dalam diagram hubungan yang linier 

maka dapat digunakan analisis regresi linier berganda (2). 

 

2. Pendekatan Pemecahan Masalah 

Dalam penelitian ini teradapat empat  variabel bebas (independen) berupa volume air 

imbibisi, uap steam cheast, tekanan hidrolik dan kecepatan gilingan serta satu variabel 

terikat yaitu nilai kadar gula ampas tebu. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan 
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untuk mengetahui pengaruh empat variabel bebas diatas terhadap variabel terikat nilai 

kadar gula. Tahap-tahap yang dilakukan untuk analisis regresi linier berganda adalah : 

a. Pengumpulan data 

b. Estimasi Model Regresi Linier (Berganda)  

c. Pengujian Asumsi Klasik meliputi uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji 

autokorelasi, dan uji normalitas. 

d. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)  

e. Intepretasi Model Regresi Linier (Berganda) 

 

3. Pengumpulan Data 

Data penelitian yang berkaitan dengan data variabel bebas dan terikat diambil dari 

bagian Quality Control Pabrik Gula Y. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Variabel   mewakili kadar gula ampas tebu, variabel    mewakili volume air imbibisi, 

variabel    mewakili kecepatan gilingan, variabel    mewakili tekanan hidrolik gilingan, 

dan variabel    mewakili uap steamchest gilingan. 

 

4. Analisis 

Estimasi model regresi linier berganda dapat dilakukan secara bersamaan dengan 

pengujian asumsi klasik dengan bantuan software SPSS. Pengujian asumsi klasik meliputi 

uji multikolinieitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji normalitas. Uji 

kelayakan model (Goodness of Fit Model) digunakan untuk mengukur ketepatan model 

regresi sampel dalam menafsir. Uji kelayakan model regresi dapat diukur dengan nilai 

analisis statistik F, t dan koefisien determinasi. 
 

4.1 Pengujian Asumsi Klasik  

4.1.1 Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan analisis untuk mengetahui apakah ada hubungan linier 

antar variabel independennya. Hipotesis: 

    terdapat multikolinieritas 

     tidak terdapat multikolinieritas 

Pengambilan keputusan :  

VIF < 10 maka Tolak     dan VIF > 10 maka Terima    
Tolerance > 0,1 maka Tolak     dan Tolerance    0,1  maka Terima    

 

Hasil dari uji multikolinieritas terdapat pada tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2. Output Uji Multikolinieritas 

 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai bahwa nilai VIF untuk variabel X1, X2, X3 dan X4 

masing-masing sebesar 1.099, 1.056, 1.259 dan 1.165, serta nilai toleransi dari variabel-
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variabel tersebut yaitu 0.910, 0.947, 0.794 dan 0.858. Nilai VIF masing-masing variabel 

tersebut kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas 

pada variabel-variabel bebas (independen) tersebut. Pengujian regresi linier berganda 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) menyatakan bahwa model regresi 

yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas, sehingga model ini telah 

memenuhi salah satu uji asumsi klasik yaitu terbebas dari adanya multikolinieritas antar 

masing-masing variabel bebas.  

 

4.1.2 Autokorelasi 

Hasil dari uji autokorelasi terdapat dalam tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3. Output Uji Autokorelasi 

 
 

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sesuai output 

dari SPSS yaitu 1.780. Angka tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria penerimaan 

atau penolakan dari nilai dL dan dU, dimana nilai variabel bebas (k) adalah 4, dan 

banyaknya sampel (n) sebesar 101 serta tingkat signifikasi (error) sebesar 0.05 (α = 0,05), 

sehingga dL dan dU masing-masing 1.5946 dan 1.7589. 

 

 

 

 

Gambar 1. Daerah Autokorelasi 

 

Pada gambar 1, nilai 0 sampai dL menunjukkan daerah autokorelasi positif dengan 

nilai antara 0 sampai 1.5946. Nilai dL sampai dU menujukkan daerah ragu-ragu dengan 

nilai antara 1.5946 sampai 1.7589. Nilai dU sampai 4-dU menunjukkan daerah tidak ada 

autokorelasi dengan rentang nilaiantara 1.7589 sampai 2.2411. Nilai 4-dU sampai 4-dL 

menunjukkan daerah ragu-ragu dengan rentang nilainya antara 2.241 sampai 2.4054. 

Nilai 4-dL sampai 4 menunjukkan daerah autokorelasi negatif dengan rentang nilainya 

2.4054 sampai 4.  Nilai DW hitung hasil uji autokorelasi menggunakan software SPSS 

adalah sebesar 1.780. Nilai tersebut berada dalam daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier berganda ini tidak terdapat 

autokorelasi. 

 

4.1.3 Heterokedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat Scatter plot (alur sebaran) 

antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang telah distandarisasi. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar Scatter plot, seperti pada gambar 2 di bawah 

ini. 

 

0 dL dU 4-dU 4-dL 4 
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Gambar 2. Scatter Plot  

 

Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui bahwa data yang dihasilkan tidak membentuk 

pola/alur tertentu, sehingga terbebas dari adanya heterokedastisitas. Dengan kata lain, 

asumsi klasik mengenai tidak adanya heterokedastisitas dalam model terpenuhi.  

 

4.1.4 Normalitas 

Asumsi normalitas dengan pendekatan OLS mensyaratkan data residual yang 

dibentuk oleh model regresi linier terdidtribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Normal P-P Plot seperti pada gambar 3 berikut. 

 

 
Gambar 3. Normal P-P Plot  

 

Berdasarkan gambar 3, dapat diketahui bahwa sebaran titik-titik data mendekati garis lurus 

diagonal yang merupakan model regresi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa residual dari 

data tersebut mengikuti trend dan berdistribusi normal. 
 

4.2 Uji Kelayakan Model 

4.2.1  Uji F 

Uji F dikenal dengan uji kelayakan model atau uji keterandalan model yang 

digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak dalam 
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menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil dari uji F 

terdapat dalam tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. ANOVA 

 
 

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi  yang dihasilkan dalam 

pengujian model regresi linier berganda sebesar 0.251. Nilai tersebut lebih besar dari 

tingkat signifikasi yang nilainya sebesar 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang diestimasi tidak layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel X1, 

X2, X3 dan X4 terhadap variabel terikat Y. Nilai signifikansi sebesar 0.251 menunjukkan 

bahwa variabel volume air imbibisi, kecepatan, tekanan hidrolik dan uap steamchest 

gilingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kadar gula ampas tebu. 

 

4.2.2 Uji Koefisien Regresi (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ketepatan parameter koefisien regresi dan 

konstanta dalam mensestimasi model regresi linier berganda. Parameter yang tepat adalah 

parameter yang mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi 

variabel terikatnya. Uji t menunjukkan pengaruh variabel bebas secara individual terhadap 

variabel terikatnya. Hasil dari uji t terdapat dalam tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Output Uji t 

 
 

Hasil uji t pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel bebas X1 

sebesar 0.630. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikasi (0.05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

Y. Demikian juga nilai signifikansi untuk variabel X2, X3, dan X4 masing-masing 0.375, 

0.090, dan 0.618. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikasi sehingga tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas X dengan variabel terikat 

Y. 

 

4.2.3 Koefisien Determinasi 

Koefisisen determinasi mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel terikatnya (3). Koefisien determinasi merupakan proporsi pengaruh seluruh 
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variabel bebas terhadap variabel terikat yang diukur dengan nilai R Square atau Adjusted 

R-Square. R-Square digunakan pada regresi linier sederhana dimana variabel bebas hanya 

1 saja, sedangkan Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu 

(regresi linier berganda). Hasil dari koefisien determinasi terdapat dalam tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6. Model Summary 

 
 

Nilai determinasi ditunjukkan dengan nilai R-Square pada output SPSS yang 

dihasilkan. Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai R-Square sebesar 0.054, 

menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap variabel 

terikat Y sebesar 5.4%, sedangkan sisanya 94.6% (100%-5.4%) dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak ada dalam model regresi linier berganda. 

 

4.3 Interpretasi Model 

Interpretasi model mengacu pada tabel 7 berikut. 

 

Tabel 7. Coefficient 

 

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda yaitu Y = 

4.219 + 0.000 X1 + 0.000 X2 - 0.005 X3 + 0.016X4  atau Y = 4.219 - 0.005 X3 + 0.016X4. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap penurunan satu satuan variabel X3 akan 

menyebabkan nilai Y bertambah sebesar 0.005, dan setiap kenaikan satu satuan variabel X4 

akan menyebabkan nilai Y bertambah sebesar 0.016. Setiap penurunan satu satuan tekanan 

hidrolik gilingan menyebabkan nilai kadar gula ampas tebu bertambah sebesar 0.005 dan 

setiap kenaikan satu satuan uap steamchest gilingan menyebabkan nilai kadar gula ampas 

tebu naik sebesar 0.016. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel  bebas  volume air 

imbibisi, kecepatan gilingan, tekanan hidrolik gilingan dan uap steamchest gilingan 

terhadap nilai kadar gula ampas tebu dengan analisis regresi liner berganda. Model regresi 

telah memenuhi uji asumsi klasik. Persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah 

Y = 4.219 - 0.005 X3 + 0.016X4. Hasil uji F menunjukkan bahwa bahwa variabel volume 

air imbibisi, kecepatan, tekanan hidrolik dan uap steamchest gilingan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kadar gula ampas tebu. Begitu juga hasil uji t menunjukkan 
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bahwa variabel volume air imbibisi, kecepatan, tekanan hidrolik dan uap steamchest 

gilingan secara individual  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kadar gula ampas 

tebu. Variabel bebas volume air imbibisi, kecepatan, tekanan hidrolik dan uap steamchest 

gilingan hanya mempengaruhi variabel kadar gula ampas tebu sebesar 5.4%, sedangkan 

sisanya 94.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi linier 

berganda. 
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Tabel 1. Data Awal 
No               No               

1 2,25 680 3000 210 9,8 51 2,55 970 2900 190 8,7 

2 2,99 700 2900 200 8,4 52 2,25 1060 3000 190 8,6 

3 2,69 860 2900 200 9,1 53 2,40 1070 3000 200 10,1 

4 2,39 920 3000 200 8,4 54 2,10 950 2900 200 9,7 

5 2,25 800 3000 210 10,1 55 2,10 940 2900 200 8,5 

6 2,25 720 2900 200 8,2 56 2,69 940 2900 200 8,1 

7 2,56 700 3000 190 8,2 57 2,40 800 2900 200 9,0 

8 2,25 820 2800 200 9,1 58 2,25 850 2900 200 8,3 

9 2,56 950 2900 200 9,0 59 2,54 940 2900 200 8,2 

10 2,69 910 2800 180 8,9 60 2,25 930 2900 200 9,2 

11 2,40 900 2900 190 8,8 61 2,25 890 2800 180 8,9 

12 2,56 800 2800 190 9,0 62 2,55 920 2800 200 9,7 

13 2,10 810 2800 190 9,1 63 2,40 1060 2800 200 9,5 

14 2,25 950 2800 180 8,8 64 2,55 1050 2800 200 9,3 

15 2,56 930 2900 180 8,3 65 2,40 1060 2800 210 8,7 

16 2,40 1000 2800 200 7,3 66 2,69 950 2900 190 8,9 

17 2,25 1000 2900 200 7,4 67 2,25 1080 2800 200 8,7 

18 2,10 990 2800 200 7,3 68 2,10 780 2900 200 8,5 

19 2,09 790 2900 200 7,6 69 2,70 790 2900 200 9,6 

20 2,39 870 2800 200 7,5 70 2,85 1020 2800 210 9,5 

21 2,70 1000 2900 200 7,4 71 2,55 990 3000 210 9,6 

22 2,10 940 2900 190 9,0 72 2,10 1020 2900 210 9,5 

23 2,56 800 2900 190 9,0 73 2,25 1070 2900 210 9,4 

24 2,25 940 3000 200 8,8 74 2,10 1150 3000 210 9,2 

25 2,10 990 2900 200 8,7 75 2,54 880 2900 200 8,9 

26 2,10 970 2900 210 10,3 76 2,25 860 2900 200 10,5 

27 2,40 900 2900 210 8,7 77 2,25 1000 3000 200 8,2 

28 2,24 700 2800 210 8,9 78 2,10 940 2900 200 9,6 

29 2,56 670 2800 190 9,0 79 2,10 930 2900 190 10,1 

30 2,25 760 2800 190 8,0 80 2,39 1000 2900 210 10,5 

31 2,69 780 2800 180 9,1 81 2,69 1000 2800 200 9,4 

32 2,70 790 2900 180 8,5 82 2,55 860 2900 200 10,1 

33 2,56 900 2900 180 8,6 83 2,25 1010 2800 200 9,7 

34 2,40 920 2800 190 8,6 84 2,70 1080 2800 200 9,5 

35 2,25 1030 2900 190 8,5 85 2,84 1070 2800 200 9,3 

36 2,25 920 3000 190 8,7 86 2,85 880 2900 190 8,9 

37 2,1 940 2800 190 8,4 87 2,40 840 2900 200 8,5 

38 2,25 980 2800 190 8,4 88 2,55 940 2800 200 9,7 

39 2,4 950 2800 190 8,2 89 2,40 1070 2900 200 9,6 

40 2,1 770 2800 190 8,1 90 2,25 1000 2800 210 9,5 

41 2,69 910 2800 190 8,1 91 2,10 1040 3000 210 9,6 

42 2,1 980 2900 190 8,3 92 2,24 1090 2900 210 9,5 

43 2,55 970 2800 190 8,7 93 2,10 1020 2900 210 9,4 

44 2,1 910 2800 190 8,2 94 2,10 1040 3000 210 9,2 

45 2,4 880 2800 190 7,5 95 2,69 1100 2900 200 8,9 

46 1,95 860 2800 200 8,2 96 2,25 1020 2900 200 10,5 

47 2,1 840 2800 200 9,1 97 2,25 980 3000 200 8,2 

48 2,7 920 2900 190 7,3 98 2,54 920 2900 200 9,6 

49 2,4 880 3000 190 8,8 99 2,39 930 2900 190 10,1 

50 2,1 950 3000 190 8,7 100 2,25 1030 2900 210 10,5 

      101 2,25 1080 2800 200 9,4 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur aktivitas otot pada tubuh bagian bawah yaitu postur 

kerja bagian kaki. Pengukuran dilakukan pada saat pekerja melakukan aktivitas pembuatan 

gerabah pada posisi duduk. Pengukuran menggunakan surface electromyography dan 

membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Langkah penelitian adalah (1) 

hasil capture pekerja terdapat lima postur duduk, (2) penentuan otot yang berpengaruh, yaitu: 

otot vastus lateralis, otot vastus medialis, otot tibialis anterior, otot gastrocnemius medial part, 

otot soleus, otot biceps femoris (3) mengukur aktvitas otot dengan postur duduk diam selama 5 

detik, (4)  dilakukan pengkuran aktivitas otot menggunakan sEMG, (5) menghitung 

menggunakan root mean square, (6) menghitung nilai indeks dengan postur dasar. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan bioelektrik otot pada tubuh bagian bawah pada 

postur kerja bagian kaki paling sering disebabkan karena terjadi indeks penyimpangan postur 

pada: (1) bagian kaki mengalami gerakan medial tracking dan bagian tumit mengalami 

plantar flexion yang membuat otot VL angka indeksnya menjadi paling tinggi, (2) bagian lutut 

mengalami gerakan flexion 165º dan tumit dorsiflexion yang membuat otot TA angka 

indeksnya cukup tinggi, (3) bagian lutut mengalami gerakan flexion sudut 90º , sudut 155º dan 

tumit dorsiflexion membuat otot VL angka indeksnya cukup tinggi. 

 

Kata Kunci: Postur Kerja Bagian Kaki, sEMG, Jenis Kelamin, Root Mean Square 

 

PENDAHULUAN 

Perulangan gerakan yang tinggi, beban kerja yang berat, mengangkat, postur kerja 

yang salah, dan serta adanya getaran terhadap keseluruhan tubuh merupakan faktor resiko 

yang menyebabkan meningkatnya work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) (Lei 

et al.,2005, Heinrich, 2008). Pekerja sering mengalami kelelahan dengan sikap statis dan 

dilakukan berulang tanpa memperhatikan postur yang tepat sehingga beresiko mengalami 

WMSDs, biasanya WMSDs dirasakan setelah keluhan terakumulasi dan bisa mengganggu 

kesehatan para pekerja. Penyebab timbulnya WMSDs dikarenakan oleh lingkungan kerja 

yang tidak sesuai dengan kondisi normal sehingga menyebabkan pekerja melakukan 

pergerakan tubuh yang melebihi batas kemampuan otot.  

Pada penelitian ini pendekatan ergonomi dilakukan dengan melakukan pengukuran 

aktivasi otot menggunakan sEMG dan pengukuran indeks simpangan nilai RMS pada 

postur kerja bagian tangan dan postur kerja bagian kaki pada pekerja gerabah dengan 

mempertimbangkan aspek tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah.  

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang muncul adalah : 

Bagaimanakah aktivasi otot pada postur kerja bagian tangan dan postur kerja bagian kaki 

menggunakan sEMG. 

 

TEORI 

Elektromiografi (EMG) adalah  teknik  untuk  mengevaluasi  dan  rekaman aktivitas 

listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. EMG dilakukan menggunakan alat yang disebut 

Electromyograph, untuk menghasilkan rekaman yang disebut Elektromiogram. Metode 

mailto:Indah.Pratiwi@ums.ac.id


 
 

Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

Lombok, 27-29 April 2017 

 

378 

untuk pengukuran, menampilkan, dan penganalisaan setiap signal listrik (electrical 

signals) dengan menggunakan bermacam-macam elektroda. Kontraksi serabut otot (muscle 

fibre contraction) selalu diikuti dengan aktivitas listrik (electrical activity). Sebuah sinyal 

EMG berasal dari sinyal serabut otot pada jarak tertentu dari elektroda (Luttman, 1996). 

Sebuah EMG mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel-sel otot ketika sel-sel   

elektrik atau neurologis diaktifkan.  Sinyal dapat dianalisis untuk mendeteksi kelainan 

medis, tingkat aktivasi, perintah rekrutmen atau untuk menganalisis biomekanik kondisi 

manusia atau hewan. Begitu banyak manfaat yang dapat diaplikasikan dalam berbagai 

bidang sehingga dipilih EMG sebagai objek penelitian ini.  

Penerapan sEMG untuk mendeteksi dan mengevaluasi kelelahan otot lokal telah 

berkembang peralatan khusus untuk monitoring real-time berdasarkan pergeseran 

spektrum daya. Kelelahan merupakan konsekuensi dari gerakan dan latihan (training 

olahraga, kinesiologi rehabilitasi, ergonomic) untuk mengukur kelelahan otot yang 

dihasilkan dari isometric, yaitu konstan (statis) kontraksi otot (Cifrek et al., 2009).   

Pada sistem digital modern, terdapat dua indikator amplitude sEMG yang digunakan, 

adalah: Mean Absolut Value (MAV) atau disebut juga Average Rectified Value (ARV) dan 

Root Mean Square (RMS) (Cifrek et al., 2009), dimana rumusnya adalah: 

Nilai  RMS  dikenal  sebagai  rataan  kuadrat  (quadratic mean)  merupakan  

pengukuran  besarnya  kuantitas  yang  bervariasi.  Hal  ini berguna  untuk  suatu  variabel  

memiliki  harga  positif  dan  negatif  misalnya sinusoidal.   

 (3.1) 

Nilai  RMS  dari  seperangkat  nilai  (fungsi  kontinu)  akar  kuadrat  dan  aritmatika 

mean (rata-rata) dari kuadrat nilai asli (atau kuadrat dari fungsi yang mendefinisikan 

bentuk gelombang kontinu). Dengan  mengkuadratkan besarnya  harga  sesaat  kemudian  

merata-ratakannya  dan  mengambil  akar  dari  harga rata-rata  ini,  dapat  ditentukan  

harga  efektifnya  setiap  gelombang  bolak-balik  seperti gelombang sinusoidal. 

 

 
Gambar 1. Gelombang sinusidal murni 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

1. Variabel terikat atau variable dependent, dimana tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini, yang termasuk dalam variabel terikat 

adalah postur kerja bagian kaki sebanyak 5 postur.  

X 

Y 
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2. Variabel bebas atau variable independent, dimana tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variable independent. Pada penelitian ini, yang termasuk dalam 

variabel bebas adalah: Aktivasi otot pada postur kerja bagian kaki berupa nilai RMS, 

yaitu: VL, VM, TA, GM, SO, BF. 

 

Alat dan bahan yang digunakan penelitian ini meliputi:  

a. Surface Electromyograph (sEMG), digunakan untuk mengukur sinyal bioelektrik pada 

otot ketika melakukan aktivitas dengan cara menempelkan elektroda pada permukaan 

kulit  

b. Microsoft Excel,  digunakan untuk menghitung rata-rata hasil sinyal sEMG dan 

mengitung RMS 

c. Camera video fujifilm finepix S,  digunakan untuk mengambil gambar berupa video 

kemudian dilakukan capture gambar 

 

Tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pengambilan Gambar Video, Capture dan Pemilihan Postur Kerja 

2. Tahap Penentuan jenis gerakan dan sudut tiap segmen pada postur kerja bagian tangan 

dan postur kerja bagian kaki. 

3. Tahap Pengukuran aktivitas otot menggunakan sEMG  

4. Tahap perhitungan nilai RMS dan indeks simpangan nilai RMS 

5. Tahap Analisis Data 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Postur Kerja Bagian Kaki 

Perubahan postur pada bagian bawah tubuh akan berpengaruh terhadap aktivitas otot 

pada bagian bawah tubuh, yaitu otot VL, otot VM, otot TA, otot GM, otot SO, otot BF. 

Penyesuaian postur ini untuk menjaga koordinasi yang tepat antara tubuh dan 

lingkungannya sehingga memungkinkan untuk dapat penyelesaian tugas dengan baik (Kim 

et al., 2011).  

Hasil capture tubuh bagian bawah, terdapat lima posisi duduk yang berbeda pada 

pekerja ketika melakukan aktivitas pada lima stasiun kerja (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Kondisi Postur Kerja Bagian Kaki 

 

1. Postur kaki dengan kondisi lutut flexion 

Postur kerja bagian kaki untuk postur 1 sampai postur 5 kondisi kaki adalah 

tertopang karena kedua kaki berada menyentuh lantai dan dapat menopang seluruh tubuh. 

Berat beban badan dapat tersebar merata diseluruh tubuh karena posisi kaki yang dapat 

menopang tubuh. Postur kerja bagian kaki adalah stabil karena kondisi duduk dengan 

kedua kaki menyentuh lantai. Sudut yang dibentuk oleh lutut berbeda-beda tergantung 

pada kondisi duduknya. Postur 1 yaitu duduk netral diatas kursi, sudut lutut yang dibentuk 
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adalah flexion 90°, dimana antara paha dan betis berada pada sudut 90° flexion. Postur 2 

pekerja duduk di kursi tetapi lutut ditekuk dengan sudut fleksi 120° diantara paha dan 

betis. Hal ini disebabkan karena tempat duduk yang digunakan lebih rendah dari tinggi 

popliteal sehingga lutut kaki ditekuk. Postur 3 adalah pekerja duduk dilantai karena benda 

kerjanya rendah, sudut yang dibentuk oleh lutut adalah flexion 45°. Postur 4 adalah duduk 

diatas dingklik dengan ketinggian dingklik 20 cm karena benda kerjanya tidak terlalu 

tinggi dan juga menggunakan alat putar dimana tangan yang digunakan untuk memutarnya. 

Sudut yang dibentuk oleh lutut adalah sudut flexion 155°.  Pada postur 5 yaitu duduk 

jongkok dimana pekerja duduk tanpa alas duduk dan sudut yang dibentuk lutut antara paha 

dan betis berhimpit membentuk sudut flexion 165°. 

 

2. Postur kaki dengan kondisi kaki abduction 

Posisi kaki ada dua bagian gerakan yaitu: gerakan netral/medial rotation/lateral 

rotation dan gerakan abduction/adduction.  

a. Gerakan netral adalah posisi kaki lurus kedepan sejajar antara paha dan betis dan tidak 

ada gerakan memutar. Gerakan medial rotation adalah gerakan memutar kedalam 

mulai dari bagian paha sampai pada bagian betis sedangkan gerakan lateral rotation 

adalah gerakan memutar keluar dimulai dari bagian paha sampai pada bagian betis.  

b. Gerakan abduction adalah gerakan kaki dimulai dari berhimpitnya kaki kemudian 

bergerak mulai dari paha dan betis ke posisi keluar dari tubuh, sedangkan gerakan 

adduction dimulai dari berhimpitnya kaki kemudian bergerak kearah dalam sehingga 

bertumpuk. 

Postur 1, postur 2, postur 3, dan postur 5 posisi kaki adalah netral, sedangkan postur 4 

posisinya adalah medial rotation. Sedangkan kelima postur tersebut posisinya adalah 

abduction. 

 

3. Postur kaki dengan kondisi tumit  

Dorsliflexion adalah gerakan tumit menekuk kearah atas dimana telapak kaki 

mendekati kaki, sedangkan gerakan plantar flexion dimana gerakan tumit menekuk kearah 

bawah sehingga telapak kaki menjauhi kaki. Pada postur 1 posisi tumit adalah netral, 

postur 2, postur 3, dan postur 5 posisi tumit dorsiflexion, sedangkan postur 4 posisi tumit 

plantar flexion. 

 

4. Postur kaki dengan kondisi telapak kaki  

Posisi telapak kaki ada tiga, adalah: netral yaitu telapak kaki lurus kedepan, eversion 

posisi telapak kaki menekuk kearah dalam, dan posisi inverter dimana posisi telapak kaki 

menekuk kearah luar. Pada postur 1, postur 2, postur 3, dan postur 5 posisi telapak kaki 

adalah netral, postur 3 posisi telapak kaki adalah eversion. 

 

Hasil Sinyal sEMG dan Perhitungan RMS Postur Kerja Bagian Kaki 

Hasil dari pengukuran aktivitas otot menggunakan sEMG diperoleh sinyal EMG  

dimana sinyal tersebut menunjukkan aktivitas otot yang dipengaruhi oleh postur kerja. 

Pengambilan data menggunakan gerakan diam, responden diukur aktivitas ototnya selama 

5 detik. Masing-masing otot menunjukkan sinyalnya, sinyal ini kemudian dikonversi dalam 

angka pada microsoft excel yang selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rata-rata RMS. 
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Tabel 1. Nilai RMS untuk Postur Kerja Bagian Kaki (μV) 
 Postur 

1 2 3 4 5 

Vastus Lateralis Laki-laki 27,59
*
 78,62

*
 90,65

*
 53,51 95,90 

Perempuan 24,76 75,18 87,42 51,17 94,91 

Vastus Medialis Laki-laki 22,72 36,69 61,31 124,88
*
 84,31 

Perempuan 23,87 26,91 52,29 116,50ʺ 74,50 

Tibialis Anterior Laki-laki 26,15 55,67 47,99 46,28 129,69
*
 

Perempuan 23,66 49,46ʺ 44,55ʺ 39,83 103,57ʺ 

Gastrocnemius Medial part Laki-laki 23,66 25,42 32,42 84,74 34,51 

Perempuan 15,99ʺ 24,42 31,75 77,62 33,57 

Soleus Laki-laki 7,88 10,47 23,06 30,01 24,86 

Perempuan 6,36 13,50 20,03 28,86 23,42 

Biceps Femoris Laki-laki  17,07  21,56 22,23 34,42 30,01 

Perempuan 13,45  14,83 17,26 19,90 21,79 
Keterangan: Nilai RMS tertinggi (*Laki-laki dan ʺperempuan) 

 

Indeks Simpangan Nilai RMS Postur Kerja Bagian Kaki 
Analisis nilai kecenderungan menggunakan postur dasar (base posture) sebagai 

postur pembanding, Tren dalam indeks dihitung dengan memilih postur netral sebagai 

dasar perbandingan. Postur dasar adalah postur netral dari seluruh postur yang dianalisis. 

Postur dasar diberi nilai 0, data postur lainnya dibandingkan dengan data postur dasar.  

 

Tabel 2. Indeks Simpangan Nilai RMS Postur Kerja Bagian Kaki 
Postur 1 2 3 4 5 

Vastus Lateralis Laki-laki 0 51,02* 63,06* 25,92 68,31 

Perempuan 0 50,44ʺ 62,68ʺ 26,44 70,17 

Vastus Medialis Laki-laki 0 13,97 38,60 102,16* 61,59 

Perempuan 0 3,04 28,42 92,63ʺ 50,52 

Tibialis Anterior Laki-laki 0 29,52 21,84 20,13 103,54* 

Perempuan 0 25,80 20,89 16,71 79,91ʺ 

Gastrocnemius-medial part Laki-laki 0 1,77 8,77 61,08 10,85 

Perempuan 0 8,43 15,76 61,63 17,59 

Soleus Laki-laki 0 2,59 15,18 22,13 16,98 

Perempuan 0 7,14 13,67 22,50 17,06 

Biceps Femoris Laki-laki 0 4,49 5,16 15,35 12,94 

Perempuan 0 1,38 3,81 6,46 8,32 
Keterangan: Nilai tertinggi untuk masing-masing postur (*laki-laki, ʺperempuan) 

 

Pembahasan 

Urutan indeks simpangan nilai RMS dari paling besar hingga yang terkecil untuk 

postur kerja bagian kaki (Tabel 2), dapat menunjukkan nilai ketidaknyamanan, adalah:   

1. Indeks simpangan nilai RMS dengan nilai risiko otot ke 5 terdapat pada postur 4 yaitu 

duduk dilantai dengan kaki tertekuk, nilai indeks terbesar pada postur 4 dengan 

kontribusi otot yang mempengaruhi adalah otot VL dengan nilai indeks 5,50 untuk 

laki-laki dan 4,88 untuk perempuan. Nilai RMS tertinggi juga pada otot VM yaitu 

124,88 µV untuk laki-laki dan 116,50 µV untuk perempuan. Otot VM  dapat 

mempengaruhi gerak pada lutut medial tracking (Criswell, 2011). Postur 4 sikap duduk 

nilai indeks yang tinggi diindikasikan dipengaruhi oleh lutut medial tracking, telapak 

kaki plantar flexion dan kaki flexion 45º.  

