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Abstrak 
 

Sistem turbin Gas Mikro merupakan jenis turbin gas daya rendah, umumnya dibawah 500 kW. 
Penelitian ini mengkaji unjuk kerja sistem turbin gas mikro bioenergi Proto X-3 yang merupakan 
turbin gas mikro 2 tingkat, dimana daya dari turbin gas tingkat 1 berfungsi hanya untuk 
menggerakkan kompresor, sedangkan daya turbin gas tingkat 2 digunakan untuk menggerakkan 
sebuah generator listrik. Turbin gas menggunakan turbocharger kedaraan bermotor Garret TA34 
untuk turbin gas tingkat 1 dan Garret TA51 untuk turbin gas tingkat 2. Pada penelitian ini sistem 
turbin gas menggunakan solar sebagai bahan bakar. Pengujian dilakukan dengan melakukan variasi 
nosel bahan bakar yaitu ukuran 1,50 gph (galon per hour) dan 1,75 gph. Dari percobaan yang 
dilakukan, efisiensi maksimum yang dicapai kompresor adalah sekitar 75% di putaran 73.000 rpm 
untuk kedua ukuran nosel. Sementara itu efisiensi sistem turbin gas tingkat 1 bertambah secara linier 
berbanding lurus dengan putaran turbin, dan nosel 1,75 gph memberikan hasil yang lebih tinggi. 
Efsiensi siklus sistem keseluruhan turbin gas mikro ini relatif linier untuk semua putaran poros dan 
nilai lebih baik diperoleh dari nosel dengan ukuran 1,75 gph yaitu di kisaran 53%, sedangkan nosel 
ukuran 1,50 gph memberikan nilai efisiensi disekitar 49%. Dengan demikian percobaan dengan nosel 
1,75 gph memberikan kinerja sistem yang lebih baik.  
 
Kata-kata kunci : Turbin gas mikro, kinerja, pembangkit listrik, green building 

 
 

1. Pendahuluan 
Turbin Gas Mikro (Micro Gas Turbine) merupakan jenis turbin gas dengan daya rendah di bawah 500 
kW [1, 2]. Keunggulan dari turbin jenis ini, seperti rasio daya terhadap berat yang tinggi serta 
kemudahannya dalam menggunakan berbagai jenis bahan bakar, menjadikannya cocok digunakan 
untuk berbagai aplikasi [3-8]. Karena daya turbin kecil, maka emisi gas buang dapat dikendalikan 
sehingga menjadikan ia ramah terhadap lingkungan [3-5, 9, 10].  
 
Salah satu aplikasi yang dapat menggunakan turbin gas mikro adalah untuk pembangkit listrik pada 
gedung-gedung, terutama gedung-gedung dengan konsep Zero Energy Building (ZEB), yaitu gedung 
dimana kebutuhan energinya tidak bergantung pada pasokan dari luar namun dipenuhi dari 
pembangkit listrik yang ada di gedung itu sendiri [7].  
 
Selanjutnya, salah satu komponen mesin yang merupakan sistem turbin gas dengan dimensi dan daya 
kecil adalah turbocharger. Turbocharger banyak dijumpai pada mesin pembakaran dalam yang 
digunakan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dengan memanfaatkan gas buang dari mesin. 
Daya yang dihasilkan turbin pada turbocharger digunakan untuk menggerakkan sebuah kompresor 
yang mengkompresi udara masuk ke ruang bakar mesin, sehingga efisiensi volumetrik mesin 
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meningkat. Karena dimensi dan dayanya yang kecil, turbocharger ini dapat dimanfaatkan juga 
sebagai penggerak sebuah generator listrik kecil.   
 
Oleh sebab itu dibuatlah suatu prototipe sebuah sistem turbin gas mikro dengan menggunakan 
turbocharger. Sistem merupakan turbin gas mikro 2 tingkat yang terdiri dari 2 buah turbocharger. 
Daya dari turbin gas mikro tingkat 1 digunakan untuk menggerakkan kompresor, sedangkan sistem 
turbin gas tingkat 2 untuk menggerakkan generator listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan suatu kondisi optimum atas kinerja sistem turbin gas mikro sebagai pembangkit daya 
listrik untuk aplikasi di gedung/bangunan ataupun untuk keperluan lainnya.  
 
Penjelasan Sistem 
Sebuah sistem pembangkit listrik skala kecil dengan menggunakan penggerak yang berasal dari sistem 
turbin gas mikro dengan bahan bakar solar telah dirancang dan dibuat, seperti yang ditunjukkan oleh 
Gambar 1.  
 
Sistem turbin gas mikro ini di desain dengan menggunakan 2 buah turbocharger kendaraan bermotor 
merek Garret, sebuah ruang bakar, dan sebuah generator. Turbin gas mikro pada tingkat 1 
menggunakan turbocharger Garret tipe TA34, dan turbin gas mikro tingkat 2 menggunakan 
turbocharger Garret tipe TA51 yang mempunyai spesifikasi daya yang lebih besar. Kompresor dan 
turbin merupakan jenis radial.  
 
Sistem dilengkapi dengan dua buah pompa dimana satu pompa untuk mensirkulasikan minyak 
pelumas ke kedua  turbocharger melalui filter oli, serta alat pendingin oli (oil cooler), dan satu pompa 
lagi untuk mensirkulasikan bahan bakar ke sistem. Roda kompresor pada sistem turbin gas mikro 
tingkat 2 dilepas dan diganti dengan sebuah puli sebagai penghubung ke sebuah generator putaran 
rendah 3000 rpm [10]. Untuk sementara ini generator belum terpasang dan temperatur keluar turbin 
gas tingkat 2 diasumsikan.  
 
Sementara itu ruang bakar pada sistem turbin gas mikro ini adalah jenis tubular yang terdiri dari swirl 
unit, incorporating spray unit, dan spark ignitter. Spray unit menggunakan nosel bahan bakar cair 
dengan sudut semprot 45o. Untuk membantu menghidupkan turbin gas digunakan blower udara pada 
sistem tingkat 1 [10]. Sistem turbin gas ini beroperasi mengikuti siklus Brayton [11]. 
 

 
Gambar 1. Sistem turbin gas 2 tingkat: 1) Turbin gas 1, 2) Turbin gas 2, 3) Kompresor, 4) Panel 

kontrol, 5) Pompa oli, 6) Pompa bahan bakar. 
 
 
2. Metode 
Pembahasan akan difokuskan kepada unjuk kerja dari sistem turbin gas mikro Bio Energi Proto X-3. 
Tulisan ini merupakan penelitian awal dari serangkaian penelitian yang akan dilakukan. Pengujian 
pada tahapan ini akan menggunakan bahan bakar solar, dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 
bahan bakar yang digunakan akan dikembangkan untuk bioethanol, biomassa, dan biogas.  
Peralatan uji coba terdiri dari dua sistem turbin gas mikro yang berfungsi sebagai sistem turbin gas 
mikro tingkat 1 dan tingkat 2. Masing-masing tingkat mempunyai poros tersendiri, dimana poros 
tingkat 1 untuk menggerakkan kompresor dan poros di tingkat 2 untuk menggerakkan generator. Tata 
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letak sistem ditunjukkan oleh Gambar 2. Parameter sistem yang diukur adalah putaran poros turbin, 
temperatur, tekanan, laju aliran bahan bakar, dan laju aliran udara.  
 
Lima termokopel tipe K dipasang pada beberapa titik pengukuran temperatur, seperti yang 
ditunjukkan oleh Gambar 2. Pengukur tekanan 1,6 bar digunakan untuk mengukur tekanan pada sisi 
masuk kompresor, sisi keluar kompresor, sisi masuk turbin gas 1, sisi keluar turbin gas 1, sisi masuk 
turbin gas 2, sisi keluar turbin gas 2, dan sisi keluar pompa minyak pelumas. Dua buah tachometer 
digital dipasang pada poros kompresor tingkat 1 dan 2. Pencatatan temperatur dibantu dengan 
peralatan data acquisition dengan waktu pencatatannya diatur setiap detik.  
 
Nyala busur listrik dari busi digunakan untuk memulai penyalaan di ruang bakar, dan udara dari 
blower digunakan selama lebih kurang lima menit untuk mensuplai udara pada sistem turbin gas 
tingkat pertama. Untuk mencegah tekanan balik dari sistem turbin gas tingkat kedua selama proses 
start-up, aliran gas dibuang ke udara melalui saluran by-pass yang dilengkapi dengan sebuah katup 
yang terletak antara sisi keluar turbin gas 1 dan sisi masuk turbin gas 2. Ketika putaran poros turbin 
gas 1 telah cukup bagi kompresor dalam mensuplai volume udara yang dibutuhkan, maka aliran udara 
dari blower dihentikan dengan menutup katup salurannya.  
 
Pengambilan data pengukuran dilakukan pada dua ukuran nosel bahan bakar yang berbeda yaitu nosel 
ukuran 1,50 gph (galon per hour) (selanjutnya disebut dengan nosel 1,50) dan nosel ukuran 1,75 gph 
(selanjutnya disebut nosel 1,75) dengan variasi putaran dari poros turbin.  

 
 

Gambar 2.Skema tata letak sistem turbin gas mikro dua tingkat 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
Turbin gas 2 tingkat memberikan efisiensi yang lebih baik bila dibandingkan dengan turbin gas 1 
tingkat karena efisiensi sistem 1 tingkat akan turun pada beban rendah karena putaran kompresor 
harus mengikuti mengikuti putaran generator. Namun pada sistem turbin gas mikro dua tingkat, 
putaran kompresor tidak bergantung pada putaran generator  yang terpasang pada turbin gas ke dua, 
sehingga efisiensi sistem tingkat 1 tidak turun terutama pada beban rendah [10].  
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Kompresor 
Kompresor terpasang pada turbin gas pada tingkat pertama. Fungsi kompresor adalah untuk 
memberikan suplai udara kepada turbin gas melalui ruang bakar. Kerja kompresor dihitung dari 
perbedaan enthalpi gas yang diperoleh dari tabel udara, dengan persamaan berikut: 
 

).( 01 hhmWc −= &  (1) 
 
Dimana Wcadalah kerja kompresor (kW), m&  adalah laju aliran udara (kg/s), h1adalah enthalpi udara 
keluar kompresor (kJ/kg), dan h2adalah enthalpi udara masuk kompresor (kJ/kg). Laju aliran udara 
dan efisiensi kompresor udara diperoleh dari pembacaan kurva peta kompresor yang dikeluarkan oleh 
pabrik pembuat turbocharger, dengan berdasarkan rasio tekanan dan putaran poros kompresor. 
Efisiensi dan kerja kompresor terhadap berbagai putaran poros kompresor untuk ukuran nosel 1,50 
dan nosel 1,75 ditunjukkan oleh Gambar 3.  
 
Naiknya beban akan diikuti oleh naiknya efisiensi kompresor, namun kenaikan tidak terlalu 
signifikan. Efisiensi kompresor maksimal diperoleh diputaran tertinggi yaitu disekitar 73.000 rpm 
sebesar 75% untuk kedua percobaan. Tidak terlihat perbedaan efisiensi yang signifikan antara nosel 
1,50 dengan nosel 1,75. Di atas 73.000 rpm efisiensi kompresor untuk kedua ukuran nosel menurun 
walaupun kerja yang dihasilkan meningkat. 
 
Dari grafik kerja kompresor, kerja kompresor lebih stabil atau konstan pada nosel 1,50. Dapat 
disimpulkan bahwa nosel 1,50 memberikan hasil lebih baik dalam kestabilan daya yang diperlukan 
oleh kompresor untuk mengkompresi udara ke turbin gas.  

 
Gambar 3. Kerja dan Efisiensi Kompresor vs Putaran Poros pada tingkat 1 

 
Turbin 1 
Turbin 1 adalah turbin gas mikro pada tingkat 1. Untuk menghitung kerja turbin 1, digunakan rumus: 
 

).( 431 hhmWt −= &  (2) 
 
Dimana Wt1 adalah kerja turbin 1 (kW), h3 adalah enthalpi gas masuk turbin 1 (kJ/kg) dan h4 adalah 
enthalpi gas keluar turbin 1 (kJ/kg). Enthalpi gas diperoleh dari tabel udara dengan mengabaikan gas 
yang berasal dari bahan bakar karena massa bahan bakar kecil sekali bila dibandingkan dengan massa 
udara. Temperatur gas masuk turbin 1 berada di kisaran 654 – 7080 C.  
 
Gambar 4 memperlihatkan besarnya kerja kompresor dan turbin 1 berdasarkan putaran poros turbin. 
Kerja turbin gas terlihat lebih besar dari kerja kompresor, mengindikasikan bahwa adanya kerugian 
mekanik dan kerja [10]. 
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Gambar 4. Kerja Kompresor dan Turbin gas 1 

 
Efisiensi sistem pada tingkat 1, dapat dicari dengan rumus berikut: 
 

100
1

1 ×=
t

c

W
W

η  (3)  

 
Dimana η1 adalah efisiensi sistem tingkat 1 (dalam %). Grafik efisiensi sistem tingkat 1 ditunjukkan 
oleh Gambar 5.  
 
Efisiensi sistem turbin gas mikro tingkat pertama untuk nosel 1,50 cendrung linier sesuai dengan 
kenaikan putaran poros turbin, namun terjadi kenaikan untuk nosel 1,75.  Hanya terlihat sedikit 
perbedaan efisiensi sistem turbin gas tingkat 1 antara nosel 1,50 dengan nosel 1,75. Efisiensi sistem 
turbin gas tiingkat 1 untuk nosel 1,75 ternyata lebih baik dibandingkan dengan nosel 1,50. 
 
Berdasarkan hasil dari gambar 3 dimana efisiensi kompresor terbaik dijumpai pada percobaan dengan 
nosel 1,50; namun untuk efisiensi sistem tingkat 1 pada gambar 5 ternyata efisiensi terbaik ditemui 
pada percobaan dengan nosel 1,75, hal ini kemungkinan disebabkan oleh efisiensi turbin gas yang 
lebih baik pada percobaan dengan nosel 1,75 sehingga dapat mengkompensasi efisiensi kompresor 
yang lebih rendah pada percobaan dengan nosel 1,75. 

 
Gambar 5. Efisiensi Sistem Turbin Gas Mikro pada tingkat 1 

 
Turbin 2 
Turbin 2 adalah turbin gas mikro pada tingkat 2. Turbin 2 digunakan untuk memutar generator yang 
akan menghasilkan daya listrik untuk berbagai keperluan, atau disebut juga turbin daya (power 
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turbine). Pada eksperimen ini, pengukuran tidak dilakukan secara langsung karena sistem belum 
dilengkapi dengan generator, namun dilakukan merujuk ke beberapa eksperimen yang telah 
dilakukan. Dari beberapa riset terdahulu, diketahui temperatur gas keluar turbin daya adalah 2600 C 
[10] dan 2730 C [7].  Untuk perhitungan kerja pada turbin gas kedua ini diasumsikan temperatur 
keluar turbin 2 adalah 3000 C, dengan mempertimbangkan kerugian-kerugian panas pada sistem. 
Kerja turbin 2 dirumuskan dengan: 
 

).( 542 hhmWt −= &  (4)  
 
Dimana Wt2 adalah kerja turbin 2 (kW), h4 adalah enthalpi gas masuk turbin 2 (kJ/kg) dan h5 adalah 
enthalpi gas keluar turbin 2 (kJ/kg). Kurva kerja turbin 2 ditunjukkan oleh gambar 6. 
 
Efisiensi Siklus  
Efisiensi siklus sistem keseluruhan  yaitu besarnya kerja netto terhadap energi dari bahan bakar, 
dihitung dengan membagi kerja turbin 2 (kerja untuk menggerakkan generator) dengan kalor yang 
diterima gas di ruang bakar (Qin), menggunakan rumus: 
 

1002 ×=
in

t
s Q

W
η  (5) 

 
).( 23 hhmQin −= &  (6) 

 
Dimana ηs adalah efisiensi siklus, (%), h2 adalah enthalpi gas masuk ruang bakar (kJ/kg) dan h3 adalah 
enthalpi gas keluar ruang bakar (kJ/kg). Kurva efisiensi siklus dapat dilihat pada Gambar 6.  

 
Gambar 6. Kurva efisiensi siklus dan kerja turbin gas 2 vs putaran turbin gas 1 

 
Kalau dilihat efisiensi siklus sistem turbin gas mikro ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensinya 
relatif stabil di semua daerah putaran poros, namun ada perbedaan antara sistem dengan nosel 1,50 
dengan nosel 1,75 dimana nosel 1,75 memberikan nilai efisiensi yang sedikit lebih tinggi yaitu 
diseputaran 53% dibandingkan dengan nosel 1,50 yang  memberikan nilai efisiensi di sekitar 49%. 
Hal ini dimungkinkan karena temperatur gas keluar dari turbin gas 1 lebih tinggi pada nosel 1,75 
daripada nosel ukuran 1,50.  
 
Efisiensi mekanik pada turbin 2 dirumuskan dengan: 
 

100
2

2 ×=
tW

Pη  (7)  
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Dimana η2 adalah efisiensi sistem turbin 2, dan P daya listrik dari generator.  Kurva daya listrik yang 
dihasilkan  generator ditunjukkan oleh Gambar 7, dengan mengasumsikan efisiensi pada sistem turbin 
2 sebesar 35% [10]. 
 
Dari gambar 7 terlihat bahwa pada penggunaan nosel 1,75 daya listrik yang dihasilkan lebih besar jika 
dibandingkan dengan daya listrik pada nosel 1,50 pada putaran poros turbin 1 yang sama. Kalau 
dilihat dari trend kurva yang meningkat, maka daya listrik yang lebih besar dapat diperoleh dengan 
menaikkan putaran poros turbin 1, namun untuk mengetahuinya perlu dilakukan penelitian selanjutnya 
yang dilakukan pada putaran poros yang lebih tinggi.  

 
Gambar 7. Kurva Daya Listrik yang dihasilkan generator. 

 
 
4. Kesimpulan  
Telah dilakukan percobaan analisis kinerja turbin gas mikro bioenergi Proto X-3 dengan bahan bakar 
solar dengan variasi ukuran nosel bahan bakar. Ukuran nosel yang digunakan pada penelitian ini 
adalah 1,50 gph (galon per hour) atau disebut dengan nosel 1,50 dan 1,75 gph atau disebut dengan 
nosel 1,75.  Dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:  
1. Efisiensi maksimum pada kompresor didapatkan pada putaran 73.000 rpm sebesar 75%, tidak 

berbeda jauh untuk kedua ukuran nosel; 
2. Efisiensi sistem tingkat 1 dengan nosel 1,75 lebih baik dari nosel 1,50; 
3. Efisiensi sistem keseluruhan relatif konstan, namun pada nosel 1,75 efisiensinya lebih baik dari 

nosel 1,50; 53% vs 49%; 
4. Secara teoritis, daya listrik yang dihasilkan generator dapat mencapai 25 kW;  
5. Dapat disimpulkan bahwa nosel dengan ukuran 1,75 gph memberikan hasil yang lebih baik.  
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Abstrak 
 

Photovoltaic (PV) atau yang lebih dikenal dengan sebutan solar cell merupakan sebuah alat yang 
digunakan untuk mengkonversi energi dari matahari ke energi listrik. Saat ini, PV menjadi pilihan 
utama sebagai alat pengkonversi sumber terbarukan karena memiliki banyak keunggulan, yaitu tidak 
menimbulkan polusi (tanpa emisi), tanpa suara, dan sedikit pemeliharaan. Pada paper ini akan 
dibahas desain penggunaan PV sebagai sumber stasiun pengisian baterai sepeda listrik. Digunakan 
PV dengan kapasitas 1kW untuk pengisian baterai 48V 20Ah agar pengisian relatif cepat yaitu satu 
jam (60menit) 

. 
Kata-kata kunci : Photovoltaic (PV); pengisian baterai; sepeda listrik 
 
 
1. Pendahuluan 
Matahari, angin, dan air merupakan energi terbarukan. Di Indonesia energi matahari telah semakin 
banyak dimanfaatkan dan dikembangkan dengan menggunakan solar cell atau PV. PVmenjadi pilihan 
utama sebagai sumber terbarukan karena memiliki banyak keunggulan, yaitu tidak menimbulkan 
polusi (tanpa emisi), tanpa suara, dan sedikit pemeliharaan [1,2]. Selain itu, PV bisa digunakan di 
lokasi terpencil yang tidak terjangkau oleh aliran listrik dan digunakan untuk charging baterai secara 
portable pada electric vehicle (EV) ataupun permanen pada stasiun pengisian dan perumahan (stand-
alone PV). 
 
Sistem charging dengan stand-alone PV dapat bekerja maksimal pada pagi sampai sore hari. Hal 
tersebut dikarenakan daya yang dihasilkan PV bergantung pada iradiasi matahari dan suhu, sehingga 
daya keluaran berubah-ubah apabila dua faktor tersebut berubah.  

 
 

2. Teori Penunjang Sistem 
Photovoltaic mempunyai kemampuan untuk mengubah energi matahari (irradiasi) menjadi energi 
listrik. Irradiasi menghasilkan tegangan pada PV dan apabila dihubungkan dengan beban maka arus 
dapat megalir ke beban pada waktu yang sama (terjadi beda potensial). Ketika sel PV dalam kondisi 
short circuit, arus maksimum atau arus short circuit (ISC) dihasilkan, sedangkan pada kondisi open 
circuit tidak ada arus yang dapat mengalir sehingga tegangannya maksimum, disebut tegangan open-
circuit (VOC). Besar arus keluaran dari sebuah PV berbanding lurus dengan besar iradiasi sinar 
matahari yang diterima oleh PV [1,4]. 
 
Karakteristik PV dapat diketahui dari kurva arus-tegangan (I-V). Titik pada kurva I-V yang 
menghasilkan arus dan tegangan maksimum disebut titik daya maksimum (MPP). Pemodelan 
rangkaian pengganti PV adalah sebuah sumber arus yang terpasang paralel dengan sebuah dioda 
seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TKE | 32 

 
Gambar 1.Rangkaian ekuivalen PV [4] 

 
Berdasarkan rangkaian ekuivalen dari Gambar 1, persamaan dasar dari suatu PV adalah sebagai 
berikut: 

1 (1) 

dengan: 
Ig adalah arus yang dibangkitkan PV (A) 
q adalah muatan electron (1.602 10 C) 
V adalah tegangan output (V) 
k adalah konstanta Boltzman (1.381 10 J/K) 
T adalah temperatur sel (K) 
Rs adalah resistansi seri (Ω) 
Rp adalah resistansi parallel (Ω) 
n adalah faktor kualitas dioda bernilai 1 sampai 2 
Io adalah arus saturasi dioda (A) 
I adalah arus output dari PV (A) 

 
Daya yang dikeluarkan oleh PV dipengaruhi oleh besar intensitas irradiasi matahari (S) dan 
temperatur (T) sel nya. Gambar 2 menunjukan bahwa pada salah satu titik arus dan tegangan dapat 
menghasilkan nilai daya maksimum. 