2. Indeks simpangan nilai RMS dengan nilai risiko otot ke 4 terdapat pada postur 5 yaitu 

duduk diatas kursi dengan ketinggian 10 cm dengan kontribusi otot yang 

mempengaruhi adalah otot TA dengan nilai indeks 3,96 untuk laki-laki dan 3,38 untuk 
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perempuan. Nilai RMS tertinggi juga pada otot TA yaitu 129,69 µV untuk laki-laki dan 

103,57 µV untuk perempuan. Otot TA dapat mempengaruhi gerak pada telapak kaki 

yaitu gerakan dorsiflexion (Criswell, 2011). Postur 5 sikap duduk nilai indeks yang 

tinggi diindikasikan dipengaruhi telapak kaki dorsiflexion dan lutut flexion 155º. 

3. Indeks simpangan nilai RMS dengan nilai risiko otot ke 3 terdapat pada postur 2 yaitu 

duduk diatas kursi dengan ketinggian 30 cm dengan kontribusi otot yang 

mempengaruhi adalah otot VL dengan nilai indeks 1,85 untuk laki-laki dan 2,04 untuk 

perempuan. Nilai RMS tertinggi juga pada otot VL yaitu 78,62 µV untuk laki-laki dan 

75,18 µV untuk perempuan. Otot VL dapat mempengaruhi gerak pada kaki yaitu 

gerakan flexion dan lutut extension (Criswell, 2011). Postur 2 sikap duduk nilai indeks 

yang tinggi diindikasikan dipengaruhi telapak kaki dorsiflexion dan lutut flexion 90º.  

4. Indeks simpangan nilai RMS dengan nilai risiko otot ke 2 terdapat pada postur 3 yaitu 

duduk diatas kursi dengan ketinggian 20 cm dengan kontribusi otot yang 

mempengaruhi adalah otot VL dengan nilai indeks 0,70 untuk laki-laki dan 0,72 untuk 

perempuan. Nilai RMS tertinggi juga pada otot VL yaitu 90,65 µV untuk laki-laki dan 

87,42 µV untuk perempuan. Otot VL dapat mempengaruhi gerak pada kaki yaitu 

gerakan flexion dan lutut extension (Criswell, 2011). Postur 3 sikap duduk nilai indeks 

yang tinggi diindikasikan dipengaruhi telapak kaki dorsiflexion dan lutut flexion 155º.  

5. Indeks simpangan nilai RMS dengan nilai risiko otot ke 1 terdapat pada postur 1 yaitu 

duduk diatas kursi dengan ketinggian 40 cm sebagai postur netral dengan nilai RMS 

tertinggi pada otot VL yaitu 27,59 µV dan perempuan 24,76 µV. Kondisi gerakan pada 

postur 1 adalah kondisi kaki tertopang, bobot tersebar merata, postur stabil, lutut 

membentuk sudut flexion 90º. Kaki adalah netral dan mengalami abduction, sedangkan 

tumit netral dan telapak kaki juga netral. 
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Gambar 3. Diskripsi Gerakan pada Postur Kerja Bagian Kaki 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan bioelektrik otot pada tubuh 

bagian bawah pada postur kerja bagian kaki paling sering disebabkan karena terjadi indeks 

penyimpangan postur pada: 

1. Bagian kaki mengalami gerakan medial tracking dan bagian tumit mengalami plantar 

flexion yang membuat otot VL angka indeksnya menjadi paling tinggi (Lin et al., 

2004).  
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2. Bagian lutut mengalami gerakan flexion 165º dan tumit dorsiflexion yang membuat otot 

TA angka indeksnya cukup tinggi. 

3. Bagian lutut mengalami gerakan flexion sudut 90º , sudut 155º dan tumit dorsiflexion 

membuat otot VL angka indeksnya cukup tinggi. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan duduk terus menerus sering 

terjadi sakit punggung bagian bawah dan perubahan menurun bagian intervertebral disc 

(Evan et al., 1999). Althoff et al., (1992) mendeskripsikan sandaran belakang pada kursi 

berpengaruh terhadap pengurangan penyusutan tulang belakang, contohnya kursi dengan 

dan tanpa sandaran belakang. Perubahan postur dan relaksasi pada bagian otot ekstensor 

dengan periode yang terus menerus diindikasikan dapat mencegah ketidaknyamanan 

selama duduk dalam waktu lama (Salewytsch et al., 1999). 

Nilai ketidaknyamanan postur kerja bagian kaki untuk laki-laki dan perempuan ada 

kecenderungan sama dan laki-laki lebih besar daripada perempuan untuk setiap postur dan 

setiap otot.  

Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk memberikan rekomendasi postur kerja 

yang dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal terutama pada bagian tangan dan kaki. 

Nilai risiko otot ditandai dengan indeks simpangan nilai RMS, dimana semakin besar nilai 

indeks simpangan (dibandingkan dengan postur netral) maka semakin besar pula (salah 

satu) aktivitas otot yang berpengaruh.  

Hasil penelitian menunjukkan pada postur kerja bagian kaki nilai risiko otot VL, TA, 

BF terbesar, yaitu dengan kondisi kaki flexion 165º, kaki netral abduction sedangkan 

telapak adalah dorsiflexion. Postur kerja bagian kaki nilai risiko otot VM, GM, SO 

terbesar, yaitu dengan kondisi kaki flexion 45º, kaki medial tracking dan abduction 

sedangkan telapak adalah plantar flexion.  

 

KESIMPULAN 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Postur duduk dengan indeks nilai risiko otot tertinggi adalah: (1) bagian kaki 

mengalami gerakan medial tracking dan bagian tumit mengalami plantar flexion 

berpengaruh pada otot vastus lateralis, (2) Bagian lutut mengalami gerakan flexion 

165º dan tumit dorsiflexion berpenrgaruh pada  otot tibialis anterior, (3) bagian lutut  

mengalami gerakan flexion sudut 90º , sudut 155º dan tumit dorsiflexion berpengaruh 

pada otot vastus.  

2. Skor risiko otot untuk setiap postur dan setiap otot pada postur kerja bagian tangan dan 

bagian kaki adalah sama dan laki-laki lebih besar daripada perempuan, hanya pada 

postur 3 (bagian tangan) yang berbeda untuk laki-laki otot FCU dan perempuan otot 

FCR. 

3. Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk memberikan rekomendasi postur kerja yang 

dapat mengurangi keluhan muskulosksletal terutama pada bagian tangan dan bagian 

kaki. Nilai risiko otot ditandai dengan indeks simpangan nilai RMS, dimana semakin 

besar nilai indeks simpangan (dibandingkan dengan postur netral) maka semakin besar 

pula (salah satu) aktivitas otot yang berpengaruh.  
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Abstrak 

Penggunaan kendaraan adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting didalam melakukan 

survei lokasi pada tahap eksplorasi perusahaan oil dan gas. Seiring dengan penggunaan 

beberapa kendaraan, komsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki peran cukup besar dari 

sisi pembiayaan korporasi. Pendekatan Six Sigma digunakan dengan tahapan Define-Measure-

Analyze-Improve-Control (DMAIC) untuk menyelesaikan permasalahan tingginya konsumsi 

BBM pada tahap eksplorasi. Kendaraan yang digunakan untuk mendukung kegiatan eksplorasi 

adalah kendaraan dengan kapasitas mesin 2200 cc, sehingga komsumsi BBM berkurang dari 

12,8 menjadi 8,5 liter per unit kendaraan setiap hari dan melewati rute  jalan dengan tingkat 

kemiringan 10 % dan dengan kondisi ini level sigma menjadi lebih baik, dimana ZST = 3,98. 

 

Kata kunci: bahan bakar minyak, kendaraan, kegiatan eksplorasi, six sigma, DMAIC 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai standar pengukuran, “Sigma” mengacu pada teori Carl Fredrick Gauss 

(1777-1855) yang memperkenalkan konsep kurva atau distribusi normal. Pada tahun 1922, 

Walter Shewhart memperkenalkan “tiga sigma” sebagai pengukuran dari variasi, 

menyatakan bahwa proses dan intervensi diperlukan ketika output berjalan di luar batas 

tersebut [1].  Terdapat dua hal utama yang terjadi pada tahun 1980-an yang menuntut 

tingkat kualitas tinggi perusahaan-perusahaan manufaktur di Amerika, yaitu [1]: (i) 

pengenalan produksi massal (mass production) miniatur elektronik, transistor dari radio 

untuk televisi, yang diproduksi dalam jumlah besar untuk konsumsi pasar massal, dan (ii) 

pembukaan pasar global yang menjadi pintu masuknya produk asing khususnya barang 

elektronik Jepang, memaksa peningkatan kualitas produk domestik Amerika. Produk-

produk buatan Jepang menjadi sangat menarik para konsumen global termasuk di Amerika 

karena selain harga yang lebih murah, juga memiliki tingkat kualitas yang tinggi [1]. 

Beberapa upaya peningkatan mutu sudah mulai diperkenalkan tahun 1980-an agar produk 

dan layanan buatan Amerika lebih memiliki daya saing, khususnya dalam upaya merespon 

ancaman produk buatan Jepang ke pasar Amerika. Perusahaan raksasa otomotif Ford 

Motor memperkenalkan sistem kualitas zero defects, Boeing dan Bell Telephone 

menerapkan konsep total quality management, demikian juga dengan Honeywell dan 

Fairchild Electronics yang menerapkan konsep quality circle agar para karyawan lebih 

peduli akan apa yang dibutuhkan konsumen dari produk yang mereka buat khususnya yang 

terkait dengan kualitas produk [2], [1], [3]. 

Penerapan metode Six Sigma menjadi sangat strategis bagi sebuah perusahaan atau 

organisasi, karena memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan implementasi 

mengurangi waste dan memberi nilai tambah serta membuka ruang yang luas melihat 

potensi-potensi penyebab terjadinya penyimpangan kualitas. Six Sigma membantu 

mengidentifikasi waste dan biaya-biaya tersembunyi, menghilangkan cacat, meningkatkan 

margin laba, kepuasan pelanggan, komitmen dan kepuasan karyawan,  serta memperluas 
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bisnis [4]. Metode Six Sigma fokus menurunkan tingkat cacat (defect ratio) melalui 

peningkatan kapabilitas proses (process capability) dengan pendekatan statistik. Penyebab 

klasik sulitnya mengontrol kualitas diakibatkan oleh variasi, dimana semakin banyak 

variasi dalam sebuah rangkaian proses maka potensi terjadinya penyimpangan semakin 

besar. Six Sigma berupaya untuk meningkatkan kualitas proses dengan mengidentifikasi 

dan menghilangkan penyebab cacat atau kesalahan dengan meminimalkan variabilitas di 

bidang manufaktur dan proses bisnis [5]. Penerapan metode Six Sigma dapat berperan 

sebagai strategi keseluruhan untuk mempercepat perbaikan proses, produk dan jasa dimana 

melalui Six Sigma dilakukan pengukuran kualitas total untuk mengetahui seberapa efektif 

perusahaan menghilangkan cacat dan variasi proses [6,7]. Tujuan utama dari mengurangi 

variasi pada produk atau jasa adalah untuk memuaskan pelanggan, dimana fokus utama 

dari Six Sigma adalah meningkatkan semua proses kunci manufaktur dan menempatkan 

kualitas sebagai fungsi dari proses dan mengurangi tingkat cacat[8]. Six Sigma 

menekankan perlunya melakukan identifikasi dan mengurangi variasi dimana, prinsip Six 

Sigma menggarisbawahi secara eksplisit pentingnya menemukan akar penyebab cacat dan 

melakukan pengendalian proses statistik untuk mempertahankan perbaikan yang sudah 

dilakukan [9,10]. 

Pencapaian tingkat keberhasilan proses 99% yang dianggap sudah sangat baik 

selama ini, ternyata berpotensi menimbulkan kerugian dan permasalahan besar khususnya 

bagi produk dan layanan yang tidak mentoleransi terjadinya kesalahan atau cacat. 

Perusahaan atau organisasi kelas dunia terus berlomba memberikan layanan dan produk 

yang sempurna yang dikenal dengan zero defects. Metode Six Sigma dikembangkan tahun 

1986 oleh Motorola dalam upaya  memperbaiki kualitas  produknya melalui pengurangan 

variasi dalam operasi manufaktur pada industri semikonduktor yang mereka jalani saat itu. 

Six Sigma  merupakan sebuah proses dimana 99,99966% dari produk yang diproduksi 

secara statistik diharapkan bebas dari cacat (3,4 ppm tingkat reject atau cacat). Penerapan 

metode Six Sigma secara konsisten telah menempatkan Motorola menjadi perusahaan 

Amerika pertama yang memenangi Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  

berupa penghargaan kualitas bergengsi pada tahun 1988 [11,12]. Banyak penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kesalahan 1% saja dapat memberikan dampak kerugian yang 

besar. Pencapaian tingkat kesalahan yang relatif kecil 1% sudah banyak dikritisi sebagai 

sesuatu pencapaian yang tidak termasuk dalam kategori baik.  Tingkat kegagalan 1% dapat 

berakibat fatal khususnya untuk beberapa sektor bisnis tertentu. Deskripsi untuk 

menggambarkan mengapa pencapaian 99% kualitas tidak lagi dapat diterima, beberapa 

fakta yang dapat menjadi pertimbang untuk hal ini[13]: (i) dalam pengiriman surat 

mencapai  kualitas 99 persen, berarti ada 16.000 potongan surat yang hilang setiap jam, (ii) 

pendaratan di bandar udara dengan kualitas 99 persen, berarti ada 2 pendaratan pesawat 

tidak aman setiap jam, (iii) operasi medis dengan kualitas 99 persen, akan ada 500 pasien 

salah bedah setiap minggu, (iv) pembangkit listrik dengan kualitas 99 persen, 

menghasilkan 7 jam pemadaman listrik dalam sebulan. Penelitian McClusky (2000) [13] 

tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan tingkat pencapaian kualitas hanya 99%, pada 

beberapa kasus industri manufaktur atau layanan dapat berakibat fatal, dimana manajemen 

kualitas moderen telah berevolusi ke level zero defect. Aktivitas utama dari Six Sigma 

adalah pendekatan untuk merancang proses atau meningkatkan kemampuan proses yang 

ada menjadi lebih baik. Metode Six Sigma sangat strategis dalam memperbaiki kinerja 

proses untuk mendapatkan kapabilitas proses yang sangat tinggi dengan tingkat cacat 

mendekati nol [14].  

Mencapai tingkat 99,99966%  bebas cacat bukan suatu perkara mudah untuk dicapai 

baik pada perusahaan manufaktur maupun layanan atau jasa. Kekakuan dan disiplin 
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menggunakan pendekatan statistik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat 

diselesaikan melalui intuisi sederhana atau melalui trial and error, merupakan salah satu 

keunggulan metode Six Sigma [12]. Six Sigma dapat dilihat sebagai suatu philosophi, 

strategi bisnis, alat perbaikan, dan pengukuran statistik. Six Sigma merupakan strategi 

manajemen secara umum, budaya dan perubahan, dan kebutuhan organisasi untuk 

membangun keseluruhn menjadi suatu rencana strategi perusahaan. Aktifitas Six Sigma 

adalah fokus mengurangi tingkat cacat/kegagalan produk atau proses [15]. Six Sigma 

merupakan metodologi yang menggunakan data dan analisis statistik untuk mengukur dan 

meningkatkan kinerja operasional perusahaan, yang fokus pada identifikasi dan 

menghilangkan defect dalam proses dan penerapan metode Six Sigma telah menghasilkan 

ratusan juta dolar dan memberikan keuntungan pada berbagai jenis industri yang 

menerapkannya [16]. 

Metodologi six sigma digunakan untuk mendapatkan informasi faktual kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction), mengikuti metode define, measure, analyze, improve, 

and control (DMAIC). Tahapan DMAIC pada Six Sigma merupakan sebuah filsafat dan 

metodologi yang meningkatkan kualitas dengan menganalisis data untuk menemukan akar 

penyebab masalah kualitas dan menerapkan control [17]. Beberapa perusahaan kelas dunia 

seperti Motorolla, General Electric, Bank of Amerika, Honeywell, Boeing, dan industri 

otomotif Ford, menerapkan metode Six Sigma dalam meningkatkan daya saing dengan 

keuntungan finansial yang tinggi [18,19,20]. Pendekatan Six Sigma digunakan untuk 

memastikan bahwa upaya peluang perbaikan yang kritis, dikembangkan melalui 

metodologi metrik dan tingkatan yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan.  

Peningkatan kemampuan proses (process capability) dengan metode Six Sigma 

menerapkan tahapan baku define, measure, analyze, improve, dan control melalui 

pengujian-pengujian statistik yang saling terkait. Setiap proyek Six Sigma yang dilakukan 

dalam sebuah organisasi mengikuti sebuah langkah-langkah  dengan nilai target yang 

terukur, misalnya  mengurangi waktu daur proses, mengurangi pencemaran udara, 

mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan keuntungan 

[5,4]. 

Banyak perusahaan atau organisasi tidak berhasil memperoleh manfaat yang 

maksimal dari penerapan metode Six Sigma yang diakibatkan berbagai hal. Investasi besar 

yang sudah dikeluarkan untuk penerapan Six Sigma tidak memberikan dampak terhadap 

peningkatan kinerja perusahaan. Dalam prakteknya, untuk dapat menuai manfaat 

penerapan metode Six Sigma pada suatu organisasi atau perusahaan, dibutuhkan investasi 

awal yang relatif tinggi, tetapi keuntungan jangka panjang yang banyak termasuk 

penghematan biaya, peningkatan laba, peningkatan kualitas proses yang konsisten, kinerja 

karyawan, dan kualitas layanan dan produk lebih baik, yang mengarah pada tingginya 

kepuasan pelanggan yang merupakan tujuan akhir dari semua organisasi [5].  Investasi 

awal yang besar dalam penerapan Six Sigma menjadi alat yang mahal dan hanya 

perusahaan besar yang akan mampu melakukannya. Pelatihan diperlukan untuk 

melaksanakan Six Sigma yang melibatkan semua orang di organisasi  atau perusahaan. 

Penerapan metodologi Six Sigma membutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan 

dengan lean [21]. Pelatihan dasar Six Sigma (level white belt) selama satu hari mencakup 

pemetaan proses (process mapping), dan sebuah gambaran mengenai berbagai rancangan 

percobaan berupa design of experiment, pengujian hipotesis, dan pemodelan proses.  

Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Oil & Gas, 

saat ini masih dalam tahap eksplorasi dimana penggunaan kendaraan adalah salah satu 

kebutuhan yang penting didalam melakukan survei lokasi. Seiring dengan penggunaan 

kendaraan tersebut, komsusmsi bahan bakar minyak (BBM) termasuk komponen yang 
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besar. Kendaraan yang digunakan untuk mensupport kegiatan explorasi adalah kendaraan 

dengan kapasitas mesin 2500 CC, sehingga komsumsi BBM akan besar juga. Komsumsi 

BBM setiap hari 12,8 liter/unit kendaraan, yang dianggap masih cukup besar dan masih 

dapat dilakukan efisiensi. Rute jalan yang dilewati tidak terarah, karena sepenuhnya 

berdasarkan inisiatif driver yang cenderung kurang terkendali. Perusahaan melakukan 

upaya dan tindakan konkrit untuk me-reduce cost dalam operasional kendaraan mengingat 

aktivitas tahap explorasi yang belum tentu memberikan hasil seperti yang diharapkan. 

Tujuan utama penerapan metode Six Sigma pada penelitian ini adalah menurunkan tingkat 

komsumsi BBM pada kendaraan yang melakukan support kegiatan eksplorasi. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan konsumsi BBM 

kegiatan eksplorasi ini adalah mengikuti tahapan baku Six Sigma, yaitu D-M-A-I-C 

(Define-Measurement-Analysis-Improvement-Control).        

 

1. Define 

Langkah pertama dalam pengerjaan proyek Six Sigma adalah mendefinisikan 

(define) masalah. Aktivitas utama pada tahapan define adalah menentukan permasalahan 

yang berasal dari kebutuhan konsumen (customer need) yang dilanjutkan dengan 

menentukan target yang terukur dari perbaikan (improvement) yang akan dilakukan 

kemudian. Permasalahan yang dihadapi adalah tingkat konsumsi BBM per unit kendaraan 

yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi masih relatif tinggi.  

 

 
Gambar 1. Rute kendaraan operasional kegiatan eksplorasi 

 

Gambar 1 merupakan rute perjalanan kegiatan eksplorasi diawali dari kantor pusat 

(head office) melalui titi-titik area eksplorasi yang terdiri dari Well 1 sampai dengan Well 

6, sampai kembali lagi ke head office.   Komsumsi BBM sebesar 12,8 liter/unit kendaraan 

per hari akan dikurangi menjadi 8,5 liter/unit kendaraan per hari. Saat ini rute jalan yang 

dilewati tidak terarah karena berdasarkan inisiatif driver dengan tingkat kemiringan 

(grade) jalan 15% akan dirubah dengan rute baru dengan grade 10%. 

 

2. Measurement 

Konsumsi BBM dari keseluruhan kendaraan yang digunakan diperoleh data 

konsumsi setiap kendaraan per hari (liter) seperti terlihat pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Data konsumsi BBM setiap kendaraan (liter/hari) 
No Subgroup1 Subgroup2 Subgroup3 Subgroup4 Subgroup5 Subgroup6 Subgroup7 

1 12,35 12,35 12,07 11,86 12,10 12,25 11,86 

2 12,38 12,41 12,11 11,91 12,12 12,14 11,91 

3 12,44 12,46 12,15 11,96 12,17 12,17 12,17 

4 12,51 12,51 12,12 12,01 12,20 12,24 12,24 

5 12,54 12,56 12,21 12,06 12,25 12,40 12,40 

6 12,57 12,61 12,28 12,12 12,23 12,45 12,45 

7 12,63 12,66 12,33 12,14 12,38 12,50 12,50 

8 12,69 12,71 12,41 12,20 12,42 12,52 12,52 

9 12,69 12,76 12,43 12,28 12,47 12,60 12,60 

 

Data-data hasil pengukuran tersebut di atas, sebelum dilanjutkan ke tahapan selanjutnya 

terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas (normality test) dengan soft ware Minitab, 

dan plot data adalah seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. Nilai P-Value sebesar 

0,264 (lebih besar dari 0,05) menunjukkan data terdistribusi normal. 

 

 
Gambar 2. Hasil pengujian normalitas data 

 

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai Z-bench long therm (ZLT), Z-bench short 

therm (ZST), dan Z-shift. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai-nilai seperti terlihat pada 

Gambar 3 berikut. 

 

 
Gambar 3. Hasil perhitungan nilai Z 
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Nilai Z-bench LT=1,43 dan Z-bench ST=2,41. Maka nilai Zshift=ZST-ZLT ; 2,41-

1,43=0,98. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, kondisi saat ini berada di zona-C yang berarti 

memiliki process control yang baik, tetapi technical control masih rendah (kurang baik). 

Aktivitas ini berupaya untuk meningkatkan nilai Z menuju kondisi yang ideal di daerah-D 

sebagai target perbaikan.     

 

 
Gambar 4. Plot kondisi saat ini pada four block diagram 

 

3. Analysis 

Faktor potensial (potential factor) yang mempengaruhi konsumsi BBM adalah: (i) 

jenis kendaraan, (ii) tingkat kemiringan (grade) jalan yang dilalui, dan (iii) keahlian (skill) 

pengemudi (driver). Dalam tahap analisis dilakukan pengujian-pengujian statistik untuk 

mengetahui setiap  potential factor yang menjadi vital factor, karena fokus perbaikan pada 

tahap improvement adalah vital factor.     

 

 
Gambar 5. Analisis pemilihan vital factor 

 

X1: 

Jenis kendaraan yang digunakan pada kegiatan eksplorasi perusahaan oil and gas terdiri 

dari 2 jenis yaitu, Strada 2200 cc dan Ranger 2500cc. Data konsumsi BBM yang dipakai 

oleh kedua jenis kendaraan tersebut adalah seperti pada Tabel 2 di bawah ini. 
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Tabel 2. Konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan (liter/hari) 

No 
Jenis Kendaraan 

Strada 2200cc Ranger 2500cc 

1 11,86 12,50 

2 11,85 12,45 

3 11,83 12,42 

4 11,79 12,43 

5 11,87 12,47 

6 11,88 12,46 

 
 

Dari hasil perhitunagn terlihat nilai P-Value =0,000 (lebih kecil dari pada 0.05), “Ho 

ditolak” , yang berarti dengan derajat kepercayaan < 95% maka jenis kendaraan 

operasional merupakan  “Vital Factor”. 

 

X2: 

Kelompok (grade) kemiringan jalan yang dilalui kendaraan pada kegiatan eksplorasi 

perusahaan oil and gas terdiri dari 2 jenis yaitu, 15% dan 10%. Dalam hal ini kemiringan 

jalan 10% (lebih landai) sedikit lebih panjang dibandingkan dengan rute jalan dengan 

kemiringan yang lebih skstrim 15%. Melalui tahapan measurement diketahui konsumsi 

BBM kendaraan eksplorasi seperti terlihat pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Konsumsi BBM berdasarkan kelompok (grade) jalan (liter/hari) 

No 
Kelompok (grade) kemiringan jalan 

15% 10% 

1 12,56 9,15 

2 12,70 9,15 

3 12,65 9,20 

4 12,75 9,22 

5 12,80 9,12 

6 12,21 9,60 

 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

  Lombok, 27-29 April 2017 

 

392 

Dari hasil perhitunagn terlihat nilai P-Value =0,000 (lebih kecil dari pada 0.05), “Ho 

ditolak” , yang berarti dengan derajat kepercayaan < 95% maka tingkat (grade) kemiringan 

jalan yang dilalui kendaraan operasional merupakan  “Vital Factor”. 

 

X3: 

Potential factor selajutnya yang akan diuji adalah tingkat keahlian (skill) yang dimiliki 

oleh driver (pengemudi) kendaraan eksplorasi. Dalam hal ini tingkat keahlian para 

pengemudi dibedakan menjadi dua, yaitu driver 1 berupa pengemudi yang baru bergabung 

ke perusahaan dan diasumsikan sebagai pengemudi dengan tingkat skill rendah , dan driver 

2 adalah para pengemudi yang sudah lebih dahulu bergabung dan dianggap sebagai yang 

memiliki skill paling tinggi. Melalui tahapan measurement diketahui konsumsi BBM 

kendaraan eksplorasi berdasarkan tingkat keahlian (skill) yang dimiliki pengemudi adalah 

seperti terlihat pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Konsumsi BBM berdasarkan tingkat skill pengemudi (driver) (liter/hari) 

No 
Skill pengemudi (driver) 

Driver1 Driver2 

1 12,51 12,48 

2 12,79 12,52 

3 12,59 12,50 

4 12,42 12,45 

5 12,40 12,58 

6 12,45 12,40 

7 12,50 12,45 

 
 

Dari hasil perhitunagn terlihat nilai P-Value =0,489 (lebih besar dari pada 0.05), “Ho 

diterima” , yang berarti dengan derajat kepercayaan > 95% maka keahlian pengemudi 

(driver skill) kendaraan operasional  “Not Vital Factor”, yang berarti skill (keahlian) para 

pengemudi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi BBM kendaraan saat 

melakukan kegiatan eksplorasi. 

 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang sudah dilakukan, maka “X” Potential yang 

menjadi Vital Factor adalah seperti terlihat pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Rekapitulasi hasil pengujian dari tiga potential factor 

“X” Potential Pengujian Statistik P-Value α Kesimpulan 

X1: Kapasitas mesin 2 Portion test 0,000 5% X1: Vital Factor 

X2: Grade jalan 2 Portion test 0,000 5% X2: Vital Factor 

X3: Skill pengemudi 2 Portion test 0,489 5% X3: Not Vital Factor 
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4. Improvement 

Dari hasil pengujian pada tahap analize sudah dapat diketahui bahwa “X” potensial 

yang menjadi vital faktor ada dua unsur; kapasitas mesin (dalam hal ini 2200cc dan 

2500cc) dan tingkat grade kemiringan jalan yang dilalui. Fokus improvement sekarang 

hanya fokus pada dua faktor ini saja. Design of Experiment (DoE) antara kapasitas mesin 

dan grade kemiringan jalan dilakukan untuk mengetahui kombinasi faktor yang paling 

memberikan kontribusi bagi penghematan menakaian BBM kendaraan. Dari hasil 

pengukuran di lapangan, kombinasi grade jalan 10% dan 15% dengan kapasitas mesin 

kendaraan 2200cc dan 2500cc diperoleh data seperti terlihat pada Tabel 5 berikut.  

 

Tabel 5. Konsumsi BBM berdasarkan kombinasi grade jalan dan kapasitas mesin 

 

 
 

Dengan melihat nilai P-value, 5% untuk main effect & 2 Way interection maka, dapat 

dipastikan bahwa secara individu dan interaksinya antara kapasitas mesin dan grade jalan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan BBM. Dari hasil perhitungan 

dapat dilihat nilai R-sq lebih besar 65%, dimana kapasitas mesin dan grade jalan 

memberikan kontribusi sebesar 98,62% terhadap penggunaan BBM kendaraan oreasional 

eksplorasi. 

 

5. Control 

Hasil monitoring konsumsi BBM kegiatan eksplorasi dengan menjalankan hasil 

improvement adalah seperti pada Tabel 6 di bawah ini. 
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Tabel 6. Konsumsi BBM optimalisasi kapasitas mesin dan grade jalan per hari (liter) 

No Subgroup1 Subgroup2 Subgroup3 Subgroup4 Subgroup5 Subgroup6 

1 8,690 8,694 8,686 8,699 8,676 8,690 

2 8,685 8,688 8,685 8,705 8,682 8,695 

3 8,672 8,687 8,695 8,688 8,706 8,688 

4 8,692 8,690 8,686 8,692 8,701 8,698 

5 8,708 8,689 8,675 8,683 8,690 8,703 

 

Diagram pengendalian seperti terlihat pada Gambar 6, konsumsi BBM kegiatan eksplorasi 

berada dalam batas kendali. 

 

 
Gambar 6. Diagram pengendalian komsumsi BBM setelah improvement 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peningkatan kemampuan proses (process capability) dalam mengurangi komsumsi 

BBM kendaraan eksplorasi dapat dilihat dari nilai Z (Z-value) yang diplot pada 4 block 

diagram. Kondisi awal dengan nilai Z-ST=0,98 (kuadran C) yang kemudian berubah setelah 

dilakukan perbaikan menjadi Z-ST=3,98 (kuadran C) menunjukkan bahwa telah terjadi 

perubahan menuju kuadran D. Perbaikan tingkat konsumsi BBM kendaraan eksplorasi 

menjadi lebih hemat sebagai tujuan utama penerapan Six Sigma pada proyek ini sudah 

berhasil dicapai.  