 
Gambar 2. Karakteristik I-V dan P pada PV 

 
3. Pemodelan Sistem dan Hasil Simulasi 
Nilai rating dari PV array yang digunakan sebesar 100W. Untuk mendapatkan 1kW digunakan 
sepuluh PV dengan konfigurasi parallel setiap dua PV dan selanjutnya lima pasang PV disusun secara 
seri. Dengan demikian tegangan maksimum menjadi lima kali lipat sedangkan arus menjadi dua kali 
lipat.  
 

Rp D Ig 

Rs
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Photovoltaic yang digunakan adalah model PV SUNAFRICA 100Wp. Spesifikasi model tersebut 
ditunjukkan pada tabel 1. PV modul ini mempunyai daya maksimum sebesar 100 Wp saat intesitas 
irradiasi matahari penuh yaitu 1000 W/m2 dan temperatur sekitar 25o C. 

Tabel 1. Parameter-parameter PV 
Parameter Nilai
Model SUNAFRICA 100Wp 
Maximum power 100 W 
Short circuit current 5.56 A 
Maximum power current 6.06 A 
Open circuit voltage 22 V 
Nominal voltage 18 V 

 
Selanjutnya parameter PV pada tabel 1dibawa ke simulasi PSIM. Data-data tersebut dimasukkan ke 
Solar Module (Physical Model), disimpan, dan dapat dipanggil untuk dimasukkan ke solar modul 
dalam rangkaian simulasi. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3. (a) Memasukkan parameter nampe plate ke PSIM Solar Module (Physical Model) 
(b) Memanggil dan memasukkan data karakteristik yang telah tersimpan ke solar module 
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Gambar 4. Rangkaian pengganti PV yang tersusun dari sepuluh PV @100Wp 

 
Gambar 4 merupakan rangkaian pengganti PV yang tersusun dari sepuluh PV @100Wp. Pada saat 
simulasi PV 100Wp dengan PSIM, masukan irradiasi PV diatur secara bergantian mulai dari 
1000W/m2, 900W/m2, 800W/m2, 700W/m2, 600W/m2, 500W/m2, 400W/m2, 300W/m2, 200W/m2, 
100W/m2, dan temperatur 25oC. 
 

 
 

Gambar 5. Grafik daya vs tegangan dari solar cell 100Wp 
 
 

 
 

 
 

Gambar 6. Grafik arus vs tegangan dari solar cell 100Wp 
 
Gambar 5 menunjukan karakteristik daya vs tegangan PV 100Wp. Saat irradiasi 800W/m2daya 
keluaran PV 80W, saat 600W/m2daya keluaran PV 60W, serta 300W/m2daya keluaran PV 29W. 
Sedangkan gambar 6 menunjukan karakteristik arus vs tegangan PV 100Wp. Saat irradiasi 
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1000W/m2arus maksimum sebesar 6.05A, saat irradiasi 500W/m2arus maksimum sebesar 3.63A, serta 
Saat irradiasi 200W/m2arus maksimum sebesar 1.21A. 

 
 

Gambar 7. Grafik daya vs tegangan dari solar cell 1000Wp 
 

 
 

Gambar 8. Grafik arus vs tegangan dari solar cell 1000Wp 
 
Saat simulasi PV 1000Wp dengan PSIM, masukan irradiasi PV diatur secara bergantian mulai 
1000W/m2, 800W/m2, 600W/m2, 400W/m2, dan temparatur 25oC. Gambar 7 menunjukan karakteristik 
daya vs tegangan PV 100Wp. Pada saat irradiasi 1000W/m2 daya keluaran PV 1000W, saat 600W/m2 

daya keluaran PV 598W, serta 400W/m2 daya keluaran PV 394W. Sedangkan gambar 8 menunjukan 
karakteristik arus vs tegangan PV 1000Wp. Saat irradiasi 1000W/m2arus maksimum sebesar 12.1A, 
saat irradiasi 800W/m2arus maksimum sebesar 9.69A, serta Saat irradiasi 400W/m2arus maksimum 
sebesar 4.87A. 

 
Gambar 9. Model rangkaian baterai untuk mengetahui karakteristik charge discharge 
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Pada gambar 9 ditunjukkan rangkaian pemodelan baterai. Data-data yang digunakan berasal dari name 
plate kemudian diolah menggunakan MATLAB dan dibawa ke pemodelan PSIM. Nilai name plate 
dapat diolah secara manual (dihitung) sesuai dengan persamaan baterai yang terdapat pada MATLAB. 

 
Gambar 10. Karakteristik Charge 

 

 
Gambar 11. Karakteristik discharge 

 
Pada gambar 10 dan gambar 11 ditunjukkan karakteristik discharge baterai, mulai dari SOC, arus 
baterai, dan tegangan baterai terhadap waktu. Saat discharge tegangan turun, arus turun dan SOC 
turun. Sedangkan saat charge arus baterai naik, tegangan naik, dan SOC naik. 
 
Secara parsial pengujian karakteristik PV telah dilakukan, hanya saja masih sebatas 100Wp. Hal ini 
dikarenakan masih terbatasnya beban untuk uji karakteristik apabila digunakan PV 1000Wp. Data-
data yang diperoleh dari pengujian karakteristik PV ditampilkan pada Gambar 12 dan Gambar 13.  

 
Gambar 12. Grafik Pengujian Karakteristik arus vs teganganSolarCell 100 Wp 
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Gambar 13. Grafik Pengujian Karakteristik daya vs tegangan Solar cell 100 Wp 

 
Pada gambar 12 dan 13 nilai daya yang terukur terbesar saat pukul 10.25WIB dengan nilai daya 
sebesar 69,153 Watt, tegangan 12,95 Volt dan arus 5,34 Ampere. 
 
 
4. Kesimpulan 
1. Iradiasi matahari mempengaruhi berpengaruh besar pada perubahan daya yang dihasilkan solar 

cell, pada saat irradiasi solar cell 1000W/m2 yang didesain menghasilkan daya sebesar 1000W 
dan saat irradiasi solar cell 600W/m2 menghasilkan daya sebesar 600W (linier seterusnya). 

2. Saat iradiasi solar cell 1000W/m2 besar arus maksimum sebesar  11.7 A sedangkan  saat irradiasi 
solar cell 600W/m2 besar arus maksimum sebesar  6.67 A (linier seterusnya) 

3. Saat baterai diberi beban sekitar 1100W konsumsi arus sebesar 10A dapat dilihat dalam grafik 
discharge. 

4. Pengambilan data PV terbaik terjadi pada pukul 10.25 WIB, yaitu dengan nilai daya yang terukur 
sebesar 69,153 Watt yaitu dengan tegangan sebesar 12,95 Volt dan arus 5,34 Ampere. 
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Pengkondisian Udara Hibrida dengan Kondensor Dummy 

Tipe Multi Helical Coil sebagai Water Heater 
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Abstrak   
 

Penggunaan AC sebagai penyejuk udara  sekaligus sebagai pemanas air (water heater)  
memanfaatkan panas buang kondensor dummy untuk peningkatan efisiensi  mesin disebut sebagai 
mesin pengkondisian udara hibrida (AC hibrida). Kondensor dummy tipe multi helical coil sebagai 
water heater yang ditambahkan antara kondensor dan kompresor dari sebuah mesin AC diletakkan di 
dalam tangki air berkapasitas 50L.  Kaji eksperimental pada penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh laju aliran air keluar tangki penyimpan pada kondensor dummy 
terhadap performansi mesin AC hibrida. Katup aliran air diatur pada laju 0 L/s (katup tertutup), 
0,031 L/s, 0,059 L/s dan 0,086  L/s dengan beban pendingin 1000W.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa, semakin tinggi laju aliran air, maka temperatur air yang dihasilkan semakin menurun. 
Temperatur air  rata-rata tertinggi yaitu 50,430C pada kondisi tanpa sirkulasi (0 L/s) dan temperatur 
air rata-rata terendah yaitu 38,96 0C pada laju aliran  0,086 L/s  (bukaan katup penuh). Kerja 
kompresor makin rendah dengan makin tingginya laju aliran air, karena semakin tinggi laju aliran 
air, temperatur atau tekanan kompresor semakin rendah sehingga konsumsi energinya juga rendah. 
COP tertinggi diperoleh pada laju aliran air 0,031 L/s baik sebagai COPc (sebagai pendingin) 
maupun COPcw (sebagai pendingin dan pemanas). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap 
temperatur ruangan akibat  peningkatan laju aliran air, karena perbedaannya sangat kecil yaitu pada 
rentang 0,910C - 1,260C.  

 
Kata-kata kunci : AC, minimum fluidization, viskositas 
 
 
1. Pendahuluan  
Air Conditioner (AC) atau mesin pengkondisian udara digunakan di dalam ruangan untuk 
memberikan rasa nyaman bagi penghuninya akibat efek pendinginan dari evaporator (indoor unit). 
Panas yang diserap di dalam ruangan kemudian dibuang di luar ruangan pada temperatur yang lebih 
tinggi dari udara luar akibat efek pembuangan panas dari kondensor (outdoor unit). Pada umumnya 
panas dari kondensor ini terbuang percuma tanpa dimanfaatkan. Untuk meningkatkan efisiensi 
penggunaan energi pada AC, maka panas buang ini dapat dimanfaatkan dengan penambahan sebuah 
heat recovery system  sebagai kondensor dummy untuk kebutuhan pemanasan baik untuk pemanasan 
air maupun untuk pengeringan.  
 
AC mempunyai 4 komponen dasar yaitu kompresor, kondensor, alat ekspansi dan evaporator (Cengel 
dan Boles, 2006, Moran dkk, 2011). Skematik AC hibrida yang berfungsi sebagai penyejuk ruangan 
sekaligus sebagai pemanas air ditunjukkan pada Gambar 1. Tampak bahwa sebuah kondensordummy 
dipasang antara kompresor dan kondensor. Pada posisi tersebut panas buang dari kondensordummy 
akan membuang panasnya ke air sehingga temperatur air dalam tangki akan naik.  

Beberapa peneliti telah melakukan studi  pada domestic air conditioner yang sekaligus berfungsi 
sebagai pemanas air (water heater) dengan memanfaakan panas buang kondensordummy (Jia dkk 
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2014, Ji dkk, 2003, Ji dkk 2005, Lee dan  Hua, 2006). Nurhalim, 2010 telah melakukan kajian rancang 
bangun dan pengujian unjuk kerja alat penukar kalor (APK) tipe serpentine menggunakan pipa 
tembaga 1/4 inchi dengan panjang 8 m pada split Air Conditioning Water Heater. Pemanasan selama 
2 jam diperoleh air panas dengan temperatur 60oC pada beban pendingin 2600W untuk 50L air. 
Pramacakrayuda dkk, 2010, telah meneliti penggunaan AC Window sebagai water heater, dimana 
selama pemanasan 60 menit diperoleh air panas dengan temperatur 58,2 oC. Santoso dan Setiaji, 2013 
telah meneliti pemanfaatan panas buang pengkondisi udara sebagai pemanas air dengan menggunakan 
penukar panas helikal. Penukar panas helikal yang dirancang, dibuat dari pipa tembaga berdiameter  
9,52 mm dan panjang 4,65 m, yang dibentuk menjadi heliks berdiameter 10 cm (14,8 lilitan), selama 
pemanasan 68 menit diperoleh air panas dengan temperatur 50oC. 

 
Gambar 1. Skematik dan P-h diagram siklus refrigerasi kompresi uap ideal dengan dummy condenser 

(modifikasi dari Cengel dan Boles, 2006) 

 

Wang dkk, 2011, meneliti penggunaan AC sebagai pompa panas bersumber udara untuk pemanasan 
air dan hasil penelitian menunjukkan terjadi kenaikan COP AC sebesar 10% dibanding kondisi AC 
konvensional/standar.Chen dan Lee, 2010, telah melakukan studi sistem kombinasi AC sebagai ruang 
pendingin dan sistem pemanas air untuk rumah tinggal Hong Kong. Metode survei menggunakan 
kuesioner dilakukan terhadap 126 kepala keluarga. Sistem kombinasi ini memberikan penghematan 
energi dan biaya bahan bakar sekitar 50% dari sistem AC standar. Aziz dan Satria, 2014, telah 
meneliti performansi mesin pengkondisian udara hibrida dengan penambahan kondensor dummy tipe 
helikal sebagai water heater. Temperatur air panas tertinggi tanpa sirkulasi diperoleh 59,99 0C dan 
34,05 0C  saat bersirkulasi dengan bukaan katup penuh setelah dioperasikan selama 120 menit.  

Pada penelitian ini dilakukan kajian penggunaan kondensor dummy tipe multi helical coil sebagai 
water heater pada sistem AC hibrida. Kajian dilakukan untuk mengetahui pengaruh laju aliran air 
keluar tangki penyimpan terhadap performansi mesin AC hibrida pada beban pendingin 1000 Watt. 
Pengamatan dilakukan terhadap kerja kompresor, temperatur air, temperatur kondensor, temperatur 
evaporator, COP dan temperatur ruangan pada empat variasi laju aliran air . 
 
 
2. Metodologi 
Penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan alat uji AC yang dimodifikasi dengan 
penambahan multi helical coil antara kompresor dan evaporator yang ditempatkan dalam tangki 
penyimpanan air berkapasitas 50L. Tangki penyimpan air selama pengujian selalu dalam kondisi 
penuh, posisinya ditempatkan lebih rendah dari tangki sumber air. Skematik diagram alat uji yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2(Aziz dan Satria, 2014). Alat uji 
menggunakan fluida kerja refrigeran R-22 bawaan dari kondisi aslinya, dengan daya kompresor 680 
W dengan kapasitas pendinginan 2,6 kW. Alat uji diatur sebagai mode pemanasan dan pendinginan 
dengan menutup katup 2 dan membuka katup 2a dan 2b. Ruangan uji berukuran 2,26mx1,75mx2m 
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(panjangxlebarxtinggi) dengan beban pendingin menggunakan lampu pijar 100Watt sebanyak 30 
buah. Pada pengujian ini beban pendinginan yang digunakan 1000W (10 buah lampu pijar).    

  

(a) (b)

Gambar 2. Skematik diagram (a)   dan foto  alat uji AC hibrida (b) (Aziz dan Satria, 2014) 

Laju aliran air panas keluar tangki penyimpan (water out) diatur pada 4 kondisi yaitu pada 0 L/s 
(tanpa pembukaan katup), 0,031 L/s (katup buka 1/3), 0,059 L/s (katup buka 2/3) dan 0,086 L/s (katup 
buka penuh). Temperatur diukur menggunakan termokopel tipe K menggunakan modul data akuisisi 
Omega TC-08 dengan ketelitian 0,2% (± 0,5oC) dan kecermatan 0,1 oC. Tekanan diukur menggunakan 
pengukur tekanan tipe Bourdon dengan ketelitian ± 5 psi untuk tekanan tinggi, dan ±1 psi untuk 
tekanan rendah. Arus listrik diukur dengan amperemeter (ketelitian ±2% dan 3 digit) dan tegangan 
listrik diukur dengan voltmeter (ketelitian ±1% dan 3 digit). Massa refrigeran diukur menggunakan 
timbangan dengan ketelitian ±10 gram.  Sifat-sifat termodinamika dihitung menggunakan perangkat 
lunak REFPROP ver. 6.01 berdasarkan data tekanan yang diperoleh saat pengujian dilakukan.  

Perfomansi sistem AC hibrida dihitung menggunakan persamaan yang disajikan pada tabel 1 (Cengel 
dan Boles, 2006) 
 

Tabel 1. Persamaan-persamaan digunakan dalam perhitungan performansi  
(Cengel dan Boles, 2006) 

No Performansi Persamaan 

1 Daya kompressor (Wnet,in) V x I x cos � 

2 Kapasitas Pendinginan (QL) � (h1 - h4) 

3 Kalor buang kondensor QH(condenser) � (h2’ - h3) 

4 Kapasitas panas dummy condenser QH(coil) � (h2 - h2’) 

5 COPC (COP pendinginan) QL / Wnet,in 

6 COPCW (COP pendinginan dan pemanasan air) QL+QH(coil) / Wnet,in 
 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh laju aliran air panas keluar tangki sebagai simulasi 
penggunaan air panas terhadap kerja kompresor, temperatur air panas, temperatur kondensor, 
temperatur evaporator, temperatur ruangan dan COP sistem AC hibrida. Laju aliran air panas keluar 
tangki diperoleh dengan mengatur bukaan katup air yaitu pada kondisi masing-masing tanpa 
pembukaan katup,  katup buka 1/3, katup buka 2/3, katup buka penuh yang sebanding dengan laju 
aliran 0 L/s,  0,031 L/s, 0,059 L/s dan 0,086 L/s. Pengujian dilakukan selama 120 menit dengan selang 
pengambilan data setiap 5 menit pada beban pendingin 1000 Watt di ruang uji.   
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Kerja kompresor rata-rata dengan laju aliran air panas pada 0L/s (tanpa pembukaan katup), 0,031 L/s 
(katup buka 1/3), 0,059 L/s (katup buka 2/3) dan 0,086 L/s (katup buka penuh) dengan beban 
pendingin 1000Watt dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin 
tinggi laju aliran air panas keluar tangki penyimpan, konsumsi daya kompressor akan semakin rendah. 
Hal ini karena semakin tinggi laju aliran air panas maka tekanan dan temperatur kondensor  cenderung 
turun karena laju pembuangan kalor yang semakin tinggi, sehingga konsumsi daya kompressor 
cenderung turun dengan semakin naiknya laju aliran air panas,  seperti tampak pada Gambar 3. Daya 
kompresor rata-rata terendah sebesar 0,38 kW diperoleh pada bukan katup penuh dan tertinggi sebesar 
0,59 kW pada kondisi tanpa sirkulasi (katup tertutup). 

 
Gambar 3. Kerja Kompresor rata-rata pada masing- masing bukaan katup  

 
Gambar 4 menunjukkan  kerja kompresor tertinggi pada masing-masing laju aliran air panas, yaitu 
pada 0 L/s (tanpa pembukaan katup), 0,031 L/s ( katup buka 1/3), 0,059 L/s (katup buka 2/3) dan 
0,086 L/s (katup buka penuh) pada beban pendingin 1000 Watt. Kerja kompresor tertinggi adalah 0,64 
kW pada kondisi katup tertutup (tanpa sirkulasi) dan terendah pada. Karakteristik kerja kompresor 
rata-rata dan kerja kompresor tertinggi pada masing-masing laju aliran air panas adalah indentik.  

 
Gambar 4. Kerja Kompresor tertinggi pada masing- masing bukaan katup 

 
Temperatur air tangki rata-rata dengan laju aliran air pada 0 L/s ( tanpa pembukaan katup), 0,031 L/s 
(katup buka 1/3), 0,059 L/s (katup buka 2/3) dan 0,086 L/s (katup buka penuh) dengan beban 
pendingin 1000 Watt dapat dilihat pada Gambar 5. Temperatur air rata-rata  tanpa bukaan katup 
cenderung turun dengan semakin besarnya bukaan katup atau semakin tingginya laju aliran air. Hal ini 
karena terjadi pergantian air panas keluar tangki penyimpan yang lebih cepat dengan air yang masuk 
ke tangki penyimpan dari  sumber air, sehingga temperatur air lebih rendah pada bukaan katup penuh. 
Temperatur air  rata-rata tertinggi yaitu 50,430C pada kondisi tanpa sirkulasi (0 L/s) dan temperatur air 
rata-rata terendah yaitu 38,96 0C pada laju aliran  0,086 L/s  (bukaan katup penuh). 

 
Gambar 5. Temperatur air panas rata-rata pada masing- masing bukaan katup 
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Gambar 6 menunjukkan  temperatur air panas tertinggi pada masing-masing laju aliran air panas, yaitu 
pada 0 L/s (tanpa pembukaan katup), 0,031 L/s ( katup buka 1/3), 0,059 L/s (katup buka 2/3) dan 
0,086 L/s (katup buka penuh) pada beban pendingin 1000 Watt. Temperatur air yang paling tinggi 
pada pengujian tanpa pembukaan katup yaitu 56,58 0C, dan yang terendah pada pembukaan katup 
penuh dengan temperatur 40,65 0C. Karakteristik temperatur air panas rata-rata dan temperatur air 
panas tertinggi pada masing-masing laju aliran air panas adalah indentik seperti tampak pada Gambar 
5 dan Gambar 6. 
 

 
Gambar 6. Temperatur air panas tertinggi pada masing- masing bukaan katup 

 
Gambar 7 menunjukkan COPC (COP pendinginan) dan COPCW (COP pendingingan dan pemanasan 
air) dengan pembukaan katup disetiap waktu pengujian pada beban 1000Watt.  COP tertinggi 
diperoleh pada laju aliran air 0,031 L/s (katup 1/3) baik sebagai COPc (sebagai pendingin) maupun 
COPcw (sebagai pendingin dan pemanas). 
 

 
Gambar 7. COPC (COP pendinginan) dan COPCW (COP pendingingan dan pemanasan air) AC hibrida  

 
Gambar 8 menunjukkan temperatur ruang uji rata-rata pada masing-masing laju aliran air panas. 
Temperatur ruang uji rata-rata pada masing-masing laju aliran air panas, yaitu pada 0 L/s (tanpa 
pembukaan katup), 0,031 L/s ( katup buka 1/3), 0,059 L/s (katup buka 2/3) dan 0,086 L/s (katup buka 
penuh) pada beban pendingin 1000 Watt yaitu 18,40 0C, 19,38 0C, 19,66 0C dan 19,31 0C. Dari 
Gambar 8 tampak bahwa, temperatur ruang uji cenderung tetap pada laju aliran air panas dengan 
pembukaan katup 1/3, 2/3 maupun kondisi laju aliran air panas katup terbuka penuh, dengan 
perbedaan temperatur  yang relatif sangat kecil pada rentang 0,910C - 1,260C dibandingkan tanpa 
pembukaan katup.  

 
Gambar 8. Temperatur ruang uji rata-rata pada masing- masing bukaan katup 
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4. Kesimpulan 
Penelitian untuk mengetahui pengaruh laju aliran air terhadap performansi mesin  pengkondisian 
udara hibrida dengan kondensor dummy tipe multi helical coil sebagai water heater telah dilakukan. 
Pada  laju aliran air panas yang semakin tinggi, temperatur air panas yang dihasilkan dalam tangki 
penyimpan air panas semakin menurun, karena pertukaran dengan air dingin yang masuk ke tangki. 
Temperatur air panas  rata-rata tertinggi diperoleh pada kondisi tanpa sirkulasi (0 L/s) yaitu 50,430C 
dan temperatur air panas rata-rata terendah diperoleh pada laju aliran  0,086 L/s  (bukaan katup penuh) 
yaitu 38,96 0C. Kerja kompresor makin rendah dengan makin tingginya laju aliran air keluar tangki 
penyimpan. COP tertinggi diperoleh pada laju aliran air 0,031 L/s (katup buka 1/3) baik sebagai COPc 
(sebagai pendingin) maupun COPcw (sebagai pendingin dan pemanas). Temperatur ruangan cenderung 
sama pada peningkatan laju aliran air panas, dengan perbedaan yang  sangat kecil yaitu pada rentang 
0,910C - 1,260C.   

 
 

Ucapan Terima Kasih 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Riau yang telah 
membiayai penelitian ini melalui Dana Penelitian Desentralisasi Penelitian Unggulan Perguruan 
Tinggi tahun 2015. 
 
 
Daftar Pustaka 
[1] Aziz, Azridjal., Satria, Bhima Arya. 2014. Performance of Air Conditioning Water Heater with 

Trombone Coil Type as Dummy Condenser at Different Cooling load. Proceeding of The 1st 

International Conference on Ocean, Mechanical and Aerospace -Science and Engineering. Vols. 
1. P.150-154. 

[2] Cengel, Y A.,  Boles, M A. 2006. Thermodynamics an Engineering Approach. 5th ed.  New 
York: McGraw-Hill. 

[3] Chen, Hua, LeeWL. 2010. Combined  Space Cooling and Water Heating System for Hong Kong 
Residences. Energy and Buildings. Vol. 42. P. 243–250. 

[4] Ji, Jie, Chow, Tin-tai, Pei, Gang, Dong, Jun, He, Wei. 2003. Performance of Multi-functional 
Domestic Heat-pump System. Applied Thermal Engineering. Vol. 23. P.581-592. 

[5] Ji, Jie, Pei, Gang, Chow, Tin-Tai, He, Wei, Zhang, Aifeng, Dong, Jun, Yi, Hua. 2005. 
Performance of Multi-Functional Domestic Heat-pump System. Applied Energy. Vol. 80. P.307-
326. 

[6] Jia., J., Lee., W L. 2014.  Applying Storage-enhanced Heat Recovery Room Air-Conditioner 
(SEHRAC) for Domestic Water Heating in Residential Buildings in Hong Kong. Energy and 
Buildings. Vol. 78. P.132-142. 

[7] Lee WL, Chen, Hua. 2006. Applying a Domestic Water-cooled Air-conditioner in Subtropical 
Cities. Proceedings of the Sixth International Conference for Enhanced Building Operations 
(ICEBO). 

[8] Moran, M J., Shapiro,  H N., Boettner,  D D., Bailey.,  M B. 2011. Fundamentals of  
Engineering Thermodynamics. 7th Ed. New York: John Wiley & Sons.  

[9] Nurhalim, Ichwan., Rancang Bangun Dan Pengujian Unjuk Kerja Alat Penukar Kalor Tipe 
Serpentine Pada Split Air Conditioning Water Heater, Skripsi S1, Universitas Indonesia. 

[10] Pramacakrayuda, I Gusti Agung., Adinugraha, Ida Bagus., Wijkasana, Hendra dan Suarnadwipa, 
Nengah. 2010. Analisa performansi sistem pendingin ruangan dikombinasikan dengan water 
Heater. Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CakraM, Vol. 4. P. 57- 61.  

[11] Santoso, D., Setiaji,  F. D. 2013. Pemanfaatan panas buang pengkondisi udara sebagai pemanas 
air dengan menggunakan penukar panas helikal. Techné Jurnal Ilmiah  Elektroteknika.  Vol. 12 
no. 2. P. 129-140.  

[12] Wang, Yu, You, Yuwen, Zhang, Zhigang. 2011. Experimental  Investigations on a Conventional 
Air Conditioner Working as Air-water Heat Pump. International Conference on Power 
Electronics and Engineering Application 2011. Procedia Engineering. Vol. 23. P.493-497. 

 
  



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TKE | 44 

Penggunaan Modul Thermoelectric sebagai Elemen Pendingin 
Box Cooler 

 
 

Rahmat Iman Mainil1, Azridjal Aziz1, Afdhal Kurniawan M2,  
1Laboratorium Rekayasa Thermal, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Riau 

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 
2 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas  Teknik, Universitas Bengkulu 

 Jl. WR Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371A 
rahmat.iman@gmail.com, azridjal@yahoo.com, afdhal_km@yahoo.com,  

 
 

Abstrak 
 

Penelitian menggunakan modul thermoelectric sebagai elemen pendingin box cooler telah dilakukan. 
Pada penelitian ini modul thermoelectric digunakan sebagai elemen pendingin untuk mendinginkan 
sebuah ruang dingin box cooler. Jumlah modul pendingin yang digunakan serta beban kalor box 
cooler dan cara pendinginan akan mempengaruhi kinerja pendinginan yang dihasilkan. Kalor yang 
diserap pada sisi dingin dan kalor yang dibuang pada sisi panas menggunakan heat sink yang 
digabungkan dengan fan pendingin untuk mempercepat proses penyerapan atau pembuangan kalor 
(konveksi paksa). Sebuah blok aluminium digunakan untuk menghasilkan proses penyerapan kalor 
yang lebih baik dari sisi dingin. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan pengujian box cooler 
mengggunakan beban pendingin dan tanpa beban pendingin. Hasil pengujian menunjukkan waktu 
yang dibutuhkan untuk mendinginkan ruangan pendingin tanpa menggunakan beban adalah 36 menit 
dengan temperatur stasioner 14,6 0 C. Untuk mendinginkan ruangan pendingin dengan menggunakan 
beban pendingin membutuhkan waktu 38 menit dengan temperatur stasioner 18,6 0 C. Rata –rata 
perbedaan temperatur ruang pendingin dengan dan tanpa beban pendingin adalah 3,61 0 C dan 
perbedaan temperatur cold sink 2,1 0C. 
 
Kata-kata kunci : elemen pendingin, thermoelectric, box cooler, modul 
 
 
1. Pendahuluan 
Proses pendinginan menjadi sangat penting disaat kebutuhan manusia dan kemajuan teknologi 
meningkat. Pendinginan dibutuhkan dalam hal pendistribusian obat – obatan, donor darah, makanan 
dan minuman untuk menjaga agar produk yang didinginkan tetap memiliki kualitas yang baik. Bagi 
orang yang suka menikmati sajian makanan dan minuman dalam kondisi dingin maka proses 
pendinginan sangat diperlukan. Pendinginan makanan atau minuman dapat menggunakan sistem 
refrigerasi yang memiliki ukuran yang cukup besar. Kebutuhan masyarakat yang mobile 
menginginkan proses pendinginan yang praktis dan mudah dibawa kemana – mana, misalnya ketika 
piknik, diperjalanan, atau jika bekerja dalam ruangan yang tidak memiliki kulkas. 
 
Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggunakan box cooler (kotak 
pendingin) yang memanfaatkan sebuah modul termoelektrik yang lebih dikenal dengan TEC (Thermo 
Electric Cooler). Skematik sebuah pendingin thermoelectric dapat dilihat pada Gambar 1, proses 
penyerapan kalor pada cold region  dan proses pembuangan kalor pada warm region terjadi dengan 
pemberian kerja berupa kerja elektrik. Pendingin termoelektrik dapat menjadi alternatif teknologi 
disamping teknologi kompresi uap yang sudah banyak diaplikasikan dalam teknologi pendinginan. 
Dengan pengaplikasian modul termoelektrik sebagai media pendingin pada box cooler maka dapat 
dihasilkan sebuah pendingin yang ringkas, ringan, mudah dibawa kemana – mana, konsumsi energi 
yang rendah, dan mampu mempertahankan kualitas produk yang didinginkan. 
 
Aziz, Subroto, Silpana, 2014, telah melakukan penelitian tentangaplikasi modul pendingin 
termoelektrik sebagai media pendingin kotak minuman.  Penelitian dilakukan dengan pengujian pada 
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kotak pendingin dengan menggunakan jumlah elemen termoelektrik yang berbeda ( 2 atau 3 modul 
TEC). Kapasitas kotak pendingin 34 L. Penggunaan 3 modul TEC dengan fan dan blok aluminium 
memberikan pendinginan yang lebih baik setelah digunakan selama 150 menit, dengan temperatur 
kotak minuman mencapai 14,3 oC tanpa beban pendingin dan 16,4 oC dengan beban pendingin 1 liter 
air. 

 
 

Gambar 1. Skematik sebuah pendingin thermoelectric (Moran, 2011) 
 

Selain itu pada penelitian Akmal, 2014,  analisis performansi thermoelectric cooling box portable 
menggunakan elemen peltier dengan susunan cascade menyatakan bahwa ada beberapa parameter 
yang mempengaruhi pendinginan yaitu jumlah cascade yang aktif dan besarnya input daya yang 
digunakan. Dimana 1 cascade aktif dicapai 26,38°C, 2 cascade aktif dicapai 23,44°C, 3 cascade aktif 
dicapai 19,77°C. Pada input daya 50,5 watt, 72,72 watt dan 113,64 watt yaitu mencapai temperatur 
pendinginan 19,98°C, 19,77°C, dan 18,52°C selama 120 menit. 
 
Matthew Barry dkk, 2014, melakukan penelitian mengenai mini refrigerator, menggunakan heat sink, 
menganalisa kinerja TEC yang terintegrasi dengan penukar kalor. Dongliang Zhao dan Gang Tan, 
2014,  melakukan penelitian mengenaipotensi penggunaan modul TEC, bahan dasar TEC, pemodelan 
dan aplikasinya untuk  kebutuhan pendinginan skala kecil. Margreth Nino dkk, 2014,  telah meneliti 
pengaruh penambahan  elemen peltier terhadap kemampuan menjaga temperatur penyimpanan vaksin 
dengan berbahan dasar polivinil khlorida (pvc), dimana suhu vaksin dapat dipertahankan dengan 
memberikan daya listrik 72 Watt.  
 
Rata-rata modul pendingin termoelektrik terbaik yang dijual secara komersil mempunyai tahanan 
termal 0,14 – 1,5 K/W. Halangan pembuangan panas timbul akibat tahanan termal yang tinggi 
sehingga menyebabkan modul peltier beroperasi pada temperatur yang agak tinggi akibatnya modul 
menjadi overheat dan dapat rusak dengan meningkatnya beban panas (heat loads). Penggunaan 
pendingin termoelektrik secara komersil diaplikasikan pada peralatan dengan beban kalor yang kecil 
seperti: pendingin CPU komputer, unit cold strorage  penyimpan obat-obatan, sistem pendingin 
akurarium, pendingin minuman. 
 
Pada penelitian ini modul thermoelectric digunakan sebagai elemen pendingin untuk mendinginkan 
sebuah ruang dingin box cooler. Jumlah modul pendingin yang digunakan serta beban kalor box 
cooler dan cara pendinginan akan mempengaruhi kinerja pendinginan yang dihasilkan. Kalor yang 
diserap pada sisi dingin dan kalor yang dibuang pada sisi panas menggunakan heat sink yang 
digabungkan dengan fan pendingin untuk mempercepat proses penyerapan atau pembuangan 
kalor (konveksi paksa). Sebuah blok aluminium digunakan untuk menghasilkan proses 
penyerapan kalor yang lebih baik dari sisi dingin. 
 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui kemampuan dari box cooler dengan membandingkan box 
cooler saat diberikan beban dan tanpa beban serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai waktu 
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stasioner maka dilakukanlah penelitian ini. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi saran 
tindak lanjut untuk melakukan optimalisasi alat box cooler sehingga untuk penelitian yang akan 
datang alat ini memiliki performansi yang semakin baik. 
 
2. Metodologi 
Pada penelitian ini dikembangkan sebuah kotak pendingin minuman dari sebuah box cooler 
berkapasitas 13,8  liter, menggunakan dua  buah modul TEC dengan blok aluminium, yang 
didinginkan menggunakan heat sink dan  fan cooler. Dalam penelitian ini digunakan Modul TEC tipe 
TEC1-12706 dengan dimensi TEC1-12706 berukuran 40mmx40mmx3,8mm. dengan spesifikasi 
massa 27gram, I max 6,4 A, Umax 14,9V, R = 1,98 ohm, 127 couples dengan ΔT max = 68oC, 
Qmax (ΔT=0) 53,0W (Aziz dkk, 2015).  
 
Penelitian dilakukan secara ekperimental untuk mengetahui temperatur pendinginan yang dapat 
dicapai dengan memvariasikan penggunaan jumlah modul TEC, penggunaan fan cooler, dan 
penggunaan blok aluminium. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan kemampuan pendinginan dari 
thermoelectric cooler. Temperatur dicatat setiap dua menit sampai temperatur  di dalam ruangan turun 
selama 40 menit. 
 
Pengambilan data dilakukan di beberapa titik seperti terlihat pada Gambar 2. berikut : 
 

 
Gambar 2. Skematik Pengambilan Data Temperatur 

 
Pengujian pertama dilakukan pada box pendingin tanpa menggunakan beban pendingin. Data 
temperatur ruangan pendingin (Tr), temperatur cold sink (Tc), temperatur heat sink (Th), temperatur 
ambien (T∞) diambil setiap dua menit sampai kondisi ruang pendingin menjadi stasioner (tidak ada 
lagi perubahan temperatur terhadap waktu). Pengujian berikutnya dilakukan dengan menambahkan 
beban pendingin kedalam ruang pendingin  berupa air 2100 ml. Data temperatur ruangan pendingin 
(Tr), temperatur cold sink (Tc), temperatur heat sink (Th), temperatur ambien (T∞) diambil setiap dua 
menit sampai kondisi ruang pendingin menjadi stasioner (tidak ada lagi perubahan temperatur 
terhadap waktu). Hasil penelitian adalah pengamatan distribusi temperatur dari kotak pendingin yang 
menggunakan modul termoelektrik tersebut.  
 
Data pengamatan dituangkan kedalam grafik distribusi temperatur. Alat ukur yang digunakan dalam 
pengambilan data kotak pendingin minuman menggunakan modul termoelektrik adalah termokopel 
digital dan pencatat waktu (Stop watch).  
 
Komponen box cooler menggunakan termoelektrik yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Kotak pendingin 
2. Elemen peltier TEC-12706 dengan jumlah 2 buah 
3. Heat sink 2 buah 
4. Cold sink 1 buah 
5. Fan 3 buah 

Tr Tc T

T∞ 

Tr = Temperatur ruangan 
pendingin (oC) 

Tc = Temperatur cold sink (oC) 

Th = Temperatur heat sink (oC) 
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Skema instalasi alat dapat ditunjukkan  pada Gambar 3, tampak  bahwa dua buah modul pendingin 
menggunakan dua buah heat sink di sisi luar (panas) dan mempunyai satu heat sink di sisi dingin 
(dalam ruang pendingin). 

 
                                                          (a)                                      (b) 

Gambar 3. Foto pengujian box cooler, tanpa teban (a), dengan beban pendingin (b) 
 
Pengujian dilakukan pada saat kondisi alat tanpa beban dan pada saat alat diisi dengan beban 
pendingin berupa air aqua gelas. Sebelum melakukan pengujian maka harus dilakukan pengecekan 
alat sbb: 

1. Pastikan semua tombol listrik dalam kondisi off . 
2. Pastikan semua peralatan listrik sudah terinstall dengan baik. 
3. Cek alat ukur temperatur apakah sudah berada dalam kondisi baik. 
4. Cek pemasangan alat ukur apakah sudah baik dan sudah tepat posisinya. 

 
Prosedur pengambilan data sbb: 

1. Sambungkan kabel listrik pada tegangan 220 V 
2. Aktifkan kipas angin dan modul elemen pendingin (peltier) diaktifkan dengan menekan 

tombol warna hijau pada posisi ON. 
3. Ambil data setiap 5 menit sekali. 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
Hasil pengujian box cooler menggunakan modul termoelektrik tanpa beban pendingin dapat dilihat 
pada Gambar 4. Gambar 4a menunjukkan distribusi temperatur pada box cooler sampai mencapai 
stasioner dan Gambar 4b menunjukkan temperatur rata-rata box cooler mulai menit ke 16 sampai 
kondisi stasioner.  

  
(a) Distribusi Temperatur (b) Temperatur rata-rata 

Gambar 4. Grafik Temperatur Box cooler tanpa beban pendingin 
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Dari Gambar 4.a terlihat bahwa penurunan temperatur di dalam ruangan boxcooler cukup signifikan, 
ini berarti box cooler yang digunakan dalam pengujian bekerja dengan baik. Peningkatan temperatur 
heat sink menunjukkan bahwa panas dari dalam ruangan dibuang ke lingkungan. Waktu yang 
dibutuhkan oleh modul termoelektrik untuk mencapai temperatur stasioner (temperatur cenderung 
konstan atau tidak berubah terhadap waktu) selama 36 menit dengan temperatur stasioner 14,3 0C. 
Dari Gambar 4.b terlihat temperatur rata-rata box cooler, dimana temperatur rata-rata ruang dingin 
setelah menit ke 16 mencapai 15,37 0C pada kondisi tanpa beban dengan temperatur cold sink rata-rata 
9,130C.  
 

  
(c) Distribusi Temperatur (d) Temperatur rata-rata 

 
Gambar 5. Grafik Temperatur Box cooler dengan beban pendingin 

 
Hasil pengujian box cooler menggunakan modul termoelektrik dengan beban pendingin dapat dilihat 
pada Gambar 5. Dari Gambar 5.a terlihat penurunan temperatur di dalam ruangan box cooler yang 
cukup signifikan, ini berarti box cooler sudah mampu mendinginkan beban yang ada di dalamnya. 
Peningkatan temperatur heat sink  menunjukkan bahwa panas dari dalam ruangan dan panas dari 
beban pendingin dibuang ke lingkungan. Waktu yang dibutuhkan oleh modul termoelektrik untuk 
mencapai temperatur stasioner (temperatur cenderung konstan atau tidak berubah terhadap waktu) 
selama 38 menit dengan temperatur stasioner 18,6 0C. Dari Gambar 5.b terlihat temperatur rata-rata 
box cooler dengan beban lebih tinggi dari kondisi tanpa beban, dimana temperatur rata-rata ruang 
dingin setelah menit ke 16 mencapai 19,52 0C pada kondisi temperatur cold sink rata-rata 12,27 0C.  
 
Dari Gambar 4 dan Gambar 5 terlihat temperatur ruang pendingin tanpa beban pendingin lebih rendah 
dari temperatur ruang pendingin dengan menggunakan beban. Waktu yang dibutuhkan untuk 
mendinginkan ruangan lebih cepat jika tidak menggunakan beban pendingin Hal ini disebabkan untuk 
box cooler yang menggunakan beban pendingin terdapat panas dari beban yang harus dikeluarkan dari 
ruang pendingin. Rata-rata perbedaan temperatur ruang pendingin dengan beban dan tanpa beban 
sekitar  3,610C. Temperatur cold sink tanpa menggunakan beban pendingin lebih rendah dari 
temperatur cold sink yang menggunakan beban pendingin. Dapat dilihat bahwa perbedaan rata-rata 
temperatur cold sink 2,1 0C. 
 
 
4. Kesimpulan 
Pemakaian modul TEC (efek Peltier) yang masih terbatas penggunaannya dapat diaplikasikan untuk 
pendinginan dengan beban pendingin kecil, namun sudah mampu untuk mendinginkan minuman 
kaleng atau air mineral botol. Penggunaan modul TEC pada box cooler dengan kapasitas 13,8 L 
memberikan hasil yang baik jika diapplikasikan untuk mendinginkan beban pendingin berupa air 
minera. Capaian temperatur box cooler tanpa beban pendingin temperatur terendah 14,3 0C yang 
dicapai dengan waktu 36 menit. Sedangkan dengan menggunakan beban pendingin memiliki 
temperatur terendah 18,6 0C dalam waktu 38 menit. Makin banyak beban yang diberikan makin besar 
beban kalor yang harus diserap, sehingga capaian temperatur ruang menjadi lebih tinggi, dibanding 
tanpa beban. 
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Abstrak 
 

Rotor turbin angin sumbu vertikal biasanya terbuat dari plat tipis yang dibuat dari baja karbon yang 
mudah dibentuk.  Dalam penelitian ini dibuat sudu rotor turbin angin dari material alternatif yaitu 
komposit plastik, dimana plastik yang digunakan berasal dari limbah plastik jenis polyethylene dan 
aluminium polyethylene. Sifat sifat yang diinginkan dalam pembuatan sudu turbin angin vertikal ini 
adalah ringan, kaku dan kuat dalam menerima gaya dari hembusan angin. Adapun metoda 
pembuatannya adalah dengan teknik termo-forming, yaitu plastik polyethylene, aluminium 
polyethylene dan sabut kelapa sebagai filler disusun berlapis kemudian dipanaskan dalam cetakan 
dan dipadatkan. Lembaran sudu yang dibuat mempunyai ketebalan antara 4 mm s/d 6 mm. Dalam 
pemasangan sudu turbin menjadi rotor digunakan paku rivet dan diperkuat dengan plat alumunium 
dibagian antar sudu sehingga membentuk sudu rotor yang kuat. Dari hasil pengujian di laboratorium 
konversi energi Itenas dan juga di lapangan menunjukkan bahwa turbin angin dari komposit plastik 
ini mampu berputar dan dapat berfungsi dengan baik menghasilkan daya listrik. 

 
Kata-kata kunci : rotor heliks, komposit plastik 
 
 
1. Pendahuluan  
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari pembangkitan listrik dari energi 
fosil, maka penelitian dan penerapan energi alternatif yang ramah lingkungan menjadi sangat 
diperlukan. Salah satu sumber daya energi alternatif yang dapat diperbarui adalah angin. Di Indonesia 
penggunaan energi angin sebagai pembangkit energi listrik masih jarang diterapkan, karena kecepatan 
angin di Indonesia tidak sebesar seperti di negara negara eropa atau negara lain yang telah sangat maju 
dalam penerapan energi angin. Perbedaan karakteristik angin ini menyebabkan teknologi yang 
berkembang di negara sub tropis tersebut tidak dapat diaplikasikan dengan optimal untuk keadaan 
Indonesia.  Namun, secara geografis, potensi energi angin masih cukup menjanjikan terutama untuk 
daerah pantai dan daerah daerah yang memiliki kecepatan angin diatas kecepatan angin rata rata.  
 
Untuk kecepatan angin di Indonesia penerapan teknologi energi angin dengan sumbu vertikal cukup 
menjanjikan sebagai pembangkit listrik skala kecil. Bentuk dasar rotor yang sederhana membuat 
perancangan dan penerapannya dapat dilakukan oleh industri kecil. Selama ini rotor sumbu vertikal 
kurang populer untuk digunakan sebagai pembangkit listrik, karena efisiensinya yang rendah 
dibandingkan dengan turbin angin tipe sumbu horisontal. Disamping itu kecepatan putar dari turbin 
jenis sangat rendah sehingga memerlukan desain generator listrik yang khusus. Dengan melakukan 
penelitian pembangkit listrik tenaga angin skala kecil, maka dimasa yang akan datang penggunaan 
rotor sumbu vertikal untuk pembangkit listrik diharapkan akan semakin meluas.   
 
Usaha usaha untuk perbaikan performansi rotor savonius dengan cara memuntir sudu menjadi bentuk 
savonius heliks telah dilakukan di laboratorium konversi energi, Jurusan Teknik Mesin, Institut 
Teknologi Nasional Bandung [1],[2],[3]. Dari uji experimental yang telah dilakukan, terbukti bahwa 
kinerja rotor sumbu vertikal savonius jenis heliks lebih baik dari pada rotor biasa (sudu lurus) [4] dan 
jumlah sudu sebanyak empat buah lebih baik dari pada dua sudu [5]. Untuk simulasi rotor  savonius 
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heliks menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD) telah dilakukan oleh Putra [6] dan 
Hussain [7]. Sekarang ini di laboratorium konversi energi Itenas sedang dikembangkan turbin angin 
sumbu vertikal disain baru yang juga menggunakan bahan alternatif yaitu dari komposit plastik [8], 
[9], [10]. 
 