 

 
Gambar 7. Kapabilitas proses pada four block diagram 
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KESIMPULAN 
Kendaraan yang digunakan untuk mensupport kegiatan explorasi adalah kendaraan dengan 

kapasitas mesin 2200cc, sehingga komsumsi BBM berkurang, menjadi setiap hari 8,5 liter/hari 

untuk setiap unit kendaraan dan rute jalan yang dilewati terarah pada grade jalan 10%. Dengan 

nilai Z-ST 3,98 perbaikan sudah terjadi seiring dengan peningkatan sigma level. Suatu proyek Six 

Sigma juga dapat dilihat dari seberapa besar pergeseran nilai Z-shift dan Z-ST menuju kuadran D 

(good technology dan good control) yang dianggap sebagai kondisi yang ideal dan masuk dalam 

kategori organisasi kelas dunia [22]. Tahapan yang paling sering diabaikan dari suatu proyek Six 

Sigma adalah control-C dimana analysis dan improvement yang sudah dilakukan cenderung 

diabaikan, yang memungkinkan suatu kondisi kembali kepada keadaan lama (sebelum perbaikan). 

Melakukan control dari suatu perbaikan sangat penting, sehingga permasalahan yang sudah 

diidentifikasi dan di-improve dengan baik tidak menjadi menjadi sia-sia akibat tidak dilakukannya 

pengendalian. Selain peningkatan nilai Z, perhitungan finansial menjadi salah satu indikator tingkat 

keberhasilan suatu proyek Six Sigma, walaupun terkadang dalam beberapa kondisi yang relatif 

kompleks tidak semua item-item waste dapat dikonversi ke dalam rupiah dengan ril.  
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Abstrak 

Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat memperluas cakupan ekonomi dan 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah. Salah 

satu daerah di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan dalam bidang sektor industri 

adalah Kabupaten Gresik. Kegiatan industri di Kabupaten Gresik masih didominasi oleh 

industri kecil dan menengah. Salah satunya adalah UKM songkok, dimana kinerjanya dianggap 

masih rendah. Berbagai faktor penyebab telah diidentifikasi yang dikategorikan sebagai faktor 

utama dan pendukung. Faktor utama yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan 

faktor pendukung seperti keuangan, produksi, material dan pemasaran. Pemetaan variabel 

dengan menggunakan pendekatan Important Performance Analysis telah berhasil 

mengidentifikasikan variabel-variabel kinerja yang mempunyai prioritas untuk ditingkatkan 

seperti: laporan keuangan, sarana prasarana produksi, standar mutu produk, promosi produk, 

administrasi SDM, pelatihan SDM, misi usaha dan tujuan usaha.      

 

Kata kunci: Kinerja, UKM, songkok, Importance Performance Analysis, Usaha Kecil 

Menengah (UKM) 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi prioritas penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut mendorong banyak negara berupaya 

mengembangkan UKM, termasuk Indonesia. Pengembangan UKM dapat memperluas 

cakupan ekonomi dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan mempercepat 

peningkatan ekonomi daerah dan pertahanan perekonomian nasional yang menjadikannya 

tulang punggung dari sistem ekonomi kerakyatan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha 

sektor UKM semakin terlihat di Indonesia sejak tahun 1997 pada saat negara mengalami 

krisis ekonomi dan keuangan, perkembangan yang terus meningkat dan menjadi penopang 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

Salah satu daerah di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan dalam bidang 

sektor industri adalah Kabupaten Gresik. Kegiatan industri di Kabupaten Gresik masih 

didominasi oleh usaha atau industri kecil dan menengah. Industri kecil, menengah dan 

besar tercatat mengalami kenaikan selama periode tahun 2005–2009. Dalam kurun waktu 

tersebut industri skala kecil bertambah 2.385 unit, sedangkan industri menengah dan besar 

mengalami pertambahan 452 unit. Berdasarkan data tersebut, terlihat perkembangan 

pertumbuhan industri semakin signifikan. Perkembangan industri di Gresik ditunjukkan 

pada Gambar 1. 

mailto:fitri.agustina@trunojoyo.ac.id
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Gambar 1. Perkembangan jumlah industri kabupaten Gresik (Sumber : Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik) 

 

Kondisi demikian menyebabkan persaingan antar UKM semakin meningkat. Oleh 

karena itu untuk menghadapi persaingan, UKM dituntut untuk meningkatkan kinerja. Salah 

satunya adalah UKM songkok yang telah menjadi industri yang bereputasi nasional sejak 

tahun 1970-an. Songkok atau biasa disebut juga dengan peci atau kopiah merupakan 

penutup kepala untuk pria yang terbuat dari kain atau bahan lain yang dibentuk meruncing 

pada kedua ujungnya. Pada mulanya industri Songkok berpusat di desa Bedilan, 

Pekauman, Karangpoh, Kauman, Kemuteran dan kecamatan Bungah. Namun sekarang 

sudah berkembang di wilayah lainnya. Perkembangan tersebut disebabkan karena 

Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota santri sehingga kehidupan sehari-hari 

mencerminkan budaya muslim. Seperti Songkok yang menjadi simbol orang muslim dan 

menjadikannya sebuah industri kreatif untuk kerajinan daerah. 

UKM songkok selama ini masih memiliki kinerja rendah hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu tingkat produksi masih rendah, proses produksi belum mempunyai 

standar baku mutu, rendahnya kualitas SDM, produk belum terdistribusi dengan baik, 

kualitas bahan baku tidak standar, pendapatan rendah dan lain-lain. Menurut Endri (2010) 

selama ini peningkatan kinerja banyak dikaitkan dengan sumber daya fisik. Peningkatan 

kinerja UKM yang didasarkan dari perspektif fisik (keuangan) dinilai akurat, yang 

sebenanya menjadi penggerak perspektif merupakan kemampuan yang dimiliki oleh SDM 

itu sendiri. Sesuai dengan salah satu permasalahan yang dialami UKM menurut Sudarno 

(2012), yaitu kurang terampilnya sumber daya manusia. Permasalahan mengenai sumber 

daya manusia tersebut perlu diteliti lebih, disertai pengembangan sebuah model yang dapat 

membantu meningkatkan kinerja UKM songkok. 

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan adanya analisis lebih lanjut untuk 

meningkatkan kinerja UKM songkok daerah Gresik dengan menggunakan Importance 

Performance Analysis (IPA) yang terdiri atas analisis kuadran dan analisis kesenjangan 

kinerja UKM songkok di daerah Gresik.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu pada UKM Songkok di 

Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan sampel 14 UKM yang telah terdaftar resmi 

di Diskoperindag Gresik.  
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Kinerja UKM diartikan menjadi suatu pencapaian hasil kerja yang sesuai dengan 

aturan atau standar pada masing-masing organisasi. Kinerja UKM dijabarkan dalam 

variabel penelitian dengan menggunakan beberapa indikator ditunjukkan pada Tabel 1. 

(Wahyuningrum, 2014): 
 

Tabel 1. Variabel penelitian 
No. Variabel Indikator 

1. Sistem administrasi 

a. Laporan keuangan. 

Laporan keuangan dibuat secara berkala tiap bulannya untuk memudahkan 

pemilik atau pengelola melakukan pengecekan dan pengawasan laba rugi 

yang diterima UKM. 

b. Pencatatan keuangan harian 

Pencatatan laporan keuangan dibuat secara rinci dan dicatat pada saat ada 

pengeluaran dan pemasukan. 

2. Proses produksi 

a. Sarana prasarana 

UKM memiliki sarana dan prasarana produksi yang baik seperti tempat 

produksi dan alat-alat produksi lainnya. 

b. Standar pelaksanaan produksi. 

Memiliki standar pelaksanaan produksi barang, seperti melakukan 

pengawasan atau mengecek keadaan produk, kualitas produk, jumlah 

produk dan bahan baku yang akan diproduksi sebelum dan setelah proses 

produksi. 

c. Standar mutu 

Memproduksi produk bebas dari cacat dan kesalahan, produk telah 

memenuhi spesifikasi. Memiliki standart mutu produk, seperti bahan baku 

yang digunakan untuk membuat songkok terbuat dari bahan yang 

berkualitas. Produk songkok nyaman digunakan, awet dan tahan lama. 

d. Sistem pengendalian mutu. 

Mendeteksi dan mengeliminasi produk gagal yang tidak sesuai dengan 

standar. Dilakukan dengan mengecek satu persatu songkok setelah selesai 

produksi. 

e. Inovasi produk. 

UKM melakukan inovasi pada produk songkok, seperti membuat songkok 

dengan berbagai warna, bentuk atau motif. 

f. Inovasi teknik produksi. 

Melakukan inovasi teknik produksi untuk menghemat waktu atau 

mempersingkat waktu agar lebih efisien. 

3. Proses pemasaran 

a. Target pasar. 

UKM memiliki target pasar yang jelas seperti mentargetkan para santri 

daerah Gresik karena banyak pondok pesantren. Seperti songkok bermotif 

untuk anak muda dan songkok hitam polos untuk orang dewasa. 

b. Promosi produk 

Melakukan promosi produk dengan menggunakan sosial media, media 

online, media cetak atau tv. 

c. Jaringan distribusi 

Mengembangkan jaringan distribusi produk, tidak hanya daerah Gresik  

dan Surabaya. Produk songkok dapat didistribusikan sampai keluar Jawa 

atau seluruh Indonesia. 

4. Sistem organisasi 

a. Administrasi SDM 

UKM memiliki sistem administrasi yang baik seperti menyeleksi, merekrut, 

memberhentikan karyawan, penyusunan struktur organisasi, mengadakan 

pelatihan pada karyawan dll. 

b. Pelatihan SDM 

Memberikan pengetahuan yang lebih matang pada setiap karyawan, 

sehingga karyawan memiliki modal pengetahuan yang memadai untuk 

mengelola UKM. Perusahaan mengadakan pelatihan pada SDM setiap 1 

atau 2 bulan sekali untuk meningkatkan kompetensi SDM atau tenaga kerja 

dalam memproduksi songkok. 
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No. Variabel Indikator 

c. Sistem kompensasi. 

Untuk memacu karyawan bekerja lebih giat dapat dilakukan dengan 

memberikan kompensasi atau bonus pada karyawan yang berprestasi. 

Misalnya karyawan yang dapat menghasilkan output produk lebih dari 

standart harian atau bulanan yang ditetapkan. 

d. Rencana jangka pendek. 

Perusahaan memiliki target atau rencana jangka pendek pertahun 

e. Rencana jangka menengah 

Perusahaan memiliki rencana atau target jangka menengah dalam waktu 3 

tahun atau lebih 

f. Rencana  jangka panjang 

Perusahaan memiliki rencana jangka panjang dalam kurun waktu 5 tahun 

atau lebih. 

g. Visi usaha.  

Visi adalah apa yang diinginkan oleh perusahaan dimasa depan dan harus 

dapat memberikan aspirasi dan motivasi pada seluruh karyawan, selain itu 

juga sebagai panduan atau rambu-rambu dalam menyusun strategi 

perusahaan, bagaimana perusahaan dimasa mendatang, apakah usaha bisa 

tetap eksis bertahan dalam 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun yang akan 

datang.  

h. Misi usaha. 

Misi menjelaskan mengapa perusahaan tersebut harus tetap ada dan eksis, 

apa yang akan dilakukan perusahaan dan bagaimana cara melakukannya. 

Misi adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan visi yang 

telah ditetapkan.  

i. Tujuan usaha. 

Tujuan menjadi hasil akhir yang ingin dicapai UKM.   

j. Budaya organisasi. 

Perusahaan terbiasa dengan budaya organisasi atau adanya struktur 

organisasi formal yang ada pada perusahaan. 

k. Struktur organisasi formal. 

Perusahaan memiliki struktur organisasi formal yang jelas seperti adanya, 

manajer, asisten manajer, kordinator, sekertaris, bendahara, anggota dll. 

 

Analisis data menggunakan beberapa metode yaitu: 

1. Diagram Ishikawa: Konsep dari diagram ini yaitu yang menjadi permasalahan 

mendasar diletakan dibagian kanan diagram sementara penyebab permasalahan 

digambarkan pada sirip dan durinya.  

2. Importance Performance Analysis (IPA): Importance-Performance Analysis (IPA) 

menggambarkan kinerja yang diharapkan atau tingkat kepentingan yang dipersepsikan 

seseorang (Wong et al, 2011) (Martilla, 1977). 

3. Crostabb analysis 

Crosstab atau tabulasi silang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk 

menghitung atau menggambarkan keterkaitan antar variabel secara sederhana. Tabulasi 

silang mentabulasikan beberapa variabel berbeda dalam suatu matriks, hasilnya 

disajikan dalam tabel dengan variabel tersusun dalam baris serta kolom. Kategori data 

yang digunakan adalah data nominal. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

pendekatan kontingensi hanya membandingkan dua variabel. Variabel kinerja dengan 

variabel lain yaitu lama berdiri UKM, Omset, Jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kinerja UKM merupakan penggabungan dari dua hal yaitu kompetensi dan 

produktifitas. Kompetensi UKM menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasikan 
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kinerjanya sedangkan produktifitas menunjukkan kegiatan yang didayagunakan untuk 

mencapai hasil kerja.  

Namun selama ini banyak UKM yang memiliki kinerja rendah. Berbagai upaya 

digunakan untuk mengidentifikasikan berbagai faktor penyebab masalah tersebut. Salah 

satunya dengan menggunakan diagram Ishikawa. Faktor-faktor penyebab rendahnya 

kinerja UKM songkok antara lain adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia mencakup semua pihak yang terlibat dalam UKM. Sesuai dengan salah satu 

permasalahan UKM menurut Sudarno (2012) yaitu kurang terampilnya sumber daya 

manusia. Dengan demikian sumberdaya manusia dikategorikan sebagai masalah utama. 

Sedangkan permasalahan yang disebabkan karena faktor material, keuangan, pemasaran 

dan produksi dikategorikan sebagai faktor pendukung. Gambar 2 menunjukkan diagram 

ishikawa untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja UKM 

songkok.   

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

tingkat kinerja UKM songkok di Gresik. Tingkat kepentingan menunjukan derajat atau 

bobot suatu variabel digunakan untuk mengukur kinerja. Semakin besar nilainya 

(mendekati 5) maka semakin besar variabel tersebut menentukan besarnya kinerja dan 

sebaliknya. Sedangkan tingkat kinerja menggambarkan keadaan aktual yang telah dicapai 

oleh UKM tersebut. Tabel 2 menunjukkan perhitungan nilai kinerja dan kepentingan setiap 

variabel. Pada variabel laporan keuangan menunjukkan tingkat kinerja sebesar 2,21 

sedangkan tingkat kepentingan 4,43. Perbedaan antara nilai kinerja dengan kepentingan 

selanjutnya disebut dengan gap, semakin besar nilai gap menunjukkan tingkat kinerja yang 

rendah. Pada variabel laporan keuangan memiliki gap sebesar 2,22 sedangkan variabel 

inovasi produk sebesar 0,43. Berarti bahwa UKM songkok lemah dalam pembuatan 

laporan keuangan akan tetapi tingkat inovasi produk cukup baik.  
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Gambar 2. Diagram Ishikawa penyebab rendahnya kinerja UKM songkok 

 

Setiap variabel yang telah diukur dapat digambarkan dalam suatu diagram kartesius. 

Tabel 2 menunjukkan rata-rata dari skor kinerja sebesar 2,30 sedangkan rata-rata 

kepentingan 3,93. Angka-angka ini akan digunakan sebagai pembatas kuadran dan akan 
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membaginya dalam 4 bagian. Selanjutnya, variabel-variabel akan diplot tersebar kedalam 4 

bagian tersebut. Diagram Important Performance Analysis ditunjukan pada Gambar 3.  

 

Tabel 2. Rata-rata skor kepentingan dan kinerja UKM songkok 

No Variabel
Kepentingan (Y)

Kinerja (X)

1 Laporan keuangan dibuat secara berkala. 4.43 2.21

2
Pencatatan keuangan yang rinci dan dicatat 

ketika ada pengeluaran 3.64 2.07

3
Memiliki sarana dan prasarana produksi yang 

baik 4.71 2.14

4
Mempunyai standar pelaksanaan produksi 

barang 4.57 2.64

5 Memiliki standar mutu produk 4.07 1.93

6 Memiliki sistem pengendalian mutu produk 3.57 2.14

7 Inovasi terhadap produk yang dihasilkan 4.36 3.93

8
Inovasi terhadap teknik produksi agar lebih 

efisien 3.43 2.14

9 Memiliki target pasar yang jelas 4.14 3.21

10 Melakukan promosi produk ke target pasar 4.00 2.07

11 Mengembangkan jaringan distribusi produk 3.79 3.50

12 Memiliki administrasi SDM yang baik 4.07 1.86

13 Melakukan pelatihan SDM secara berkala 4.14 2.14  
No Variabel Kepentingan (Y) Kinerja (X)

14
Kompensasi karyawan menggunakan dasar 

yang rasional 3.64 2.93

15
Memiliki rencana keberlanjutan usaha jangka 

pendek (per tahun) 4.14 2.79

16
Memiliki rencana keberlanjutan usaha jangka 

menengah (<3 tahun) 3.64 2.00

17
Memiliki rencana keberlanjutan usaha jangka 

panjang (5 tahun) 4.00 2.86

18 Memiliki Visi usaha yang didokumentasikan 4.21 2.64

19 Memiliki Misi usaha yang didokumentasikan 4.14 2.07

20 Memiliki Tujuan usaha 4.21 2.21

21 Memiliki Budaya organisasi 3.43 1.36

22 Memiliki struktur organisasi 3.43 1.57  
 

 
Gambar 3. Kuadran Importance Performance Analysis 
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Pada Gambar 3 variabel-variabel terlihat menyebar secara acak di empat kuadran 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kuadran I prioritas utama 

Pada kuadran I atribut atau variabel memiliki tingkat kinerja dibawah rata-rata 

namun memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Variabel yang masuk dalam kuadran I 

menjadi prioritas utama yang harus ditingkatkan. Terdapat 8 variabel yang ditunjukkan 

oleh angka 1, 3, 5, 10, 12, 13, 19 dan 20. Angka 1 menunjukan variabel laporan keuangan 

dibuat secara berkala, menurut beberapa pemilik UKM laporan keuangan yang dibuat 

secara berkala sebenarnya penting namun karena kemampuan dan pengetahuan dalam 

pengelolaan keuangan yang masih rendah maka tidak dilakukan. Angka 3 sarana prasarana 

produksi yang baik menjadi hal penting dalam pembuatan Songkok namun masih memiliki 

kinerja dibawah rata-rata. Beberapa pemilik mengaku tetap menggunakan alat produksi 

yang lama karena untuk membeli yang baru dana masih terbatas.  

Angka 5 memiliki standar mutu produk, prioritas perbaikan harus dilakukan pada 

atribut standart mutu produk berdasarkan pengamatan para pemilik masih menjual 

produknya yang mengalami cacat, seperti jahitan yang kurang rapi. Angka 10 melakukan 

promosi produk ke target pasar, beberapa pemilik tidak melakukan promosi Songkoknya, 

mereka hanya terpaku pada pelanggan tetap. Berdasarkan penelitian promosi produk 

memiliki kepentingan yang tinggi namun kinerjanya masih rendah. Angka 12 menunjukan 

atribut administrasi SDM memiliki kinerja yang masih rendah, pemilik tidak melakukan 

seleksi dan training pada karyawan baru yang mengakibatkan kinerja rendah.  

Angka 13 pelatihan SDM secara berkala, pada atribut ini kinerja masih rendah, para 

pemilik mengaku tidak pernah melakukan pelatihan pada karyawannya. Sebenarnya 

karyawan yang sering mengikuti pelatihan akan terlatih dan cepat sigap dengan 

pekerjaannya. Angka 19 menunjukan atribut misi usaha yang didokumentasikan, pada 

dasarnya misi menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah usaha. Beberapa pemilik 

mengaku tidak memikirkan misi usahanya. Angka 20 memiliki tujuan usaha, kinerja 

dibawah rata-rata. Sama halnya dengan misi usaha, tujuan usaha memiliki kinerja yang 

rendah. UKM hanya berfokus untuk berproduksi dan menjual Songkok 

sebanyak-banyaknya. Tidak ada tujuan khusus yang ingin dicapai 

 

2. Kudran II pertahankan kinerja. 

Terdapat 6 variabel pada kuadran II, ditunjukkan oleh 4, 7, 9, 15, 17 dan 18. Variabel 

yang masuk kedalam kuadran II dinilai sudah baik yang menjadi kekuatan dan pilar 

organisasi. Variabel atau atribut memiliki tingkat kepentingan tinggi dan kinerja diatas 

rata-rata. Angka 4 menunjukkan standar pelaksanaan produksi barang, memiliki 

kepentingan dan kinerja diatas rata-rata hal ini menunjukan standart pelaksanaan produksi 

barang sudah baik pada UKM Songkok yang dapat menjadi kekuatan UKM.  

Angka 7 menunjukkan atribut inovasi produk yang dihasilkan sudah beragam, UKM 

membuat Songkok dengan berbagai macam jenis dan model. Angka 9 target pasar yang 

jelas, UKM telah menargetkan masing-masing jenis dan model Songkok diperuntukkan 

siapa, dan daerah mana saja. Angka 15 menunjukkan memiliki rencana usaha jangka 

pendek, beberapa UKM telah memiliki rencana usaha yang akan dilakukan dalam jangka 

waktu satu tahun kedepan. Angka 17 menunjukkan UKM memiliki rencana usaha jangka 

panjang, hal ini dinilai menjadi salah satu kekuatan UKM Songkok. Angka 18 

menunjukan, UKM memiliki visi yang ingin diwujudkannya dalam beberapa tahun yang 

akan datang. 
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3. Kuadran III prioritas rendah. 

Terdapat enam variabel pada kuadran III, ditunjukkan oleh angka 2, 6, 8, 16, 21 dan 

22. Atribut atau varibel yang masuk kedalam kudran III memiliki tingkat kepentingan dan 

kinerja dibawah rata-rata, sehingga dianggap tidak penting dan tidak menimbulkan 

ancaman bagi perusahaan atau organisasi. Angka 2 pencatatan keuangan yang rinci masih 

memiliki kinerja dan kepentingan dibawah rata-rata. Angka 6 menunjukkan sistem 

pengendalian mutu masih rendah. Angka 8 menunjukkan atribut inovasi teknik produksi 

lebih efisien memiliki kinerja dan kepentingan rendah. Angka 16 menunjukkan rencana 

usaha jangka menengah. Angka 21 menunjukkan budaya organisasi yang dimiliki masih 

kurang baik namun tidak menimbulkan ancaman untuk UKM Songkok. Angka 22 

menunjukkan struktur organisasinya tidak memadai, para pemiliki tidak mementingkan 

struktur organisasi dalam usahanya. 

 

4. Kudran IV kinerja berlebihan  

Terdapat 2 variabel pada kudran IV atribut atau variabel memiliki tingkat 

kepentingan yang dibawah rata-rata namun kinerja diatas rata-rata yaitu atribut nomor 11 

dan 14. Fokus sumber daya dapat dialihkan ke atribut lain yang lebih diprioritaskan. Angka 

11 merupakan atribut mengembangkan jaringan distribusi produk dinilai kepentingan 

dibawah rata-rata namun kinerja yang dicapai UKM Songkok sudah bagus. Angka 14 

menunjukan kompensasi pegawai yang menggunakan dasar rasional, hal ini dinilai tidak 

terlalu penting namun UKM sudah memiliki kinerja yang baik dalam atribut ini.  

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian terhadap peningkatan kinerja UKM Songkok daerah Gresik dengan 

importance performance analysis diperoleh hasil bahwa rata-rata skor tingkat kepentingan 

lebih besar dari skor rata-rata tingkat kinerja yaitu 3,99 dan 2,38. Hal tersebut 

menunjukkan UKM Songkok belum dapat menampilkan kinerjanya secara maksimal dan 

memuaskan. Berbagai faktor penyebab telah diindentifikasikan meliputi faktor utama dan 

pendukung. Faktor utama adalah terkait rendahnya kualitas sumberdaya manusia. 

Sedangkan faktor pendukung meliputi keuangan, produksi, material dan pemasaran. 

Pemetaan variabel kinerja telah berhasil mengidentifikasikan variabel-varibel yang 

diprioritaskan untuk diperbaiki yaitu laporan keuangan, sarana prasarana produksi, standar 

mutu produk, promosi produk, administrasi SDM, pelatihan SDM, misi usaha dan tujuan 

usaha.      
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Abstrak 

PT XYZ adalah salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis karung 

dengan beberapa spesifikasi. Sistem produksi yang digunakan adalah job order, sehingga 

ketepatan waktu saat pengiriman menjadi salah satu parameter kinerjanya. Penelitian ini 

menggunakan  algoritma genetika sebagai metode pendekatannya. Adapun langkah-langkah 

dalam algoritma ini yakni evaluasi fitness dengan fungsi tujuan adalah meminimalkan weighed 

tardiness. Seleksi kromosom menggunakan metode Roulette Wheel. Crossover yakni proses 

mengawinkan silang dua kromosom untuk menambah varian yang baik dengan metode 

Orderer Crossover (OX) dan mutasi untuk menukarkan gen dalam satu kromosom dengan 

metode swap mutation. Untuk mengoptimalkan hasil maka pada penelitian ini akan 

dibandingkan 2 nilai parameter yakni parameter pertama untuk ukuran populasi sebanyak 50, 

probabilitas crossover (Pc) dan mutasi (Pm) masing-masing sebesar 0.60 dan 0,001. 

Parameter kedua dengan ukuran populasi sebanyak 30, probabilitas crossover (Pc) dan mutasi 

(Pm) masing-masing sebesar 0.95 dan 0,01 . Untuk iterasi diputar sebanyak 500 kali dan 

batasan waktu selama 100000 detik. Proses terakhir adalah  replacement dengan salah satu 

metode sederhana yakni dengan cara anak menggantikan orang tua (regenerasi secara 

individu dan sekali). Hasil penjadwalan yang optimal menurut Algoritma Genetika adalah 

dengan menggunakan parameter kedua dan diperoleh total weighted tardiness sebesar 

357374652,8797 dengan jumlah iterasi 500 serta waktu komputasi yang dibutuhkan 23717,412 

detik. 

 

Kata kunci: Penjadwalan Produksi, Algoritma genetika, Weighted Tardiness 

 

PENDAHULUAN 

Kecepatan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen selain bergantung pada 

ketersediaanya bahan baku yaitu ketepatan dalam menjadwalakan proses produksi untuk 

setiap order.  Menurut Kenneth R. Baker (2009) penjadwalan (scheduling) adalah proses 

pengalokasian sumber daya mesin untuk memilih sekumpulan tugas dalam jangka waktu 

tertentu (dalam Widodo, 2014). Pengalokasian sumberdaya mesin disesuaikan dengan job 

yang masuk sehingga dalam proses produksi akan meminimalkan terjadinya 

keterlambatan. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan penjadwalan 

adalah terbatasnya waktu untuk menyelesaikan proses produksi yang sesuai dengan waktu 

yang diminta konsumen (due date). Oleh karena itu penjadwalan adalah salah satu hal yang 

sensitive terhadap keberhasilan proses produksi suatu perusahaan.  

PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang memproduksi macam-macam jenis karung 

dengan berbagai ukuran. Sistem yang dipakai perusahaan ini adalah make to order yaitu 

sistem produksi yang menggunakan acuan bahwa produk/barang dibuat apabila terdapat 

pesanan (order) masuk sehingga keteraturan dalam penjadwalan sangatlah penting demi 

terpenuhinya permintaan konsumen yang tepat waktu. Tipe aliran Produksi pada PT XYZ 

adalah aliran flow shop karena aliran produksi setiap prosesnya memiliki urutan yang 

sama. Selama ini perusahaan menjadwalkan produksinya berdasarkan Shortest Processing 

Time First (SPTF) yang artinya job yang dikerjakan terlebih dahulu adalah job dengan 

mailto:hilhamsah@gmail.com
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waktu proses pengerjaan paling singkat. Dalam hal ini perusahaan memiliki resiko yang 

cukup tinggi apabila terjadi kesalahan dalam menjadwalakan.  

Berdasarkan hasil beberapa dokumen history pemesanan dan penjualan pada PT 

XYZ diketahui terdapat beberapa job terlambat. Pada umumnya penjadwalan produksi 

dapat diselesaikan metode heuristik yang terdiri dari dua jenis, yaitu tipe heuristik klasik 

yang sering digunakan untuk menyelesaikan penjadwalan yaitu priority dispatch rule dan 

tipe heuristik modern (meta-heuristik)  yang umumnya terbagi atas Simulated Annealing, 

Tabu Search, Algoritma Genetika dan Algoritma Differential Evolution (Hasanudin, 2011). 

Metode Algoritma Genetika umumnya memiliki waktu komputasi yang lebih cepat dalam 

menghasilkan sebuah solusi dibandingkan menggunakan eksak lainya. Oleh karena itu 

untuk mengatasi permasalahan penjadwalan produksi pada perusahaan akan digunakan 

Algoritma Genetika.  

Algoritma Genetika merupakan salah satu algoritma pemodelan evolusi 

(evolutionary modeling) yang dikembangkan oleh John Holland pada dekade 1960 –1970-

an dengan tujuan memodelkan perkembangan kemampuan adaptasi sebuah sistem, salah 

satunya sistem penjadwalan produksi. Dalam bukunya Mitsuo Gen dan Runwei Cheng 

(2000) menjelaskan bahwa algoritma genetika adalah metode optimasi yang powerfull dan 

dimungkinkan telah menjadi teknik paling terkenal dalam bidang komputasi evolusioner  

pada saat ini. Dilihat dari jumlah order yang cukup banyak maka algoritma ini diharapkan 

mampu mempercepat waktu penjadwalan sehingga diperoleh penjadwalan terbaik dengan 

hasil yang optimal. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk membuat rencana 

penjadwalan produksi guna meminimasi total weighted tardiness dapat tercapai. 

 

METODE PENDEKATAN 

1. Penjadwalan Produksi 

Penjadwalan produksi merupakan bagian strategis dari proses perencanaan dan 

pengendalian produksi yang mengatur urutan kerja serta pengalokasian dari sumber daya. 