Kriteria umum yang dipakai dalam pembuatan sudu turbin angin adalah ringan, mudah dalam 
pembuatan dan perawatan, cukup kuat dan kaku, umur pakai yang panjang dan biaya pembuatan yang 
rendah. Material komposit plastik mempunyai beberapa keunggulan untuk dimanfaatkan sebagai 
bahan sudu dibanding dengan material dari logam, yaitu ringan, ketahanan akan korosi sehingga umur 
pakai bisa panjang, umur lelah yang panjang dan mudah dibentuk.   
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat kelayakan komposit plastik sebagai bahan dari 
sudu rotor turbin angin sumbu vertikal.  
 
 
2. Metode Penelitian 
Material komposit didefinisikan sebagai suatu struktur material yang tersusun dari dua atau lebih 
material pembentuknya, dimana sifat masing-masing bahan berbeda antara satu sama lain, baik sifat 
fisik maupun kimia dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. Komponen penyusun dari 
komposit yaitu berupa penguat (filler) dan pengikat (matriks). Kekuatan dan sifat komposit 
merupakan fungsi dari fasa penyusunnya, komposisi, serta geometri dari fasa penguat. Penguat 
merupakan material yang umumnya jauh lebih kuat dari matriks dan berfungsi memberikan kekuatan 
tarik. Matriks berfungsi sebagai media transfer beban ke penguat, menahan penyebaran retak dan 
melindungi penguat dari efek lingkungan serta kerusakan akibat benturan. Penguat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah serat sabut kelapa dan plastik polyethylene yang berlapis aluminum foil 
(Al-Pe) yang umum digunakan untuk bungkus makanan ringan maupun minuman instan dalam bentuk 
yang kecil-kecil. Pengikat (matriks) yang digunakan adalah plastik polyethylene yaitu plastik yang 
digunakan sebagai kantung plastik pembungkus sayuran dan benda benda lain dimana ciri-ciri plastik 
tersebut adalah ulet dan memiliki warna putih tembus pandang. Bahan bahan ini berasal dari limbah 
dan mudah didapat di seluruh daerah Indonesia. 
 
Pembuatan sudu turbin angin vertikal berbahan komposit ini diawali dengan pencacahan plastik 
Aluminium Polyethylene (Al-Pe) menjadi bentuk kecil-kecil menggunakan mesin pencacah plastik. 
Tujuannya adalah agar sudu turbin memiliki ketebalan produk yang lebih merata dan juga 
memudahkan dalam proses pencampuran dengan bahan komposit lain. Gambar 1 menunjukkan hasil 
cacahan plastik Al-Pe. 
 

 
Gambar 1. Cacahan plastik Aluminium Polyethylene 

 
Proses selanjutnya adalah menyusun campuran komposit yang terdiri dari secara berurutan plastik 
polyethylene, cacahan Al-Pe, plastik polyethylene, serabut kelapa, plastik polyethylene, cacahan Al-
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Pe, plastik polyethylene. Lapisan ini ditaruh dalam cetakan yang terbuat dari baja karbon rendah yang 
dilengkapi mekanisme penekan dua poros berulir. Lihat Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Cetakan sudu 

 
Fungsi dari penekan pada cetakan sudu adalah untuk memadatkan lapisan komposit sehingga sudu 
menjadi rapat dan tidak berongga. Untuk mengikat komposit menjadi satu, bagian atas dan bawah 
permukaan cetakan dipanaskan dengan kompor semawar dimana temperatur permukaan cetakan 
mencapai sekitar 200 oC. Gambar 3 menunjukkan pemanasan cetakan dibagian atas. Dengan 
temperatur setinggi ini dapat dipastikan bahwa plastik akan meleleh dan mengikat bahan lain menjadi 
komposit yang kuat. Dalam proses pemanasan ini, harus dijaga agar pemanasan dari api harus merata, 
karena jika terlalu lama dipanaskan plastik akan terbakar sehingga menjadi arang hitam. Begitu juga 
sebaliknya jika terlalu singkat maka plastik belum meleleh, sehingga komposit tidak terikat dengan 
baik. Setelah selesai pemanasan, sudu komposit didinginkan secara alami didalam cetakan sampai 
mencapai suhu kamar, agar sudu bisa mengeras sempurna. Supaya sudu mengikuti bentuk kontur 
cetakan, selama proses pendinginan dilakukan lagi penekanan. Cara ini disebut juga termo-forming, 
yaitu dibentuk selagi komposit masih lunak karena temperaturnya masih panas.  Penekanan dilakukan 
sampai produk sudu mempunyai ketebalan yang minimum sesuai dengan yang dirancang.   

 

 
Gambar 3. Pemanasan cetakan dengan kompor semawar 

 
Lembaran sudu yang sudah dingin dipotong untuk disesuaikan dengan desain rotor turbin angin. 
Gambar 4 menunjukkan proses pemotongan sudu menggunakan gerinda tangan. Pada penelitian ini 
telah dibuat rotor turbin angin dengan sudu lurus dan sudu heliks. Untuk pembuatan rotor dengan sudu 
lurus dibuat dengan lembaran sudu komposit dengan dimensi 80 cm x 50 cm. Sedangkan untuk rotor 
heliks dimensi lembaran sudu adalah 80 cm x 15 cm. Untuk memperoleh bentuk heliks maka 
lembaran sudu disusun bergeser dari atas ke bawah sehingga membentuk spiral/heliks. Selanjutnya 
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sudu dirakit menjadi rotor turbin dengan cara di paku keling dan juga dibaut. Untuk memperkuat 
sudu, dibuat rangka dudukan sudu yang terbuat dari plat baja karbon rendah. 

 

 
Gambar 4. Proses pemotongan sudu 

 
Gambar 5 dan 6 memperlihatkan sudu yang sudah dirakit menjadi rotor sudu lurus dan sudu heliks. 
Kedua rotor ini mempunyai dimensi yang sama yaitu diameter dalam 0,9 m, diameter luar 1,7 m, dan 
tinggi 1,8 m.  
 

Gambar 5. Rotor sudu lurus dari komposit 
plastik 

Gambar 6. Rotor sudu lurus dari komposit plastik

 
Pengujian dilakukan di dalam Laboratorium Konversi Energi ITENAS. Sumber angin di dalam 
laboratorium dihasilkan dari 2 fan dengan diameter masing masing 1,2 m, yang dipasangi kanal angin. 
Gambar 7 menunjukkan kanal angin dengan dua fan didalamnya. Kanal angin ini mampu 
menghasilkan kecepatan angin rata rata 5 m/s di keluaran kanal angin. Disamping itu turbin angin 
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sumbu vertikal yang dibuat juga dibawa ke pantai di daerah Karawang untuk diuji lapangan, dimana 
kecepatan angin disana mencapai 8 m/s.  
 

 
Gambar 7. Kanal angin dengan dua fan yang berdiameter masing masing 1,2 m 

 
 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Produk lembaran sudu komposit plastik yang dibuat masih mempunyai ketebalan yang tidak konsisten 
yaitu antara 4 mm sampai dengan 6 mm. Hal ini karena pembuatannya yang masih manual. Namun 
hal tersebut tidak menghalangi untuk dimanfaatkan sebagai bahan rotor turbin angin. Kekakuan dari 
lembaran sudu juga masih kurang sehingga perlu diperkuat dengan profil ’Z’ dari plat alumunium 
seperti terlihat pada Gambar 8. Profil ’Z’ ini dipasang pada ujung sudu turbin, sehingga disamping 
untuk memperkuat sudu juga mempunyai fungsi sebagai menjaga jarak sudu, sehingga terbentuk sudu 
heliks yang merata.  
 

Gambar 8. Profil ‘Z’ dan pemasangan pada ujung sudu
 
 
Gambar 9 memperlihatkan foto instalasi turbin angin sumbu vertikal didepan kanal angin siap untuk 
diuji. Turbin angin yang dibuat merupakan rancangan kami sendiri berdasarkan penelitian yang 
berkelanjutan di Laboratorium Konversi Energi Itenas. Digambar terlihat sudu pengarah yang 
fungsinya adalah mengarahkan angin dan meningkatkan kecepatan angin.  Pada saat pengujian turbin 
di laboratorium Konversi Energi Itenas, dengan kecepatan angin yang menumbuk turbin angin sekitar 
5 m/s, sudu turbin berbahan komposit tersebut dapat berputar dengan kecepatan rotor 50 rpm dengan 
keadaan sudu tetap kaku dan dapat beroperasi dengan baik. Bahkan ketika diuji lapangan di daerah 
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pantai di Karawang dengan kecepatan angin yang kadang kadang mencapai 8 m/s, turbin angin ini 
masih berfungsi dengan baik.  
 

 
Gambar 9. Turbin angin sumbu vertikal di depan kanal angin.  

 
 
Daya yang dibangkitkan dari turbin angin maksimum mencapai 25 W, ketika diuji di Laboratorium 
dengan menggunakan rem prony. Namun ketika diuji menggunakan generator listrik, hanya mampu 
menyalakan lampu LED 5 W saja. Hal ini disebabkan oleh karena generator listrik yang digunakan 
merupakan modifikasi generator listrik dari sepeda motor yang mempunyai kecepatan putar tinggi. 
Untuk itu dibuat transmisi roda untuk mempercepat putaran, namun desainnya masih belum sempurna 
sehingga banyak terjadi rugi rugi disini. Sekarang kami sedang mengembangkan generator listrik 
putaran rendah untuk turbin angin ini.  
 
Dalam perakitan membutuhkan paling sedikit lima orang untuk memasang sudu rotor pada rangka 
turbin angin, karena besarnya dimensi rotor. Ukuran terbesar dari instalasi turbin angin ini adalah 
bagian frame/rangka yaitu mempunyai diameter 2,35 m dan tinggi 2,02 m. Rangka ini berfungsi 
sebagai rumah bagi rotor turbin angin dan sudu pengarahnya. Untuk memudahkan transportasi ke 
daerah yang terpencil, kami sedang mengembangkan sistem yang bisa dibongkar pasang dengan 
mudah. 
 
 
4. Kesimpulan 
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa material komposit dari plastik layak untuk diterapkan 
sebagai bahan alternatif untuk turbin angin sumbu vertikal. Seluruh bahan baku untuk membuat sudu 
turbin sangat mudah didapat diseluruh daerah di Indonesia dan cara pembuatannya pun tidak sulit, 
namun karena masih dibuat secara manual, maka ketebalan sudu masih bervariasi antara 4 mm s/d 6 
mm. Daya yang dihasilkan sampai saat ini masih terbilang kecil, sehingga masih perlu perbaikan 
perbaikan untuk meningkatkan kinerja dari turbin angin sumbu vertikal ini.   
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Abstrak 
 
Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air sekala kecil terutama di pedesaan pada saat ini 
perkembangannya sangat pesat didukung oleh sumber energi yang melimpah. Aliran air irigasi untuk 
distribusi pertanian merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik 
disamping sungai-sungai landai yang ada disekitar pertanian maupun di area perkemahan. Potensi 
tersebut dapat menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sebagai 
penghasil listrik yang murah. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan prototype pembangkit 
listrik picohydro dengan memanfaatkan aliran sungai maupun irigasi yang landai. Pembangkit listrik 
diharapkan dapat dibuat dengan harga yang kompetitif dan perawatan yang mudah serta bersifat 
portable. Penelitian ini diawali dengan observasi aliran air meliputi karateristik aliran serta 
parameter-parameter aliran seperti kecepatan, head dan debit yang tersedia, kemudian proses 
perancangan yang meliputi perancangan turbine, casing dan poros serta pemilihan dan modifikasi 
jenis generator yang digunakan. Selanjutnya proses pembuatan picohidro dan pengujian picohydro 
yang dilakukan untuk mendapatkan performance aktual dari pembangkit yang dibuat. Dari hasil 
perancangan didapatkan dimensi prototype sebesar 305 x 305 x 320 cm, dengan daya hasil pengujian 
sebesar 3.31 Watt pada kecepatan air 3.2 m/s. 
 
Kata-kata kunci : pikohydro, pembangkit head rendah, pembangkit listrik. 
 
 
1. Pendahuluan 
Energi Listrik merupakan kebutuhan yang penting untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Dari 
beberapa Masyarakat dipedesaaan masih memerlukan energy listrik dimana terdapat beberapa daerah 
masih belum teraliri listrik. Namun potensi dipedesaaan masih cukup banyak potensi air untuk 
pembangkit listrik, salah satunya aliran irigasi untuk pertanian. Karakteristik dari irigasi umumnya 
mempunyai head yang rendah, sehingga diperlukan pembangkit yang diperuntukan untuk head yang 
rendah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membuat pembangkit listrik dengan head yang 
rendah dan minimum daya yang dihasilkan lebih dari 100 watt. Pembangkit pichohydro masih cukup 
berpotensi untuk dikembangkan, karena untuk biaya proyek pembangkitan energy dibawah 5KW 
untuk beberapa jenis pembangkit picohydro merupakan yang paling kecil dibandingkan pembangkit 
yang lain, menurut studi yang di publikasikan world Bank [2] . 
Penelitian sebelumnya pembangkit listrik picohydro di rancang bangun untuk masyarakat desa dengan 
memanfaatkan pancuran pada setiap rumah dipedesaan, penelitian ini didapatkan pembangkit 
pikohidro portabel dengan bahan PVC dengan menggunakan generator dari alternator motor yang 
banyak dijual dipasaran, serta dimensi dari pikohidro ini yaitu 127mm x 150mm x 300mm [6]. Dari 
hasil pengujian pembangkit tersebut pada head 1 meter menghasilkan daya sebesar 41 watt dan 
efisiensi maksimum yang diperoleh adalah 84% pada sudut sudu 50o[3]. 
 
Dalam perancangan sudu turbin, sudut sudu sangat berpengaruh untuk mendapatkan lengkungan pada 
sudu (blade). Lengkungan sudu turbin mempengaruhi putaran(Torsi), sehingga berpengaruh pada 
daya rancangan yang akan dihasilkan. Lengkungan sudut sudu dihitung berdasarkan segitiga 
kecepatan dari aliran air yang mengalir pada bilah sudu, seperti pada gambar: 
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(a) (b)

(c)

Gambar 1. (a)Turbin dalam pipa, (b) Sudut masuk dan keluar sudu, (c) Penampang sudu [4] 
 

Keterangan : 
P = Daya output (watt) kecepatan sudut mesin (rad/s) 

= Sudut masuk stator 
(o) 

kecepatan relatif air terhadap 
sudu (m/s) 

=Sudut keluar stator 
(o) 

kecepatan sudu (m/s) 

Sudut masuk rotor 
(o) 

kecepatan absolut (m/s) 

Q =Laju aliran (m3/s) 
 

 
Persamaan euler pada mesin-mesin turbin untuk daya output adalah : 
 

(1) 
 
Dari segitiga kecepatan : 
Menentukan kecepatan aliran mendekati sudu turbin :  
 

(2) 

 
Menentukan debit air yang mendekati sudu turbin : 
 

(3) 
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Menentukan Kecepatan Absolut (Ca)  dan relatif (u1) : 
 
  dan . (4) 
 
Arah rotasi untuk sudut yang positif diperlukan arah aliran masuk dari rotor dan  keluar dari stator, 
sehingga persamaannya : 
 

dan  (5) 
 
Daya Potensi air 
Daya yang dapat dibangkitkan tergantung pada potensi air yang akan digunakan. Dalam menentukan 
daya potensi air tersebut dapat menggunakan persamaan dibawah, namun harus dikalikan dengan 
efisiensi pembangkit yang akan dihasilkan[1]: 
 

(6) 
 

Dimana:  
ρ= mass jenis air (1000 kg/m3) 
g=konstanta grafitasi (m/s2) 
h= Ketinggian/head (m) 
Q= debit air (m3/s) 
η = efisiensi 
 
 
Head dan Debit Masuk (Qin) Turbin 
 Dalam perancangan ini, head dan debit masuk turbin(Qin)ditentukan berdasarkan perhitungan 
secara teoritis dimana nantinya akan menjadi parameter dalam mendapatkan daya minimal 100 Watt 
head turbin [5] : 
 

H  
V

.
(7) 

 
Dimana debit masuk turbin [5]: 
 

Q  P
. .H

(8) 
 

Kecepatan Putar Spesifik Turbin 
Kecepatan putar spesifik turbin dihitung menggunakan persamaan [5] : 
 

n  √N

H
(9) 

 
 
2. Metodologi  
Penelitian ini dimulai dengan melakukan survey potensi air pada beberapa daerah irigasi, kemudian 
melakukan pengumpulan data parameter yang dibutuhkan dalam proses perancangan. Tahap 
selanjutnya adalah proses desai picohydro dengan mempertimbangkan beberapa parameter yang telah 
didapat dan selajutnya proses pembuatan dan proses pengujian untuk mendapatkan performan 
pembangkit listrik picohydro. 
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Gambar 2. Flowchart rancang bangun pichohydro 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
Survey dan observasi irigasi 
Dalam Perancangan pembangkit listrik pikohidro yang dilakukan perlu dilakukan survey ke beberapa 
irigasi yang ada di daerah Jawa Barat terutama pada daerah pedesaan. Dari hasil  observasi didapatkan 
kedalaman sungai antara 30 cm sampai 60 cm dari dasar sungai, sehingga, picohydro tidak melebihai 
dari kedalam tersebut maka pipa reduser 12x8 in dapat digunakan pada kondisi tersbut.  kecepatan 
aliran air didapatkan sebesar antara 1,24  sampai 3,75  sehingga dalam perancangan akan berkisar 
pada kondisi tersebut. Pada irigasi terdapat beberapa kondisi mempunyai kemiringan, namun tidak 
terlalu curam sehingga potensi akibat head ketinggian, akan tetapi dalam perancangan  diasumsikan 
daya turbin dihasilkan dari head kecepatan saja, meskipun pada beberapa daerah terdapat kemiringan. 
 
Perancangan Pikohidro 

 Perancangan Daya Dari Head yang Tersedia 
Dalam perancangan, perhitungan head turbin diperlukan dalam menentukan jenis turbin yang akan 
dipakai. Daya perancangan didapat 137 Watt dengan mengasumsikan efisiensi sebesar 85%, namun 
untuk menghitung efisiensi total nantinya diperlukan pengujian langsung pada pikohidro portable. 

 Analisa Daya Dari Segitiga Kecepatan Sudu 
Perhitungan segitiga kecepatan diperlukan dalam menentukan lengkungan sudu. Dari hasil 
perhitungan diadapkan dengan kondisi aliran yang telah dijelaskan pada hasil survey makan 

Observasi potensi air yang ada

Perancangan picohydro (turbine blade, Stator, Frame 
& generator)  

Pembuatan Prototipe picohydro

Pengujian performance picohydro

Selesai

Mulai

Spesifikasi teknis 
Pembangkit Listrik
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didapatkan untuk mencapai daya listrim minimum 100 watt dengan menggunkan diameter reduser 8 
in maka didapatkan  sudut sudu turbin masuk dan keluar sebesar 80 derajat  dan 58 derajat. 

 
Tabel 1. Daya dari segitiga kecepatan sudu 

Deskripsi simbol harga
Perhitungan segitiga kecepatan:
Luas Turbin Cross Section A 0,032 m2

Debit Q 0,02 m3

Sudut masuk sudu β1 80o

Sudut keluar sudu β2 58o

Sudut serang ξ 4o

Koefisien gaya angkat CL 0,44
Koefisien tahanan CD 0,95
Gaya angkat air FL 72,85 N
Gaya tahanan air FD 310,59 N
Peritungan Turbin:
Daya Air tersedia P 137 watt
Kecepatan Air V 3,2 m/s
Diameter Penstok dp 0,217 m
Jumlah Pools Generator n 12 buah
Kecepatan Putaran Poros N 500 rpm
Kecepatan Spesifik Runner Ns 358,06 

rpm 
Runner Diameter D 0,200 m

 
Hasil perancangan picohydro bahan yang digunakan pipa pvc Reducer ukuran 12x8 inci, kecepatan 
aliran air 1,24  sampai 3,75  dengan lengkungan sudut sudu β masuk dan keluar berdasarkan 
segitiga kecepatan adalah βmasuk 64,860, 67,670, 69,940, 71,810, 73,360, 74,680, 75,810, 76,790, 77,640, 
78,390, 79,060, 79,650, 80,180, 80,670, 81,100. Sedangkan βkeluar 77,370, 75,640, 73,930, 72,250, 70,600, 
68,990, 67,410, 65,870, 64,360, 62,890, 61,450, 60,060, 58,700, 57,380, 56,100, dan sudut serang yang 
cocok adalah 760. 

 
 Perhitungan Poros 

Poros merupakan komponen yang fungsinya mentransmisikan daya dari turbin ke generator. Material 
yang digunakan adalah baja ST 37, tegangan ijin 27,5 . Pada tabel dibawah ini merupakan 
dimensi-dimensi pada poros. 
 

Tabel 2. Perhitungan poros 
Deskripsi Harga Keterangan

Material Shaft 210 Mpa ST 37
Diameter Poros (Do) 8 mm
Panjang Poros( Lp) 26,9 mm
Torsi Poros (T) 1,91 N.m
Tegangan Puntir 
Poros( ) 

2,07 Mpa Aman

Tegangan Geser 
Poros( ) 

4,71Mpa Aman

Defleksi Sudut(θ) 0,02 Aman
 
Dari hasil perhitungan komponen-komponen yang sudah dijabarkan diatas, maka didpatakan 
spesifikasi teknis perancangan pembangkit tersebut. Spesifikasi pembangkit yaitu 305 x 305 x 320 cm, 
kecepatan runner 600 rpm, tegangan 12 Volt dan daya diharapkan 100 watt. Dimensi hasil 
perancangan dapat dilihat pada gambar dibawah. 
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Gambar 3. Pembangkit listrik pikohidro portable 
 
Pembuatan Picohydro 
Pada proses pembuatan mengacu pada gambar teknik, Proses pemesinan yang digunakan dalam 
pembuatan PLTPh ini antara lain, mesin bubut, gurdi, frais top vertikal, jig saw, gerinda tangan, kerja 
bangku, pengelasan, dan mesin CNCmilling. Pada proses pembuatan parameter yang di cari adalah 
kecepatan potong (v), kecepatan pemakanan (Vf), waktu pemakanan (Tc), dan kecepatan penghasil 
beram (z) (Taufiq, 1992).  Parameter tersebut untuk mendapatkan waktu pembuatan dan sehingga 
proses pembuata dapat diprediksi. Dari hasil perhitungan maka didapatkan waktu efektif produksi 
picohydro ini sebesar 4249 menit atau sekitar 70,8 jam proses. 
 

 
Gambar 4. (a) PLTPh Tampak Depan, (b) PLTPh Tampak Samping 

 
Pengujian Pichohydro 
Pengujian ini dilakukan proses pemasangan turbin kedalam air, dengan keadaan suhu air 23,80C maka 
generator sehingga tidak perlu pendinginan, karena suhu dilingkungan dianggap mampu menyerap 
panas yang dihasilkan dari generator. Pada pengujian ini menggunakan lampu pijarsebagai beban. 
beban yang digunakan adalah 0, 25, 50, 75, dan 100 Watt, dengan tegangan lampu 12 Volt, dan 
tahanan masing-masing lampu sebesar 2,24 Ohm. Skema pengujian yang telah dilakukan untuk 
pengukuran arus (A), tegangan (V), frekwensi (f) seperti pada gambar dibawah ini. 

 
(a) (b)

Gambar 5. (a) Skema Pengujian Dengan Beban, (b) SkemaPengujian Tanpa Beban. 
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Untuk mendapatkan parameter-parameter seperi kecepatan air (V) yang masuk secara tepat dilakukan 
dengan metode pengukuran takanan pada sisi masuk dan pada sisi keluar dan pengukuran kecepatan 
dengan tachometer menggunakan kawat torsi yang disambungkan di belakang turbin. Utnuk 
pengukuran tegangan, arus,serta frekwensi dilakukan pada keluaran generator. Titik pengukuran 
terihat seperti pada gambar dibawah. 

 

 
Gambar 6. Keterangan Pengujian 

  
Kemudian sebelum pengujian pada picohydro dilakukan maka perlu ada pengukuran pada aliran 
irigasi atau sungai. Pengukuran ini menggunakan alat ukur seperti stopwach, meteran, termometer. 
Dari hasil pengukuran didapatkan parameter seperti pada tabel 3 dibawah ini.  
 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Sungai 
Tsungai 
(m) 

Lsungai 
(m) 

Tair 
(0C) 

Kecepatan
Air  

Debit
 

Luas
 

Volume
 

Densiti 

 

1,15 0,55 23,80 1,55 0,98 0,69 4,41 997,212 

 
Setelah dilakukan pengukuran maka dilakukan pengujian picohudro secara langsung pada aliran 
irigasi. Dari hasil pengukuran dan pengolahan data didapatkan hasil pengujian seperti pada tabel 3 
dibawah. Pada tegangan terjadi penurunan yang signifikan saat diberi beban 25 Watt, setelah beban 
50, 70, dan 100 Watt tegangan turun hampir konstan, penurunan ini dimungkinkan oleh lilitan 
generator yang telah dirubah diameter kawat-nya menjadi 0,4 mm dan 80 gulungan, hal ini 
menyebabkan generator tidak kuat untuk terus mensupplay tegangan 16 Volt, idealnya ketika putaran 
dan frekuensi rata-tata hampir konstan penurunanya maka teganganpun juga harus konstan, pada 
pengukuran putaran turbin tidak terjadi penurunan yang signifikan, biasanya turunya putaran 
berbanding lurus dengan turunya tegangan, karena semakin kecil tegangan dan semakin besar kuat 
arus yang mengalir maka tahanan jangkarnya akan menjadi besar. 

 
Tabel 4. Hasil Pengolahan Data Picohydro 

No Beban 
(Watt) 

Arus 
(amp) 

Tegangan
(Volt) 

Frekuensi
(Hertz) 

Putaran
(rpm) 

Tahanan 
 (Ohm) 

1 0 - 16,780 - 438,10 - 
2 25 0,898 4,103 35,50 412,24 2,24 
3 50 1,304 1,469 35,11 400,30 4,48 
4 75 1,437 0,452 34,77 392,50 6,72 
5 100 1,592 0,316 - 370,70 8,96 
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Kenaikan arus dengan beban yang semakin besar, dikarenakan generator harus mengeluarkan arus 
yang lebih besar, sebab bebanya ditambah, konsekuensi dari besarnya arus berdampak pada frekuensi, 
putaran, dan tegangan akan semakin mengecil, dan tahanan jangkar (GGL) menguat. Efisiensi yang 
didapatturun ini karenakan pengaruh dari tegangan, arus,dengan beban yang besar maka dibutuhkan 
tegangan dan arus yang besar (berbanding lurus), tetapi kemampuan daya hidrolik, putaran turbin, 
tegangan, dan arus yang dibangkitkan turbin-generator terbatas, faktor tersebut menyebabkan 
efisiensi-nya turun. Pada Torsi, dapat dilihat bahwa semakin besar beban, maka arus yang harus 
dialirkan juga semakin besar, arus semakin besar menyebabkan kumparan didalam jangkar semakin 
kuat dan putaran generator semakin berat, hal ini yang membuat torsi naik. 
 
Pada grafik (a) daya yang didapat degan beban yang selalu ditambah dayanya selalu turun, hal ini 
disebabkan kapasitas generator untuk mensupplay arus dan tegangan selalu besar. Pada grafik (b) 
ketika beban semakin besar maka tegangan turun dan pada grafik (c) arus semakin naik hal ini 
disebabkan ketika arus naik maka arus yang ada di lilitan jangkar akan semakin besar membuat 
tegangan turun (idealnya tegangan tetap konstan), putaran turun karena tahanan jangkar semakin kuat, 
sehigga menyebabkan momentum sudu semakin kecil. Itu sebabnya putaran turun. Pada grafik (d) dan 
grafik (f) efisiensi yang didapat selalu turun penurunan efisiensi ini disebabkan generator tidak 
mampu memberikan tegangan yang konstan, tegangan yang terjadi setiap di tambah bebanya hasilnya 
selalu drop, efisiensi ini dihitung ketika daya listrik yang dibangkitkan generator di bagi dengan daya 
hidrolik yang ada di air. Semakin kecil daya listriknya maka efisiensinya juga semakin turun, dilihat 
daya hidrolik yang tersedia di air PLTPh adalah sebesar 52,9 Watt. 

 

 
 

 
 

Gambar 7. Grafik beberapa pada hasil pengujian 
 
 

4. Kesimpulan dan saran 
Kesimpulan 

• Hasil perancangan picohydro bahan yang digunakan pipa pvc Reducer ukuran 12x8 inci, 
kecepatan aliran air 1,24  sampai 3,75  dengan lengkungan sudut sudu β masuk dan keluar 
berdasarkan segitiga kecepatan adalah βmasuk 64,860, 67,670, 69,940, 71,810, 73,360, 74,680, 
75,810, 76,790, 77,640, 78,390, 79,060, 79,650, 80,180, 80,670, 81,100. Sedangkan βkeluar 77,370, 
75,640, 73,930, 72,250, 70,600, 68,990, 67,410, 65,870, 64,360, 62,890, 61,450, 60,060, 58,700, 
57,380, 56,100, dan sudut serang yang cocok adalah 760. Dengan penggunaan generator putaran 
500 rpm, frekuensi 50 Hz, dan 12 volt. Dimensi pikohidro portable 320 x 305 x 203 (mm). 

(a)  (b)  (c) 

(d)  (e)  (f) 
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• Dari hasil perhitungan proses pembuatan pichohidro ini didapatkan waktu efektif produksi 
sebesar 4249 menit atau sekitar 70,8 jam proses. 

• Dari hasil pengujian Efisiensi yang didapat dari pichydro didapat 7,44 % dengan putaran yang 
didapat adalah 438,10 rpm. Daya yang dihasilkan turbin-generator 3,31 Watt.  

Saran 
Dari hasil pengujian awal daya yang dihasilkan belum mencapai optimal maka perlu dilakukan 
modifikasi pada generator dan sudu pengarah. 
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Abstrak  
 

Mata air panas atau sumber air panas adalah mata air yang dihasilkan akibat keluarnya air tanah 
dari kerak bumi setelah dipanaskan secara geotermal. Air yang keluar suhunya di atas 37 °C (suhu 
tubuh manusia), namun sebagian mata air panas mengeluarkan air bersuhu hingga di atas titik didih. 
Dalam rangka untuk mengurangi konsumsi energi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil dan 
mengurangi pencemaran lingkungan, maka manusia mulai memanfaatkan potensi geotermal (panas 
bumi) berupa sumber air panas. Teknologi siklus biner memungkinkan untuk memanfaatkan potensi 
geotermal yang hanya berupa sumber air panas agar dapat bekerja menghasilkan energi listrik. 
Pemanfaatan sumber air panas tersebut dapat menggunakan siklus Kalina (KCS34) dengan fluida 
medium campuran ammonia-air. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Ciwidey, diperoleh 
temperatur air panas berkisar di 45°C-80°C. Pada Penelitian ini dilakukan simulasi untuk melihat 
potensi pembangkitan listrik yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber air panas tersebut. 
Simulasi juga dilakukan dengan memvariasikan campuran ammonia-air sehingga didapatkan 
efisiensi yang maksimum.   
 
Kata-kata kunci : Siklus Kalina, Natural hot spring, siklus biner 

 
 

1. Pendahuluan 
Indonesia memiliki 312 daerah yang berpotensi sebagai sumber energi geothermal yang terletak 
sepanjang jalur vulkanik di Sumatra, Jawa, Bali dan Indonesia bagian timur (Bertani, 2015). 
Berdasarkan data ESDM (2013) dan BPPT (2014), Indonesia memiliki cadangan panas bumi sebesar 
16.484 MW dari  potensi sekitar 28.617 MW, dengan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi 
(hingga September 2013) adalah sebesar 1.242 MW. Sedangkan pemanfaatan energy tahunan 
berdasarkan Lund et al. (2011) adalah sebesar 42,6 TJ per tahun (11,8 GWh per tahun) dengan  
kapasitas energy geothermal sebesar 2,3 MWt. Pemanfaatan energi tahunan tersebut secara langsung 
sebagian besar digunakan untuk kolam dan pemandian air panas (Lund dan Freeston, 2001 dalam 
Lund et al., 2011), sedangkan sisanya digunakan untuk budidaya jamur, produksi gula aren, 
pengeringan kopra dan coklat, akuakultur dan pemanas ruangan (Surana et al., 2010 dalam Lund et 
al., 2011). 
 
Selain energi panas bumi yang berasal dari magma, sumber air panas dengan temperatur tinggi 
(sekitar 80-1200C) juga dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dengan mengaplikasikan 
sistem siklus Kalina (The Geothermal Research Society of Japan). Di Indonesia, pemanfaatan sumber 
air panas sebagai sumber energy belum banyak digunakan. Beberapa sumber air panas yang ada di 
Indonesia antara lain terdapat di Cisolok (Pelabuhan Ratu), Ciater (Subang), Maribaya (Lembang), 
Cipanas (Garut), Semurup (Jambi), Gemulak (Muara Enim), Baturaden (Malang), Parang Wedang 
(Yogyakarta), Tretes (Surabaya), dan Banyuwedang (Bali), Pantai Tabololo (Ternate), Cilimus 
(Cirebon)   dan masih banyak lagi. Sebagian besar sumber air panas digunakan sebagai objek wisata.  
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Mekanisme terbentuknya sumber air panas 
Sumber air panas terbentuk karena adanya aktivitas volkanik dan kemudian diisi oleh air yang 
dipanaskan karena adanya kontak dengan batuan panas dan magma yang berada jauh dari permukaan 
bumi. Bahkan meskipun tidak ada aktivitas volkanik terbaru namun lapisan-lapisan batu yang jauh 
berada di dalam bumi lebih hangat dibandingkan dengan yang ada di permukaan (Gambar 1). 
Temperatur internal bumi tinggi karena disebabkan oleh beberapa hal berikut : (1) adanya tekanan dari 
lapisan-lapisan yang saling tumpeng tindih. Dengan kata lain, energi dari kompaksi bumi karena 
adanya gravitasi yang dikonversi menjadi energi panas; (2) penyebab lainnya yaitu energi 
pertumbuhan (energy from the accretion) material yang tumbuh karena akumulasi ketika bumi 
terbentuk dan degradasi material radioaktif di dalam bumi. Kompaksi bumi disebabkan oleh gravitasi 
dan energi pertumbuhan material (energy from the accretion) merupakan “left-over heating” dari 
pembentukan bumi sedangkan degradasi materi radioaktif adalah sumber panas konstan (meskipun 
berkurang).  Oleh karena itu, jika air hujan terserap ke dalam lapisan bumi sampai ke lapisan dalam, 
maka akan menjadi sangat panas, dan jika air tersebut menemukan retak atau jalan lain menuju ke 
permukaan dengan sangat cepat dan tidak menjadi dingin, maka akan menajdi sumber air panas (Hot 
Springs National Park, 2006).   
 

 
Gambar 1. Diagram mekanisme terbentuknya sumber mata air panas  

(Hot Springs National Park, 2006). 
 
Sampai saat ini, sudah ada beberapa penelitian mengenai pemanfaatan secara langsung sumber air 
panas sebagai energi, diantaranya: 
- Analisis teoritis dari kombinasi siklus Rankine vapor dengan siklus compression refrigeration 

yang menggunakan low-grade thermal energy (Aphorntrana dan Sriveerakul, 2010 dalam Bu et 
al., 2013) 

- Konsep novel thermally activated cooling, yang merupakan kombinasi siklus ORC dan VCC 
beserta prototypenya dengan kapasitas pendinginan 5 kW (Wang et al., 2011a,b dalam Bu et al., 
2013)) 

- Pengembangan prototype ORC-ORC dengan HFC-134 sebagai fluida kerja dan daya pemanasan 
pada condenser sekitar 20 kW (Demierre et al., 2012 dalam Bu et al., 2013) 
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Siklus Kalina 
Teknologi  siklus  biner  adalah  sistem  pembangkitan  listrik  yang  mana fluida  panas  bumi,  baik  
berupa  uap  maupun  air  panas,  dimanfaatkan sebagai sumber panas utama untuk memanaskan 
fluida kedua (atau disebut juga fluida kerja) dengan menggunakan alat penukar panas dari fase cair 
menjadi fase gas. Fase gas dari fluida kerja ini kemudian dialirkan ke dalam turbin yang dikopel 
dengan generator untuk membangkitkan listrik. Fluida kerja ini bekerja pada siklus tertutup (Sunil, 
2013). 

 
Gambar 2 Jenis-jenis siklus Kalina (Sunil, 2013) 

Keterangan : 
HE-1 dan HE-2 = Evaporator 
HE-3 = HT Recuperator  
HE-4 = LT Recuperator  
HE-5 = Kondenser 
 

Siklus Kalina merupakan siklus yang memanfaatkan campuran amonia-air sebagai fluida kerja untuk 
menghasilkan daya. Campuran amonia air digunakan karena memiliki titik didih yang rendah 
sehingga dapat dimanfaatkan pada sumber panas dengan temperatur rendah (Hashizume, 2004). 
Siklus ini dikembangkan oleh Dr. Alexander Kalina dan merupakan pengembangan dari siklus biner 
Pengembangan siklus Kalina dapat dilihat pada Gambar 2.  
 
Komponen utama dalam siklus Kalina adalah turbin dan generator, evaporator, separator, condenser, 
recuperator exchanger dan feed pump. Proses perhitungan dan pemodelan bertujuan untuk mencari 
daya maksimum dan  efisiensi  maksimum  yang dapat dicapai pada pemanfaatan sumber air panas. 
Nilai efisiensi sistem diperoleh dari proses  perpindahan  kalor  di  evaporator dan pelepasan kalor di 
condenser. Effisiensi tambahan diperoleh dari recuperator exchanger yang memanfaatkan panas dari 
separator. Keuntungan ini diperoleh dari variasi unik dari karakter pendidihan dan pengembunan pada 
fluida kerja campuran  amonia-air.  
 
 
2. Metodologi 
Simulasi dengan Software Cycle Tempo 
Dalam memodelkan sistem Siklus Kalina KCS 34 digunakan berbagai  model apparatus yang tersedia 
dalam software Cycle Tempo 5.0. Model ini disesuaikan dengan skema tipikal pada sistem Kalina 
KCS 34 seperti pada Gambar 3. Penambahan drain tank pada sisi masuk kondenser bertujuan untuk 
membantu proses pemisahan antar uap dan cairan pada campuran yang akan masuk kedalam turbin 
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dan kondenser dengan adanya absorpsi ammonia. Komponen-komponen yang digunakan dalam 
simulasi adalah sebagai berikut: 

1. Evaporator 
2. Separator 
3. Turbine 
4. Low temperature recuperator (LT-recuperator) 
5. Condensor 
6. High temperature recuperator (HT-recuperator) 
7. Throttle valve 
8. Sink/ source (4 buah) sebagai sumber air panas dan sumber air dingin 

 
Gambar 3. Skema Kalina Cycle (KCS34) pada CYCLE TEMPO ver 5.0 

 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Hasil survey yang dilakukan di daerah Ciwidey, Jawa Barat, menunjukkan temperatur sumber air 
panas berkisar antara 45 – 80 °C. Untuk mengetahui potensi menghasilkan listrik dari sumber air 
panas tersebut dilakukan simulasi dengan beberapa parameter sebagai berikut. (1) Temperatur sumber 
air panas, (2) Temperatur sumber air dingin, (3) Fraksi massa campuran amonia-air (4) Tekanan 
keluar turbin. Gambar 4 merupakan skema Kalina Cycle (KCS-34) dengan menggunakan software 
CYCLE TEMPO ver. 5.0. 
 
Pada penelitian ini digunakan temperatur sumber air panas sebesar 80°C dan temperatur sumber air 
dingin sebesar 20°C (rata-rata di Indonesia berkisar antara 20-24 °C). Tekanan keluar turbin 
ditentukan sebesar 8.8 bar berdasarkan diagram fasa campuran amonia-air (Gambar 5).  
 

Tabel 1. Parameter Simulasi Kalina Cycle pada CYCLE TEMPO ver 5.0 
Apparatus Parameter Unit Value 
Pump Pout bar 12
LT-recuperator Tout °C 35
HT-recuperator Tout °C 40
Evaporator Tout °C 77
Turbine Pin bar 10
Condensor Pin bar 8.8
Ammonia-water mass flow � Kg/s 2.118 
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Gambar 4. Skema Kalina Cycle KCS-34 dalam pemanfaatan sumber air panas untuk menghasilkan 

listrik (dalam penelitian ini) 
 
Dengan menggunakan parameter-parameter dalam Tabel 1 pada penelitian ini, fraksi campuran 
amonia-air divariasikan untuk mendapatkan daya listrik seperti yang dapat dilihat pada grafik Gambar 
6. Daya listrik maksimum yang dihasilkan adalah sebesar 37.53 kW pada fraksi massa campuran 
amonia-air sebesar 89%.  
 

 
Gambar 5. Diagram fasa campuran ammonia-air (Ganesh dan Srinivas, 2010) 
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Gambar 6. Grafik perbandingan daya turbin terhadap fraksi massa campuran amonia-air pada tekanan 

keluar turbin 8.8 bar. 
 
Berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa sumber air panas dengan temperatur 80°C berpotensi 
untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain itu dengan tekanan keluar turbin yang konstan 
sebesar 8.8 bar, maka daya yang dihasilkan turbin akan meningkat seiring dengan semakin besarnya 
fraksi massa campuran amonia-air. Akan tetapi nilai maksimum fraksi campuran amonia-air terbatas 
pada nilai 90%. Hal ini disebabkan karena pada tekanan kondensasi 8.8 bar maka temperatur 
kondensasi akan menjadi lebih rendah sehingga energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 
pada LT-recuperator menjadi lebih besar. 
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Abstrak 
 
Sampah organik berupa sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya yang dihasilkan 
dari rumah tangga dapat dikelola menjadi kompos. Masyarakat di salah satu daerah di kota 
Bandung, berusaha mengolah sampah secara mandiri untuk dijadikan kompos. Sementara ini 
pengolahan yang dilakukan belum tepat sehingga menimbulkan dampak pencemaran terhadap 
lingkungan. Diperlukan realisasi pengolahan sampah menjadi kompos yang benar sehingga 
diharapkan  menjadi solusi atas permasalahan diatas. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang 
komposter sampah rumah tangga komunal tipe rotary dengan pengaduk.. Hasil perancangan adalah 
sebagai berikut; Material komposter menggunakan drum HDPE memiliki volume 200 liter dengan 
Berat maksimum sampah yang dapat ditampung adalah 60 kg. Sistem rotary menggunakan penggerak 
manual dengan panjang handle 200m.  Defleksi maksimum pada drum sebesar 0,0067mm  dan 
defleksi maksimum pada blade pengaduk 0,0017 mm. 
 
Kata-kata kunci : Komposter, Sampah rumah tangga, kompos  
 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga terdiri dari dua bagian yaitu sampah organik dan sampah 
anorganik. Sampah organik misalnya berupa sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan dan 
sebagainya, sedangkan sampah anorganik misalnya botol bekas minuman, plastik-plastik dan lain 
sebagainya.Belakangan ini telah marak disosialisasikan berbagai pengolahan sampah untuk 
memanfaatkan sampah rumah tangga. Pengolahan sampah organik antara lain adalah dengan 
menjadikan pupuk kompos. Sampah yang dapat dijadikan pupuk kompos hanyalah jenis sampah 
organik. Untuk mengolah sampah menjadi pupuk kompos tahap pertama yang harus dilakukan adalah 
memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik. Setelah itu sampah organik di cacah 
sehingga berukuran kecil, sebelum dilakukan proses komposter.  
 
Masyarakat di salah satu daerah di kota bandung, berusaha mengolah sampah secara mandiri untuk 
dijadikan kompos. Di lahan yang telah disediakan oleh masyarakat sekitar, telah terisi dengan 
tumpukan sampah yang sebelumnya telah dipisahkan terlebih dahulu antara sampah organik dan 
sampah anorganik nya. 
 
Sementara ini yang dilakukan masyarakat mengenai pengolahan sampah tersebut adalah membakar 
sampah anorganik, sedangkan untuk sampah organik dibiarkan saja agar dapat membusuk secara 
pelahan. Dampak yang terjadi adalah pencemaran terhadap lingkungan dikarenakan proses 
pengolahan sampah yang belum tepat. 
 
Oleh karena itu diperlukan realisasi pengolahan sampah menjadi kompos yang benar sehingga 
diharapkan  menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Pada penelitian ini akan dirancang komposter 
sebagai solusi dari penumpukan sampah dan dampak pencemaran yang ditimbulkannya. 
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Gambar 1. Sampah yang sudah ditumpuk warga masyarakat [Dokumentasi pribadi 2015] 

 
 
1.2 Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang komposter sampah rumah tangga komunal tipe 
rotary dengan pengaduk 
 
 
2. Kompos 
Kompos merupakan pupuk yang dibuat dari sisa-sisa mahluk hidup baik hewan maupun tumbuhan 
yang dibusukkan oleh organisme pengurai. Organisme pengurai atau dekomposer bisa berupa 
mikroorganisme ataupun makroorganisme. Kompos berfungsi sebagai sumber hara dan media tumbuh 
bagi tanaman. 
 
Manfaat Kompos adalah untuk memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan 
organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. 
Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. 
Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah. Aktivitas mikroba 
tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan hama. 
 
Sampah organik limbah rumah tangga memiliki potensi ekonomis, karena ternyata dapat dikelola 
dengan mudah untuk dijadikan kompos dengan memanfaatkan teknologi tepat guna komposter. 
Pengelolaan sampah ini bisa dilakukan pada skala ekonomis dalam area pengelolaan tingkat Rukun 
Tetangga (RT) setingkat lingkungan Rukun Warga (RW), bahkan bisa diperluas hingga tingkat 
pedusunan/kelurahan. [Mutaqin, (2010)] 
 
Bahan baku kompos adalah semua material yang mengandung karbon dan nitrogen, seperti: kotoran 
hewan, sampah hijauan, sampah kota, lumpur cair dan limbah industri pertanian. Dan bahan pembantu 
agar proses pengomposan lebih cepat (aktivator pengomposan) seperti : PROMI (Promoting 
Microbes), OrgaDec, SuperDec, ActiComp, BioPos, EM4, Green Phoskko Organic Decomposer dan 
SUPERFARM (Effective Microorganism) atau menggunakan cacing untuk mendapatkan kompos 
(vermicompost). Setiap aktivator memiliki keunggulan sendiri-sendiri. 
 