Menurut Thomas E. Morton dan David W. Pentico (2001) penjadwalan adalah proses 

pengorganisasian, pemilihan dan penentuan dari waktu dan sumber daya yang ada untuk 

menghasilkan output diharapkan. Bedworth (2002) menyatakan bahwa dalam penjadwalan 

produksi terdapat dua target yang ingin dicapai yakni jumlah output yang dihasilkan dan 

batas waktu penyelesaian yang telah ditetapkan due date (dalam Widodo, 2014). 

Berdasarkan kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penjadwalan produksi 

merupakan salah satu aktivitas yang cukup vital karena berhubungan dengan pencapaian 

target dengan memperhitungkan sumber daya yang ada baik berupa waktu, bahan baku 

maupun permesinan yang digunakan.  

 

2. Jenis-Jenis Penjadwalan Produksi 

Klasifikasi jenis penjadwalan yang tercantum dalam tugas akhir Lumbantoruan 

(2015) membagi berdasarkan kondisi berikut. 

a. Pola aliran proses 

Berdasarkan pola aliran proses terdapat dua aliran yaitu 

1. Penjadwalan flowshop, dimana job-job yang akan diproses seluruhnya mengalir 

pada satu arah/jalur yang sama. Seperti pada gambar 2.2. 

M1 M2 M3 M4 `

P1

P2

P3

 
Gambar 2.1. Pola Alir Flow shop 
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2. Penjadwalan jobshop, dimana setiap job memiliki aliran/routing yang berbeda-beda 

sehingga bersifat diskrit dan kompleks sesuai dengan permintaan konsumen. 

Seperti pada gambar 2.2. 

M1 M2 M3 M4

 
Gambar 2.2. Pola Alir Job shop 

 

b. Mesin yang digunakan. 

1. Penjadwalan mesin tunggal dimana salah satu model pengurutan job yang hendak 

diurutkan sedang menunggu untuk diproses pada sebuah mesin tunggal. 

2. Penjadwalan mesin jamak, dimana terdapat serangkaian job akan diproses pada 

beberapa mesin baik berupa seri, paralel maupun kombinasi keduanya. 

c. Pola kedatangan Job. 

1. Penjadwalan statis, dimana job yang akan diurutkan datang pada saat yang 

bersamaan sehingga siap dikerjakan pada mesin yang menganggur. 

2. Penjadwalan dinamis, dimana waktu kedatangan job tidak menentu. 

d. Karakteristik Informasi 

1. Deterministik, dimana sifat dari informasi yang diterima relatif pasti. 

2. Stokastik, dimana sifat dari informasi yang diterima relatif tidak pasti. 

 

3. Istilah dalam Penjadwalan Produksi 

Marpaung (2010) menyatakan beberapa istilah yang terdapat pada penjadwalan yaitu 

diuraikan sebagaimana berikut ini. 

a. Processing time (waktu proses), merupakan perkiraan waktu penyelesaian satu 

pekerjaan. Simbol untuk waktu proses pekerjaan i adalah Ti. 

b. Due date (batas waktu), merupakan batas waktu maksimal untuk menyelesaiakan 

sebuah pekerjaan. Kelebihan waktu dari due date merupakan suatu keterlambatan. 

Batas waktu ini disimbolkan sebagai Di. 

c. Lateness (keterlambatan), merupakan penyimpangan antara due date pekerjaan dengan 

batas waktu yang telah ditentukan. Suatu pekerjaan mempunyai keterlambatan positif 

jika diselesaikan setelah batas waktu dan bernilai negative jika diselesaikan sebelum 

batas waktu. Simbol keterlambatan ini adalah Li. 

d. Tardiness (ukuran keterlambatan), merupakan ukuran untuk keterlambatan positif yang 

arinya pekerjaan selesai sebelum mencabai due date. Ukuran ini disimbolkan dengan 

Ti, dimana Ti adalah maksimum dari (0, Li). 

e. Slack (kelonggaran), merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat selisih antara 

waktu proses dengan batas waktu yang telah ditentukan. Slack disimbolkan dengan Sli, 

dan dihitung dengan persamaan Sli = di –ti. 

f. Completion time (waktu penyelesaian), merupakan rentang waktu saat pekerjaan 

dimulai hingga pekerjaan itu selesai. Waktu penyelesaian ini disimbolkan Ci. 

g. Flow time (waktu alir), merupakan rentang waktu antara saat pekerjaan dapat dimulai 

(tersedia) dan saat pekerjaan selesai. Waktu alir sama dengan waktu proses ditambah 

dengan waktu tunggu sebelum pekerjaan diproses. 

 

4. Metode Penjadwalan 

Penjadwalan produksi dapat diselesaikan dengan menggunakan dua jenis metode 

yakni Tipe Heuristik Klasik danmeta heuristic.Tipe heuiristik klasik merupakan salah satu 
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tipe dari metode penjadwalan dengan memilih mesin-mesin atau job-job atau operasi-

operasi yang harus dijadwalkan terlebih dahulu. Aturan penjadwalan job-job terbagi 

menjadi empat bagian berikut: 

a. First Come First Serve (FCFS) yang merupakan urutan penjadwalan yang didasarkan 

pada waktu kedatangan dimana job yang pertama kali datang akan dikerjakan terlebih 

dahulu.  

b. Earliest Due Date (EDD) yang melakukan penjadwalan didasarkan pada due date pada 

setiap job sehingga job yang dikerjakan terlebih sahulu adalah job dengan due date 

paling awal. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya lateness pada job. 

c. Minimum Slack First (MS) dimana job  diurutkan berdasarkan waktu slack yang paling 

kecil yaitu selisih antara selesainya pekerjaan dan batas waktu yang ditetapkan.  

d. Shortest Processing Time First (SPTF) dimana job yang diproses terlebih dahulu 

adalah job dengan waktu pengerjaan paling singkat sampai dengan job yang memiliki 

waktu proses paling lama. Tujuan dari penjadwalan ini adalah untuk menyeimbangkan 

beban kerja antar mesin. 

 

5. Algoritma Genetika 

Algoritma Genetika pertama kali diperkenalkan oleh John Holland dari Michigan 

University pada tahun 1970. Prinsip kerja yang digunakan adalah berprinsip pada teknik 

teori evolusi biologi seperti penurunan sifat, mutasi, seleksi dan crossover (persilangan). 

Dalam Algoritma Genetika solusi dari sebuah permasalahan direpresentasikan menjadi 

individu yang dari individu tersebut akan direpresentasikan lagi menjadi sekumpulan gen 

yang disebut kromosom atau genome (Murniati, 2009). Berdasarkan ide yang terdapat pada 

genetika Darwin (1809-1882) yaitu “survival of the fitter” menyatakan bahwa evolusi 

jenis-jenis spesies makhluk hidup dan ekosistemnya terjadi karena adanya seleksi alam 

dimana individu yang lebih kuat (fit) akan memiliki tingkat survival dan reproduksi yang 

lebih tinggi. Beberapa teori dasar yang diadopsi oleh Algoritma Genetika adalah sebagai 

berikut (Mavida, 2007): 

a. Evolusi yang merupakan proses dari seleksi alam dan reproduksi yang bekerja pada 

kromosom. 

b. Seleksi alamiah yang berhubungan dengan dari struktur pengkodean oelh kromosom. 

c. Proses reproduksi dimana terjadi evolusi. Dari rekomendasi dan mutasi akan diciptakan 

kromosom baru berbeda dengan induknya. 

Menurut Venkataraman (2002) terdapat beberapa konsep dalam Algoritma Genetika 

yaitu sebagai berikut (dalam Santosa dkk, 2011): 

a. Kromosom 

Merupakan salah satu bagian terpenting dari Algoritma Genetika yang disusun oleh 

gen-gen dimana pada kromosom tersebut mewakili elemen dari vektor solusi. Dengan 

dibangkitkanya populasi maka akan tersedia banyak pilihan solusi. Dalam 

implementasi Algoritma Genetika dapat digunakan vektor solusi secara langsung atau 

dengan menggunakan encoding  atau pengkodean. Apabila dilakukan dengan 

pengkodean maka akan dilakukan proses pengembalian ke nilia kontinyus asal yang 

disebut decoding.  

b. Fitness 

Berfungsi untuk mengukur tingkat dari kesesuaian suatu solusi. Hal ini berhubungan 

secara langsung dengan fungsi tujuanya. Melalui nilai fitness sejumlah solusi akan 

diseleksi sehingga diketahui solusi terbaik. Pada proses seleksi akan dipilih diantara 

kromosom populasi yang berhak menjadi induk (parent) dan akan menjadi anggota 

untuk populasi berikutnya. Fungsi fitness yang biasa digunakan adalah: 
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F(x) = 
 

         
  (1) 

Dimana f(x) adalah fungsi tujuan dari problem yang diselesaikan. Untuk kasus 

minimasi jika diperoleh f(x) kecil maka nilai fitness besar. Demikian sebaliknya untuk 

kasus maksimasi.  

c. Elitisme 

Berdasarkan konsep dalam Algoritma Genetika elitisme merupakan usaha 

mempertahankan individu terbaik yang diperoleh suatu generasi ke generasi 

selanjutnya. Langkah ini dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui 

penyalinan individu terbaik atau kombinasi antara solusi-solusi turunan atau anak 

dengan induk.  

d. Seleksi dengan roda lotere 

Untuk lebih memahami seleksi dengan roda lotere maka akan digambarkan sebagai 

berikut: 

 

12 14

35

6

24

9

fitness

Jarum 
penunjuk

 
Gambar 2.3. Roda Lotere (Santosa dkk, 2011) 

 

Dalam setiap area lingkaran menunjukkan peluang untuk dipilihnya solusi. Untuk 

setiap individu dibangkitkan bilangan random dan dikalikan total fitness (tf). Apabila 

hasilnya lebih kecil dari akumulasi total dua fitness maka individu kedua akan dipilih 

menggantikan individu pertama. Setiap kali roda diputar individu dengan nilai tf besar 

memiliki kesempatan terpilih paling besar untuk menjadi induk. Dalam contoh roda 

diatas, jika rod diputar sebanyak jumlah individu (6), peluang individu dengan nilai 35 

akan terpilih paling besar.   

e. Crossover 

Crossover (Pindah Silang) merupakan salah satu operator dalam Algoritma Genetika 

yang dilakukan untuk mendapatkan kombinasi yang lebih baik antara satu individu 

dengan individu lan dalam satu populasi. Crossover  melibatkan dua induk untuk 

menghasilkan keturunan yang baru. Terdapat dua macam crossover yakni crossover 

sederhana dan crossover arimatik. Crossover sederhana yaitu apabila terdapat dua 

induk X = [                dan Y = [                 dan r yang merupakan titik 

potong dimana bernilai bilangan random diskrit antara 1 sampai panjang gen. misalnya 

jumlah gen adalah 8 dengan r = 3, maka mulai gen 4 akan ditukarkan antara kromosom 

X dan Y. Kemudian crossover arimatik dimana keturunan yang dihasilkan adalah 

kombinasi linier dari vektor induk. Secara matemayis ditulis sebagai berikut: 

                   

            (2) 

Dengan syarat         . Crossover ini cocok untuk kasus dimana variable 

keputusan bernilai kontinyu. Berikut ini adala flowchart jalannya proses crossover. 
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Start

Induk 1
Induk 2

r = bilangan 
random[0 1]

r < Prob.Crossover

Crossover

Finish

 
Gambar 2.4. Proses Crossover 

 

f. Mutasi 

Mutasi merupakan salah satu probabilitas yang memunculkan individu baru yang 

berbeda sekali dengan individu yang sudah ada sehingga apabila dalam konteks 

optimasi  akan memungkinkan munculnya solusi yang bisa keluar dari local optimum. 

Parameter penting dalam mutasi adalah tingkat dari probabilitasnya. Semakin besar 

nilai probabilitas maka semakin banyak kromosom dalam populasi yang mengalami 

mutasi. Bahruddin (2014) menyatakan bahwa  pada proses mutasi terbagi atas beberapa 

metode yakni metode swap, flipping (merubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0), 

Interchanging, dll. Berikut ini adalah flowchart yang dilakukan dalam proses mutasi: 

 

Start

P = Random [0 1]

P < Prob. Mutasi

R = random

Finish

Gen dimutasi

 
Gambar 2.5. Proses Mutasi 
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6. Formulasi Model Permasalahan 

Berikut ini merupakan fungsi tujuan dari permasalahan penjadwalan untuk 

meminimasi tardiness: 

Min Z = ∑         
    (3) 

Variable keputusan yang digunakan adalah: 

Xij = 1, jika job i ditempatkan pada urutan j 

Xij = 0, jika job i tidak ditempatkan pada urutan j 

 

Dengan model di atas, maka berikut ini adalah kendala-kendala yang digunakan 

a. Kendala suatu job hanya dapat dijadwalkan sekali dan dalam satu urutan hanya terdapat 

satu job yang sama. 

∑       
              j   Jo  

  (4) 

∑       
     i   Jo  

  (5) 

b. Kendala waiting time pada job urutan pertama pada semua mesin 

t1k = 0   k   M (6) 

c. Kendala idle time setiap mesin sebelum dimulainya job urutan pertama 

     ∑ ∑       
 
   

   
    ( k   Me=2,….m) (7) 

d. Kendala yang menunjukkan syarat job berurutan pada setiap mesin 

∑                            ∑                
 
   

 
               

( j   Jo-{1}) dan ( k   Me-{1}) (8) 

e. Kendala menghitung total waktu penyelesaian 

      ∑  ∑       
 
   

 
   +      (9) 

f. Kendala menghitung waktu penyelesaian dari semua urutan job 

    ∑  ∑       
 
   

 
   +      j  J o                                              (10) 

g. Kendala menghitung bobot keterlambatan untuk setiap job 

   ∑      
 
        j   Jo (11) 

h. Kendala menghitung due date dari setiap urutan job 

   ∑      
 
        j   Jo (12) 

i. Kendala besar keterlambatan dari setiap job 

            

      j   Jo           (13) 

Keterangan simbol yang digunakan: 

Jo  =  jumlah job (i =1,…..,n) 

Me  = jumlah mesin (k=1,…..,m) 

Wi  = bobot keterlambatan job ke-I (dihitung berdasarkan sisa oerder yang belum 

dikirim) 

Ti  = Tardiness job ke-i 

Idjk = idle mesin ke k sebelum dimulainya job urutan ke-j 

Pik  = Processing time job ke-i pada mesicn-k 

tjk  = Waiting time job urutan ke-j pada mesin-k 

Cj  = Completion Time urutan job ke–j 

Si  = jumlah order job –i 

Dj  = Due date job urutan ke-j 

di  = Due date job ke-i 
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PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

1. Inisialisasi Populasi 

Populasi merupakan kumpulan dari kromosom. Proses inisialisasi ini merupakan 

proses pembentukan populasi dengan cara merandom sebanyak 304 gen (jumlah job) 

dalam satu kromosom yang diulang sebanyak ukuran populasi berdasarkan parameter yang 

telah ditentukan. Penelitian ini akan menggunakan ukuran populasi sebanyak 30.  

Untuk lebih memperjelas logika dari penelitian, maka peneliti hanya menggunakan 

contoh perhitungan sejumlah 10 job dengan 10 kromosom.. Berikut ini adalah generate 

yang dengan panjang kromosom 10 dan ukuran populasi 10 dengan menggunakan software 

Matlab2014a.  

 

Tabel 3.1. Contoh Inisialisasi Populasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 1 6 8 5 4 7 10 9

2 4 5 2 9 10 3 1 6 8 7

3 6 9 7 3 1 5 2 8 4 10

4 5 6 4 1 9 10 3 2 7 8

5 5 2 1 7 6 8 9 10 3 4

6 5 4 10 1 8 6 9 3 2 7

7 8 9 2 10 3 7 4 1 5 6

8 7 4 8 2 6 10 9 3 1 5

9 6 1 9 4 10 3 8 7 2 5

10 9 2 1 6 10 8 3 7 4 5

Urutan Job Ke-krom

osom

 
 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dijelaskan bahwa proses inisialisasi dilakukan  dengan 

menggunakan random permutasi yakni dengan merandom sejumlah job sebanyak ukuran 

populasi. Hasil yang diperoleh seperti pada kromosom pertama yaitu urutan penjadwalan 

dimulai dari job 2 – 3 – 1 – 6 – 8 – 5 – 4 – 7 – 10 – 9. Begitupun untuk kromosom 

selanjutnya.  

 

2. Evaluasi Fitness 

Jika tahap pembentukan populasi telah terpenuhi maka selanjutnya adalah 

perhitungan weighted tardiness untuk setiap kromosom. Pada penelitian ini dihitung nilai 

weighted tardiness untuk setiap kromosom sehingga akan diperoleh nilai fitness dari setiap 

kromosomnya.  

Berikut ini adalah perhitungan weighted tardiness dan fitness pada kromosom 

pertama dalam tabel 4.15 menggunakan software Matlab2014 dengan data sebagai berikut.   

 

Tabel 3.2. Data 10 Job Untuk Perhitungan Fitness 

1 2 3 4 5 6

1 0 1.07 2 4 3.33 1.333 -384 5000

2 0 0.383 2 4 3.33 1.333 -384 5000

3 0 0 2 4 3.33 1.333 -384 5000

4 0 0 2 4 3.33 1.333 96 5000

5 0 0 2 4 3.33 1.333 96 5000

6 0 0 2 4 3.33 1.333 336 5000

7 0 0 2 4 3.33 1.333 336 5000

8 0 0 2 4 3.33 1.333 336 5000

9 0.002 0.021 0.04 0 0 0.027 336 100

10 1.937 1.017 2 4 3.33 1.333 336 5000

Jmlh OrderJob ke-
Waktu Proses (jam)

Due date
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Tabel 3.3. Perhitungan fitness kromosom pertama 

1 2 3 4 5 6

2 0 0.383 2.383 6.383 9.716 11 395.0494 1975200

3 0 0.383 4.383 10.38 13.72 15 399.0494 1995200

1 0 1.453 6.383 14.38 17.72 19 403.0494 2015200

6 0 1.453 8.383 18.38 21.72 23 0 0

8 0 1.453 10.38 22.38 25.72 27 0 0

5 0 1.453 12.38 26.38 29.72 31 0 0

4 0 1.453 14.38 30.38 33.72 35 0 0

7 0 1.453 16.38 34.38 37.72 39 0 0

10 1.9368 2.954 18.38 38.38 41.72 43 0 0

9 1.9389 2.975 18.42 38.38 41.72 43.1 0 0

TOTAL 

Weighted 

5985740.736

Fitness

0.000000167

Job ke-
Waktu Selesai Mesin ke- (jam)

Tardiness 

weighted 

tardinass

 
 

 Berdasarkan tabel 3.3 nilai fitness yang dihasilkan kromosom pertama adalah 

0,000000167. Perhitungan dari waktu proses tersebut adalah: 

a. Job urutan pertama pada mesin pertama adalah waktu proses jobn 

b. Job urutan pertama pada mesin kedua hingga mesin ke – m adalah penjumlahan antara 

waktu proses mesin sebelumnya dan waktu proses pada mesin tersebut. 

c. Job urutan kedua hingga job ke – n pada mesin pertama adalah penjumlahan antara 

waktu proses job urutan sebelumnya pada mesin pertama dan waktu proses job urutan 

tersebut . 

d. Selain job dengan kategori diatas maka dihitung maksimal waktu proses antara mesin 

sebelumnya pada job n dan waktu proses mesin yang akan dihitung pada job n-1 

ekmudian dijumlahkan dengan waktu proses job n pada mesin tersebut. Contohnya jika 

menghitung job urutan kedua pada mesin kedua maka maksimal(job urutan pertama 

mesin pertama dan job urutan pertama mesin kedua) ditambah waktu proses job urutan 

kedua pada mesin kedua. 

Perhitungan fitness seperti diatas berlaku untuk semua kromosom yang akan dicari 

nilai fitness nya. Berikut ini adalah hasil fitness dari 10 Kromosom populasi awal. 

 

Tabel 3.4. Hasil Fitness Populasi Awal 
kromosom Fitness

1 0.00000016706

2 0.00000016287

3 0.00000016340

4 0.00000016129

5 0.00000016340

6 0.00000016026

7 0.00000016340

8 0.00000016026

9 0.00000016234

10 0.00000016540  
 

3. Seleksi 
Proses seleksi berfungsi untuk memilih kromosom unggul (yang mempunyai nilai  

fitness besar) dan diupayakan dapat bertahan hidup lebih lama dan keluar lebih sering. Pada 

penelitian ini seleksi yang digunakan adalah metode Roulette Wheel selection. Metode tersebut 

melelui beberapa tahapan yakni sebagai berikut: 

a. Dari evaluasi fitness, telah dihitung nilai fitness sejumlah ukuran populasi. Ukuran populasi 

yang digunakan pada penelitian adalah sebesar 30.  
b. Menghitung nilai fitness relatif (Pk) untuk setiap kromosom dengan rumus 

fitness relative = 
        

             
 (14) 
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c. Menghitung nilai fitness kumulatif (Qk) untuk setiap kromosom dengan rumus 

Fitness Kumulatifn = Fitness Kumulatifn-1 + fitnessn (15) 

 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan fitness relatif dan fitness kumulatif pada 

populasi awal. 

 

Tabel 3.5. Hasil Perhitungan fitness relatif dan fitness kumulatif
Krom ke- Fitness Fitness Relative Fit Kum

1 0.00000016706 0.102510922 0.102511

2 0.00000016287 0.099939865 0.202451

3 0.00000016340 0.100265083 0.302716

4 0.00000016129 0.09897035 0.401686

5 0.00000016340 0.100265083 0.501951

6 0.00000016026 0.098338324 0.60029

7 0.00000016340 0.100265083 0.700555

8 0.00000016026 0.098338324 0.798893

9 0.00000016234 0.099614648 0.898508

10 0.00000016540 0.101492318 1

Total 0.00000162968  
 

d. Tahap selanjutnya adalah membangkitkan bilangan random antara 0 dan 1 sebanyak 

ukuran populasi yang ditentukan sebagai pembanding dengan nilai fitness kumulatif.  

e. Kemudian bandingkan antara nilai random tersebut dengan fitness kumulatif. Aturan 

pemilihannya adalah dengan memilih nilai fitness kumulatif yang lebih besar dan 

paling dekat dari bilangan random. Berikut ini merupakan tabel hasil seleksi dengan 

metode Roda Rolet:  

 
Tabel 3.6. Hasil Seleksi Roda Rolet (Roulette Wheel Selection) 

Bil_Random Fitness kromosom

0.3349 0.00000016129 4

0.1974 0.00000016287 2

0.3366 0.00000016129 4

0.5198 0.00000016026 6

0.7683 0.00000016026 8

0.0404 0.00000016706 1

0.9062 0.00000016540 10

0.9438 0.00000016540 10

0.4180 0.00000016340 5

0.3010 0.00000016340 3  
 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa terdapat kromosom yang terpilih lebih 

dari satu kali seperti pada kromosom 4 dan 10. Hal ini adalah salah satu cara untuk 

mempertahankan bibit unggul karena pada kromosom tersebut memiliki nilai fitness yang 

cukup tinggi.  
Hasil parent yang diperoleh dari proses seleksi menggunakan metode roulette wheel 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7. Hasil Parent Seleksi Kromosom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1' 5 6 4 1 9 10 3 2 7 8

2' 4 5 2 9 10 3 1 6 8 7

3' 5 6 4 1 9 10 3 2 7 8

4' 5 4 10 1 8 6 9 3 2 7

5' 7 4 8 2 6 10 9 3 1 5

6' 2 3 1 6 8 5 4 7 10 9

7' 9 2 1 6 10 8 3 7 4 5

8' 9 2 1 6 10 8 3 7 4 5

9' 5 2 1 7 6 8 9 10 3 4

10' 6 9 7 3 1 5 2 8 4 10

Job ke-
kromosom
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4. Crossover 

Crossover merupakan perkawinan silang antar dua induk untuk menghasilkan 

offspring atau keturunan (generasi) baru yang mewarisi sifat dari induknya. Pada penelitian 

ini digunakan crossover dengan metode OX (order Crossover) menggunakan parameter 

pertama sebesar 0.6 dan kedua 0.95. berikut ini adalah contoh proses crossover dengan 

probabilitas 0.95  secara detail adalah sebagai berikut: 

a. Membangkitkan bilangan random antara 0 sampai 1 sebanyak ukuran populasi. 

Sebagai variable yang akan membantu dalam proses crossover. 

b. Membandingkan bilangan random dengan parameter crossover yakni 0.95 artinya 95% 

dari populasi akan mengalami crossover. Apabila bilangan random tersebut berada 

dibawah parameter crossover (0.95) maka kromosom dengan angka random tersebut 

dikenai proses crossover. Begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah kromosom yang 

dikenai proses crossover: 

 

Tabel 3.8 Hasil Keputusan Crossover 
kromosom Bil_Random keputusan

1' 0.5110789 Crossover

2' 0.4162018 Crossover

3' 0.540516 Crossover

4' 0.901615 Crossover

5' 0.3888519 Crossover

6' 0.2239425 Crossover

7' 0.3135609 Crossover

8' 0.8644156 Crossover

9' 0.419835 Crossover

10' 0.9690435 Tetap  
 

Berdasarkan tabel 3.8 total kromosom yang akan mengalami crossover adalah 9 

kromosom. Karena jumlah yang diperoleh ganjil maka kromosom yang terakhir tidak 

mengalami crossover. Terdapat 4 pasang induk yang akan di crossover. Proses persilangan 

dilakukan dengan OX yaitu memilih dua induk yang akan disilangkan. Induk tersebut 

diambil secara berurutan, misalnya untuk crossover pertama adalah kromosom 1 dan 2 

dilanjutkan dengan crossover kedua adalah kromosom 3 dan 4 dan seterusnya. Berikut ini 

adalah salah satu contoh perhitungan  crossover. 

Diberikan parent kromosom 1’ dan 2’: 

1' 5 6 4 1 9 10 3 2 7 8

2' 4 5 2 9 10 3 1 6 8 7  

Titik untuk proses penyilangan diperoleh dengan merandom angka 1 hingga panjang 

kromosom. Secara random untuk point 1 dan 2 pada perkawinan pertama adalah 5 dan 9. 

Sehingga daerah cut point berada diantara titik tersebut. Kemudian tukarkan gen yang 

berada dalam cut point sehingga diperoleh urutan kromosom sebagai berikut: 

5 6 4 1 9 3 1 6 8 8

4 5 2 9 10 10 3 2 7 7  

Setelah pertukaran gen, akan terdapat beberapa gen yang sama dalam satu kromosom, 

sehingga perlu adanya pengecekan ulang untuk area diluar xover atau area blok. Apabila 

gen dari kromosom pertama sudah tercantum pada area blok maka gen tersebut tidak 

dicantumkan lagi pada child1. Berikut ini hasil dari persilangan tersebut: 
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5 4 9 2 10 3 1 6 8 7

4 5 1 6 9 10 3 2 7 8  

Langkah terakhir adalah menyusun kembali kromosom menjadi satu populasi asal dengan 

perubahan beberapa kromosom hasil crossover. 

 

Tabel 3.9. Populasi Hasil Crossover 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1' 5 4 9 2 10 3 1 6 8 7

2' 4 5 1 6 9 10 3 2 7 8

3' 5 4 10 1 8 6 9 3 2 7

4' 5 8 4 1 9 10 3 2 7 6

5' 2 9 1 6 8 5 4 7 10 3

6' 5 4 8 2 6 10 9 3 1 7

7' 9 2 1 6 10 8 3 7 4 5

8' 9 2 1 6 10 8 3 7 4 5

9' 5 2 1 7 6 8 9 10 3 4

10' 6 9 7 3 1 5 2 8 4 10

kromosom
Job ke-

 
 

5. Mutasi 

Mutasi merupakan proses perubahan gen dalam kromosom yang diharapkan 

memiliki nilai fitness yang lebih besar dari induknya. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan untuk proses mutasi adalah swap mutation. Langkah-langkah yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Membangkitkan bilangan random antara 0 sampai 1 sebanyak ukuran populasi. 

Sebagai variable yang akan membantu dalam proses mutasi. 

a. Membandingkan bilangan random dengan parameter mutasi yakni 0.01 artinya 1% dari 

populasi akan mengalami mutasi. Apabila bilangan random tersebut berada dibawah 

parameter mutasi (0.01) maka kromosom dengan angka random tersebut dikenai proses 

mutasi. Begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah kromosom yang dikenai proses 

mutasi: 
 

Tabel 3.10. Hasil Keputusan Mutasi  
kromosom Bil_Random keputusan

1' 0.7845785 Tetap

2' 0.8045976 Tetap

3' 0.5946256 Tetap

4' 0.073323 Tetap

5' 0.1818565 Tetap

6' 0.3285512 Tetap

7' 0.0004512 Mutasi

8' 0.7772202 Tetap

9' 0.9058698 Tetap

10' 0.4436153 Tetap  
 

b. Berdasarkan tabel 4.24 terdapat 1 kromosom yang akan mengalami mutasi yakni pada 

kromosom 7. Langkah mutasi dengan metode swap mutation adalah sebagai berikut: 

Siapkan kromosom yang dokenai proses mutasi, pada kasus ini adalah kromosom ke 7. 

9 2 1 6 10 8 3 7 4 5  

Pilih dua titik secara random, dimana random dengan nilai rendah menjadi titik pertama 

dan sebaliknya.  

9 2 1 6 10 8 3 7 4 5  
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Proses terakhir yakni menukar gen posisi titik awal dengan gen pada posisi titik kedua, 

sehingga menjadi kromosom sebagai berikut: 

9 8 1 6 10 2 3 7 4 5  
 

c. Berikut adalah hasil kromosom setelah proses mutasi. 

 

Tabel 3.11. Kromosom Setelah Proses Mutasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1' 5 4 9 2 10 3 1 6 8 7

2' 4 5 1 6 9 10 3 2 7 8

3' 5 4 10 1 8 6 9 3 2 7

4' 5 8 4 1 9 10 3 2 7 6

5' 2 9 1 6 8 5 4 7 10 3

6' 5 4 8 2 6 10 9 3 1 7

7' 9 8 1 6 10 2 3 7 4 5

8' 9 2 1 6 10 8 3 7 4 5

9' 5 2 1 7 6 8 9 10 3 4

10' 6 9 7 3 1 5 2 8 4 10

kromosom
Job ke-

 
 

6. Proses Berhentinya Regenerasi 

Terdapat beberap kriteria yang digunakan untuk menentukan berhentinya regenerasi. 

Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Dibatasi dengan waktu maksimal komputasi (100000 detik). 

b. Dibatasi dengan jumlah maksimal iterasi (500 iterasi). 

 

HASIL DAN ANALISA 

Hasil dari penjadwalan produksi karung dengan menggunakan Algoritma Genetika 

dengan mencoba  menggunakan  kedua parameter. Hal ini unrtuk memperoleh hasil yang 

maksimal.  

 

1. Hasil dengan Parameter (50;0,60;0.001) 

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan parameter ukuran populasi 50, 

probabilitas crossover 0.60 dan probabilitas mutasi 0.001 adalah menghasilkan minimal 

weighted tardiness sebesar 362119156,0297. Berikut ini adalah grafik hasil running. 

 

 
Gambar 2.6 Grafik Hasil Running Parameter (50;0.6;0.001) 
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Dari gambar 2.6 diketahui bahwa running berhenti saat mencapai 500 iterasi .Hal ini 

dikarenakan telah mencapai batas iterasi maksimal. Berikut ini merupakan urutan 

penjadwalan yang dihasilkan: 

 

Tabel 3.12 Urutan Penjadwalan Parameter (50;0.6;0.001) 
1 96 36 140 71 245 106 146 141 211 176 176 211 50 246 236 281 52

2 192 37 220 72 73 107 270 142 185 177 31 212 282 247 89 282 86

3 22 38 18 73 48 108 149 143 178 178 165 213 240 248 184 283 155

4 2 39 47 74 292 109 150 144 212 179 95 214 84 249 8 284 227

5 97 40 193 75 299 110 201 145 44 180 98 215 261 250 10 285 179

6 32 41 4 76 273 111 218 146 279 181 221 216 7 251 162 286 79

7 55 42 65 77 142 112 148 147 156 182 191 217 113 252 251 287 51

8 110 43 189 78 238 113 25 148 99 183 181 218 60 253 56 288 78

9 266 44 27 79 111 114 114 149 1 184 43 219 124 254 14 289 11

10 222 45 53 80 141 115 164 150 278 185 300 220 136 255 281 290 233

11 170 46 102 81 180 116 215 151 132 186 20 221 81 256 289 291 168

12 255 47 157 82 169 117 202 152 91 187 291 222 241 257 145 292 243

13 129 48 288 83 69 118 76 153 210 188 250 223 92 258 263 293 118

14 125 49 130 84 223 119 159 154 298 189 108 224 225 259 83 294 90

15 286 50 94 85 253 120 203 155 119 190 62 225 106 260 239 295 37

16 74 51 70 86 235 121 264 156 274 191 260 226 9 261 214 296 115

17 85 52 19 87 154 122 177 157 24 192 242 227 103 262 249 297 88

18 49 53 128 88 30 123 109 158 26 193 257 228 16 263 147 298 216

19 41 54 137 89 195 124 75 159 234 194 194 229 267 264 61 299 80

20 72 55 296 90 272 125 39 160 66 195 294 230 230 265 138 300 262

21 68 56 77 91 112 126 209 161 254 196 59 231 226 266 153 301 71

22 207 57 40 92 248 127 190 162 3 197 259 232 277 267 284 302 301

23 121 58 188 93 42 128 217 163 167 198 45 233 15 268 244 303 287

24 161 59 21 94 166 129 151 164 12 199 199 234 152 269 247 304 13

25 127 60 135 95 268 130 265 165 187 200 82 235 198 270 303

26 122 61 5 96 171 131 182 166 200 201 63 236 276 271 290

27 134 62 131 97 116 132 57 167 205 202 46 237 34 272 231

28 35 63 283 98 58 133 133 168 105 203 175 238 87 273 160

29 33 64 297 99 271 134 197 169 158 204 172 239 232 274 229

30 117 65 29 100 256 135 107 170 275 205 196 240 237 275 228

31 219 66 295 101 208 136 183 171 285 206 120 241 104 276 6

32 28 67 54 102 293 137 174 172 224 207 246 242 123 277 252

33 64 68 36 103 144 138 126 173 38 208 101 243 100 278 17

34 280 69 213 104 304 139 23 174 258 209 163 244 173 279 302

35 143 70 269 105 67 140 139 175 93 210 204 245 206 280 186  
 

2. Hasil dengan Parameter (30;0.95;0.01) 

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan parameter ukuran populasi 30, 

probabilitas crossover 0.95 dan probabilitas mutasi 0.01 adalah menghasilkan minimal 

weighted tardiness sebesar 357374652,8797. Berikut ini adalah grafik hasil running. 

 

 
Gambar 2.7. Grafik Hasil Running Parameter (30;0.95;0.01) 
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Dari gambar 2.7 diketahui bahwa running berhenti saat mencapai 500 iterasi .Hal ini 

dikarenakan telah mencapai batas iterasi maksimal. Setelah mencapai kondisi berhenti 

tersebut, Berikut ini adalah individu yang terpilih dimana merupakan urutan penjadwalan 

yang dihasilkan: 

 

Tabel 3.13 Urutan Penjadwalan Parameter (30;0.95;0.01) 
1 112 36 195 71 34 106 28 141 177 176 294 211 172 246 2 281 175

2 194 37 40 72 204 107 79 142 1 177 105 212 51 247 252 282 258

3 137 38 76 73 236 108 121 143 49 178 102 213 123 248 91 283 147

4 22 39 37 74 12 109 32 144 82 179 118 214 283 249 168 284 65

5 291 40 24 75 46 110 298 145 161 180 288 215 124 250 262 285 10

6 205 41 150 76 139 111 285 146 25 181 263 216 181 251 171 286 173

7 11 42 64 77 212 112 257 147 210 182 227 217 174 252 254 287 81

8 142 43 19 78 134 113 87 148 239 183 101 218 233 253 185 288 100

9 63 44 27 79 162 114 6 149 240 184 153 219 286 254 231 289 94

10 128 45 208 80 290 115 183 150 292 185 182 220 125 255 113 290 77

11 129 46 264 81 300 116 68 151 56 186 15 221 199 256 54 291 259

12 163 47 74 82 279 117 156 152 209 187 108 222 277 257 166 292 8

13 138 48 284 83 86 118 30 153 107 188 267 223 33 258 275 293 158

14 61 49 59 84 140 119 36 154 278 189 193 224 237 259 143 294 250

15 9 50 301 85 126 120 111 155 3 190 271 225 226 260 80 295 21

16 133 51 85 86 274 121 26 156 178 191 234 226 75 261 229 296 115

17 109 52 17 87 197 122 176 157 198 192 282 227 243 262 201 297 60

18 261 53 280 88 58 123 48 158 154 193 203 228 117 263 152 298 238

19 295 54 127 89 47 124 247 159 270 194 69 229 169 264 159 299 192

20 110 55 20 90 200 125 41 160 92 195 149 230 151 265 78 300 146

21 7 56 72 91 55 126 50 161 13 196 188 231 213 266 206 301 155

22 216 57 95 92 223 127 268 162 43 197 184 232 293 267 244 302 157

23 73 58 31 93 5 128 246 163 191 198 232 233 266 268 52 303 170

24 160 59 119 94 84 129 189 164 70 199 39 234 98 269 187 304 104

25 281 60 67 95 164 130 57 165 297 200 23 235 186 270 53

26 62 61 269 96 230 131 265 166 260 201 106 236 249 271 116

27 18 62 90 97 14 132 136 167 256 202 135 237 276 272 97

28 202 63 130 98 248 133 304 168 38 203 289 238 302 273 167

29 273 64 141 99 71 134 99 169 219 204 96 239 303 274 251

30 220 65 35 100 211 135 179 170 224 205 221 240 253 275 242

31 299 66 225 101 222 136 44 171 132 206 215 241 145 276 255

32 42 67 272 102 16 137 45 172 103 207 148 242 218 277 88

33 114 68 29 103 66 138 122 173 120 208 207 243 4 278 83

34 131 69 144 104 190 139 196 174 296 209 235 244 241 279 165

35 217 70 214 105 180 140 228 175 287 210 245 245 93 280 89  
 

3. Analisa Perbandingan Kedua Hasil 

Berdasarkan kedua hasil tersebut, maka dapat dibandingkan seperti pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3.14. Perbandingan Hasil Penjadwalan 
Ukuran Populasi 50 30

Pc 0.6 0.95

Pm 0.001 0.01

Jumlah Iterasi 500 500

waktu komputasi (detik) 25095.705 23,171,412

Hasil weighted tardiness 362119156.0297 357374652.8797  
 

Dari tabel 3.14 dapat disimpulkan bahwa hasil yang optimal diperoleh dengan 

menggunakan parameter (30;0.95;0.01) dan diperoleh minimal weighted tardiness sebesar 

357374652,8797. Hasil tersebut diperoleh saat mencapai maksimal iterasi yakni 500 

iterasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data, diperoleh kesimpulan bahwa 

penjadwalan paling optimal menurut Algoritma Genetika dengan menggunakan aliran 
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produksi pure flowshop yakni dan fungsi tujuan meminimasi total weighted tardiness 

dihasilkan nilai  weighted tardiness sebesar 357374652,8797 dengan jumlah iterasi 500 

serta waktu komputasi yang dibutuhkan 23717,412 detik.  

 

2. Saran 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan penggunaan job-

job sebelumnya dan waktu set up setiap mesin. 

2. Pengaplikasian penjadwalan diharapkan mampu mengikuti real yang ada untuk job-job 

yang tidak dikerjakan pada mesin tertentu dan penyesuaian pada urutan job nya. 

3. Dalam pengiriman diharapkan mampu menyesuaikan real pada saat terjadi pengiriman 

karung. 
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Abstrak 

Kemasan yang baik akan menambah nilai tambah produk UMKM. Selain itu, akan 

meningkatkan penjualan seiring dengan diterimanya produk di beberapa jalur distribusi 

produk. Penelitian bertujuan untuk menentukan atribut persyaratan teknis dan critical part 

kemasan produk pia. Metode yang digunakan adalah Quality Function Deployment, khususnya 

tahap pertama dan kedua. Tahap pertama adalah fase perencanaan produk. Tahap ini diawali 

dengan menangkap voice of customer, kemudian diolah menjadi atribut persyaratan teknis. 

Tahap kedua adalah fase desain produk. Fase ini menerjemahkan atribut persyaratan teknis 

menjadi critical part kemasan produk pia. Setelah dilakukan penelitian didapatkan 12 (dua 

belas) atribut persyaratan teknis, yakni desain kemasan yang ergonomis, material kemasan, 

jenis segel kemasan, tingkat kepresisian tutup kemasan, kesolidan bahan kemasan, ukuran 

kemasan, bahan harus aman bagi kesehatan dan lingkungan, tebal kemasan, kerangka 

kemasan, tampilan kemasan, jumlah warna pada kemasan, informasi pada kemasan. Atribut 

persyaratan teknis tersebut dikembangkan menjadi critical part sehingga didapatkan 3 (tiga) 

primary critical part dan 7 (tujuh) secondary critical part. Primary critical part dari kemasan 

produk adalah bahan kemasan, bentuk kemasan, dan desain kemasan, sedangkan secondary 

critical part dari kemasan produk pia adalah menggunakan plastik biogradeable untuk 

kemasan luar, menggunakan kertas foodgrade untuk lapisan tiap pia, bentuk kemasan seperti 

pouch, memakai sistem zip untuk membuka dan menutup kemasan, terdapat lubang pada 

bagian atas kemasan untuk pegangan tangan, terdapat informasi mengenai kadaluarsa, 

komposisi, berat dan halal, dan yang terakhir adalah warna tulisan dan background kontras. 

 

Kata kunci: UMKM, kemasan, Quality Function Deployment, atribut persyaratan teknis, 

critical part 

 

PENDAHULUAN 

Jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Ditinjau dari jumlahnya, pada tahun 2014 jumlah UMKM di 

Indonesia yang mencapai 57,9 juta UMKM. Menurut Harahap (2012), UMKM merupakan 

penopang perekonomian bangsa. Selain itu, keberadaan UMKM mampu mengurangi 

banyaknya jumlah pengangguran di tiap daerah di Indonesia.  Di Kota Malang, jumlah 

UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan fakta tersebut dan mengingat 

kebijakan AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) yang telah berlaku, maka tumbuh 

kembang UMKM menjadi tanggung jawab semua pihak.  

Permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan pada UMKM adalah akses pasar 

dan penetrasi pasar. Salah satu penyebab terhambatnya akses dan penetrasi pasar adalah 

kemasan produk UMKM masih sangat sederhana, atau bahkan, tanpa kemasan. Padahal 

menurut Yuyun (2011) kemasan merupakan hal yang penting dalam proses pemasaran 

produk yang memiliki fungsi sebagai media promosi, dapat menjaga kebersihan dan 

kehigienisan produk makanan, hingga kemasan dapat menjadi jaminan yang diberikan 

kepada konsumen mengenai kualitas dari perusahaan yang memproduksi makanan tersebut 

Artikel ini didasarkan pada penelitian pada UMKM XYZ produsen kue pia yang 

terletak di Kota Malang. Kapasitas produksi dari UMKM XYZ dapat mencapai 2000 biji 

pia per hari. Hingga saat ini produk pia masih belum memiliki kemasan. UMKM XYZ 

mailto:yuswono@gmail.com
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sendiri tidak memakai bahan pengawet untuk memproduksi pia sehingga daya tahan 

produk menjadi singkat, yakni maksimal 3 minggu. Konsumen terbesar produk ini adalah 

re-seller,   konsumen yang membeli produk pia, namun dijual lagi dengan merk yang 

berbeda. Konsumen lainnya adalah end user dimana jumlahnya tidak terlalu banyak. Saat 

ini, pia  tersebut belum memiliki kemasan. Jika terdapat order dari reseller, pia diletakkan 

ke dalam keranjang dan diantar.  

Berdasarkan wawancara dan observasi awal, Pemilik UMKM ingin meningkatkan 

jumlah dari konsumen end user, sehingga omzet dan keuntungan UMKM juga akan 

meningkat. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan landasan pengembangan 

kemasan produk pia. Bertujuan untuk mendapatkan atribut persyaratan teknis dan critical 

part dari kemasan produk menggunakan pendekatan Quality Function Deployment Fase 

Pertama dan Kedua.   

 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

Quality Function Deployment (QFD) 

QFD pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1966 oleh Yoji Akao dan 

pada tahun 1972 digunakan oleh beberapa perusahaan serperti perusahaan Mitsubishi 

Heavy Industries Kobe Shipyard, Toyota, Xerox, Ford Motor Company. QFD secara 

umum merupakan metode yang digunakan untuk memusatkan perhatian pada hal yang 

menjadi suatu kebutuhan bagi para konsumen dari suatu produk. QFD sendiri dipakai 

untuk mengembangkan produk dimana tim pengembang dalam hal ini divisi Research and 

Development (RnD) pada sebuah perusahaan akan dapat menspesifikasikan kebutuhan dan 

keinginan dari konsumen (Cohen, 1995). Fungsi dari QFD sendiri tidak hanya digunakan 

untk mengembangkan atau meningkatkan kualitas dari sebuah produk saja, namun QFD 

juga berguna untuk melibatkan kebutuhan konsumen sekaligus harapan-harapan konsumen 

(voice of customer) dalam proses perancangan produk sehingga produk dapat dijamin 

memuaskan konsumen. 

 

Tahapan dalam QFD 

QFD memiliki beberapa tahapan yang terbagi menjadi 4 fase yaitu (Cohen, 1995): 

1. Product Planning: Disebut juga dengan rumah pertama (R1). Pada tahap ini, produk 

akan diidentifikasi mengenai kebutuhan konsumen terhadap suatu produk yang 

nantinya akan diterjemahkan kedalam bahasa teknis. Hasilnya berupa House of Quality 

(HOQ) yang didalamnya menjelaskan 7 bagian utama yaitu customer needs, technical 

requirement, co-relationship, relationship, customer competitive evaluation, 

competitive technical assesment and target. 

2. Design Planning: Disebut juga dengan rumah kedua (R2). Tahap ini merupakan tahap 

lanjutan setelah product planning, yang berfungsi untuk mengidentifikasi faktor apa 

saja yang nantinya akan digunakan sebagai desain dalam pengembangan produk sesuai 

dengan performance measures yang telah didapatkan dari QFD tahap pertama. 

3. Process Planning: Disebut juga dengan rumah ketiga (R3). Tahapan ini akan 

mengidentifikasikan proses pembuatan suatu produk berdasarkan critical part yang 

didapatkan dari QFD tahap kedua. 

4. Production Planning: Disebut juga dengan rumah keempat (R4). Pada tahapan terakhir 

ini, dipaparkan mengenai prosedur-prosedur pelaksanaan proses produksi sekaligus 

perlakuan apa saja yang haris dilakukan dalam perbaikan produksi dari produk 

tersebut. 

Pada penelitian yang telah dilakukan, QFD dilakukan pada fase pertama (Product 

Planning) dan fase kedua (Design Planning). 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

  Lombok, 27-29 April 2017 

 

424 

 

 
Gambar  1. Metodologi Penelitian 
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Lanjutan Gambar 1. Metodologi Penelitian 

 

PENGUMPULAN DATA 

Penentuan Atribut Kebutuhan Konsumen (Voice of Costumer) 

Penentuan atribut kebutuhan konsumen dilakukan dengan menggunakan kuisioner 

kepada sejumlah responden dengan jumlah minimal sebanyak 97 orang. Dari data yang 
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sudah didapatkan melalui kuisioner, akan dijadikan atribut kebutuhan konsumen dalam 

perancangan kemasan produk Pia Lestari. Dari hasil kuisioner teridentifikasi atribut 

kebutuhan konsumen sebanyak 20 buah, seperti tertuang dalam Tabel 1.  

 

Tingkat Kepentingan Konsumen dan Kepuasan Konsumen 

Pada penentuan tingkat kepentingan konsumen akan diidentifikasi kepentingan 

atribut yang sudah didapatkan berdasarkan kebutuhan konsumen terhadap kemasan mulai 

dari tidak penting hingga sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui agar atribut-

atribut yang sudah diidentifikasi dari atribut kebutuhan konsumen dinilai dapat mengukur 

apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Analisis dilakukan dengan memberikan kuisioner 

kepada 100 responden. 

sama.  

Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen digunakan untuk mengetahui apakah 

konsumen sudah merasa puas terhadap produk yang sudah ada maupun produk dari 

kompetitor. Karena UMKM Pia Lestari masih belum memiliki kemasan produk, maka 

yang akan diuji tingkat kepuasannya adalah produk yang sejenis yaitu milik kompetitor 

yaitu kemasan dari Pia Mangkok. 

 

Penentuan Target/Goal, Improvement Rasio dan Sales Point 

Penentuan nilai target/goal didapatkan berdasarkan nilai tertinggi dari perbandingan 

antara nilai uji TKK dengan uji TKP untuk tiap atribut yang sudah diidentifikasi melalui 

atribut kebutuhan konsumen.Penentuan sales point/poin penjualan dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atribut-atribut kebutuhan konsumen 

terhadap penjualan produk. Dalam hal ini, pengaruh penjualan produk dilihat dari 

kemasannya. Data penentuan sales point didapatkan dari kuisioner kepada 100 responden 

yang sama seperti responden pada uji TKK maupun uji TKP 

 

Tabel 1. Atribut Kebutuhan Konsumen 

 
 

ANALISIS 

Analisis Persyaratan Teknik 

Persyaratan teknis merupakan bahasa teknik yang muncul dari terjemahan bahasa 

konsumen (voice of customer) dengan tujuan agar harapan dari kinsumen dapat terwujud. 



 Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI XI) 2017 
Riset Multidisiplin untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional 

  Lombok, 27-29 April 2017 

 

427 

Pada penelitian ini persyaratan teknis didapatkan dari hasil diskusi dengan 2 orang 

narasumber ahli yaitu yang pertama merupakan ahli dalam bidang makanan Renny 

Indrawati,S.TP., M.Nat.Sc., beliau bekerja sebagai peneliti di laboratorium MRCPP 

Universitas Ma Chung, Malang. Sedangkan, narasumber lainnya adalah Enik 

Wahyuningsih, S.E dimana beliau merupakan pemilik usaha pembuat kemasan untuk 

beberapa UMKM di kota Malang. Data atribut persyaratan teknis merupakan hasil murni 

dari penjelasan atribut yang disampaikan oleh para narasumber ahli. Penjelasan tersebut 

diberikan oleh kedua narasumber untuk rancangan kemasan produk Pia Lestari. Namun 

sebelumnya, tiap atribut kebutuhan konsumen akan dibedakan berdasarkan kriteria agar 

memudahkan dalam memperoleh bahasa teknis sehingga lebih terperinci. Persyaratan 

teknis tertuang pada Tabel 2. 

 

Penentuan Korelasi dan Pembuatan HOQ 

Penentuan relationships/matriks hubungan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara atribut kebutuhan konsumen dengan atribut persyaratan teknis dari 

kemasan produk pia. Satu kategori dari atribut persyaratan teknis dapat berhubungan 

dengan beberapa atribut pada customer need. Nilai dari korelasi sendiri didapatkan 

berdasarkan hasil diskusi dengan salah satu narasumber. penentuan nilai korelasi dari tiap 

atribut kebutuhan konsumen dengan atribut persyaratan teknis tertuang dalam Gambar 2 

 

Tabel 2. Persyaratan Teknis 

 
 

Analisis Data HOQ 

Atribut kebutuhan konsumen untuk perancangan kemasan produk pia teridentifikasi 

terdapat 20 macam atribut. Dari 20 atribut kebutuhan konsumen tersebut dapat dilihat 

melalui kuisioner tingkat kepentingan konsumen terdapat 6 atribut kebutuhan konsumen 

yang dianggap penting yaitu kemasan dapat membuat pia menjadi awet, kemasan tahan air, 

kemasan tidak mudah sobek, kemasan yang tidak merusak kualitas makanan, kemasan 

memiliki bentuk yang menarik, dan yang terakhir adalah bahan kemasan tidak terlalu 

mahal. Hal ini menandakan bahwa dari 6 atribut tersebut diatas kriteria “penting” bagi 

konsumen dimana hal ini yang menjadi perhatian khusus untuk mengembangkan kemasan 

produk pia. 

Berdasarkan kuisioner tingkat kepuasan konsumen terdapat 7 atribut kebutuhan 

konsumen yang kemudian didiskusikan bersama 2 narasumber ahli makanan dan praktisi 

pembuat kemasan yang menghasilkan 12 atribut persyaratan teknis dimana setelah 

dilakukan perhitungan kontribusi dan prioritas, atribut material kemasan merupakan urutan 

yang paling penting karena memiliki nilai kontribusi yang tinggi. Sedangkan informasi 
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pada kemasan merupakan atribut yang kontribusinya dinilai kurang karena memiliki nilai 

paling rendah. 

 

Penentuan Part Specification 

Penentuan part specification sama halnya dengan menentukan atribut kebutuhan 

konsumen pada QFD tahap pertama yang terletak pada bagian kiri HOQ. Penentuan part 

specification sendiri didapat berdasarkan persyaratan teknis yang diperoleh melalui QFD 

tahap pertama. Berikut merupakan part specification dari QFD tahap kedua perancangan 

kemasan produk pia.  

 

Penentuan critical part 

Pada QFD tahap kedua dibagian atas matriks akan ditentukan critical part dimana 

merupakan atribut yang didapatkan dari pengembangan atribut part specification. Terdapat 

2 macam yaitu primary critical part yang atribut masih bersifat secara luas, sedangkan 

secondary critical part sudah teridentifikasi secara detail mengenai pembuatan kemasan 

produk pia. Critical part didapatkan dari hasil diskusi dengan 2 narasumber ahli. 

 

 

 
Gambar  2. HOQ Fase Pertama 
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Tabel 3. Critical Part 

 
 

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam membuat kemasan adalah dari bahan 

yang akan digunakan. Menurut para narasumber ahli, kemasan yang akan digunakan untuk 

produk pia terdapat dua macam yaitu kemasan bagian luar yang berbahan dari kertas 

biodegradable. Sedangkan untuk kemasan satunya adalah plastic foodgrade yang 

tujuannya untuk membungkus masing-masing pia sesuai dengan ukuran pia yang 

diproduksi pleh Pia Lestari. Hal ini dikarenakan plastik biodegradable merupakan 

kemasan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. 

Untuk kemasan kertas foodgrade sangat baik bagi makanan terutama pia karena tidak 

akan merusak kualitas makanan dan aman bagi kesehatan masyaraka yang 

mengkonsumsinya. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah bentuk kemasan produk pia. 

Menurut para narasumber ahli, bentuk kemasan akan lebih baik menggunakan bentuk 

kemasan pouch atau seperti kantung dimana selain menarik perhatian dan bentuknya yang 

menarik, bentuk kemasan seperti ini akan sangat memudahkan dalam penggunaan zip 

sebagai segel atau sistem membuka dan menutup makanan. Selain sistem ini akan sangat 

memudahkan konsumen untuk membuka maupun menutup kemasan, zip mampu menjada 

kemasan agar tidak mudah sobek, kedap udara dan tahan air. Lalu pada bentuk kemasan 

atas akan terdapat lubang sehingga pada saat dibawa, kemasan akan sangat mudah untuk 

dipegang dan tidak mempersulit fleksibilitas konsumen dalam membawanya. 

Hal yang terakhir dalam pembuatan kemasan yang tidak kalah pentingnya adalah 

desain kemasan. Dalam hal ini desain kemasan meliputi gambar, warna, maupun tulisan 

yang terdapat pada kemasan produk. Secondary critical part pada desain kemasan yang 

pertama adalah mengenai informasi yang meliputi tanggal kadaluarsa (expired date), 

komposisi makanan, berat makanan, halal. Setelah itu pemilihan warna yang kontras antara 

tulisan dengan background sangat penting agar brand dari produk terlihat jelas dan 

menarik minat konsumen untuk membeli. Dari desain tulisan warna, mauoun gambar tidak 

perlu terlalu rumit karena akan sangat berdampak pada biaya pembuatannya yang mahal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pada QFD tahap pertama, teridentifikasi atribut kebutuhan konsumen sebanyak 20 

butir atribut. Atribut-atribut tadi meliputi kemasan memiliki nilai estetika yang baik, 

kemasan harus mencantumkan komposisi makanan, tanggal kadaluarsa dan tulisan halal, 

kemasan harus dapat membuat pia jadi awet, kemasan harus rapi, kemasan harus tampak 

elegan, kemasan memiliki bentuk yang menarik, kemasan harus kedap udara, kemasan 

dapat menjaga kehangatan pia, kemasan harus mudah untuk dibawa, kemasan harus mudah 

untuk dibuka, kemasan harus ramah lingkungan, kemasan harus tebal, kemasan harus 

bening, kemasan harus tahan air, kemasan harus tidak mudah sobek, kemasan harus dapat 
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menampung banyak pia, kemasan yang tidak merusak kualitas makanan, bahan kemasan 

tidak terlalu mahal, kemasan tidak terlalu berat saat membawanya, dan yang terakhir 

adalah kemasan harus higienis. 

Atribut kebutuhan konsumen tadi dikembangkan menjadi atribut persyaratan teknis 

melalui proses diskusi bersama 2 narasumber ahli sehingga muncul 12 butir atribut 

persyaratan teknis yang meliputi desain kemasan yang ergonomis, material kemasan, jenis 

segel kemasan, tingkat kepresisian tutup kemasan, kesolidan bahan kemasan, ukuran 

kemasan, bahan harus aman bagi kesehatan dan lingkungan, tebal kemasan, kerangka 

kemasan, tampilan kemasan, warna kemasan, dan yang terakhir adalah informasi pada 

kemasan. Pada proses pembobotan QFD tahap pertama menunjukkan bahwa atribut 

persyaratan teknis memiliki nilai kontribusi yang tinggi dibandingkan dengan atribut 

lainnya. 

 

 

 
Gambar 3. HOQ Fase Kedua 
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Pada QFD tahap kedua, atribut part specification didapatkan dari persyaratan teknis 

yang sudah muncul pada QFD tahap pertama berjumlah 12 butir. Atribut persyaratan 

teknis ini nantinya akan dikembangkan menjadi atribut critical part melalui proses diskusi 

dengan 2 orang narasumber ahli sehingga mendapatkan 3 primary critical part dan 7 

secondary critical part. Primary critical part dari kemasan produk adalah bahan kemasan, 

bentuk kemasan, dan desain kemasan, sedangkan secondary critical part dari kemasan 

produk pia adalah menggunakan plastik biogradeable untuk kemasan luar, menggunakan 

kertas foodgrade untuk lapisan tiap pia, bentuk kemasan seperti pouch, memakai sistem zip 

untuk membuka dan menutup kemasan, terdapat lubang pada bagian atas kemasan untuk 

pegangan tangan, terdapat informasi mengenai kadaluarsa, komposisi, berat dan halal, dan 

yang terakhir adalah warna tulisan dan background kontras. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan mengenai penelitian ini adalah untuk penelitian sejenis 

ini hal yang paling menentukan adalah penentuan responden yang benar. Diharapkan agar 

menentukan populasi dan sampel yang tepat agar hasil kuisioner bisa menjawab kebutuhan 

konsumen secara keseluruhan. Selanjutnya, dari peneltiain diharapkan bisa dilakukan 

penelitian lanjutan yaitu QFD tahap ketiga dan keempat untuk melengkapi pembuatan 

Tugas Akhir ini. Dikarenakan pada penelitian ini masih belum terdapat kemasan produk 

pia, maka dianjurkan untuk menggunakan seluruh atribut dari critical part yang menjadi 

hasil dari tahapan QFD tahap kedua ini. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk Menemukan solusi penjadwalan perawat yang optimal dengan      

mempertimbangkan aturan yang ada. Peneliatian ini membagi aturan atau constraint menjadi 

dua, yaitu hard constraint dan soft constraint. Hard constraint adalah aturan yang sama sekali 

tidak boleh dilanggar, sedangkan soft constraint adalah aturan yang lebih longgar, sehingga 

boleh sedikit dilanggar. Meskipun demikian pelanggaran terhadap soft constraint diharapkan 

sesedikit mungkin. Adapun metode yang digunakan yaitu Goal Programming karena ingin 

meminimumkan pelanggaran terhadap soft constraint. Hasil penjadwalan dengan Goal 

programming lebih baik dibandingkan dengan penjadwalan secara manual, hal ini dapat 

dilihat dari hasil fungsi tujuan (meminimasi pelanggaran terhadap aturan pembuatan jadwal) 

untuk pembuatan jadwal secara manual fungsi tujuannya sebesar 2,8 sedangkan untuk 

penjadwalan metode goal programming 0. Sehingga hasil dengan metode goal programming 

lebih baik karena tidak melanggar aturan pembuatan jadwal.  

 

Kata kunci: Penjadwalan Perawat, Goal Programming, Soft Constraint, Hard Constraint 

 

PENDAHULUAN 

Penjadwalan perawat merupakan permasalahan di instansi kesehatan yang rumit 

dipecahkan, khususnya perawat yang bertugas di bagian UGD puskesmas. UGD 

merupakan ruangan yang sibuk selama 24 jam dan perawat harus selalu siap pada shift 

pagi, sore dan malam. Selain itu jadwal jaga perawat juga harus diperhatikan agar 

seimbang antara perawat yang satu dan lainnya. Misalnya dalam satu bulan perawat 

bertugas beberapa hari dan perawat yang lain bertugas dengan jumlah hari yang lebih 

banyak sehingga menyebabkan kelelahan dan keadaan yang kurang baik pada beberapa 

perawat, seperti pada jadwal perawat di puskesmas Kamal yang kurang seimbang (gambar 

1.1). 

Masalah penjadwalan perawat merupakan permasalahan yang rumit. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah satu perawat, setiap penyusunan jadwal para perawat harus 

melakukan rapat terlebih dahulu agar jadwal yang telah dibuat tidak memberatkan perawat 

itu sendiri (memperhatikan keinginan pribadi perawat). Penyusunan jadwal perawat harus 

memperhatikan aturan-aturan yang ada di rumah sakit agar aturan yang ada tidak 

dilanggar. Jadwal yang dibuat diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan untuk 

melaksanakan tugas bagi perawat. 

Adanya aturan-aturan dalam penyusunan jadwal menjadikan permasalahan 

penjadwalan perawat sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan di rumah sakit. 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kamal, Bangkalan. Saat ini, penyusunan jadwal 

masih dilakukan secara manual, sehingga sangat menyulitkan dan membutuhkan waktu 

yang cukup lama (± 1 minggu sebelum jadwal ditempel harus sudah dilakukan penyusunan 

jadwal) karena adanya aturan-aturan dalam penyusunan jadwal tersebut. Salah satu 

permasalahannya adalah mematuhi semua aturan pembuatan jadwal dengan jumlah 

perawat medis 15 orang dan perawat nonmedis 3 orang.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas masalah penjadwalan perawat. 

Ndamunamu (2007), dalam penelitiannya menyusun jadwal perawat di ruang rawat inap 

mailto:sams_amar@yahoo.com
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menggunakan metode goal programming dengan permasalahan lama kerja antara shift 

pagi, sore dan malam tidak sama, tidak meratanya hari libur perminggu tiap perawat, dan 

belum meratanya penugasan shift malam pada perawat. Dari hasil pembuatan jadwal kerja 

usulan memberikan keuntungan baik bagi pihak rumah sakit maupun perawat. Bagi pihak 

rumah sakit, jumlah jam kerja/shift perawat telah sesuai dengan Peraturan Kepegawaian 

Pemerintah Daerah. Dan tiap perawat memperoleh jumlah hari libur yang merata tiap 

minggunya. 

Lestari (2012), dalam penelitiannya mengoptimalkan penjadwalan perawat sesuai 

dengan batasan (aturan) yang berlaku dan kebutuhan perawat untuk meminimumkan 

pelanggaran terhadap aturan dalam penjadwalan perawat. Dengan menggunakan metode 

goal programming, jadwal yang disusun lebih optimal dari jadwal yang disusun di rumah 

sakit karena pelanggaran terhadap aturan penyusunan jadwal lebih minimum. 

Putra dan Subanar (2012) dalam penelitiannya bertujuan untuk memenuhi seluruh 

batasan (aturan dalam pembuatan jadwal perawat) dan meminimumkan waktu pembuatan 

jadwal. Metode yang digunakan dalam pembuatan jadwal perawat ini adalah Algoritma 

Genetika (AG). Dari hasil penelitian yang dilakukakn, seluruh batasan atau aturan dalam 

pembuatan jadwal tidak dilanggar, dan waktu pembuatan jadwal dengan AG lebih cepat 

dibandingkan secara manual. 

Tambunan (2012), Memaksimalkan penjadwalan perawat dengan mengguanakan 

Goal Programming. Setelah dilakukan penjadwalan perawat dengan GP menghasilkan 

jadwal yang lebih baik dari penjadwalan secara manual. Terbukti pelanggaran – 

pelanggaran terhadap aturan dapat diminimumkan. 

Atmasari (2010), membuat model penjadwalan perawat yang efektif dan efisien  hal 

ini dikarenakan penjadwalan perawat yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama dan 

harus memperhatikan peraturan di rumah sakit. Metode yang digunakan adalah Goal 

Programming dan hasil jadwal yang disusun dengan GP lebih baik daripada penyusunan 

jadwal secara manual karena dapat meminimumkan pelanggaran terhadap aturan 

penyusunan jadwal perawat. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah membuat model GP untuk menyusun jadwal 

perawat dengan mempertimbangkan aturan yang ada dan menemukan solusi penjadwalan 

yang optimal dengan  mempertimbangkan aturan yang ada. Goal Programming (GP) 

bertujuan untuk meminimumkan deviasi terhadap tujuan dengan tujuan ganda agar optimal 

berdasarkan  kendala-kendala yang ada. GP dapat digunakan dalam pembuatan jadwal 

perawat karena metode  ini dapat memuat banyak kendala tujuan (aturan dalam pembuatan 

jadwal) yang akan diminimumkan. GP dapat memuat banyak kendala tujuan sehingga 

peneliti menggunakan GP untuk membuat jadwal perawat di puskesmas Kamal, 

Bangkalan. Peneliatian ini membagi aturan atau constraint menjadi dua, yaitu hard 

constraint dan soft constraint. Hard constraint adalah aturan yang sama sekali tidak boleh 

dilanggar, sedangkan soft constraint adalah aturan yang lebih longgar, sehingga boleh 

sedikit dilanggar. Meskipun demikian pelanggaran terhadap soft constraint diharapkan 

sesedikit mungkin. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan goal programming. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk membuat sebuah jadwal perawat yang memenuhi semua aturan baku yang 

ada (hard constraint) dan sesedikit mungkin melanggar aturan yang lebih longgar (soft 

constraint). Asumsi model dalam penelitian ini adalah, tidak ada permintaan khusus dari 

perawat kecuali permintaan libur.  
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Penelitian ini dimulai dengan indentifikasi masalah penjadwalan perawat yang ada di 

Puskesmas Kamal, lalu dilakukan pengumpulan data berupa jumlah perawat, jumlah unit, 

hari kerja dan aturan-aturan yang harus dipenuhi saat membuat jadwal. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dengan pembuat jadwal dan perawat. Selanjutnya dilakukan 

pembuatan formulasi matematis dari permasalahan yang ada. Berikut adalah komponen 

dari model matematis yang dibuat: 

 Fungsi Tujuan 

Adapun fungsi tujuan dari penelitian ini adalah meminimumkan pelanggaran terhadap 

soft constraint dalam pembuatan jadwal di puskesmas Kamal, Bangkalan. 

 Variabel Keputusan 

Adapun keputusan dalam model ini menggunakan tipe data biner, sehingga variabel 

keputusannya terdiri dari: seorang perawat bertugas atau tidak, seorang non medis 

bertugas atau tidak, perawat tidak bertugas pada hari tertentu, karyawan nonmedis tidak 

bertugas pada hari terentu, deviasi pelanggaran terhadap aturan.  

 Fungsi Kendala 

Adapun fungsi kendala dalam penelitian ini adalah kendala aturan – aturan dalam 

pembuatan jadwal di puskesmas Kamal, Bangkalan. 

Model yang telah dibuat selanjutnya diverifikasi. Tahap verifikasi model merupakan 

tahap pemeriksaan dimensi satuan antara bagian kanan dan bagian kiri dari model. 

Tujuannya untuk mengetahui model yang dibuat benar, konsisten dan mendekati keadaan 

nyata. Hal ini dilakukan untuk meminimumkan kesalahan hasil running. Tahap selanjutnya 

adalah penyelesaian model permasalahan yang telah dimodelkan tersebut dengan 

menggunakan software LINGO. Setelah didapatkan solusi, tahap selanjutnya adalah 

validasi. Hasil yang telah didapat dikonsultasikan dengan pembuat jadwal, apakah sudah 

memenuhi semua aturan yang ada serta sesuai harapan atau belum. Tahapan-tahapan ini 

bisa bersifat iterative, misalnya apabila hasil validasi masih kurang sesuai kondisi 

dilapangan, maka bisa jadi diperlukan revisi pada model matematis yang sudah dibuat 

sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisa sensitivitas untuk melihat bagaimana pengaruh 

perubahan parameter tertentu terhadap hasil penjadwalan. 

 

PENGUMPULAN DATA 

 Jumlah Perawat UGD  

- Perawat medis yang hanya bertugas pada shift pagi 

Perawat yang bertugas pada shift pagi ada 3 orang yaitu perawat nomor 1 sampai 3. 

Perawat ini tidak dimasukkan dalam formulasi 

- Perawat medis untuk pergantian shift 

Perawat shift yang berugas secara bergantian terdapat 12 orang yaitu perawat nomor 4 

sampai 15. Perawat ini dimasukkan dalam formulasi. Perawat medis ini pada bulan Mei 

2013 ada yang sedang cuti melahirkan yaitu perawat nomor 4 sehinnga yang 

dimasukkan dalam formulasi hanya 11 perawat medis yang bertugas untuk pergantian 

shift. 

- Perawat nonmedis 

Perawat nonmedis bertugas secara bergantian sehingga dimasukkan dalam formulasi. 

Perawat nonmedis terdiri dari 3 orang perawat. 

 

 Jam kerja tiap shift 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perawat di bagian UGD waktu jaga 

perawat dalam sehari dibagi kedalam 3 shift, yaitu shift pagi, sore dan shift malam. 

Penjelasan untuk masing-masing shift adalah sebagai berikut:  
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- Shift pagi  

a. Kebutuhan dalam 1 hari = 7 jam kerja  

b. Durasi waktu = antara pukul 7.00 pagi s.d 14.00 sore  

- Shift sore  

a. Kebutuhan dalam 1 hari = 7 jam kerja  

b. Durasi waktu = antara pukul 14.00 sore s.d 21.00 malam  

- shift malam  

a. kebutuhan dalam 1 hari = 10 jam kerja  

Durasi waktu = antara pukul 21.00 malam s.d 7.00 pagi dihari berikutnya. 

 Bobot  

Berdasarkan hasil wawancara bobot soft constraint yang digunakan untuk pembuatan 

jadwal adalah sebagai berikut: 

- Bobot untuk keseimbangan jadwal antar perawat 70% (W1) 

- Bobot untuk permintaan hari libur tiap perawat 30% (W2) 

 

ANALISIS 

 Formulasi Model 

- Notasi dan indeks 

i  = Indeks hari  i = 1, 2, ….n 

j =  Indeks Perawatmedis   j = 1, 2, …,m 

k  =  indeks perawat nonmedis k = 1,2,….o 

W1  =  bobot untuk keseimbangan jadwal 

W2  =  bobot untuk permintaan hari libur 

PLij  =  1 jika perawat medis ke- j minta libur pada hari ke- i dan 0  jika sebaliknya 

PLpik  = 1 jika perawat nonmedis ke- k minta libur pada hari ke- i dan 0 jika 

sebaliknya 

 

- Variabel Keputusan 

Xij  = 1 jika perawat j bertugas untuk shift pagi hari ke- i dan 0 jika sebaliknya. 

XPik  = 1 jika perawat nonmedis k bertugas untuk shift pagi hari ke- i dan 0 jika 

sebaliknya.  

Yij  =  1 jika perawat j bertugas untuk shift sore hari ke- i dan 0 jika sebaliknya.  

YPik  =  1 jika perawat nonmedis k bertugas untuk shift sore hari ke- i dan 0 jika 

sebaliknya.  

Zij =  1 jika perawat j bertugas untuk shift malam hari ke- i dan 0 jika sebaliknya.  

ZPik =  1 jika perawat nonmedis k bertugas untuk shift malam hari ke- i dan 0 jika 

sebaliknya.  

Xlij  =  1 jika perawat j libur untuk hari ke- i dan 0 jika sebaliknya.  

XPlik  =  1 jika perawat nonmedis k libur untuk hari ke- i dan 0 jika sebaliknya.  

Aj  =  deviasi perawat medis j bertugas kurang dari 21 hari 

Bj  =  deviasi perawat medis j bertugas lebih dari 22 hari 

Ck  =  deviasi perawat nonmedis k bertugas kurang dari 21 hari. 

Dk  =  deviasi perawat nonmedis k bertugas lebih dari 22 hari 

Eij  =  deviasi perawat medis ke –j tidak dapat hari libur pada hari ke- i 

Eij  =  1 jika perawat medis ke-j minta libur pada hari ke- i dan tidak mendapat libur 

pada hari ke- i 

Eij  =  0 jika perawat medis ke-j minta libur pada hari ke- i dan mendapat libur pada 

hari ke- i 
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Eij  = 0 jika perawat medis ke-j tidak minta libur pada hari ke- i dan tidak mendapat 

libur pada hari ke- i 

Eij  = 0 jika perawat medis ke-j tidak minta libur pada hari ke- i dan mendapat libur 

pada hari ke- i 

Fik  = deviasi perawat nonmedis ke –k tidak dapat hari libur pada hari ke- i 

Fik  = 1 jika perawat nonmedis ke-k minta libur pada hari ke- i dan tidak mendapat 

libur pada hari ke- i 

Fik  = 0 jika perawat nonmedis ke-k minta libur pada hari ke- i dan mendapat libur 

pada hari ke- i 

Fik  = 0 jika perawat nonmedis ke-k tidak minta libur pada hari ke- i dan tidak 

mendapat libur pada hari ke- i 

Fik  = 0 jika perawat nonmedis ke-k tidak minta libur pada hari ke- i dan mendapat 

libur pada hari ke- i 

 

- Kendala 

Hard Constraint 

o Jumlah minimum perawat pada shift pagi 2 orang perawat medis dan maksimum 4 

orang perawat medis. 
∑    
 
    ≥ 2          = 1,2,……n    (1) 

∑    
 
    ≤ 4          = 1,2,……n    (2) 

o Jumlah perawat untuk shift sore dan malam masing – masing minimum 2 orang 

perawat medis. 
∑    
 
    ≥ 2           = 1,2,……n    (3) 

∑    
 
    ≥ 2           = 1,2,……n      (4) 

o Setelah perawat mendapat jadwal jaga 3 hari berturut-turut pada shift sore akan 

mendapat libur 1 hari. 

Perawat medis 

     (   )   (   )    (   )        =1,2, ..( n - 3)   =1,2,..( m)         (5) 

Perawat nonmedis 

       (   )    (   )     (   )          =1,2, .(n - 3)   =1,2,..o     (6) 

o Setelah perawat mendapat jadwal jaga 3 hari berturut – turut pada shift malam akan 

mendapat libur 2 hari berturut - turut. 

Perawat medis 

     (   )   (   )  (
  (   )    (   ) 

 
)        =1,2, ..(n-4)    =1,2,..m  (7) 

Perawat nonmedis 

       (   )    (   )  (
   (   )     (   ) 

 
)       =1,2,..(n-4)   =1,2,..o (8) 

o Perawat hanya bertugas maksimum 1 shift dalam 1 hari. 

Perawat medis 

                    = 1       =1,2, ..n     =1,2, ..m         (9) 

Perawat nonmedis 

                        = 1        =1,2, ..n     =1,2, ..o         (10) 

o Total jaga shift setiap perawat dalam satu bulan minimum 19 dan maksimum 24. 

Perawat medis 
∑ (   
 
            )≥ 19          =1,2, ..m            (11) 

∑ (   
 
           ) ≤ 24       =1,2, ..m         (12) 
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Perawat nonmedis 
∑ (    
 
             ) ≥ 19        =1,2, ..o            (13) 

∑ (    
 
              )≤ 24         =1,2, ..o    (14) 

o Perawat Maksimum Masuk pada shift Pagi 6 Hari Berturut - Turut; 

Perawat Medis 

     (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   ) <=6  

     =1,2, ..(n-6)      =1,2, ..m                  (15) 

Perawat nonmedis 

       (   )    (   )    (   )    (   )    (   )    (   ) <=6  

    =1,2, ..(n-6)      =1,2, ..o                (16) 

o Jika perawat mendapat jadwal malam tidak boleh langsung mendapat jadwal jaga 

pagi pada hari berikutnya 

Perawat Medis 

     (   ) <=1            =1,2, ..(n-1)            =1,2, ..m              (17) 

Perawat Nonmedis 

       (   ) <=1            =1,2, ..(n-1)     =1,2, ..o   (18) 

o Perawat mendapat Libur Maksimum 3 Hari Berturut - Turut 

Perawat Medis 

       (   )    (   )    (   ) <=3       =1,2, ..(n-3)     =1,2, ..m  (19) 

Perawat Nonmedis 

         (   )     (   )     (   ) <=3     =1,2, ..(n-3)     =1,2, ..o (20) 

o Perawat Maksimum  Masuk 6 Hari Berturut-Turut 

Perawat Medis 

     (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )       (   )  

 (   )   (   )   (   )   (   )   (   )       (   )   (   )   (   )  

 (   )   (   )   (   ) <=6            =1,2, ..(m)     =1,2, ..(n-6) (21) 

Perawat Nonmedis 

       (   )    (   )    (   )    (   )    (   )    (   )       

  (   )    (   )    (   )    (   )    (   )    (   )       

  (   )    (   )    (   )    (   )    (   )    (   ) <=6        

     =1,2, ..o      =1,2, ..(n-6)               (22) 

o Jumlah minimum perawat nonmedis  1 orang dalam 1 hari 
∑ (    
 
             ) ≥ 1        =1,2, ..n                (23) 

 

Soft Constraint 

o Jadwal yang dibuat untuk tiap perawat harus rata atau berimbang ( antara 21 atau 22 

hari) 

Perawat medis 
∑ (   
 
            )+   ≥ 21          =1,2, ..m              (24) 

∑ (   
 
           )     ≤ 22       =1,2, ..m             (25) 

Perawat nonmedis 
∑ (    
 
              )+  ≥ 21         =1,2, ..o              (26) 

∑ (    
 
              ) -   ≤ 22         =1,2, ..o    (27) 

o Permintaan Libur Dari Tiap Perawat (apabila ada permintaan libur dari perawat tidak 

selalu dipenuhi) 

Perawat medis 

         -    ≤ 0           =1,2, ..m      =1,2, ..n           (28) 
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Perawat nonmedis 

            -    ≤ 0          =1,2, ..o     =1,2, ..n   (29) 

o Jadwal jaga shift malam tiap perawat harus rata (antara 6 sampai 9 hari) 

Perawat medis 
∑    
 
    +   ≥ 6            =1,2, ..m            (30) 

∑    
 
       ≤ 9          =1,2, ..m          (31) 

Perawat nonmedis 
∑     
 
    +   ≥ 6           =1,2, ..o            (32) 

∑     
 
       ≤ 9         =1,2, ..o             (33) 

 

- Fungsi tujuan 

Min Z=W1(∑   
 
   + ∑   

 
    ∑   

 
    ∑   

 
   )  +  

W2 (∑ ∑    
 
   

 
   + ∑ ∑    

 
   

 
   )   +W3(∑   

 
    ∑   

 
    ∑   

 
    ∑   

 
   )     

(34) 

 

Setelah formulasi dibuat kemudian di running dengan menggunakan Lingo 8.0. 

Solusi jadwal kemudian divalidasi. Validasi jadwal dilakukan dengan cara melakukan 

pemeriksaan jadwal berdasarkan peraturan yang ada, selain itu validasi juga dilakukan 

dengan cara memperlihatkan jadwal kepada perawat dan pembuat jadwal di Puskesmas 

Kamal, Bangkalan. Tabel 1 merupakan perbandingan jadwal awal dan jadwal dengan 

menggunakan GP. 

 

Tabel 1. Perbandingan Jadwal Awal Dan Jadwal GP 

 
 

No Batasan Tegas yang dibandingkan Jadwal Awal Jadwal GP

3
Setelah perawat mendapat jadwal jaga 3 hari berturut –

turut pada shift sore akan mendapat libur 1 hari.
Terpenuhi Terpenuhi

6

Total jaga shift setiap perawat dalam satu bulan minimum

19 dan maksimum 24.
Terpenuhi Terpenuhi

10 Perawat Maksimum  Masuk 6 Hari Berturut-Turut Terpenuhi Terpenuhi

11 Jumlah minimum perawat nonmedis  1 orang dalam 1 hari Terpenuhi Terpenuhi

No
Batasan Lunak yang dibandingkan Jadwal Awal Jadwal GP

1
Jadwal yang dibuat untuk tiap perawat harus rata atau

berimbang ( antara 21 atau 22 hari)
Tidak Terpenuhi Terpenuhi

2
Permintaan Libur Dari Tiap Perawat (apabila ada 

permintaan libur dari perawat tidak selalu dipenuhi)
Tidak Terpenuhi Terpenuhi

3
Jadwal jaga shift malam tiap perawat harus rata (antara 6

sampai 9 hari)
Tidak Terpenuhi Terpenuhi

2,8 0

Jika perawat mendapat jadwal malam tidak boleh langsung 

mendapat 

NILAI FUNGSI TUJUAN

Jumlah minimum perawat pada shift pagi  2 orang perawat 

medis dan maksimum 4 orang perawat medis.

Jumlah perawat untuk shift sore dan malam masing – 

masing minimum 2 orang perawat medis.

Setelah perawat mendapat jadwal jaga 3 hari berturut – 

turut pada shift malam akan mendapat libur 2 hari berturut - 

Perawat hanya bertugas maksimum 1 shift dalam 1 hari.

Perawat Maksimum Masuk pada shift Pagi 6 Hari Berturut - 

Turut;

Perawat mendapat Libur Maksimum 3 Hari Berturut – 

Turut

1

2

4

5

7

9

8

Terpenuhi Terpenuhi

Terpenuhi Terpenuhi

Terpenuhi Terpenuhi

Terpenuhi Terpenuhi

Terpenuhi Terpenuhi

Terpenuhi Terpenuhi

Terpenuhi Terpenuhi
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Analisa sensitivitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah 

perawat medis, karena jumlahnya sering berubah-ubah yang disebabkan perawat berhenti, 

cuti dan lain-lain. Analisa sensitivitas yang kedua dilihat dari perubahan jadwal saat 

permintaan libur dari tiap perawat masing-masing perawat 1,2,3 sampai n hari dalam 1 

bulan, hal ini dilakukan karena permintaan jumlah hari libur dari tiap perawat berubah-

ubah tiap bulannya. Tabel 2 adalah tabel perbandingan terhadap pelanggaran aturan saat 

perawat medis dikurangi 1, 2 dan 3. 

 

Tabel 2. Analisa sensitivitas saat perawat medis dikurangi 1, 2 dan 3. 

 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab IV maka hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Model matematis untuk pembuatan jadwal terdiri dari 12 hard constraint dan 2 model 

yang merupakan soft contraint yang dibuat berdasarkan aturan pembuatan jadwal di 

puskesmas, model matematis tersebut berbentuk integer linear programming. 

 Hasil penjadwalan dengan goal programming lebih baik dibandingkan dengan 

penjadwalan secara manual, hal ini dapat dilihat dari hasil fungsi tujuan (meminimasi 

pelanggaran terhadap aturan pembuatan jadwal) untuk pembuatan jadwal secara 

manual fungsi tujuannya sebesar 2,8 sedangkan untuk penjadwalan metode goal 

programming 0. Sehingga hasil dengan metode goal programming lebih baik karena 

tidak melanggar aturan pembuatan jadwal.  

 Analisa sensitivitas dilakukan dengan cara mengurangi jumlah perawat medis dan 

perubahan permintaan libur dari tiap perawat (dikarenakan jumlah perawat dan 

permintaan libur sering berubah). Pada saat perawat dikurangi 1 dan 2 orang nilai 

No Batasan Tegas yang dibandingkan
Saat perawat Medis 

Dikurangi 1

Saat perawat 

Medis Dikurangi 2

Saat perawat 

Medis Dikurangi 3

3

Setelah perawat mendapat jadwal jaga 3 hari

berturut – turut pada shift sore akan mendapat libur

1 hari.
Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

6

Total jaga shift setiap perawat dalam satu bulan

minimum 19 dan maksimum 24.
Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

10 Perawat Maksimum  Masuk 6 Hari Berturut-Turut Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

11

Jumlah minimum perawat nonmedis 1 orang dalam

1 hari Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

No
Batasan Lunak yang dibandingkan

Saat perawat Medis 

Dikurangi 1

Saat perawat 

Medis Dikurangi 2

Saat perawat 

Medis Dikurangi 3

1
Jadwal yang dibuat untuk tiap perawat harus rata

atau berimbang ( antara 21 atau 22 hari)
Terpenuhi Terpenuhi Tidak Terpenuhi

2
Permintaan Libur Dari Tiap Perawat (apabila ada 

permintaan libur dari perawat tidak selalu dipenuhi)
Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

3
Jadwal jaga shift malam tiap perawat harus rata

(antara 6 sampai 9 hari)
Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

0 0 4

2838 2550 2838

Jika perawat mendapat jadwal malam tidak boleh 

langsung mendapat 
8 Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

9
Perawat mendapat Libur Maksimum 3 Hari 

Berturut – Turut

1
Jumlah minimum perawat pada shift pagi  2 orang 

perawat medis dan maksimum 4 orang perawat 

2
Jumlah perawat untuk shift sore dan malam masing 

– masing minimum 2 orang perawat medis.

4
Setelah perawat mendapat jadwal jaga 3 hari 

berturut – turut pada shift malam akan mendapat 

Terpenuhi

NILAI FUNGSI TUJUAN

Total Iterasi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

5 Perawat hanya bertugas maksimum 1 shift dalam 1 

7
Perawat Maksimum Masuk pada shift Pagi 6 Hari 

Berturut - Turut;
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fungsi tujuan tetap 0, dan pada saat perawat dikurangi 3 terdapat pelanggaran dengan 

nilai fungsi tujuan sebesar 4 yaitu pelanggran terhadap soft constraint pada constraint 

ke- 1, sedangkan pada saat perawat medis dikurangi 4 orang hasil sudah tidak feasible 

atau tidak ada solusi yang bisa memenuhi semua hard constraint. Pada saat permintaan 

libur dari tiap perawat 1 dan 2 hari tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan hal ini 

dapat dilihat pada fungsi tujuan yang bernilai 0. 
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Abstrak 

Makalah ini menyajikan sebuah studi kasus untuk tujuan ilustrasi tentang bagaimana memilih 

metode pemodelan proses bisnis terbaik berdasarkan pada tujuan, perspektif, dan karakteristik 

metode pemodelan. Makalah ini mengasumsikan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk 

Jurusan Teknik Industri (TI) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk memperbaiki 

proses pendaftaran kelasnya oleh siswa di setiap semester melalui Business Process 

Reengineering (BPR). Kerangka yang digunakan didasarkan pada kerangka kerja yang 

diusulkan oleh Luo dan Tung. Dengan menggunakan kerangka kerja yang diusulkan, kami 

menemukan bahwa metode pemodelan proses bisnis terbaik untuk proses registrasi di 

Departemen TI  di UTM adalah Role Activity Diagram (RADs). 

 

PENDAHULUAN 

Pemodelan Proses Bisnis atau yang dikenal dengan Business Process Modeling 

(BPM) dalam rekayasa sistem adalah aktivitas untuk mewakili proses suatu perusahaan, 

sehingga proses saat ini dapat dianalisis dan diperbaiki [1]. BPM biasanya dilakukan oleh 

analis bisnis dan manajer yang ingin meningkatkan efisiensi proses dan kualitas. Perbaikan 

proses yang diidentifikasi oleh BPM mungkin atau mungkin tidak memerlukan keterlibatan 

teknologi informasi, walaupun itu adalah pendorong umum bagi kebutuhan untuk 

memodelkan proses bisnis, dengan menciptakan master proses. 

Untuk tujuan makalah ini, kita akan membahas beberapa metode pemodelan proses 

bisnis utama yang ada saat ini, dan menyajikan kerangka kerja bagaimana memilih metode 

terbaik untuk studi kasus tertentu. 

 

ULASAN BEBERAPA METODE PEMODELAN PROSES BISNIS  

Beberapa metode pemodelan proses bisnis utama pada awalnya dirancang untuk 

pemodelan proses bisnis [2]. Beberapa adalah metode pemodelan tujuan umum, sekaligus 

mendukung pemodelan proses bisnis. Beberapa dirancang untuk tujuan lain, namun bisa 

dimanfaatkan untuk digunakan di bidang pemodelan proses bisnis. 

Sebagian besar metode diusulkan sebagai standar untuk organisasi tertentu. 

Organisasi yang sesuai untuk standar ini meliputi OMG (Object Management Group), 

BPMI (Business Process Management Initiative), WfMC (Workflow Management 

Coalition), dan beberapa lainnya. 

 

A. BPEL4WS (Business) 

BPEL4WS [3] adalah standar industri yang menyediakan bahasa untuk spesifikasi 

formal dari proses bisnis dan protokol interaksi bisnis. Dengan demikian, ini memperluas 

model interaksi Layanan Web dan memungkinkannya mendukung transaksi bisnis. 

BPEL4WS mendefinisikan model integrasi interoperabilitas yang harus memfasilitasi 

perluasan integrasi proses otomatis baik di ruang intra-perusahaan maupun bisnis-ke-

bisnis. Ini dibuat dalam usaha patungan oleh BEA, IBM, Microsoft, dan lain-lain. 
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B. Business Process Model and Notation (BPMN) 

Business Process Model and Notation (BPMN) adalah standar pemodelan proses 

bisnis yang memberikan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam Diagram 

Proses Bisnis (Business Process Diagram / BPD), berdasarkan pada teknik flowcharting 

yang sangat mirip dengan diagram aktivitas dari Unified Modeling Language (UML) [4]. 

Tujuan BPMN adalah untuk mendukung manajemen proses bisnis, baik untuk pengguna 

teknis maupun pengguna bisnis, dengan memberikan notasi yang intuitif bagi pengguna 

bisnis, namun mampu merepresentasikan proses semantik yang kompleks. 