Cara mengolah sampah rumah tangga untuk dijadikan pupuk kompos adalah sebagai berikut, sampah 
yang dihasilkan dari rumah tangga dipisah pisahkan dahulu. Pisahkan antara sampah organik seperti 
sisa sayuran, daun-daunan, dll dan sampah anorganik seperti botol bekas, plastik, dll. Setelah 
dipisahkan, sampah organik di masukan pada komposter.  
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3. Komposter 
Komposter merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pengomposan maupun kualitas 
kompos. Komposter didesain dengan memperhatikan ssistem aerasi yang sempurna dengan 
mempertimbangkan adanya kecukupan sirkulasi udara untuk mensuplay kebutuhan oksigen bagi 
mikroorganisme dalam proses dekomposisi bahan organik yang dikomposkan. [Mudiatun, 2008] 
 
Pada dasarnya bahan baku kompos dapat diperoleh dari semua bahan organik yang ada di alam seperti 
Dedaunan, limbah pertanian, sampah organik rumah tangga, kotoran hewan, dll. [Tahir, (2008)] 
 
Komposter Rumah tangga merupakan komposter untuk mengolah sampah dapur menjadi kompos. 
Berdasarkan kapasitasnya komposter rumah tangga terbagi dua jenis, yaitu komposter rumah tangga 
individual dan komposter rumah tangga komunal. Komposter rumah tangga individual adalah 
komposter rumah tangga yang melayani satu kepala keluarga. Komposter rumah tangga komunal 
untuk melayani diatas 10 keluarga. 
 
Pembuatan kompos (komposting) adalah proses pengendalian penguraian secara biologi (dekomposisi) 
dari bahan organik menjadi kompos dengan memanfaatkan peran mikroba sebagai pengurainya. Jenis 
mikroba yang berperan dalam proses tersebut ada yang bersifat aerobik dan anaerobik. 
 
Berdasarkan jenis mikroba tersebut maka cara pembuatan kompos di bagi menjadi dua cara yaitu 
teknologi aerobik komposting dan teknologi anaerobik komposting. 
 
a. Teknologi Aerobik Komposting 

Aerobik komposting adalah dekomposisi bahan organik dalam suasana keberadaan oksigen atau 
membutuhkan udara. Cara membuat kompos aerob memakan waktu 40-50 hari. Pada proses 
aerobik suhu dapat meningkat sampai 80°C maka dibutuhkan pengontrol suhu dan kelembaban 
kompos saat proses pengomposan berlangsung. Proses pembuatan kompos aerob sebaiknya 
dilakukan di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Karakter dan jenis bahan baku yang 
cocok untuk pengomposan aerob adalah material organik yang mempunyai perbandingan unsur 
karbon (C) dan nitrogen (N) kecil (dibawah 30:1), kadar air 40-50% dan pH sekitar 6-8. 
Contohnya adalah hijauan leguminosa, jerami, gedebog pisang dan kotoran unggas. Apabila 
kekurangan bahan yang megandung karbon, bisa ditambahkan arang sekam padi ke dalam adonan 
pupuk. Secara berkala, tumpukan kompos harus dibalik untuk menstabilkan suhu dan 
kelembabannya.  
 

b. Teknologi Anaerobik Komposting 
Anaerobik komposting adalah dekomposisi bahan organik tanpa oksigen atau tidak memerlukan 
udara. Cara membuat kompos anaerob yaitu menggunakan ruangan tertutup seperti tabung atau 
reaktor tertutup. Selain kompos, produk komersial yang diperoleh dari anaerobik komposting 
adalah biogas. Biogas ini adalah campuran gas metan dengan gas-gas lain seperti CO2, dan H2S 
yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan pemanfaatan. 

 
Cara membuat kompos dengan metode anaerob biasanya memerlukan inokulan mikroorganisme 
(starter) untuk mempercepat proses pengomposannya.  Inokulan terdiri dari mikroorganisme 
pilihan yang bisa menguraikan bahan organik dengan cepat, seperti efektif mikroorganime (EM4). 
Di pasaran terdapat juga jenis inokulan dari berbagai merek seperti superbio, probio, dll. Apabila 
tidak tersedia dana yang cukup, kita juga bisa membuat sendiri inokulan efektif mikroorganisme. 
 

 
4. Perancangan Komposter 
Pada penelitian ini akan dirancang sebuah komposter yang mampu menampung sampah rumah tangga 
untuk satu RT. Komposter yang akan dirancang adalah  komposter komunal yaitu komposter yang 
memiliki daya tampung banyak, yang dapat menampung sampah rumah tanggga  lebih dari sepuluh 
rumah. Sampah yang akan diolah berasal dari satu RT. yaitu meliputi 30 rumah tangga. Berdasarkan 
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hasil survey terhadap lokasi RT yang bersangkutan, rata-rata sampah organik yang dihasilkan adalah 1 
kg per hari, diasumsikan pengambilan sampah adalah dua hari sekali. 
 
Jenis komposter yang  dirangcang yaitu komposter untuk teknik pengomposan anaerob, yaitu kompos 
yang tidak memerlukan oksigen. Jenis komposter adalah rotary. Komposter juga dilengkapi dengan 
sistem pengaduk agar proses dekomposisi terjadi secara seragam. Pengaduk dilengkapi dengan pisau 
atau blade agar pada saat prosespengadukan, sampah ikut tercacah menjadi potongan kecil kecil, 
sehingga pengadukan menjadi lebih cepat merata. Sistem pengadukan menggunakan tenaga manusia 
atau tidak menggunakan tenaga mesin, agar komposter dapat ditempatkan pada ruangan terbuka atau 
daerah yang tidak ada sumber listrik. Panjang handle dirancang 200 mm. 
 
Bahan komposter dipilih menggunakan bahan yang tahan karat, karena sampah yang akan diambil 
yaitu sampah dari rumah tangga, biasanya dalam keadaan basah atau mengandung air. Untuk itu 
dipilih drum HDPE yang berbahan fiber. Drum ini ada dipasaran perancang tinggal memilih ukuran 
dan ketebalan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dipilih drum yang memiliki volume 200 liter agar 
mampu menampung sampai 60 kg sampah rumah tangga.  
 
Di bagian bawah komposter dipasang saringan berlubang, tujuan nya agar air yang terbawa dari 
sampah rumah tangga dapat turun kebawah yang nantinya akan keluar melalui lubang pembuangan 
pada bagian bawah komposter. 
 
Desain komposter secara lengkap dapat terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 dibawah ini 
 

 
 
 
Gambar 2. KomposterGambar 3. Bagian dalam komposter 
 
Keterangan gambar : 1. Driven gear, 2. Driven gear, 3. Batang pengunci, 4. Drum HDPE, 5. 
Penyekat, 6. Rangka dudukan drum, 7. Rumah bantalan driver gear, 8. Tuas engkol,9.  Rangka utama, 
10. Lubang pemasukan kompos, 11. Saluran buang, 12. Mur, 13. Blade Pengaduk, 14. Saringan 
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5. Analisa 
Berdasarkan hasil perancangan, dilakukan pula perhitungan defleksi pada komposter untuk 
mengetahui apakah komposter yang dirancang cukup untuk menahan beban sampah sesuai dengan 
kapasitas sampah yang ada. 
 

 
Gambar 4. Defleksi Pada Drum Komposter 

 
 
Dari gambar 4 diatas terlihat bahwa defleksi maksimum pada drum yaitu terdapat pada bagian tengah 
drum ditunjukan dengan warna merah dengan defleksi sebesar 0,0067 mm, berdasarkan nilai tersebut 
drum tersebut dapat menampung kapasitas sampah sesuai perancangan yaitu 60 kg. 
 

 
Gambar 5. Defleksi Pada Blade Pengaduk 

 
Dari gambar 5 terlihat bahwa defleksi pada blade pengaduk terjadi di tengah, ditunjukan oleh warna 
merah sebesar 0,017 mm. Hal ini menunjukan perancangan blade tersebut dapat digunakan. 
 
 
6. Kesimpulan 
[1] Komposter yang dirancang adalah komposter komunal untuk 30 rumah tangga penghasil sampah. 
[2] Sistem komposter adalah rotary dengan pengaduk 
[3] Sistem pengaduk dirancang memiliki blade dengan tujuan agar pada saat melakukan pengadukan, 

sampah juga akan tercacah sehingga pengadukan mencadi lebh cepat merata 
[4] Tenaga penggerak yang digunakan adalah manual dari tangan manusia bukan penggerak listrik 

agar komposter dapat ditempatkan pada ruang terbuka yang tidak ada sumber listrik, misalnya di 
lapangan, dengan panjang handle 200 mm  

[5] Bahan komposter adalah drum HDPE dengan volume 200 liter 
[6] Kapasitas maksimum sampah yang dapat ditampung adalah 60 kg 
[7] Defleksi maksimum pada blade sebesar 0,0067 mm 
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[8] Defleksi pada blade adalah sebesar 0,0017 mm 
[9] Pada bagian bawah komposter terdapat lubang lubang dan saluran pembuangan yang dapat 

dibuka dan ditutup untuk membuang air limbah  
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Abstrak 
 

Kebutuhan alat cekam untuk pelat pada proses permesinan milling yang cepat, mudah digunakan, 
dan dapat memotong benda kerja atau bisa mengakomodir pemotongan pelat telah menghasilkan alat 
cekam aktif berupa vacuum clamping. Kelebihan alat cekam ini dapat mencekam benda kerja tipis 
seperti pelat, hanya ada satu permukaan cekam (bagian bawah), dan dapat mencekam benda kerja 
yang tidak dapat dicekam oleh magnetic clamp (seperti logam non ferro, dan kayu). Alat cekam 
vacuum clamping mengandalkan tekanan hisap sebagai pemegang dari benda kerja yang diproses 
permesinan, oleh karena itu tekanan yang dipakai untuk memegang benda kerja untuk mendapatkan 
hasil yang optimal perlu diteliti. Proses milling alur dibuat menggunakan mesin mini cnc pc-based 
dengan cutter end mill HSS diameter 3mm, dimana benda kerja yang digunakan adalah pelat 
Aluminium dengan ketebalan 1,7mm. Untuk alas pencekam menggunakan matras karet dengan 
ketebalan 1,7mm. Proses milling menggunakan putaran spindel mesin 2650rpm, dengan feeding 
32mm/menit dan kedalaman potong divariasikan pada 0,2mm dan 0,3mm. Kekasaran permukaan 
arah horizontal (oleh ujung alat potong) dari proses permesinan diukur menggunakan profilometer. 
Tekanan hisap dari pompa vacuum dikontrol menggunakan valve dan tabung control agar tekanan 
hisap stabil selama proses permesinan berlangsung, dengan variasi tekanan hisap pada -15inchHg 
dan -20inchHg. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan vacuum clamping optimum 
yang mampu  menghasilkan nilai kekasaran permukaan potong yang kecil pada proses milling 
menggunakan cutter end mill. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses milling pelat aluminium 
menggunakan alat cekam vacuum clamping dengan tekanan hisap -20inchHg, kedalaman 
pemotongan 0,2mm, mampu menghasilkan nilai Ra = 1.02µm, Rmax = 11,18µm, dan Rz = 8,02µm, 
masih dalam batas toleransi standar DIN 4768 part 2. 
 
Keyword : Alat cekam pelat, Alat cekam aktif, Vacuum clamping 
 
 
1. Pendahuluan 
Pada proses milling umumnya benda kerja berbentuk kotak, atau kubus. Adapun proses permesinan 
menggunakan mesin milling biasanya meliputi pemakanan permukaan, pemakanan sisi, dan 
pemotongan material dengan profil tertentu [6]. Pencekaman dapat menentukan bentuk atau profil 
yang dapat diproses permesinan, dan material yang akan diproses permesinan [5]. Adapun bentuk alat 
cekam proses permesinan milling (frais) dapat berupa alat cekam standar (misalnya ragum jepit, 
chuck, dan lain-lain), dan alat cekam (clamping) akses cepat (misalnya magnetic clamp, vacuum 
clamping dan lain-lain). Dari bentuk atau profil benda kerja yang akan diproses permesinan 
penggunaan pencekam sangat menentukan, misalnya alat cekam ragum jepit biasanya digunakan 
untuk proses pengeboran dan proses permesinan permukaan benda kerja, penggunaan chuck biasanya 
untuk proses permesinan benda kerja dengan bentuk silinder atau bulat, sedangkan untuk magnetic 
clamp dan vacuum clamp dapat digunakan untuk pemotongan permukaan maupun sisi benda kerja, 
dengan demikian hanya ada satu sisi pencekaman. Material benda kerja yang akan diproses 
permesinan juga menentukan alat cekam yang akan digunakan misalnya benda kerja non ferro dan 
bukan logam (plastik, kayu, dan lain-lain) tidak dapat dicekam dengan magnetic clamp. Hal ini 
disebabkan karena sifat material yang bukan logam ferro yang tidak menghasilkan gaya tarik menarik 
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terhadap magnet. Pada proses permesinan menggunakan mesin milling kekuatan cekam akan sangat 
mempengaruhi hasil atau permukaan benda kerja akibat pemakanan [1,2,3]. 
 
Pada proses pemotongan pelat alumunium untuk pembuatan komponen robotika menggunakan cnc 
milling membutuhkan alat bantu pencekaman benda kerja yang khusus. Hal ini disebabkan karena 
pemotongan sangat sulit dilakukan menggunakan ragum yang biasanya digunakan dalam proses 
milling. Alat cekam khusus ini dapat berupa jig ataupun vacuum clamp. Dipilihnya alat bantu cekam 
vacuum clamp dikarenakan vacuum clamp dapat digunakan untuk memotong bentuk atau profil yang 
berbeda-beda, lain halnya jika menggunakan jig yang biasanya hanya mampu untuk mengerjakan satu 
bentuk atau profil (biasanya untuk produk masal). Untuk dapat mencekam benda kerja dengan 
sempurna maka permukaan alat cekam dilapisi dengan matras karet yang berfungsi sebagai perapat. 
Alat cekam vacuum clamping mengandalkan tekanan hisap sebagai pemegang dari benda kerja yang 
diproses permesinan dimana pada umumnya tekanan vakum maksimal adalah -1Bar (-29,5inchHg) 
sedangkan kemampuan dari motor vakum ditentukan dari daya dan kemampuan motor vakum yang 
biasanya berada di atas tekanan vakum maksimal.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hubungan antara tekanan hisap pada vacuum clamping 
terhadap nilai  kekasaran permukaan potongan dengan proses milling menggunakan cutter end mill. 
Kekasaran permukaan arah horizontal (oleh ujung alat potong) dari proses permesinan diukur 
menggunakan profilometer. Penelitian ini dirancang agar dapat menghasilkan kekasaran permukaan 
potong sesuai toleransi standar DIN 4768 part 2. 

 
 

2. Vacuum Clamping 
Proses vacuum adalah proses penghisapan udara pada suatu ruang sehingga tekanan pada ruangan 

tersebut berada di bawah tekann atmosfer. Jika tekanan udara pada ruang vacuumtelah berada di 
bawah tekanan atmosfer maka daya hisap pompa vacuum digunakan untuk menarik benda. Tekanan 
vakum maksimal yang dapat dihasilkan pada umumnya adalah -1 bar (-29,66 inchHg). Vacuum 
clamping adalah salah satu alat cekam akses cepat dimana alat bantu ini biasanya digunakan untuk 
memegang benda kerja dengan permukaan rata atau material tipis seperti pelat untuk kemudian 
diproses permesinan ataupun untuk proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya[2]. 
Adapun jenis-jenis vacuum clamping adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 1. Diagram jenis-jenis vacuum clamping 
 

1. Vacuum clamping sudut bebas. 
Aplikasi sistem vakum pada sistem clamping banyak digunakan diindustri kayu lapis dan logam 
dengan proses pengerjaan hanya di permukaan (face) [7,8]. 
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Gambar 2.Vacuum clamping sudut bebas 

 
2  Vacuum clamping adjustable 

Alat  ini  biasanya  digunakan  untuk  proses  pekerjaan  permukaan  saja, seperti  menghaluskan  
dan  meratakan  profil  atas.  Dimensi  benda  kerja harus besar dan lebar agar dapat dipegang 
oleh vacuum clamps. Kelebihan jenis ini adalah area cekam dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
karena tinggal mengganti posisi karet perapat [7,8]. 
 

 
Gambar 3.Vacuum clamping adjustable 

 
3. Flip pod vacuum clamping 

Jenis flip pod memiliki kelebihan bentuknya yang kompak sehingga posisi dan  jumlah  
pemasangan  dapat  disesuaikan  dengan  bentuk  benda  kerja yang dibuat [7,8]. 

 

 
Gambar 4. Flip pod clamping 

 
Kelemahan   sistem   ini   adalah   timbul   proses   tambahan   saat   proses pemesinan selesai 
maka perlu pekerjaan tambahan untuk membersihkan area pemegang flip pod. Agar proses 
finishing dapat dilakukan maka diperlukan jig atau cekam lain pemegang benda kerja. Kelemahan 
lain adalah  tidak  dapat  digunakan  untuk  membuat  komponen  yang  kecil, karena terbatas 
dengan dimensi flip pod. 
 

4. Vacuum clamping dengan matras karet 
Sistem vacuum clamps yang lain adalah menggunakan karpet vakum (vacuum matt). Karpet 
vakum ini dari material karet yang lebih fleksibel dalam penggunaan milling. Material yang tipis 
maupun bentuk plat dapat dikerjakan dimesin milling. Dengan menggunakan sistem karpet 
vakum maka operator dapat melakukan proses pocket hingga ke dasar material [7,8]. 
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Gambar 5.Vacuum matt 

 
Kelemahan  bentuk  ini  adalah  karpet  vakum  rawan  rusak  saat  tools bergerak hingga ke dasar 
material. Setelah rusak maka harus diganti yang baru.Sistem ini baru berkembang di luar 
Indonesia sehingga jika diperlukan penggantian karpet vakum maka harus membeli impor. 
 

Tabel 1. Kelebihan jenis-jenis vacuum clamping 
I\II a b c d e
1 - 0 0 + -
2 + - - - 0
3 - - + 0 0
4 + + - - +

 
I. Jenis vacuum clamping 
II. Sifat pencekaman 
a. Kemampuan untuk mencekam pelat 
b. Kemampuan untuk pengerjaan tembus  
c. Mampu untuk permukaan tidak rata 
d. Mampu untuk diatur sudut pencekaman 
e. Kemampuan untuk pemotongan pelat berbagai profil 
- Tidak baik 
0     Baik  
+     Sangat Baik 
 

Dengan mempelajari kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem clamping maka dikembangkan 
vacuum clampingdengan matras karet untuk mencekam pelat alumunium pada proses permesinan 
dengan cnc milling, vacuum clamp dengan matras karet terdiri dari dua bagian. Bagian bawah adalah 
untuk dipasangkan dimeja milling dan saluran hisap dari pompa masuk, kemudian bagian atas untuk 
menahan material plat aluminium. Adapun spesifikasi ukuran dari vacuum clamping yang digunakan 
adalah 280mm x 180mm x 35mm (p x l x t) dengan area cekam 200mm x 150mm (p x l) berupa 
lubang diameter 3mm dengan jarak antar lubang 5mm yang berfungsi sebagai tempat benda kerja 
dicekam (dengan alas matras karet) sedangkan untuk pompa vacuum menggunakan pompa rotary 
vane vacuum pump dengan daya 1/3 hp atau 0,25 kW. Untuk alas matras karet menggunakan matras 
karet yang banyak dijumpai di pasaran dengan ketebalan 1,7mm. untuk proses pemotongan pelat atau 
pengerjaan sampai tembus matras karet dikorbankan atau terpotong sedikit bagian permukaannya 
oleh pisau potong (cutter milling). 
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Gambar 6.Vacuum clamping dengan matras karet 

 
 

3. Proses Permesinan MillingPelat Aluminium 
A. Permesinan Milling 
Mesin freis merupakan mesin yang mampu melakukan banyak kerja.Permukaan yang datar maupun 
berlekuk dapat diproses dengan penyelesaian dan ketelitian istimewa.Pahat freis mempunyai deretan 
mata potong pada tepi perkakas potong yang berjumlah banyak (jamak).Bersifat sebagai pemotong 
tunggal pada daurnya.Secara umum mesin freis dapat dikelompokkan atas : 

1.   Freis tegak (face milling) 
Pada freis tegak antara sumbu pahat dan benda kerja tegak lurus. 

2.   Freis datar (slab milling) 
Pada freis datar antara sumbu pahat dan benda kerja sejajar. Freis datar dibedakan menjadi 
dua, yaitu : 

     a.Mengefreis turun (down milling) 
     b. Mengefreis naik (up milling/coventional milling) 
 

 

a. Slab milling cutter b. Face milling cutter 
 

Gambar 7. Jenis pahat milling 
 
 

Elemen dasar pada mesin freis dapat dihitung dengan rumus berikut : 
1. Kecepatan potong VC =   

1000
.. ndπ [ m/min ] (1) 

2. Gerak makan pergigi  
 fz= Vf / (z n) [ mm/gigi ](2) 
3. Waktu pemotongan   tc  = lt / Vf[ min ](3) 
    dimana: 

lt=  lv  + lw + ln [ mm ](4) 
lv  )( ada −= ; untuk mengefreis datar, 
lv≥  0           ; untuk mengefreis tegak, 
ln≥  0           ; untuk mengefreis datar, 
ln = d / 2          ; untuk mengefreis tegak 

 

Matras karet

Bagian atas

Bagian bawah
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4. Kecepatan menghasilkan geram  
            Z =     

1000
.. waVf [ cm3 /min ](5) 

 
Pada penelitian ini proses pengerjaan dilakukan dengan metode face milling cutter dan mesin mini 
cnc pc-based menggunakan cutter end mill HSS 3mm, dan 4 mata potong. Sedangkan untuk material 
yang digunakan adalah pelat aluminium dengan ketebalan 1,7mm. adapun parameter permesinan 
yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 2. Parameter permesinan 

Spindel Speed (Rpm) 2650
Depth of Cut (mm) 0,2 dan 0,3
Feedrate   (mm/tooth) 0,007

 
B. Pengukuran Kekasaran Permukaan 
Perlunya untuk mengukur kekasaran permukaan dari permukaan benda kerja hasil dari proses 
permesinan adalah: 

1. Untuk mengetahui kualitas produk 
2.Untuk mengontrol proses pemesinan 
3.Untuk mengontrol dimensi produk 

 
Dalam proses permesinan kekasaran permukaan adalah salah satu penyimpangan yang disebabkan 
oleh kondisi potongan dari proses permesinan. Oleh karena itu, untuk memperoleh produk bermutu 
berupa tingkat kepresisian yang tinggi serta kekasaran permukaan yang baik, perlu didukung oleh 
proses permesinan yang tepat. 

 
 
 

Tabel 3. Pekerjaan akhir proses permesinan dan kekasaran permukaan Ra menurut standar DIN 4768 
part 2. 

 
 

Dalam pengukuran sebuah produk tujuan yang diinginkan adalah mengetahui nilai kekasaran 
permukaannya (surface roughness). Definisi kekasaran permukaan sesuai ISO 4287 yang biasa 
digunakan di industri adalah, 
1. Penyimpangan rata-rata aritmatika dari garis rata-rata profil (Ra) 
      Ra adalah nilai kekasaran permukaan yang didapat dengan menghitung luas area puncak dan 

lembah. Pengukuran Ra (roughnes average) juga dikenal dengan nama lain seperti AA (arithmetic 
average) atau CLA (center line average). Ra banyak dikenal dan digunakan pada alat ukur seperti 
pada profilometer. 
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Gambar 8. Pengukuran Ra (Mitutoyo, 2009) 

 
2. Sepuluh titik ketinggian(Rz) dari ketidakrataan. 

Rz adalah pengukuran kekasaran permukaan dengan mencari jarak rata-rata antara lima puncak 
tertinggi dan lima puncak terendah (Gambar 3.18). 
 

 
 

Gambar 9. Pengukuran Rz (Mitutoyo, 2009) 
 
 

3. Ketinggian maksimum (R max) dari ketidakrataan. 
R max adalah pengukuran kekasaran permukaan dengan mencari nilai jarak antara dua garis 
sejajar dengan garis rata-rata, dan menyinggung profil pada titik tertinggi dan terendah (Gambar 
3.19). 
 

 
Gambar 10. Pengukuran R max (Mitutoyo, 2009) 

 
 

4. Metode Penelitian 
Dalam penelitian pengaruh tekanan hisap vacuum clamping terhadap proses milling pada pelat 
aluminium dilakukan untuk melihat pengaruh dari tekanan hisap vacuum clamping terhadap hasil 
dari proses milling menggunakan metode face milling dengan cutter end mill dan untuk mengetahui 
kemampuan alat cekam vacuum clamping dengan matras karet dalam proses pengerjaan pelat 
aluminium. Proses milling alur dibuat menggunakan mesin mini cnc pc-based dengan cutter end mill 
HSS diameter 3mm, dimana benda kerja yang digunakan adalah pelat aluminium dengan ketebalan 
1,7mm. Parameter permesinan yang digunakan yaitu putaran spindel mesin 2650rpm, dengan feeding 
32mm/menit dan kedalaman potong 0,2mm dan 0,3mm [1]. Untuk alas pencekam menggunakan 
matras karet dengan ketebalan 1,7mm. Tekanan hisap dari pompa vacuum dikontrol menggunakan 
valve dan tabung kontrol agar tekanan hisap stabil selama proses permesinan berlangsung. Variabel 
tekanan hisap yang digunakan -15inchHg dan -20inchHg untuk setiap proses permesinan. Hal ini 
dikarenakan kemampuan motor vakum untuk menghasilkan tekanan hisap maksimal selama proses 
pengerjaan -24 inchHg. Kekasaran permukaan arah horizontal (oleh ujung alat potong) dari proses 
permesinan diukur menggunakan profilometer. 
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Gambar 11. Hasil proses milling yang diukur nilai kekasarannya 

 
 

 
Gambar 12. Profilometer 

 
 

5. Hasil Pengukuran Proses Permesinan 
Dari hasil proses permesinan milling alur pada pelat aluminium dengan cutter end mill diameter 3mm 
menggunakan mini cnc pc-based dengan alat cekam vacuum clamping adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Hasil pengukuran proses permesinan 

 
 
 
 

 
 

Gambar 13. Grafik nilai kekasaran 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses permesinan milling dengan alat cekam vacuum 
clamp, dapat dicapai nilai kekasaran terbaik sebesar 1,02 Ra yaitu pada tekanan vacuum pencekaman 

DoC\Tekanan ‐20 ‐15
0,2 1.02 3.86
0,3 1.22 4.28

Ra (µm)
DoC\Tekanan ‐20 ‐15
0,2 8.02 22.02
0,3 8.42 23.54

Rz (µm)
DoC\Tekanan ‐20 ‐15
0,2 9.82 36.14
0,3 11.18 51.82

Rmax (µm)

Bagian yang diukur 
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-20inchHg dengan kedalaman pemotongan 0,2mm. Sedangkan pada tekanan vacuum -15inchHg 
dengan kedalaman pemotongan 0,3mm hanya menghasilkan nilai kekasaran sebesar 4,28 Ra. 

 
 

6. Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa tekanan hisap dari alat cekam vacuum clamping 
sangat mempengaruhi kekasaran permukaan porongan dengan proses permesinan, untuk tekanan 
vakum -15inchHg tidak direkomendasikan dikarenakan hasil yang tidak baik sedangkan untuk 
tekanan -20inchHg masih bisa digunakan pada proses permesinan milling menggunakan cutter end 
mill 3mm. Kedalaman pemotongan memiliki pengaruh yang tidak sigfikan. 
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Abstrak 
 

Pada penelitian ini dilakukan rancang bangun alat pengukur sudut elektronik menggunakan 
potensiometer multiturn untuk melakukan pengukuran sudut dari 0° hingga 180°. Perangkat keras 
dan perangkat lunak diimplementasikan pada sistem ini untuk melakukan evaluasi karakteristik 
sistem pengukur sudut angular menggunakan potensiometer multiturn apakah dapat digunakan 
sebagai sensor sistem pengukur sudut tekuk kaki manusia. Pengujian dilakukan dengan 
membandingkan antara hasil pengukuran alat dengan nilai sudut aktual. Dari hasil pengujian 
diperoleh bahwa potensiometer multiturn memiliki karakteristik yang linier  dengan nilai R2= 0,9996 
untuk menghasilkan tegangan setiap perubahan sudut 5°. Error rata-rata pengukuran sudut secara 
adalah 0,89º(SD= 0,71º). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensiometer multiturn dapat 
digunakan sebagai sensor sudut angular untuk diaplikasikan pada sistem pengukur sudut tekuk lutut. 

 
Kata-kata kunci : alat ukur sudut, potensiometer multiturn, sensor sudut, sudut angular, sudut tekuk 
lutut. 
 
 
1. Pendahuluan 
Pada studi ini, potensiometer  multiturn yang memiliki 10 putaran digunakan sebagai sensor posisi 
untuk mengukur besaran posisi angular menjadi nilai resistansi. Nilai resistansi ini yang kemudian 
diolah dan ditampilkan menjadi nilai sudut terukur pada komponen display. Pengukuran sudut dengan 
menggunakan sensor resistif ini merupakan suatu alat ukur besaran sudut yang dikembangkan untuk 
mengubah prosedur pengukuran sudut secara manual menjadi secara elektronis dimana sistem akan 
dapat menampilkan hasil pengukuran sudut secara otomatis. Pemanfaatan potensiometer pada aplikasi 
pengukuran sudut ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik potensiometer multiturn dalam 
mengukur sudut angular. 
 

Potensiometer jenis ini telah pula dimanfaatkan pada penelitian sebelumnya sebagai alat ukur besar 
sudut dari 0° sampai 270° (Safrianti, dkk., 2012) dan sampai 300° (Putra, dkk., 2013). Namun pada 
penelitian-penelitian tersebut tidak dicantumkan secara jelas data ketelitian hasil pengukuran 
sudut.Selain itu, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa nilai resistansi potensiometer tidak bisa 
mencapai nilai lebih dari 1000 ohm ketika sudut telah mencapai 30°. Potensiometer dengan satu 
putaran juga sudah pernah digunakan sebagai sensor posisi cannon pada model tank militer 
(Triwibowo dkk., 2011). Namun potensiometer ini juga hanya dapat digunakan dengan ketelitian 
sudut sebesar 30°. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan bahwa peneliti memandang perlu 
melakukan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik potensiometer multiturn dalam mengukur 
sudut dari 0° hingga 180°.  
 
Sebetulnya ada beberapa sensor lain yang dapat dipergunakan untuk mengukur sudut seperti Tilt 
sensor yang digunakan untuk mengukur sudut kemiringan suatu benda (Suyamto dkk, 2006) dan 
sensor accelerometer (Haryati dan Kusumaningrum, 2008; Sulistyowati dan Jaya, 2012) yang 
mulai dikembangkan untuk mengukur sudut kemiringan. Akan tetapi pada aplikasi ini lebih dipilih 
untuk menggunakan sensor berupa potensiometer multiturn karena data evaluasi sistem ini akan 
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dikembangkan untuk mengukur sudut tekukan lutut manusia (dari sudut 0° sampai dengan sudut 150°) 
ketika melakukan aktivitas tertentu.  
 
 
2. Metodologi Rancang Bangun Alat Ukur 
2.1 Gambaran Umum  
Alat pengukur sudut yang dirancang pada studi ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan 
untuk mengetahui karakteristik potensiometer multiturn sebagai sensor resistif dalam mengukur 
besaran sudut angular. Alat ini dirancang untuk dapat mengukur sudut dari 0° hingga 180° dengan 
ketelitian 1°. Hasil pengukuran ini akan ditampilkan pada komponen display LCD. Sejumlah 
perangkat keras dan perangkat lunak diimplementasikan untuk merealisasikan prototipe alat ini.  
 
Perangkat keras alat ini terdiri dari potensiometer multiturn, rangkaian pembagi tegangan, rangkaian 
penguat op-amp non inverting, rangkaian mikrokontroler dan LCD, ditambah dengan perangkat lunak 
untuk menjalankan mikrokontroler. Gambar 1 memperlihatkan diagram blok alat pengukur sudut 
angular.  
 

 
Gambar 1. Diagram blok protipe alat pengukur sudut angular. 

 
Proses kerja alat ini dimulai dari potensiometer diputar sebesar sudut yang akan diukur oleh 
pengguna. Putaran (posisi) potensiometer yang sesuai dengan sudut angular tersebut akan mengubah 
nilai hambatan potensiometer. Untuk mengubah nilai resistansi menjadi besaran listrik (tegangan) 
maka digunakan rangkaian pembagi tegangan sebagai rangkaian pengendali (driver) komponen 
potensiometer. Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian driver kemudian dikuatkan dengan 
rangkaian penguat op-amp non inverting untuk mengkondisikan tegangan agar dapat diolah oleh 
mikrokontroler. Mikrokontroler selanjutnya akan mengolah data nilai tegangan menjadi nilai sudut 
yang terukur dan menampilkan hasil nilai sudut tersebut pada display LCD. 
 
2.2 Spesifikasi Alat 
Spesifikasi alat pengukur sudut elektronik yang dirancang adalah sebagai berikut: 

• Range pengukuran busur derajat : 0°-180°  
• Ketelitian sudut dirancang agar dapat mengukur sudut per 1° 
• Sensor sudut berupa potensiometer multiturn 
• Pengolah sinyal berjenis mikrokontroler ATMega 16 
• Display berupa LCD  
• Catu daya yang digunakan adalah 5 VDC 

 
2.3 Rancang Bangun Alat Ukur Sudut 
Rancang bangun alat pengukur sudut elektronik ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. 
Perangkat keras alat ini terdiri dari sensor sudut, rangkaian driver, rangkaian pengkondisi sinyal, 
rangkaian pengendali sinyal dan rangkaian display. Perangkat lunak (s/w) pada alat ini 
diimplementasikan untuk menjalankan rangkaian pengendali sinyal. Skematik diagram rancang 
bangun alat ukur sudut ini ditunjukkan pada Gambar 2. 
 

Potensiometer multiturn Vishay Spectrol 534 bernilai 10kΩ digunakan sebagai sensor sudut pada alat 
ini. Pemakaian sensor jenis ini merupakan langkah untuk meningkatkan linieritas nilai resistansi 
terhadap sudut yang diukur. Untuk mengetahui hubungan antara besarnya sudut putar dengan nilai 
resistansi maka dilakukan pengukuran nilai resistansi dengan memasangkan sensor sudut pada busur 
derajat plastik yang dilem pada papan acrylic transpan. Pengukuran besarnya nilai resistansi dilakukan 
untuk setiap perubahan sudut 5° dengan menggunakan Ohmmeter digital. 
 

Guna mengubah besaran resistansi yang dihasilkan oleh potensiometer menjadi besaran tegangan 
listrik, maka potensiometer dihubungkan dengan sebuah resistor 10 kΩ sehingga membentuk 
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rangkaian pembagi tegangan (driver sensor). Rangkaian pengendali ini disuplai dengan catu daya 5 
VDC. 
 

 
 

Gambar 2. Skematik diagram rancang bangun alat ukur sudut 
 

Besarnya tegangan V1 diukur juga untuk setiap perubahan sudut putar antara 0° sampai dengan 180° 
dengan kenaikan sudut sebesar 5°. Hasil pengukuran ini kemudian diplot dan dihitung persamaan 
matematis yang menggambarkan hubungan tegangan V1 dengan sudut putar (Gambar 3). Persamaan 
matematis hasil pencocokan kurva dari data pengukuran digunakan untuk menentukan pengkondisian 
sinyal agar data dapat dibaca dengan baik pada proses pengolahan data selanjutnya. 
 

 
Gambar 3. Grafik hasil pegukuran tegangan (V1) setiap perubahan sudut 5° (range: 0°-180°) 

 
Hubungan antara tegangan output pembagi tegangan (V1) menunjukkan sifat yang linier, sehingga 
untuk menghitung perubahan besarnya tegangan untuk setiap 1° (sesuai spesifikasi sistem) dapat 
dihitung dengan persamaan : 
 

1 1,3234 · 3,1539.(1) 
 

Dengan menghitung perubahan tegangan pada sudut 0° dan 1°, maka diperoleh tegangan per 1° adalah 
1,323 mV. Nilai tegangan ini akan diubah menjadi data digital dengan komponen ADC (Analog to 
Digital Converter) dan diproses dengan komponen mikrokontroler. ADC yang digunakan merupakan 
ADC internal mokrokontroler dengan fitur ADC 10 bit.   
 
Untuk mendeteksi perubahan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian pembagi tegangan dengan 
ADC 10 bit (tegangan skala penuh = 5 Volt) yang memiliki resolusi tegangan sebesar 4.88 mV/bit, 
maka diperlukan penguat sinyal tegangan dengan penguatan minimal sebesar 3,7 kali. Rangkaian 

y = 1.323x + 3.153
R² = 0.999

T
eg
an
ga
n
 O
u
tp
u
t V
1
 

[m
V
]

Sudut putar [°]



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TMM | 13 

penguat tegangan yang diimplementasikan pada sistem ini berupa non-inverting amplifier op-amp 
dengan penguatan sebesar 21 kali. Besarnya penguatan ini diambil agar pada sudut 180° (atau 
V1=238,095 mV) diperoleh tegangan output (V2) sebesar 5000 mV (5 Volt). 
Pada Gambar 2 diperlihatkan rangkaian penguat tegangan non-inverting dengan menggunakan op-
amp LM741. Penguatan sebesar 21 kali diperoleh dengan mengatur besarnya resistor input (R5) 
sebesar 10 kΩ dan resistor umpan balik (R2) sebesar 200 kΩ. Output rangkaian penguat (V2) 
dihubungkan dengan rangkaian pengendali sinyal berupa mikrokontroler ATMEGA16. 
Mikrokontroler berfungsi untuk mengubah  tegangan output rangkaian penguat tegangan menjadi data 
digital dan mengolah data tersebut menjadi data pengukuran sudut yang akan ditampilkan secara real-
time pada komponen display LCD. Pada Gambar 4 ditunjukkan diagram alir (flowchart) program 
mikrokontroler untuk mengolah data sudut ini. 
 

 
Gambar 4. Flowchart pemrograman sistem pengatur suhu 

 
Untuk memperoleh persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara besarnya sudut 
dengan nilai digital dari ADC, maka dilakukan pengukuran besarnya nilai ADC untuk beberapa sudut 
angular. Hubungan antara besar sudut dengan nilai ADC serta nilai persamaannya ditampilkan pada 
Gambar 5. Pengukuran ini dilakukan dengan membuat suatu program mikrokontroler untuk 
menampilkan nilai desimal ADC. Persamaan tersebut digunakan dalam program mikrokontroler untuk 
menampilkan pengukuran sudut angular dengan ketelitian 1°. 
 

 
Gambar 5. Grafik hubungan besarnya sudut terhadap nilai desimal ADC 

 
Setelah alat direalisasikan, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap alat tersebut dengan  
membandingkan antara sudut input dengan sudut ukur yang ditampilkan  pada display LCD. 
Pengujian dilakukan dengan memutar potensiometer pada suatu sudut tertentu pada busur derajat 
plastik dan mencatat sudut yang ditampilkan pada layar LCD (Gambar 6). Idealnya nilai ini harus 
menunjukkan hasil yang sama antara sudut yang ditunjuk oleh sensor pada busur derajat plastik 
dengan sudut yang ditampilkan pada LCD. Data hasil pengujian akan dievaluasi dengan cara 
menghitung nilai akurasi (error absolut) antara sudut yang ditampilkan terhadap nilai sebenarnya. 

y = 5.682x + 22.48
R² = 0.999
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Gambar 6. Diagram pengujian alat pengukur sudut elektronik. 

 
 

3. Hasil Pengujian dan Pembahasan 
Hasil pengujian alat untuk mengukur sudut aktual dengan sudut hasil pengukuran ditunjukkan pada 
Tabel 1. Nilai error absolut dihitung dengan menghitung perbedaan absolut antara sudut pengukuran 
dengan sudut aktual. Nilai error rata-rata pengukuran ini sebesar 0,89º (SD= 071º). 
 

Tabel 1. Hasil pengujian pengukuran sudut  

 
 
Nilai error hasil pengukuran ini bisa ditimbulkan dari metoda pencocokan kurva secara linier untuk 
menghasilkan persamaan yang menyatakan hubungan antara nilai resistansi sensor (R4), tegangan 
output penguat (V1) dan besarnya nilai desimal ADC terhadap sudut yang diukur. Selain itu, 
perbedaan ini dapat disebabkan karena terjadi kesalahan pengukuran atau pembulatan nilai 
pengukuran. Selain itu, pengukuran pada studi ini hanya dilakukan satu kali. Hal ini menjadi bahan 
untuk pengembangan pada studi selanjutnya. 
 

10 k

R4

Rangkaian
Pembagi Tegangan

Rangkaian 
Pengkondisi Sinyal

Rangkaian 
Pengendali Sinyal Display LCD

Sensor sudut

sudut aktual (⁰) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
sudut pengukuran (⁰) -1 4.5 8 14 18 24 28 34 39 44 49 54 60
Error absolut 1 0.5 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0

sudut aktual (⁰) 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
sudut pengukuran (⁰) 65 68 75 80 85 90 95 99 103.5 108 113 119
Error absolut 0 2 0 0 0 0 0 1 1.5 2 2 1

sudut aktual (⁰) 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
sudut pengukuran (⁰) 124 129 135 139 144 149 155 159 165 169 175 178
Error absolut 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2
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Gambar 7. Grafik akurasi hasil pengukuran sudut 

 
 
Keakuratan hasil pengukuran dievaluasi secara kualitatif dengan mem-plot semua sudut  hasil uji 
terhadap sudut aktual seperti terlihat pada Gambar 7. Dari grafik dapat terlihat bahwa semua 
pengukuran menunjukkan garis berimpit antara semua hasil pengukuran dan sudut aktualnya. 
 

 
4. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan dapat diambil dari proses rancang bangun alat pengukur sudut dengan 
menggunakan potensiometer multiturn, yaitu : 
1. Potensiometer multiturn menghasilkan hubungan yang linier (R2= 0,9996) antara nilai tegangan 

output rangkaian driver (V1) dengan perubahan sudut setiap 5° pada pengukuran sudut dari 0° 
sampai dengan 180° 

2. Error rata-rata pengukuran sudut adalah 0,89.  
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Abstrak 
 

Telah dilaksanakan kajian  tentang kinerja mesin CNC yang biasa digunakan untuk proses kerja 
pemesinan (Manufacturing). Kajian ini dilakukan dengan cara mempelajari sistem integrasi 
hubungan antara konstruksi mesin dengan sistem kontrol. Sehingga dapat diperoleh informasi 
mengenai pola kerja mesin tersebut sebagai acuan dalam pembuatan program untuk sebuah proses 
pemesinan. Kajian tersebut meliputi pemahaman mengenai parameter seting, sistim koordinat, fungsi 
kode G dan kode M, kompensasi pahat dan  pemahaman mengenai program utama dan sub program. 
Kajian dilakukan melalui percobaan dalam pembuatan program maka telah ditemukan metode 
pemrograman yang cukup efektif. Dengan ditemukannya metode pemrograman CNC diharapkan 
operator tidak lagi tergantung dengan software CAD/CAM. 

 
Kata-kata kunci : Mesin CNC Milling, Pembuatan Program CNC 
 
 

Abstract 
 
Has conducted studies on the performance of CNC machines are used for machining work processes 
(Manufacturing). The study was conducted by studying the relationship between construction system 
integration with the machine control system. In order to obtain information about the machine work 
patterns as a reference in making program for a machining process. The review includes an 
understanding of the parameter settings, coordinate systems, function code G and M codes, 
compensation chisel and understanding of the main programs and sub-programs. The study was 
conducted through experiments in making the program it has been found quite effective programming 
method. With the discovery of CNC programming method is expected to operators no longer depend 
on the software CAD / CAM. 
 
Keywords: CNC Milling, CNC Development Program 
 
 
1. Pendahuluan 
Proses pemesinan merupakan proses pembentukan logam dengan menggunakan alat potong yang 
biasa disebut pahat potong. Secara teknis proses pemotongan telah dilakukan oleh Wilkinson sejak 
tahun 1775 yang digunakan untuk membuat komponen mesin uapnya James watt. Pada saat itu 
konsep ketelitian dan ketepatan sudah mulai diterapkan mengingat komponen ini memerlukan 
ketelitian tinggi. Sesuai dengan perkembangan teknologi maka penelitian tentang pemesinan terus 
dikembangkan.  
 