 

C. UML (Unified Modeling Language) 

The Unified Modeling Language - UML - adalah spesifikasi yang paling sering 

digunakan oleh OMG (Object Management Group), dan cara dunia tidak hanya 

menampilkan struktur aplikasi, perilaku, dan arsitektur, tetapi juga proses bisnis dan 

struktur data [5]. UML, bersama dengan Meta Object Facility (MOF), juga memberikan 

dasar kunci untuk Model-Driven Architecture OMG, yang menyatukan setiap langkah 

pengembangan dan integrasi dari pemodelan bisnis, melalui pemodelan arsitektur dan 

aplikasi, hingga pengembangan, penerapan, perawatan, dan evolusi. 

 

D. AD (UML 2.0 Activity Diagram) 

Diagram aktivitas UML 2 biasanya digunakan untuk memodelkan logika yang 

ditangkap oleh skenario penggunaan tunggal atau skenario penggunaan, atau untuk 

memodelkan logika rinci aturan bisnis [6]. Meskipun diagram aktivitas UML berpotensi 

memodelkan logika internal dari operasi yang kompleks, akan jauh lebih baik untuk 

sekadar menulis ulang operasi sehingga cukup sederhana sehingga kita tidak memerlukan 

diagram aktivitas. Dalam banyak hal diagram aktivitas UML adalah diagram alir alur dan 

diagram arus data yang berorientasi objek (DFDs) dari pengembangan terstruktur. 

 

E. XPDL (XML Process Definition Language) 

XML Process Definition Language (XPDL) adalah format yang distandarkan oleh 

Workflow Management Coalition (WfMC) untuk mengubah definisi proses bisnis antara 

berbagai produk alur kerja, yaitu antara alat pemodelan dan suite manajemen yang berbeda 

[7]. XPDL mendefinisikan skema XML untuk menentukan bagian deklaratif alur kerja / 

proses bisnis. XPDL dirancang untuk menukar definisi proses, baik grafis maupun 

semantik dari proses bisnis alur kerja. 

 

F. Petri Net 

Petri Net (juga dikenal sebagai tempat / transisi bersih atau P / T net) adalah salah 

satu dari beberapa bahasa pemodelan matematika untuk deskripsi sistem terdistribusi [8]. 

Petri Net adalah graf bipartit terarah, di mana nodul mewakili transisi (yaitu peristiwa yang 

mungkin terjadi, ditandai oleh bar) dan tempat (yaitu, yang ditandai oleh lingkaran). Arus 

yang diarahkan menggambarkan tempat mana yang merupakan kondisi pra dan / atau 

pasca yang transisi (ditandai dengan panah). 

Seperti standar industri seperti diagram aktivitas UML, BPMN dan EPC, Petri Net 

menawarkan notasi grafis untuk proses bertahap yang mencakup pilihan, iterasi, dan 

eksekusi bersamaan. Tidak seperti standar ini, Petri Net memiliki definisi matematis yang 

tepat tentang semantik eksekusi mereka, dengan teori matematika yang dikembangkan 

dengan baik untuk analisis proses. 
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G. EPC (Event-driven Process Chain) 

Event Process Process Process (EPC) adalah bahasa pemodelan yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dan alur kerja [9]. Alat pemodelan gratis 

ARIS Express mendukung pemodelan EPC gratis dengan model 'model bisnis' modelnya. 

Konstruksi EPC yang paling umum seperti cabang atau loop disediakan sebagai fragmen 

dalam ARIS Express, sehingga memungkinkan kita untuk memiliki awal yang mudah 

untuk dunia pemodelan proses dan flow charting. 

 

H. RAD (Role Activity Diagram) 

RAD menunjukkan peran, aktivitas komponen mereka, dan interaksinya bersamaan 

dengan kejadian eksternal dan logika yang menentukan aktivitas apa yang dilakukan saat 

[10]. RAD adalah notasi yang awalnya dikembangkan untuk pemodelan proses perangkat 

lunak. Di Inggris mereka telah digunakan dan dipromosikan oleh Praxis dan Co-Ordination 

Systems, dan kelebihan mereka telah dibahas di sejumlah tutorial dan pertemuan 

pemodelan proses. Pemodelan proses alat KASUS, RADitor yang dipasarkan oleh sistem 

Co-Ordination menggunakan Role Activity Diagram sebagai metode diagramnya. RAD 

dapat dianggap sebagai pendekatan pemodelan proses paradigma tunggal, dan sangat 

dikenal di antara komunitas pemodelan proses. 

 

I. IDEF0 (Integration DEFinition Method) 

IDEF0 adalah metode yang dirancang untuk memodelkan keputusan, tindakan, dan 

aktivitas organisasi atau sistem [11]. IDEF0 berasal dari bahasa grafis mapan, Structured 

Analysis and Design Technique (SADT). IDEF0 berguna dalam membangun ruang 

lingkup analisis, terutama untuk analisis fungsional. Sebagai alat komunikasi, IDEF0 

meningkatkan keterlibatan ahli domain dan pengambilan keputusan konsensus melalui 

perangkat grafis yang disederhanakan. Sebagai alat analisis, IDEF0 membantu pemodel 

dalam mengidentifikasi fungsi apa yang dilakukan, apa yang dibutuhkan untuk melakukan 

fungsi tersebut, sistem yang ada saat ini, dan sistem yang ada saat ini salah. Dengan 

demikian, model IDEF0 sering dibuat sebagai salah satu tugas pertama dari upaya 

pengembangan sistem. 

 

J. IDEF3 (Integration DEFinition Method 3) 

Deskripsi Metode Deskripsi IDEF3 Capture menyediakan mekanisme untuk 

mengumpulkan dan mendokumentasikan proses [12]. IDEF3 menangkap hubungan 

terdahulukan dan kausalitas antara situasi dan kejadian dalam bentuk yang alami bagi 

pakar domain dengan menyediakan metode terstruktur untuk mengungkapkan pengetahuan 

tentang bagaimana sebuah sistem, proses, atau kerja organisasi. 

IDEF3 menangkap aspek perilaku dari sistem yang ada atau yang diusulkan. 

Pengetahuan proses yang ditangkap terstruktur dalam konteks skenario, membuat IDEF3 

menjadi perangkat akuisisi pengetahuan intuitif untuk mendeskripsikan sebuah sistem. 

IDEF3 menangkap semua informasi temporal, termasuk hubungan pendahuluan dan 

kausalitas yang terkait dengan proses perusahaan. Deskripsi IDEF3 yang dihasilkan 

memberikan basis pengetahuan terstruktur untuk membangun model analisis dan 

perancangan. Tidak seperti bahasa simulasi (mis., SIMAN, SLAM, GPSS, WITNESS) 

yang membangun model matematika prediktif, IDEF3 membuat deskripsi terstruktur. 

Deskripsi ini menangkap informasi tentang apa yang sebenarnya dilakukan atau dilakukan 

oleh sistem dan juga menyediakan bagi organisasi dan ekspresi pandangan pengguna yang 

berbeda terhadap sistem. 
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PERBANDINGAN METODE 

Dalam mempelajari model proses untuk rekayasa perangkat lunak, Curtis dkk. [13] 

menyarankan bahwa model proses perangkat lunak sering menampilkan proses perangkat 

lunak dari satu atau beberapa perspektif yang berbeda. Mereka mengidentifikasi empat 

perspektif yang paling umum seperti yang dijelaskan di bawah ini. 

1. Perspektif Fungsional 

Perspektif fungsional menggambarkan suatu proses dalam hal aktivitas apa yang 

sedang dilakukan dan arus data (atau informasi) diperlukan untuk menghubungkan 

aktivitas ini. 

2. Perspektif perilaku 

Perspektif perilaku merupakan proses dalam hal kapan aktivitas dilakukan dan 

bagaimana kinerjanya dilakukan dengan menggunakan mekanisme seperti loop umpan 

balik, iterasi dan pemicu. 

3. Perspektif organisasi 

Perspektif organisasi menggambarkan suatu proses dalam hal dimana dan dimana 

aktivitas dilakukan. 

4. Perspektif informasi 

Akhirnya, perspektif informasi mewakili sebuah proses dalam hal entitas (dokumen, 

data, atau produk) yang diproduksi atau dimanipulasi oleh proses tersebut. 

 

Perspektif ini memberikan representasi proses perangkat lunak yang berbeda dan saling 

melengkapi, namun masing-masing perspektif dengan sendirinya hanya memberikan 

pandangan parsial dan tidak lengkap tentang proses tersebut. 

Jika kita melihat dari perspektif metode pemodelan, berdasarkan elemen penting dari 

sebuah proses, perspektif di atas terbagi dalam tiga kelompok berikut [2]: 

1. Perspektif objek 

Perspektif objek menekankan apa yang sedang dilakukan. Metode pemodelan proses 

dengan perspektif ini mengikuti objek yang sedang dimanipulasi dalam prosesnya. 

Objek ini bisa berupa data, dokumen, atau barang fisik. Perspektif ini serupa dengan 

gabungan perspektif fungsional dan informasi seperti yang dijelaskan oleh Curtis dkk. 

[13]. Metode yang disajikan dalam makalah ini yang termasuk dalam kategori ini 

adalah Data Flow Diagram (DFD), Unified Modeling Language (UML), dan UML 2.0 

Activity Diagram (AD). 

2. Perspektif kegiatan 

Perspektif kegiatan berfokus pada bagaimana segala sesuatunya dilakukan. Metode 

pemodelan proses dengan perspektif ini memusatkan representasi proses pada aktivitas 

yang sedang dilakukan dan hubungan antar aktivitas. Perspektif ini konsisten dengan 

perspektif perilaku seperti yang dijelaskan oleh Curtis dkk. [13]. Metode yang 

disajikan dalam makalah ini yang termasuk dalam kategori ini adalah Business Process 

Execution Language for Web Services (BPEL4WS), Model Proses Bisnis dan Notasi 

(BPMN), XML Process Definition Language (XPDL), Jaringan Petri Net, Rantai 

Proses Event-event (EPC ), Integrated DEFinition (IDEF0), dan Integration DEFinition 

Method 3 (IDEF3). 

3. Perspektif peran. 

Perspektif peran terutama berkaitan dengan siapa yang melakukan apa. Dalam 

perspektif ini, proses bisnis digambarkan dalam hal peran dan hubungan antar peran. 

Perspektif ini serupa dengan perspektif organisasi yang disarankan oleh Curtis dkk. 

[13]. Role Activity Diagram (RADs) adalah contoh dari perspektif peran. 
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Jika kita membandingkan metode tersebut berdasarkan karakteristiknya, ada empat 

kategori yang dapat dibandingkan [14]: 

1. Formalitas. Beberapa metode memiliki seperangkat notasi yang didefinisikan dengan 

baik dan memerlukan semantik formal untuk diikuti secara ketat. Contoh metode 

formal adalah semua metode pemodelan yang disajikan dalam makalah ini, yaitu 

Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS), Model Proses 

Bisnis dan Notasi (BPMN), XML Process Definition Language (XPDL), Petri Net, 

Event- Driven Process Chain (EPC), Diagram Alir Data (DFD), Rantai Proses Berbasis 

Kejadian (EPC), Unified Modeling Language (UML), Diagram Aktivitas UML 2.0 

(ADF, DEFinition Integrification DEFinition 3, IDEF3). Metode lain, yaitu, Role 

Activity Diagram (RADs), tidak setepat metode lainnya. Sebagian yang lainnya 

mungkin hanya memiliki seperangkat pedoman. 

2. Skalabilitas. Banyak metode dapat menangani proses besar dan mekanisme penawaran 

yang mendukung representasi multi level. Contoh dari jenis metode ini juga disajikan 

dalam semua metode yang disebutkan dalam makalah ini, kecuali Role Activity 

Diagram (RADs). RAD mungkin paling sesuai untuk proses pemodelan yang 

berukuran relatif kecil. 

3. Enactability. Beberapa metode pemodelan hanya memungkinkan perancang proses 

untuk menggambarkan proses dalam keadaan statis, sedangkan metode lain, seperti 

Role Interaction Net (tidak disajikan dalam makalah ini), juga menyediakan alat 

otomatis untuk simulasi dan analisis proses. 

4. Kemudahan penggunaan. Banyak metode yang ada menggunakan notasi sederhana dan 

mudah dipahami seperti panah dan kotak. Semua metode yang disajikan dalam 

makalah ini menggunakan jenis notasi seperti itu kecuali jaring Petri. Petri jaring 

memiliki definisi matematika yang tepat dari semantik eksekusi mereka, dengan teori 

matematika yang dikembangkan dengan baik untuk analisis proses. 

 

Jika kita membandingkan metode tersebut berdasarkan tujuan yang akan digunakan 

untuk memodelkan proses, tujuan ini dapat dikategorikan dalam tiga klasifikasi [2]: 

1. Komunikasi. Kesederhanaan dan kejelasan mungkin merupakan fitur yang paling 

dikehendaki dari metode pemodelan untuk tujuan komunikasi. 

2. Analisis. Untuk mengidentifikasi secara efektif proses terbaik, perancang proses perlu 

menghasilkan representasi alternatif, mensimulasikan perilaku proses, dan mengukur 

kinerja proses. 

3. Kontrol. Metode pemodelan yang mendukung prosedur otomatis, deskripsi proses 

multi level, dan alat manajemen proses yang canggih mungkin diinginkan untuk tujuan 

ini. 

 

ILUSTRASI STUDI KASUS 

Makalah ini menyajikan sebuah studi kasus untuk tujuan ilustrasi tentang bagaimana 

memilih metode pemodelan proses bisnis terbaik, berdasarkan pada tujuan, perspektif, dan 

karakteristik metode pemodelan mereka, seperti yang dibahas pada bagian 3 di atas. 

Makalah ini mengasumsikan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk Departemen TI 

di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk memperbaiki proses pendaftaran kelasnya 

oleh mahasiswa di setiap semester melalui Business Process Reengineering (BPR). 

Skenario proses digambarkan sebagai berikut. Sekitar dua minggu terakhir liburan 

akademik sebelum memulai setiap semester baru, mahasiswa diharuskan untuk 

mendaftarkan kelas baru untuk semester berikutnya. Pertama, mahasiswa harus mencari 

kelas yang ditawarkan di semester berikutnya, dan memilih kelas yang mereka inginkan. 
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Langkah selanjutnya adalah membuat janji dengan penasehat akademis (dosen wali). Pada 

tanggal konsultasi yang ditentukan, mahasiswa kemudian bertemu dengan dosen wali 

tersebut. Dalam proses perwalian, mahasiswa mendapatkan persetujuan pemberian saran. 

Formulir pemberian persetujuan kemudian diserahkan ke dosen wali, dan dosen wali akan 

melakukan akses online untuk menetapkan kelas yang disetujui sebagai langkah terakhir. 

Jika proses pendaftaran berhasil, mahasiswa akan mendapatkan jadwal kelas. 

 

KERANGKA KERJA UNTUK MEMILIH METODE PEMODELAN PROSES 

BISNIS 

Makalah ini menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Luo dan Tung [2]. 

Kerangka kerja dalam makalah ini disesuaikan berdasarkan studi kasus yang disajikan 

pada bagian 4 di atas. Kerangka kerja yang disesuaikan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Kerangka kerja yang disesuaikan untuk memilih metode pemodelan proses 

terbaik untuk studi kasus proses registrasi di Department TI UTM 

 

Prosedur umum berdasarkan kerangka kerja yang diusulkan mencakup langkah-

langkah berikut ini: 

1. identifikasi tujuan pemodelan; 

2. identifikasi perspektif yang dibutuhkan dan karakteristik yang diinginkan; 

3. identifikasi alternatif metode BPM; 

4. evaluasi metode berdasarkan pada perspektif dan karakteristik yang dibutuhkan; dan 

5. pemilihan metode yang tepat. 

 

Pada langkah 1, makalah ini mengasumsikan bahwa tujuan pemodelan adalah 

memfasilitasi pemahaman proses registrasi. Perancang proses perlu mendeskripsikan 
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proses registrasi yang ada dan yang sudah diperbaiki, dan berbagi pengetahuan tentang 

proses registrasi dengan mahasiswa dan penasihat akademis (dosen wali). 

Berdasarkan tujuan pemodelan yang telah dditetapkan, pada langkah 2 kita dapat 

menentukan dari mana perspektif suatu proses harus dimodelkan dan jenis fitur dan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh metode pemodelan. Dalam hal ini studi proses 

registrasi, model terutama akan digunakan untuk membantu mahasiswa dan penasehat 

akademis memahami peran mereka dalam proses, sehingga prosesnya harus dimodelkan 

dari perspektif peran. Selanjutnya, model proses yang dihasilkan harus mudah dipahami 

karena sebagian besar pihak terkait dalam prosesnya tidak terbiasa dengan bahasa 

pemodelan formal. Di sisi lain, formalitas dan enaktabilitas mungkin tidak terlalu penting. 

Demikian pula, skalabilitas mungkin tidak begitu penting karena proses registrasi relatif 

sederhana dan kecil. 

Tabel 1 menunjukkan kombinasi kepentingan relatif dari perspektif dan karakteristik 

yang diinginkan untuk contoh proses registrasi kelas. 

 

Tabel 1. Tingkat kepentingan perspektif dan karakteristik yang diinginkan 

 
 

In step 3, a list of BPM methods is generated. Process engineers may include 

modeling methods that they are familiar with or those methods that have been used to 

model similar processes. To simplify our discussion, we only consider two modeling 

methods, i.e., Data Flow Diagram (DFD), and Role Activity Diagrams (RADs).   

Pada langkah 3, daftar metode BPM dihasilkan. Insinyur proses mungkin termasuk 

metode pemodelan yang mereka kenal atau metode yang telah digunakan untuk model 

proses serupa. Untuk menyederhanakan diskusi kita, kita hanya mempertimbangkan dua 

metode pemodelan, yaitu Data Flow Diagram (DFD), dan Role Activity Diagram (RADs). 

Pada langkah 4, untuk dua metode yang dipertimbangkan, DFD bersifat mendukung 

terutama dari perspektif objek, dan model RAD pada dasarnya menonjolkan perspektif 

peran. DFD memiliki seperangkat notasi dan tatabahasa formal dan kaku. Kemampuannya 

untuk menyajikan sebuah proses di berbagai tingkatan memungkinkannya untuk memiliki 

fleksibilitas dalam proses pemodelan mulai dari ukuran kecil hingga ukuran yang cukup 

besar. Karena DFD telah banyak digunakan untuk analisis dan perancangan sistem, DFD 

sudah tidak asing bagi banyak perancang proses dan pengguna akhir. Notasi yang 

digunakan dalam RAD tidak begitu formal dan kaku seperti yang digunakan pada DFD. 

Akibatnya, sulit untuk memodelkan proses berskala besar menggunakan RAD. Baik DFD 

maupun RAD tidak ada yang mendukung enaktabilitas. Tabel 2 dan Tabel 3 merangkum 

perspektif dan karakteristik DFD dan RAD. 

 

Tabel 2. Perspektif dan karakteristik DFD 
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Tabel 3. Perspektif dan karakteristik RAD 

 
 

Finally, in step 5, we can match desired perspectives and characteristics with those 

possessed by each method. In this case study, we can compare Table 1 with Table 2 and 

Table 1 with Table 3. Various decision-making techniques can be employed to decide 

which modeling method best matches the desired perspectives and characteristics. It is 

possible that more than one method can be chosen if these methods complement each other 

in representing the processes. As discussed in step 2, the example process should be 

modeled from the role perspective. This paper recommends that RADs be chosen as the 

modeling method.  

Pada langkah 5, kita dapat mencocokkan perspektif dan karakteristik yang 

diinginhkan dengan yang dimiliki oleh masing-masing metode. Dalam studi kasus ini, kita 

dapat membandingkan Tabel 1 dengan Tabel 2, dan Tabel 1 dengan Tabel 3. Berbagai 

teknik pengambilan keputusan dapat digunakan untuk menentukan metode pemodelan 

mana yang paling sesuai dengan perspektif dan karakteristik yang diinginkan. Ada 

kemungkinan bahwa lebih dari satu metode dapat dipilih jika metode ini saling melengkapi 

dalam merepresentasikan proses. Pada langkah 2, telah didiskusikan bahwa contoh kasus 

proses registrasi kelas harus dimodelkan dari perspektif peran. Dengan demikian, makalah 

ini merekomendasikan agar RAD dipilih sebagai metode pemodelan untuk studi kasus 

registrasi kelas tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dengan menggunakan kerangka kerja yang diusulkan, makalah ini menyimpulkan 

dan menyarankan bahwa metode pemodelan proses bisnis terbaik untuk proses registrasi di 

Departemen TI UTM adalah Role Activity Diagram (RADs). 
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USULAN SISTEM DISTRIBUSI PRODUK UNTUK MENGURANGI 

TOTAL COST DENGAN METODE DISTRIBUTION REQUIREMENT 

PLANNING (STUDI KASUS: PT. TUNASINDO PRATAMA) 

 
Ahmad, Iphov Kumala Sriwana, Iven Wijaya 

Dosen Program Studi Teknik Industri, Universitas Tarumanagara, Jakarta 

e-mail: ahmad@ft.untar.ac.id 

 
Abstrak 

PT. Tunasindo Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi cat dan 
thinner. PT. Tunasindo Pratama belum ada penjadwalan pendistribusian yang terkondisikan 
dengan baik, sehingga perusahaan sering terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan, selain 
itu perusahaan ini ingin melaukan ekspansi pasar Penelitian  ini dilakukan untuk 
mengetahui perbandingan pendistribusian yang ada dengan metode Distribution 
Requirement Planning sebelum dan sesudahnya. Pendekatan yang dilakukan  untuk 
mendapatkan data distribusi dengan  menggunakan  Simulasi  Monte  Carlo. Simulasi ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran pendistribusian untuk periode berikutnya. Dari Hasil 
Simulasi Monte Carlo dibuat perencanaan produksi menggunakan  Distribution 
Requirement Planning  Hasil    perhitungan  DRP  akan  dihasilkan  Plannned  Order Release  
yang  berisi  jumlah pemesanan di tiap wilayah berdasarkan ukuran lot yang digunakan 
yaitu EOQ. Setelah perhitungan DRP selesai dibandingkan antara perhitungan pabrik dengan 
metode DRP didapat bahwa hasil dari pabrik mempunyai cost lebih besar yaitu 
Rp107.707.000, setelah mendapatkan perhitungan DRP akan memakan cost lebih kecil sekitar 
Rp 100.341.378, sehingga selisih antara perhitungan perusahaan dan pabrik sekitar Rp 
11.473.789 atau 10%. Pada DRP dengan penambahan toko, maka harga distribusi dari DC 
ke pabrik mengalami penurunan yaitu dengan total Rp 168.851.985 dibanding dengan DRP 
langsung menuju pabrik yaitu sebesar Rp  198.021.067. Dengan Demikian selisih harga kedua 
cara tersebut yaitu sebesar Rp 29.169.082 atau sekitar 14,7% lebih murah dibanding dengan 
DRP sebelumnya. Dengan adanya perencanaan dan penjadwalan yang baik, keberhasilanm 
dalam pemenuhan permintaan pelanggan akan menjadi lebih optimal, serta gambaran 
permintaan perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik lagi. 
 
Kata kunci: Produksi Cat dan Thinner, Data distribusi, Simulasi Monte Carlo, Economic 

Order Quantity, Distribution Requirement Planning. 

 

PENDAHULUAN 
PT. Tunasindo Pratama merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis cat 

dan thinner. Cat dan thinner yang diproduksi sesuai dengan pesanan yang diminta 
konsumen. Pembelian bahan baku disesuaikan dengan jumlah pemesanan cat/thinner yang 
telah disahkan oleh pihak PT. Tunasindo tersebut. PT. Tunasindo melakukan proses 
pencampuran solvent-solvent serta pigmen sehingga menjadi cat dengan mesin mixing, 
contoh cat yang dibuat yaitu cat dekoratif. Contoh cat yang di produksi oleh  perusahaan  
ini yaitu cat sintetis untuk pengecatan besi, cat duko untuk coating otomotif. Selain cat 
tersebut perusahaan ini mulai memproduksi cat tembok yang dekoratif juga. 

PT. Tunasindo Pratama ingin melakukan ekspansi pasar keluar daerah jabodetabek, 

yang sedang dipersiapkan oleh perusahaan yaitu  perizinan ekspansi pembuatan logo dan 

brand serta aspek hukum lainnya. Permasalahan yang dihadapi perusahaan ini yaitu 

pendistribusian ke daerah-daerah pemasaran tersebut dengan membangun toko dan 

pemasaran ditempat tersebut. 

Penelitian dilakukan untuk membantu perusahaan menganalisa kinerja 

pendistribusian yang akan dibangun mulai dari supplier sampai dengan konsumen guna 

untuk mengetahui biaya total pada pendistribusian tersebut, sehingga perusahaan 

mendapatkan gambaran singkat tentang proyeksi pendistribusian untuk kedepannya. 
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Perusahaan akan mulai mendapatkan gambaran tentang safety stock dimana  sebelumnya 

perusahaan hanya melakukan trial and eror pada stok yang dipakai. 

Tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui permintaan dan jumlah produksi yang didistribusikan keluar pulau. 

2. Untuk mengetahui proyeksi pendistribusian setiap retail untuk satu kali pemesanan 

3. Untuk mengidentifikasi perbandingan pendistribusian di Sumatra. 

4. Untuk  mengetahui  total  cost  yang  dikeluarkan  perusahaan  untuk  perndistribusian  produk 

tersebut. 

5. Untuk mengetahui perbandingan total cost pendistribusian pada retail-retail. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Simulasi Monte Carlo 

Monte Carlo adalah penggunaan pemilihan acak pada kalkulasi yang mengarah ke 

solusi permasalahan numerik dan fisik [1]. Simulasi Monte Carlo dikenal juga dengan 

istilah Sampling Simulation atau Monte Carlo Sampling Technique. Sampling simulation 

ini menggambarkan kemungkinan penggunaan data sampel dalam metode Monte Carlo 

dan juga sudah dapat diketahui atau diperkirakan distribusinya. Simulasi ini 

menggunakan data  yang sudah ada  (historical  data)  yang  sebenarnya  dipakai  pada  

simulasi  untuk tujuan  lain.  Dengan  kata   lain,  apabila  menghendaki  model  simulasi  

yang mengikutsertakan  random  dan  sampling   dengan  distribusi  probabilitas   yang  

dapat diketahui dan ditentukan maka cara simulasi Monte  Carlo  ini  dapat  dipergunakan. 

Metode simulasi Monte Carlo ini cukup sederhana dalam menguraikan ataupun 

menyelesaikan persoalan, termasuk dalam penggunaan  programnya di komputer [2]. 

Pada kasus ini untuk membangkitkan nilai random, yaitu dengan cara Multiplicative 

Random Number Generate (MRNG) karena metode yang sering digunakan untuk 

menghasilkan angka random antara 0 dan 1 dalam simulasi [3]. Persamaan yang 

digunakan dalam MRNG adalah sebagai berikut: 

Zi = (a . Zi-1) Mod m  (1) 

dimana: 

Zi   = bilangan acak ke-i dari deretnya 

Zi-1 = bilangan acak sebelumnya  

a     = faktor pengali 

m    = faktor modulus 

 

Syarat untuk simulasi ini agar angka acak tidak berulang adalah adalah : 

1. Nilai m dipilih sebesar mungkin agar periode semakin besar. 

2. Nilai a dipilih agar korelasi antar Zn minimum, yaitu dengan menggunakan nilai a 

yang berupa bilangan ganjil dan relatif prima terhadap m. 

3. Seed Z0 berupa bilangan ganjil yang lebih besar dari a, namun masih tetap lebih kecil 

dari pada m. 

 

Kemudian untuk angka acaknya menggunakan persamaan: 

di = f(ui)  (2)  

dimana: 

di  = permintaan pada order ke i 
ui   = nilai acak 
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Simulasi Eksponensial 
Distribusi Eksponensial adalah distribusi yang menggambarkan waktu antara 

(interval) dua  kejadian  bebas. [2] Persamaan simulasi distribusi eksponensial adalah sebagai 

berikut. 

x = - β * ln (1 – Ui)  (3) 

Keterangan: 

β  = waktu rata-rata. 

Ui  = bilangan acak. 

 

Distribution Requirement Planning 

DRP memberikan kerangka kerja untuk menerapkan Centralized Push System 

dalam manajemen inventori. Distribution Requirements Planning berfungsi menentukan 

kebutuhan-kebutuhan untuk mengisi kembali inventori pada warehouse [4]. 

 

Langkah-langkah menghitung tabel logika dasar DRP adalah sebagai berikut [5]: 

1. Tentukan Gross Requirement (kebutuhan kotor) yang diperoleh dari hasil Forecasting. 

2. Hitung Net Requirement (kebutuhan bersih). Berikut rumus dalam periode n: 

Net Requirement = (Gross Requirment + Safety Stock) – (Schadule Receipt + 

Project on Hand periode  sebelumnya).  Net Requirement tersebut mengidentifikasi 

kapan level persediaan Gross Requirement terpenuhi. Nilai net Requirement yang 

dicatat (Recorded) adalah nilai yang bernilai positif. 

3. Tentukan Planned Order Receipt sejumlah Net Requirement tersebut (ukuran lot 
tertentu) pada periode tersebut. 

4. Hitung Projected On Hand pada periode n tersebut: 

Project On Hand = (Project On Hand Periode sebelumnya + Schedule Receipt + 

Planned Order Receipt). 

5. Tentukan  hari  dimana  harus  melakukan  pemesanan  tersebut  (Planned  Order 

Release) dengan mengurangkan hari terjadwalnya Planned Order Receipt dengan Lead 

Time. 

 

EOQ 
EOQ adalah salah satu model yang digunakan untuk menentukan ukuran pesanan 

yang ekonomis. model ini membertimbangkan dua ongkos persediaan yaitu, ongkos 

pesan dan ongkos simpan.[6] 

Untuk menghitung EOQ yang digunakan [7] adalah:  

EOQ = 
H

CR2
          (4) 

Dimana: 

R = permintaan tahunan dalam unit 

C = Biaya pemesanan tiap kali pesan 

H = Biaya penyimpanan per unit per tahun 

 

Sedangkan, persamaan safety stock yang digunakan sebagai berikut [8]: 

SS = z x s  (5) 

Dimana: 

SS = Safety Stock yang disediakan untuk menghadapi ketidakpastian permintaan  

z   = nilai service level pada tabel distribusi normal 

s    = Standar deviasi permintaan 
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METODE PENELITIAN 

Langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian  

 

Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data historis 

perusahaan. data yang diambil merupakan data permintaan daerah Sumatra khususnya 

Palembang, Bengkulu dan Riau dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Permintaan Produk daerah Sumatra 
 
Bulan 

Riau Palembang Bengkulu 
Sentral Warna Bali Jaya Indoprima Mandala Jaya Cipta Warna Curup 

Jan 3750 2250 4200 192 880 2376 
Feb 4170 1175 5400 2000 920 1000 
Mar 3960 1055 21400 1800 1650 200 
Apr 3420 1175 18000 800 1750 567 
May 2460 425 5800 1440 400 2376 
Jun 3402 765 16800 240 2460 1030 
Jul 2250 3000 11000 296 1540 2776 
Aug 4710 750 4200 1200 1680 200 
Sep 800 680 25200 400 1840 2776 
Oct 1710 1670 10400 192 930 1826 
Nov 7586 1635 9400 2192 2600 400 
Dec 4516 2760 10200 2376 2600 1719 

 

Lead time, biaya kirim, biaya simpan didapat dari hasil wawancara dengan 

direktur perusahaan. Dari hasil wawancara didapat lead time pemesanan yaitu 1 bulan. 
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Biaya simpan yang dipakai merupakan biaya opname pada produk yaitu sebesar Rp 

28.172.000,00 dengan biaya/liter yaitu sebesar Rp 137. Biaya kirim dan unit Pengiriman 

didapat dari perusahaan, sedangkan frekuensi kirim di dapat dari banyaknya data 

permintaan per daerah. Untuk lebih jelas  dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Tabel Biaya kirim dan Unit Pengiriman 
 

Nama Daerah 
Unit Pengiriman Biaya Kirim Frekuensi 

Kirim Dus Drum Dus Drum 
 
Palembang 

Cipta Warna 210 61 Rp 5.000 Rp   75.000 30 
Indo Prima 0 705 Rp 5.000 Rp   75.000 55 
Mandala Jaya 140 64 Rp 5.000 Rp   75.000 17 

 

Riau 
Bali Jaya 660 0 Rp 6.000 Rp   85.000 24 
Sentra Warna 1700 0 Rp 6.000 Rp   85.000 32 

Bengkulu Cibinong Curup 650 25 Rp 5.500 Rp   78.000 34 

 
Total Pengiriman untuk daerah Cipta Warna yaitu Rp 5.320.000. Untuk mengetahui 

harga 1 kali pengiriman, perhitungan dilakukan dengan membagi biaya total tersebut 
dengan frekuensi pengiriman (Rp 5.320.000 / 30) = Rp 177.333. Sehingga biaya total untuk 

dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp 28.172.000,00 + Rp 79.535.000 = Rp Rp107.707.000,00 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN Simulasi Monte Carlo 

Teknik simulasi monte carlo diterapkan untuk dibuat pendugaan (peramalan) 
permintaan order yang diterima. Dari hasil analisis data permintaan tahun 2014, tidak 
didapat pola permintaan yang jelas, karena mencukupi dan pola distribusi yang tidak 
menentu. Pada tahap awal simulasi monte carlo  disusun Multiplicative Random Generate 
karena metode ini diguanakan untuk membangkitkan bilangan acak antara 0 sampai 1. 
Persamaan yang dipakai untuk membangkitkan bilangan acak ini dapat melihat Persamaan 
[1]. 

Data yang ingin disimulasikan sebanyak 60 data. Dalam penelitian ini digunakan m 

= 73 agar simulasi tidak terjadi pengulangan angka acak,  kemudian  a dan  Z0  disesuaikan 

dengan m agar pengulangan dapat dilakukan dengan sempurna. Proses penentuan a dan Z0 
dilakukan dengan trial and eror dengan syarat m dipilih sebesar mungkin, a dipilih berupa 

bilangan ganjil dan prima terhadap m, Z0 berupa bilangan ganjil yang lebih besar daripada 

m. dengan ketentuan bahwa a dan Z0 –harus prima sehingga didapat a = 3 dan Z0 = 23. 
 

Contoh Random Generate Random dapat dilihat pada Tabel 3. 
No a M A.zi hasil bagi bulat Selisih Zi 

0 - - 23 - - - - 
1 3 79 69 0,873418 0 0,873418 69 

2 3 79 207 2,620253 2 0,620253 49 

3 3 79 147 1,860759 1 0,860759 68 

4 3 79 204 2,582278 2 0,582278 46 
5 3 79 138 1,746835 1 0,746835 59 

6 3 79 177 2,240506 2 0,240506 19 

7 3 79 57 0,721519 0 0,721519 57 

8 3 79 171 2,164557 2 0,164557 13 

9 3 79 39 0,493671 0 0,493671 39 

10 3 79 117 1,481013 1 0,481013 38 

11 3 79 114 1,443038 1 0,443038 35 

12 3 79 105 1,329114 1 0,329114 26 

13 3 79 78 0,987342 0 0,987342 78 

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 
79 3 79 69 0,873418 0 0,873418 69 
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Setelah mendapatkan angka acak tersebut, kemudian disusun distribusi permintaan 
sesuai dengan kondisi aktual yang menunjukkanan peluang kejadian berdasarkan selang 
kelas data permintaan tersebut, seperti pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Distribusi Data permintaan pada Cipta Warna Tahun 2014 
Interval Frekuensi peluang Peluang Kumulatif 

320    -  567 13 0,433333 0,433333 
568    -  815 13 0,433333 0,866667 
816    - 1.062 1 0,033333 0,9 
1.063    - 1.310 2 0,066667 0,966667 
1.559    -  1.805 1 0,033333 1 

 
Selanjutnya hasil selang kelas tersebut disusun model simulasi Monte Carlo 

sesuai dengan interval pada distribusi permintaan kondisi aktual yang dapat dilihat pada 
Tabel 5. 

 
Tabel 5. Distribusi Peluang Kumulatif untuk Simulasi Permintaan pada Cipta Warna 

Interval Bilangan Acak Simulasi Permintaan Pembulatan 
0-0,43 443,3333 443 
0,44-0,87 691,3333 691 
0,88-0,90 939 939 
0,91-0,97 1186,667 1.187 
0,98-1 1682 1.682 

 

Pada simulasi selang antar waktu order, digunakan simulasi Eksponensial, simulasi 

ini didapat menggambarkan waktu antar interval antar 2 kejadian bebas. Untuk 

perhitungan selang waktu dalam bulan, dilakukan dengan Persamaan 3. 

x = - 0,337931034 * ln (1 – 0,873417722) 

β yang digunakan yaitu 0,337931034 yang didapat dari selisih waktu pemesanan dari 

data permintaan yang di rata-rata sehingga didapat 10,14 hari. selanjutnya untuk 

mendapatkan periode waktu yang digunakan adalah perbulan maka angka tersebut dibagi 

30 hari. 

 

Hasil Simulasi 
Proses Perhitungan dan hasil simulasi dilakukan dengan Software Mircosoft Excel 

karena mempermudah dalam merancang Rumus, perhitungan dilakukan sebanyak 6 kali 
sesuai dengan data permintaan yang ada. sehingga didapat tabel yang dapat dilihat pada 
Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Simulasi Permintaan pada Cipta Warna dalam periode 2 tahun 

No. 
Bilangan 

Acak 
Selang Waktu 

(bulan) 

Selang 

waktu 

(hari) 

Tanggal 

permintaan 
Pergantian 

Bulan 
Bilangan 

Acak 
Banyaknya 

Permintaan 

1 0,873417722 0,69845707 22 22 0 0,101266 443 
2 0,620253165 0,327201883 10 2 1 0,303797 443 
3 0,860759494 0,666248803 21 23 0 0,911392 1187 
4 0,582278481 0,294993616 8 3 1 0,734177 691 
5 0,746835443 0,464221127 14 17 0 0,202532 443 
6 0,240506329 0,092965939 3 20 0 0,607595 691 
7 0,721518987 0,432012859 13 2 1 0,822785 691 
8 0,164556962 0,060757672 2 4 0 0,468354 691 
9 0,493670886 0,229985183 7 11 0 0,405063 443 

10 0,481012658 0,221640783 7 18 0 0,21519 443 
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Lanjutan Tabel 6. Hasil Simulasi Permintaan pada Cipta Warna dalam periode 2 tahun 

No. 
Bilangan 

Acak 
Selang Waktu 

(bulan) 

Selang 

waktu 

(hari) 

Tanggal 

permintaan 
Pergantian 

Bulan 
Bilangan 

Acak 
Banyaknya 

Permintaan 

11 0,443037975 0,197776915 6 23 0 0,64557 691 
12 0,329113924 0,134887179 4 28 0 0,936709 1187 
13 0,987341772 1,476572033 44 12 2 0,810127 691 
14 0,962025316 1,105316846 33 15 1 0,43038 443 
15 0,886075949 0,734061658 22 6 1 0,291139 443 
16 0,658227848 0,362806471 11 17 0 0,873418 939 
17 0,974683544 1,242336089 37 23 1 0,620253 691 
..... .......... ......... ....... ............... .............. ............ .............. 
71 0,46835443 0,213497472 6 4 1 0,025316 443 
72 0,405063291 0,175487671 5 9 0 0,075949 443 
73 0,215189873 0,081885241 2 12 0 0,227848 443 
74 0,64556962 0,350516716 11 22 0 0,683544 691 

 

Perhitugan pada kolom pergantian bulan dengan logika: 

Jika (selang waktu dalam hari + Tanggal Permintaan Sebelumnya) >= 30 maka 

(selang waktu dalam hari + Tanggal permintaan sebelumnya – 30), jika tidak seperti 

kondisi diatas maka (selang waktu dalam hari + Tanggal permintaan sebelumnya). 

sehingga untuk bulan Januari didapat permintaan akan datang pada tanggal 22 januari 

sebanyak 443 liter, pada bulan februari, permintaan akan datang pada tanggal 2 februari 

dan 23 fe bruari sehingga total permintaan pada bulan Februari sebanyak (443 + 1187) = 

1630 liter. simulasi dilakukans sampai jumlah pergantian bulan sebanyak 23 kali. 

Setelah disimulasikan sampai total 23 kali untuk setiap lokasi permintaan maka akan 

didapat hasil reka seperti pada Tabel 7. 
 

Tabel 7. Rekap Hasil Simulasi Permintaan Pada Cipta Warna 

Tahun 
Cipta Warna 

Bulan Permintaan 
 
 
 
 
 
 
 

2015 

Jan 443 

Feb 2321 

Mar 1826 

Apr 3456 

May 0 

Jun 691 

Jul 443 

Aug 1382 

Sep 691 

Oct 691 

Nov 1383 

Dec 1135 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

Jan 1135 

Feb 3508 

Mar 4004 

Apr 4199 

May 3456 

Jun 2021 

Jul 2074 

Aug 4486 

Sep 4343 

Oct 691 

Nov 1330 

Dec 2465 
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Distribution Requirement Planning 

Setelah  mendapatkan  hasil  simulasi, selanjutnya  menggunakan  metode  DRP.  

DRP sendiri harus mengetahui Lot Sizing dan Safety Stock pada masing-masing daerah 

distribusi, yang sebelumnya dibuat Bill Of Distribution yang dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Bill of Distribution Ekspansi PT. Tunasindo Pratama 

 

Pada perhitungan logika DRP diperlukan perhitungan EOQ untuk mengetahui 

banyak pesananan dalam 1 kali pemesanan.  Untuk  Menghitung  EOQ  dapat  

menghitung  dengan persamaan 4. Sehingga didapat EOQ sebesar: 

Liter7010
157

177333189502


xx
 

EOQ yang didapat akan pembulatan ke atas menjadi 7200 dengan kelipatan 200 liter, 

karena dalam 1 kali pengiriman drum berisi 200 liter. 

 

Selanjutnya dihitung Safety Stock dengan persamaan 5. 

SS cipta warna = σ x Zα = 719,9552806 x 1,28 = 922 

Sehingga didapat nilai keseluruhan SS dan EOQ yang dapat dilihat pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. EOQ dan SS berdasarkan BOD ekspansi pasar. 

Pabrik 

 Sentral Warna Bali Jaya Indoprima Mandala Jaya Cipta Warna Cibinong 

SS (liter) 2218 1074 7509 1082 922 1270 

EOQ (liter) 14200 6600 43200 7800 7200 6600 

 

Nilai EOQ dan Safety Stock   telah didapa maka akan dibuat tabel logika DRP untuk 

mendapatkan biaya simpan dan biaya kirim untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 9. 

 
Tabel 9. Logika DRP untuk Toko Cipta warna 

Periode PS 1 2 3 4 ------------- 12 

Gross requirement  443 2321 1826 3456 ------------- 1135 

Project On Hand 0 6757 4435 2609 6353 ------------- 7136 

Net Requirements  1365   1325 ------------- 985 

PO Receipt  7200   7200 ------------- 7200 

PO Release 7200   7200  -------------  

 
Dengan jumlah periode sebanyak 12 bulan, maka didapat hasil dapat dilihat pada 

Tabel 10. 
 

Tabel 10. Hasil Analisa DRP 
Frekuensi Kirim Jumlah POH (liter) 

3x 55031 

Pabrik 

Kantor 

Pemasaran 

Bali Java Sentral Warna Cipta Warna Indo Prima Mandala Jaya Cibinong Curup 
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Dari tabel tersebut didapat frekuensi kirim, frekuensi kirim tersebut digunakan untuk 
menghitung biaya kirim sesuai dengan konsumen yang sesuai dengan tabel 2. Sehingga 
dapat dilihat contoh biaya kirim sebagai berikut: 

Biaya Kirim = (Frekuensi kirim) x (Biaya kirim produk pada Cipta Warna) Biaya 

Kirim = 3 x Rp 177.333 = Rp 532.000 

 

Selanjutnya menghitung biaya simpan dengan jumlah POH dikalikan dengan harga 

kirim Rp 157. Contoh perhitungan sebagai berikut: 

Biaya simpan = (Jumlah POH dalam tahun 1) x (biaya simpan produk per liter) 

Biaya simpan =55031 x Rp 157 =  Rp 7.526.182 

 

Perhitungan Keseluruhan DRP dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Hasil Biaya Distribusi metode DRP keseluruhan Produk 
Konsumen Biaya Kirim (Rupiah) Biaya Simpan (Rupiah) 
Cipta Warna 532.000 7.526.182 
Indo Prima 3.845.455 46.177.753 
Mandala Jaya 970.588 9.207.459 
Bali Jaya 354.667 7.194.362 
Sentral Warna 709.333 15.326.984 
Bengkulu 709.333 7.787.262 
Total 7.121.376 93.220.002 
Grand Total 100.341.378 

 

Usulan 

Usulan Penambahan retail dilakukan karena perusahaan ingin membuka 

distribution center untuk masing-masing daerah. Oleh karena itu, sehingga dibuat Bill of 

Distribution seperti Gambar berikut. 

 

 
 

Retail tersebut disebut dengan Distribution Center. Setiap Distribution Center 

mendapatkan panggilan pemesanan dari masing-masing konsumen. perhitungan DRP 

untuk setiap masing-masing daerah diasumsikan EOQ dan SS dari rata-rata dari konsumen 

dan dapat menampung semua inventor yang dikirimkan oleh pabrik sehingga pabrik 

mendapatkan beban produksi hanya dari masing-masing distribution Center. Perhitungan 

DRP sama seperti perhitungan di atas hanya saja ditambah dengan masing-masing 

distribution Center yang dilakukan selama 24 periode bulan. Berikut merupakan Hasil 

perhitungan DRP retail-retail periode selama 24 bulan. 

 

 

 

Pabrik 

Kantor 

Pemasaran 

Palembang Riau Bengkulu 

Bali Java Sentral Warna Cipta Warna Indo Prima Mandala Jaya Cibinong Curup 
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Periode PS 1 2 3 4 ............... 24 
Gross requirement  443 2321 1826 3456 ............... 2465 
Project On Hand 0 6757 4435 2609 6353 ............... 2223 
Net Requirements  1365   1325 ...............  
PO Receipt  7200   7200 .............  
PO Release 7200   7200  ...............  

 

Didapat bahwa total pengiriman dalam 24 periode bulan sebesar 7 kali pengiriman 

dengan jumlah Project On Hand sebesar 103.782 liter sehingga didapat hasil DRP untuk 

keseluruhan konsumen dapat dilihat pada tabel berikut 
 

Tabel 4.25. Hasil Biaya Distribusi keseluruhan Konsumen untuk 2 tahun 
Konsumen Biaya Kirim (Rupiah) Biaya Simpan (Rupiah) 
Cipta Warna 1.241.333 14.193.541 
Indo Prima 6.280.909 88.998.785 
Mandala Jaya 1.828.235 18.431.030 
Bali Jaya 660.000 13.752.573 
Sentral Warna 2.231.250 31.051.126 
Bengkulu 2.231.250 17.121.035 
Total 14.472.978 183.548.090 
Total Keseluruhan 198.021.067 

 
Tabel pehitungan DRP untuk penambahan retail di dapat dari penambahan PO 

Receipt dari masing-masing retail. sehingga tabel perhitungan DRP dapat dilihat pada 
Tabel berikut 
 

Tabel perhitungan DRP untuk Distribution Center Palembang 
Periode PS 2 PS 1 1 2 3 4 5 ........... 24 
Gross requirement  58200 0 43200 7200 0 51000 .......... 0 
Project On Hand 0 10600 10600 36200 29000 29000 12400 .......... 13200 
Net Requirements  66390 -2410 40790 -20810 -20810 30190 ........... -5010 
PO Receipt  68800  68800   34400 ..........  
PO Release 68800  68800   34400  ..........  

 

Didapat bahwa total pengiriman dalam 24 periode bulan sebesar 9 kali pengiriman 

dengan jumlah Project On Hand sebesar 285.400 liter sehingga didapat hasil DRP untuk 

keseluruhan konsumen dapat dilihat pada tabel berikut 

 

Tabel 4.26. Hasil Biaya Distribusi dengan Penambahan DC 

Daerah 
Biaya Kirim 

(Rupiah) 

Biaya Simpan 

(Rupiah) 

Palembang 4.137.935 89.709.800 

Riau 1.451.250 52.224.400 

Bengkulu 532.000 20.796.600 

Total 6.121.185 162.730.800 
Total Keseluruhan 168.851.985 

 

KESIMPULAN 
Dari hasil analisa tersebut diketahui bahwa: 

1. Total permintaan produksi dalam setahun untuk Cipta Warna sebanyak 33.713 liter, 

Indoprima sebanyak 125.031 liter, Mandala Jaya sebanyak 20.612 liter, Bali Jaya 6.546 

liter, Sentral Warna sebanyak 31.728 liter dan Cibinong Curup sebanyak 19.619 liter 
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2. EOQ untuk masing-masing daerah yaitu sebesar 14200 liter untuk Sentra Warna, 6600 

liter untuk Bali Jaya, 142000 liter untuk Indoprima, 7800 liter untuk   Mandala Jaya, 

7200 untuk Cipta Warna, dan 6600 untuk Cibinong Curup. 

3. Banyaknya pengiriman menggunakan DRP lebih kecil dibanding perusahaan sehingga 

jumlah kirim lebih kecil, tetapi biaya penyimpanan menjadi lebih besar.x 

4. Hasil  analisa  perhitungan  dengan  metode DRP  (Distribution  Requirement  

Planning)  lebih murah dalam penggunaan cost  yaitu  sebesar  Rp 100.341.378, 

sedangkan perusahaan akan menghabiskan biaya lebih besar yaitu Rp 107.707.000. 

Selisih yang didapat yaitu Rp   11.473.789 atau 10% lebih murah dibanding 

perhitungan perusahaan. 

5. Pada DRP dengan penambahan toko, maka harga distribusi dari DC ke pabrik 

mengalami penurunan yaitu dengan total Rp 168.851.985 dibanding dengan DRP 

langsung menuju pabrik yaitu  sebesar  Rp   198.021.067.  Dengan Demikian selisih  

harga  kedua  cara  tersebut  yaitu sebesar  =  198.021.067– 168.851.985  =  Rp  

29.169.082  atau  sekitar  14,7%  lebih  murah dibanding dengan DRP sebelumnya. 
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Abstrak 

Di era globalisasi maka persaingan bisnis semakin ketat, maka perusahaan dihadapkan pada 

pencapaian jangka panjang. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menunjang seluruh tujuan 

perusahaan dapat tercapai untuk jangka panjang. Oleh karena itu, pengukuran kinerja 

merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan.PT NLCP berkeinginan untuk mengukur 

kinerja perusahaan yang tidak hanya berfokus pada keuangan sehingga perusahaan dapat 

bersaing di masa depan. Pada penelitian ini digunakan metode Balanced Scorecard sebagai salah 

satu metode pengukuran kinerja yang menggunakan ukuran finansial dan non finansial secara 

terintegrasi. Rancangan Balanced Scorecard disusun dengan  mempertimbangkan prinsip Balanced 

Scorecard dan hasil penelitian sebelumnya. Agar rancangan sejalan dengan visi, misi dan tujuan 

perusahaan, serta strategi perusahaan maka pada penelitian ini dilibatkan beberapa responden selaku 

pengelola manajemen. Setelah dilakukan perancangan alat pengukuran kinerja dengan Balanced 

Scorecard, bobot tingkat kepentingan masing-masing perspektif yaitu sebesar 0,33; 0,30; 0,24; 0,13, 

kriteria tujuan, dan indikator kinerja dihitung dengan metode AHP didapatkan nilai kinerja  tertinggi 

yaitu KPI K-1 dan yang terendah yaitu KPI P-3 dengan penentuan index performansi menggunakan 

metode OMAX. Hasil dari penelitian ini adalah scoring masing-masing perspektif dan Key Performance 

Indicator unit perusahaan.  

 

Kata kunci: pengukuran kinerja, Balanced Scorecard, AHP,OMAX  

 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi maka persaingan bisnis semakin ketat, maka perusahaan 

dihadapkan pada pencapaian jangka panjang. Pengukuran kinerja diperlukan untuk 

menunjang seluruh tujuan perusahaan dapat tercapai untuk jangka panjang. Oleh karena 

itu, pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan. Kinerja 

adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 

tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.(Rivai & Basri, 2004: 14 ). 

Selama ini, PT NLCP  hanya berfokus pada pengukuran kinerja didasarkan pada aspek 

finansial saja. Sedangkan untuk aspek-aspek non finansial dan keinginan dari stakeholder lain 

kurang diperhatikan. Sehingga kinerja perusahaan secara keseluruhan tidak dapat diketahui. Oleh 

karena itu, dibutuhkan suatu pengukuran kinerja baru yang dapat mencakup kinerja perusahaan 

secara keseluruhan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kinerja  

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya pengertian kinerja dapat 

dimaknai secara beragam. Beberapa pakar memandangnya sebagai hasil dari suatu proses 

penyelesaian pekerjaan, sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perilaku 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

mailto:laricha_salomon@yahoo.com
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2. Balance Scorecard 

Balanced scorecard secara singkat adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola 

implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi dan 

sasaran kepada stakeholders. Kata balanced dalam balanced scorecard merujuk pada 

konsep keseimbangan antara berbagai perspektif, jangka waktu (pendek dan panjang), 

lingkup perhatian (intern dan ekstern). Kata scorecard mengacu pada rencana kinerja 

organisasi dan bagian-bagiannya serta ukurannya secara kuantitatif. 

Balance Scorecard memiliki tolok ukur yaitu 4 perspektif antaralain: perspektif 

keungan,perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

 

 
Gambar 1. Tolok ukur Balanced Scorecard 

 

3. Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) Adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang 

komplek tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan 

memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel 

mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 

Konsep dasar AHP adalah penggunaan matriks pairwise comparison (matriks 

perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan bobot relative antar kriteria maupun 

alternative. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa 

penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya (Saaty, 1986) 

 

4. Objective Matrix (OMAX) 

Scoring dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah dengan 

Objective Matrix (OMAX). Dengan metode ini kita dapat mengkombinasikan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Dapat digunakan untuk mengukur aspek kinerja yang 

dipertimbangkan dalam suatu unit kerja. 

Indikator untuk setiap input dan output dapat didefinisikan dengan jelas. 

Menyertakan pertimbangan pihak manajemen dalam penentuan skor sehingga terkesan 

lebih fleksibel. Konsep dari pengukuran ini yaitu penggabungan beberapa kriteria kinerja 

kelompok kerja kedalam sebuah matrik. Setiap kriteria kinerja memiliki sasaran berupa 

jalur khusus untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan kepentingan terhadap 

tujuan organisasi. Hasil akhir dari pengukuran dengan metode OMAX ini adalah sebuah 

nilai tungal untuk suatu kelompok kerja. 
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Gambar 2. Model Objective Matrix (OMAX) 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat pada gambar di bawah berikut ini. 

 

Mulai

Studi Lapangan Studi Pustaka

State of the art

Penentuan Tema

Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah

Pengumpulan data

A

 

 

Gambar 3. Metodologi Penelitian 

 

  

A

Perancangan Balanced Scorecard
1. Menerjemahkan visi misi perusahaan
2. Menentukan tujuan stratgis
3. mengidentifikasi KPI
4. Menentukan inisiatif strategi
5. Pembuatan Model BSC

Strategi Map

Pengukuran Kinerja Perusahaan
1. Pengukuran kinerja saat ini dan target yang ingin dicapai perusahaan
2. Pembobotan sasaran strategis dengan AHP 
3. Perhitungan kinerja perusahaan

Evaluasi Performansi Kinerja dengan Objective Matrix (OMAX)
1. Pengisian tabel performansi Omax
2.Penentuan persentase indeks produktivitas 

Analisa Hasil dan Usulan Peningkatan Kinerja 

Kesimpulan

Selesai
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini hasil penentuan sasaran strategi, KPI, dan inisiatif strategi yang didapatkan 

melalui penyebaran kuisioner dan wawancara. Kemudian dibuatkan model Balanced Scorecard 

yang terdiri dari empat perspektif yang dapat dilihat pada tabel 1 sampai tabel 4 di bawah ini. 
 

Tabel 1. Perspektif Keuangan 

 
 

Tabel 2. Perspektif Pelangan 

 
 

Tabel 3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

 
 

Tabel 4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 
 

Dari penentuan sasaran strategis, KPI, dan inisiatif strategis maka dibuatkan peta strategi 

(strategy map) yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Peningkatan 
Keuntungan

Peningkatan 
Penjualan Produk

Mendapatkan Pelanggan 
Baru

Menjaga hubungan 
baik dengan 
pelanggan 

Pengurangan jumlah 
komplain

Peningkatan kualitas 
produk

Lingkungan 
perusahaan kondusif 

untuk bekerja

Peningkatan 
Produktifitas 

karyawan

Pemberian motivasi 
kerja kepada 

karyawan

KEUANGAN

PELANGGAN

BISNIS INTERNAL

PERTUMBUHAN & 

PEMBELAJARAN

Pengiriman barang 
tepat waktu

 
Gambar 4. Strategy Map 

 

Kemudian dilakukan pembobotan tingkat kepentingan perpektif yang didapatkan melalui 

penyebaran kuisioner matriks berpasangan dapat dilihat pada tabel 9. 
 

Tabel 9. Hasil Pembobotan Tingkat Kepentingan Perspektif 

 
 

Strategy map akan digunakan sebagai acuan pembobotan menggunakan AHP yang 

hasilnya dapat dilihat pada tabel 10. 
 

Tabel 10. Hasil Pembobotan Sasaran Strategis dengan AHP 
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Kemudian dibuat struktur hierarki Metode   Balanced Scorecard yang dapat lihat pada 

gambar 5 dibawah ini. 

 
Gambar 5. Struktur Hierarki Metode   Balanced Scorecard 

 

Berdasarkan model Balanced Scorecard maka dapat dilakukan penetapan target yang ingin 

dicapai oleh perusahaan yang dibagi menjadi empat perspektif yang didapatkan melalui metode 

wawancara. Masing-masing target dapat dilihat pada tabel 5, tabel 6, tabel 7, tabel 8. 

 
Tabel 5. Target Untuk Perspektif Keuangan 

 
 

Tabel 6. Target Untuk Perspektif Pelanggan 
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Tabel 7. Target Untuk Perspektif Proses Binis Internal 

 
 

Tabel 8. Target Untuk Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 
 

Kemudian dilakukan scoring Omax untuk mengukur kinerja perusahaan saat ini yang dapat 

dilihat pada tabel 9 dan table 10 . 
 

Tabel 9. Hasil Scoring Omax Perspektif Keuangan 
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Tabel 10. Hasil Scoring Omax Perspektif Pelanggan 

 
 

Tabel 11. Hasil Scoring Omax Perspektif Proses Bisnis Internal 

 
 

Tabel 12. Hasil Scoring Omax Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pengukuran kinerja didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT NLCP memiliki beberapa perspektif yaitu perspektif keuangan dengan bobot 0,33, 

perspektif pelanggan dengan bobot 0,3, perspektif proses bisnis internal dengan bobot 

0,24, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan bobot 0,13. Sehingga 

perspektif keuangan merupakan perspektif yang tertinggi atau yang paling 

mempengaruhi perusahaan 

2. Berdasarkan keempat perspektif Balanced Scorecard, PT NLCP memiliki beberapa 

sasaran strategis dengan sasaran strategis terbaik yaitu peningkatan keuntungan dengan 

bobot 0,2 dan peningkatan penjualan produk 0,2. Sedangkan untuk sasaran strategis 

terburuk yaitu lingkungan perusahaan kondusif untuk bekerja dengan bobot 0,04. 

3. PT NLCP memiliki 3 KPI yang sesuai dengan harapan, 5 KPI yang masih memiliki 

performa cukup namun perlu diperhatikan kembali, dan 2 KPI yang memiliki 

performance yang rendah dan yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu KPI P-3 

Pengurangan jumlah komplain (Jumlah komplain) dan KPI PBI- 3 Lingkungan 

perusahaan kondusif untuk bekerja (Jumlah kecelakaan kerja). 

 

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan memerlukan pembuatan tim khusus yang bertugas untuk melakukan 

pengukuran kinerja perusahaan secara berkala agar didapatkan kinerja perusahaan 

secara umum yang bisa digunakan untuk menentukan perbaikan maksimal bagi 

perusahaan. 

2. Perusahaan dapat menggunakan dan mengimplementasikan usulan perbaikan yang 

telah dibuat untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara maksimal. 
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