Usaha-usaha untuk meningkatkan efisiensi pemesinan dilakukan dengan menggunakan mesin CNC. 
Dewasa ini perkembangan teknologi industri pemesinan di Indonesia sudah semakin meningkat, hal 
ini dapat dibuktikan dengan semakin modernnya peralatan yang digunakan untuk mengerjakan suatu 
produk, seperti mesin CNC (Computer Numerical Control) yaitu mesin yang telah dilengkapi dengan 
komputer untuk mempermudah proses kerja mesin. Oleh sebab itu dalam  makalah ini akan dibahas 
sistem produksi dengan menggunakan teknologi CNC. 
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Industri pemesinan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional terutama untuk 
menghasilkan komponen teknik yang dibutuhkan oleh industri lain. Sementara itu sistem produksidi 
industri pemesinan modern membutuhkan tenaga kerja yang profesional dalam melakukan proses 
produksi. Tenaga ahli dan teknisi di Indonesia sudah saatnya dipupuk mulai sekarang untuk 
mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi pemesinan modern. Hal ini menjadi 
tanggung jawab kita semua dalam turut menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi 
permasalahan tersebut serta turut serta membantu pemerintah dalam penyebarluasan teknologi untuk 
mencerdaskan bangsa[1,2,3] 
 
1.1 Tujuan  
Tujuan dalam aplikasi pembuatan program manual tersebut diatas antara lain : 
1. Agar operator dapat bekerja tanpa ketergantungan pada CAD/CAM 
2. Agar operator dapat membuat program sederhana sehingga akan menekan biaya proses 
3. Agar operator memahami fungsi-fungsi dari G kode dan M kode 
4. Agar operator mesin dapat merubah atau memotong program yang tidak diperlukan pada proses 

CAD/CAM 
 
2. Skema Pemrograman CNC 
Proses pemrograman pada mesin CNC secara umum dapat di tuangkan dalam bentuk skema seperti 
pada Gambar 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Skema Pemrograman CNC 

 
3. Mesin Freis CNC (CNC Miliing) 
Salah satu proses pemesinan dengan menggunakan kontrol CNC adalah proses pemesinan dengan 
menggunakan mesin Freis(CNC Milling)yangdilengkapi dengan monitor untuk membuat program [4]. 
Salah satu contoh mesin miling CNC dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Mesin FreisCNC(CNC Milling). 

 
Fungsi Kode G dan Kode M 

Pemrograman  CNC adalah gabungan dari beberapa kode G dan kode M yang digabungkan 
untuk membuat serangkaian proses kerja mesin, sehingga untuk mengoperasikan mesin CNC 
dibutuhkan keahlian khusus dalam membuat program. Kode G dan kode M dapat mudah dipelajari 
namun untuk dapat membuat serangkaian proses kerja diperlukan metode yang cepat dan tepat.Proses 
pemesinan CNC akan lebih mudah apabila kita menguasai bentuk bentuk lintasan pahat yang 

DRAWING 

PROGRAMMING 

INPUT DATA 

SETTING MESIN  PROCESS PRODUCT 
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diperintahkan melalui kode-kode G atau yang biasa disebut dengan interpolasi. Dibawah ini 
merupakan kumpulan kode G dan kode M yang sering digunakan dalam pembuatan program, 
sekalipun masih banyak kode-kode yang belum dimasukan ke dalam tabel ini, namun dengan 
memahami apa yang ada di tabel tersebut  sudah dapat membuat sebuah program yang biasa 
digunakan oleh seorang programmer di industri pemesinan [5]. 

 
Tabel 1.  Kode G dan Kode MSecara Umum 

NO KODE KETERANGAN
1 G00 Pindah posisi axis dengan kecepatan penuh
2 G01 Pindah posisi axis secara linear ( feed rate)
3 G02 Pindah posisi axis berputar searah jarum jam
4 G03 Pindah posisi axis berputar berlawanan arah jarum jam
5 G04 Waktu tunda (dwell)
6 G17 Pindah posisi axis X-Y dipakai pada G02 dan G03
7 G18 Pindah posisi axis Y-Z dipakai pada G02 dan G03
8 G19 Pindah posisi axis X-Z dipakai pada G02 dan G03
9 G28 Mengembalikan keposisi otomatis
10 G32 Membuat ulir pada mesin bubut
11 G40 Pembatalan kompensasai diameter pahat 
12 G41 Kompensasai diameter pahat  kiri
13 G42 Kompensasai diameter pahat  kanan
14 G43 Kompensasi panjang arah Positif
15 G44 Kompensasi panjang arah Negatif
16 G49 Pembatalan kompensasi panjang pahat
17 G54 Sistim koordinat 1
18 G55 Sistim koordinat 2
19 G56 Sistim koordinat 3
20 G57 Sistim koordinat 4
21 G58 Sistim koordinat 5
22 G59 Sistim koordinat 6
23 G80 Membatalkan fixed cycle
24 G81 Fixed cycle untuk pengeboran (Drilling)
25 G83 Fixed cycle untuk Counter bore dengan waktu tunda
26 G84 Fixed cycle untuk pengetapan (tapping)
27 G85 Fixed cycle untuk Reamer
28 G86 Fixed cycle untuk Boring
29 G90 Program absolute
30 G91 Program incremental
31 G92 Koordinat referensi Benda kerja
32 G98 Pengembalian pahat pada Z awal
33 G99 Pengembalian pahat pada jarak yg ditentukan ( R )
34 M02 program selesai
35 M03 Spindle berputar searah jarum jam
36 M04 Spindle berputar berlawanan arah jarum jam
37 M05 Spindle stop
38 M06 Pergantian tool
39 M08 Pompa pendingin aktif (coolant on)
40 M09 Pompa pendingin mati (coolant off)
41 M30 Akhir program dan mengembalikan posisi tool terakhir
42 M98 Masuk ke sub program
43 M99 Keluar ke sub program  



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TMM | 19 

Sumbu (Axis)  
Mesin CNC Milling memiliki 3 sumbu(Axis) atau lebih, tiga sumbu utama yaitu sumbu X, 

Sumbu Y dan sumbu Z seperti dapat dilihat pada gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Sumbu mesin Freis CNC (CNC Milling) 

 
Sistem Koordinat 
Pada mesin CNC (CNC Machine) sistem coordinat dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

 Sistem Koordinat Mesin (Machine Coordinate System)  
 Sistem Koordinat Kerja (Work Coordinate System)  
 Sistem Koordinat Lokal (Local Coordinate System)  

Sistem koordinatberfungsi untuk memposisikan pahat dari posisi nol mesin ke benda kerja atau 
memposisikan pahat pada posisi benda kerja. Hal ini penting dilakukan sehubungan dengan program 
yang akan dimasukan sangat tergantung pada posisi koordinat awal (coordinate setting).Sisitim 
koordinat pada proses CNC Miling apat dilihat seperti pada Gambar 4.  

 

 
Gambar 4. Sistem Koordinat Pada Proses CNC Milling 

 
Sistim koordinat dapat dibedakan menjadi 2 sistim yaitu : 
1. Sistem Koordinat Mesin (Machine Coordinate System). Sistem koordinat mesin merupakan 

sistem yang terdapat pada setiap mesin CNC, sistem ini dapat di set secara manual dengan 
merubah pada parameter mesin. Hal ini biasanya sudah ditentukan dari pabrik pembuat mesin 
tersebut sehingga tidak perlu merubah kecuali setelah diadakan perbaikan mesin.   

2. Sistem Koordinat Lokal G92(Local Coordinate System) sistim ini hanya dapat digunakan satu 
kali proses saja karena koordinat sistim ini tidak dapat disimpan dalam memori mesin. 
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3. Sistem Koordinat Kerja G54-G59 (Work Coordinate System). Sistem koordinat kerja pada 
mesin Freis CNC ada enam tempat/lokasi yang dapat digunakan sebagai referensi. Tempat/lokasi 
referensi dapat dibedakan  dengan memasukan salah satu  kode G54 sampai dengan G59 yang 
fungsinya sama sebagai titik referensi pada saat kerja.  

Koordinat Pada Mesin CNC 
Dalam pemrograman CNC ada dua nilai  koordinat yang biasa digunakan dalam membuat sebuah 
program yaitu koordinat absolute G90 dan koordinat incremental G91. Keduanya dapat digunakan 
untuk membuat program tergantung dari tingkat kesulitan atau kemudahan proses. Agar lebih jelasnya 
pada bagian ini di bahas kapan menggunakan koordinat absolute dan kapan menggunakan koordinat 
incremental. 
Koordinat absolut digunakan apabila proses pemesinan dengan referensi kerja tetap atau titik nolnya 
tidak berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan koordinat incremental yaitu apabila titik 
referensi berpindah-pindah [5,6,7].  
 
Agar lebih mudah dapat dilihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Koordinat Absolute dan Incremental  

 
Gambar 5 di atas dapat dibedakan antara absolute dengan incremental melalui bentuk koordinat 
seperti di bawah ini. Koordinat absolute (G90) adalah koordinat yang titik nolnya tetap sehingga jika 
dibuat dalam bentuk program akan ditulis sebagai berikut :G90  X 150. Y 100.  ;G90  X  50.      Y 
200.Sedangkan untuk koordinat incrementalnya  (G91) adalah koordinat yang titik nolnya berpindah 
tempat sehingga jika dibuat dalam bentuk program akan ditulis sebagai berikut :G91  X 0. Y 0.  ;G91  
X -100.  Y 100. 
 
Fungsi Interpolasi (Interpolation Function) 
Pada bagian ini akan di bahas mengenai fungsi gerakan dari kode G yang sering digunakan dalam 
proses pemesinan. Pahat dapat bergerak lurus (G00, G01) ataupun melingkar G02, G03) tergantung 
dari kode yang kita masukan. Titik koordinat dapat menggunakan koordinat absolute atau incremental 
tergantung tingkat kesulitan dari sebuah proses. Agar lebih mudah dapat dilihat dalam bentuk proses 
kerja seperti di bawah ini [8,9,10]. 
 
Fungsi G00 
Kode G00 berfungsi untuk memposisikan pahat terhadap benda kerja. Gerakan ini bisa dilakukan 
dengan menggunakan perintah koordinat absolute G90 atau incremental G91, G00 dapat bergerak 
dengan cepat  atau dapat di atur oleh handle Ravid traverse yaitu pengatur langkah kecepatan gerak 
pahat. Besaran lintasan dari ravid traverse dibuat dalam bentuk persentase antara 25%, 50%, dan 
100% dari langkah semestinya tergantung mesin. Lintasan G00 dapat dilihat pada gambar pada 6. 

 
Gambar 6. lintasan G00  
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Fungsi G01 
Kode G01 berfungsi untuk melakukan proses pemotongan benda kerja. Gerakan ini bisa juga 
dilakukan dengan menggunakan perintah koordinat absolute G90 atau incremental G91, Gerakan G01 
harus diikuti dengan kecepatan langkah proses pemotongan. Kecepatan langkah 
pemotongan/kecepatan makan dari pahat biasanya dilambangkan dengan huruf F atau Feeding. Proses 
Lintasan G01 dapat dilihat pada  gambar 7, Misal F dimasukan nilai 100 mm/mnt. 

 
Gambar 7. lintasan G01 

 
Pada dasarnya gerakan dari G00 dan G01 adalah gerak lintasan dari pahat adalah lurus, baik sumbu X, 
sumbu Y atau sumbu Z. Perbedaan dari keduannya adalah jika kita menggunakan G01 maka dalam 
pembuatan programnya harus di tambahkan unsur kecepatan langkah pemotongan/kecepatan makan 
pahat (F) sedangkan G00 tidak menggunakan (F). agar mudah diingat perhatikan cara penulisan 
program di bawah ini : 
G00 X 150. Y100. 
G01 X 150. Y100. F 100. 
 
Fungsi G02 dan G03 
Kode G02 dan G03  berfungsi untuk melakukan proses pemotongan benda kerja dengan bentuk 
melingkar. Gerakan ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan perintah koordinat absolute G90 
atau incremental G91, Lintasan G02 adalah lintasan pahat  bergerak searah jarum jam (CW) dan G03 
lintasan pahat bergerak kebalikan arah jarum jam (CCW). Proses kerja dari kode ini harus diikuti 
dengan besar kecepatan langkah proses pemotongan (F) dan juga nilai radius lintasan (R). 

 

 
 

Gambar 8. Lintasan Pahat Pada Proses Melingkar 
 
 

4. Pemrograman 
Pemrograman pada mesin  CNC dapat dibedakan menjadi 5  kelompok proses kerja pemesinan, hal ini 
dikarenakan proses yang lainnya merupakan pengembangan dari proses yang ada. Contoh dari proses 
tersebut antara lain :  

1. Proses Pengeboran (Drilling).  
2. Proses Pembuatan Alur (Groving. 
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3. Proses Pembuatan Ulir (Threading) 
4. Proses Merampas Permukaan (Facing). 
5. Proses Pembentukan Model (Contouring) 

 
4.1 Program Utama Dan Sub Program  
Dalam pemrograman CNC ada dua bentuk program yaitu program utama (Main Program) dan sub 
program (Sub Program). Sub program adalah program yang di panggil dari program utama untuk 
melakukan proses kerjanya. Pembuatan program dengan menggunakan fasilitas sub program akan 
sangat efektif, hal ini dikarenakan program dapat dipersingkat.  
Contoh  : 
 
              Main Program                         Sub Program                          Sub Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan  
0001   adalah nomor program biasanya diawali hurup O ( O0001) 
M98   adalah kode untuk menggil sub program 
P        adalah fasilitas untuk pengulangan proses sub program (berapa kali proses kerja dari  
          sub program) misal : M98 P50002 artinya manggil sub program sebanyak 5 kali 
M02  adalah akhir program 
M99   adalah akhir dari sub program 
M30   adalah akhir program dan kembali ke awal program. 
Proses pemesinan CNC akan lebih mudah apabila kita menguasai bentuk-bentuk lintasan pahat yang 
diperintahkan melalui kode-kode G atau yang biasa disebut dengan interpolasi. Menggunakan fasilitas 
sub-sub program yang  merupakan anak dari program utama akan menghahasilkan program semakin 
singkat 
 
4.2 Kompensasi Pahat 
Kompensasi panjang pahat digunakan apabila panjang pahat yang digunakan berbeda dengan pahat 
yang digunakan pada saat seting sedangkan kompensasi radius pahat digunakan apabila diameter 
pahat yang digunakan lebih besar atau lebih kecil di bandingkan dengan diameter pahat saat awal 
pembuatan program, dengan menggunakan fasilitas ini tidak perlu merubah program, melainkan 
tinggal menggunakan kode G41 atau G42.Kompensasi panjang pahat dan kompensasi radius pahat 
akan diperlukan apabila melakukan proses produksi hanya dengan menggunakan satu pahat yang 
tentunya pahat itu akan mengalami keausan. Untuk  itu agar  tidak merubah program maka dapat 
digunakan kompensasi. Contoh komensasi panjang pahat dapat dilihat pada Gambar 9 sedangkan 
untuk kompensasi radius dapat dilihat pada Gambar 10 [11,12,14,14]. 
 

O0001 

N    ‐ 

N    ‐ 

N    ‐ 

N    ‐ 

M98P..0002 

O0002

N    ‐ 

N    ‐ 

N    ‐ 

N    ‐ 

M98P..0003 

O0003

N    ‐ 

N    ‐ 

N    ‐ 

N    ‐ 

N    ‐ 
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Gambar 10. Kompensasi Panjang Pahat Gambar 11. Kompensasi Radius Pahat 

 
4.3 Program sederhana 
Pembuatan program CNC yang harus dipahami selain memahami kode G dan kode M adalah format 
kepala program, isi program dan akhir program seperti contoh dibawah ini dalam proses pembuatan 
program pengeboran.: 

 
Gambar 12. Gambar Kerja 

N10   G00 G90 G54 X0. Y0. .Z50. 
N20   M08 
N30   M03 S1000 
N40   G98 G81 Z-30. R10. F100 
N50   X20. 
N60   X40 
N70   G80 Z50. 
N80   M05 
N90   G91 G28 X0. Y0. Z0.  
N100 M30 
 
NO KEPALA PROGRAM ISI PROGRAM AKHIR PROGRAM 
1 G00 G90 G54 X0. Y0. .Z50 G98 G81 Z-30. R10. F100 G80 Z50. 
2 M08 X20. M05 
3 M03 S1000 X40. G91 G28 X0. Y0. Z0. 
4   M30 

 
 
5. Kesimpulan  
Analisa pemrograman CNC Milling yang dilakukan di Puslit Telimek LIPI Bandung  menghasilkan 
sebuah metode agar mudah dalam pembuatan program CNC khususnya CNC Milling. Sebelum 
membuat pogram CNC diawali dengan memahami parameter yang diperlukan dalam pembuatan 
program.  Parameter-parameter tersebut diantaranya memahami fungsi kode G dan M serta 
panggunaannya, memahami bentuk program, memahami cara seting mesin dan memahami cara 
membuat program dan sub program. Dengan menguasai pemrograman CNC diharapkan dapat  
membantu dunia industri dalam menngani permasalahan dalam proses kerja. Dengan mengasai teknik 
pemrograman secara manual diharapkan operator tidak mengalami kesulitan saat bekerja jika tidak 
menguasai CAD/CAM. Format program yang harus dipahami adalah kepala program isi program dan 
akhir program. 
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Abstrak 
 

Cahaya tampak adalah cahaya yang terlihat oleh mata manusia normal dengan panjang gelombang 
380 sampai 750 nm. Sampai saat ini, cahaya tampak dimanfaatkan oleh manusia hanya sebagai 
penerangan saja. Akan tetapi, pada beberapa penelitian telah dibuktikan bahwa cahaya tampak dapat 
dimanfaatkan dalam sistem komunikasi. Teknologi Visible Light Communication (VLC) adalah 
sebuah sistem komunikasi yang memanfaatkan cahaya tampak sebagai media dalam komunikasi antar 
perangkat. Dengan adanya penelitian ini, manusia dapat berkomunikasi atau bertukar informasi 
hanya dengan cahaya lampu yang menggantikan media wireless  yang menggunakan gelombang 
radio. Informasi yang dikirim  pada sistem ini berupa data. Pada penelitian ini, data yang digunakan 
berupa bit pulsa yang dibangkitkan dari Function Generator. Metode yang digunakan pada  
penelitian ini adalah cara mentransformasikan informasi yang berupa sinyal listrik menjadi cahaya 
oleh transmitter VLC. Cahaya yang mengandung informasi tersebut akan dikirimkan melalui media 
wireless. Dan selanjutnya cahaya tersebut diterima oleh receiver VLC dengan bantuan photodiode 
sebagai  sensor cahaya. Bit pulsa yang dikirimkan oleh Function Generator melalui transmitter VLC 
dan akan ditampilkan di Oscilloscope setelah melalui receiver VLC menggunakan media cahaya 
tampak. Alhasil, Sistem Transceiver (Transmitter-Receiver) VLC telah berhasil diimplementasikan 
dimana sistem dapat bekerja dengan baik pada frekuensi 400 Hz – 65 kHz dan jarak maksimum 
adalah 6,4 meter. 
 
Keyword : Visible Light Communication (VLC), Data, Function Generator 
 
 
1. Pendahuluan  
Cahaya tampak adalah radiasi elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia normal dengan 
panjang gelombang 380 sampai 750 nm. Mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasanya 
memiliki sensitivitas maksimum di sekitar 555 nm, di wilayah hijau dari spektrum optik. Warna 
pencampuran seperti pink atau ungu, tidak terdapat dalam spektrum ini karena warna-warna tersebut 
hanya akan didapatkan dengan mencampurkan beberapa panjang gelombang. 
 
Saat ini, cahaya tampak dimanfaatkan oleh manusia untuk penerangan, baik indoor maupun outdoor. 
Dilain sisi, teknologi optik yang saat ini digunakan secara luas adalah infrared.  Infrared adalah 
radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih 
pendek dari radiasi gelombang radio.  Inframerah ini memiliki panjang gelombang antara 700  nm 
sampai dengan 1 mm.Cahaya tampak yang dihasilkan oleh lampu penerangan memiliki sifat yang 
sama dengan infrared tersebut. Hal ini disebabkan keduanya merupakan radiasi elektromagnetik, 
hanya saja memiliki panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, apabila infrared dapat 
digunakan dalam komunikasi data, hal yang sama kemungkinan besar dapat dilakukan dengan 
menggunakan cahaya tampak. 
 
Sistem komunikasi yang saat ini telah diimplementasikan sebagian besar melalui media wireless 
(nirkabel). Sistem komunikasi dengan media cahaya memiliki potensi yang sangat besar dalam  
menggantikan media wireless. Hal ini disebabkan manusia tidak akan dapat bekerja dan hidup tanpa 
adanya lampu penerangan.  Oleh karena itu, pada penelitian ini akan diimplementasikan sebuah 
teknologi Visible Light Communication (VLC) dalam sistem komunikasi data sehingga akan 
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dihasilkan sebuah perangkat yang berlaku sebagai Transmitter dan Receiver dari sistem Visible Light 
Communication (VLC). Perangkat ini akan ditambahkan dan dimodifikasi dengan teknologi yang 
telah ada saat ini, yang berupa pengiriman suara, pengiriman video, dan pengiriman data melalui 
koneksi internet dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan cahaya tampak. Hanya dengan 
menghidupkan lampu saja dan koneksi internetpun dapat diterima. Dengan teknologi ini pula, 
seseorang dapat menciptakan sebuah komunikasi dengan cara mengirimkan data dari satu tempat ke 
tempat dalam sebuah ruangan, yang selama ini dilakukan oleh perangkat Infrared ataupun Bluetooth, 
mencetak dokumen dengan jarak yang jauh tanpa menggunakan kabel, dan lainnya.  Contoh – contoh 
pemanfaatan teknologi yang lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Ilustrasi penggunaan cahaya tampak dalam sistem komunikasi 

 
Penelitian di bidang visible light communication (VLC) telah dilakukan penulis sejak tahun 2012. 
Penelitian penulis di bidang ini dimulai dengan topik Perancangan dan Implementasi Sistem 
Komunikasi Laser Berdaya 1 mW[1] dimana pada penelitian direalisasikan prototype sistem 
komunikasi Laser yang memanfaatkan fungsi cahaya dari Laser untuk menjadi sistem 
komunikasiHasil yang diperoleh dari pengukuran transmisi bahwa pada kondisi siang hari sistem 
komunikasi laser yang dirancang dapat bekerja pada jarak 5 meter sedangkan pada malam hari bekerja 
pada jarak 10,5 meter. Akan tetapi, laser tidak akan dapat merepresentasikan lampu yang 
memancarkan cahaya tampak (visible light). Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan pada tahun 2013 
dengan judul “Implementasi Visible Light Communication (VLC) Pada Sistem Komunikasi “ [2]. 
Pada penelitian ini dimanfaatkan cahaya tampak sebagai media dalam sistem komunikasi, dimana 
selama ini cahaya hanya digunakan sebagai penerangan saja. Sinyal informasi yang dipancarkan 
berupa sinyal analog (audio) yang berasal dari MP3. Pada penelitian ini, komunikasi dapat dilakukan 
pada jarak pengiriman data sebesar 2,5 m dan dengan range frekuensi 600 Hz sampai dengan 45 kHz 
dimana data dapat disalurkan dengan baik. Pada penelitian ini dibuktikan bahwa dengan 
menggunakan cahaya tampak jarak yang dapat ditempuh lebih kecil dibandingkan dengan 
menggunakan laser.  
 
Pada tahun 2014 lalu, penelitian dilanjutkan dengan topik “Implementasi Sistem Komunikasi Video 
menggunakan Visible Light Communication (VLC)” [3]. Beda halnya dengan penelitian sebelumnya 
yang menggunakan sinyal audio. Pada penelitian ini sinyal informasi yang dikirimkan menggunakan 
media cahaya tampak berupa sinyal video.Dengan adanya penelitian ini, manusia dapat 
berkomunikasi atau bertukar informasi berupa video hanya dengan cahaya lampu. Pengiriman sinyal 
video memiliki kesulitan tersendiri mengingat bahwa LED dan Photodioda memiliki keterbatasan 
bandwidth dan tegangan untuk menerima sinyal video yang memiliki bandwidth sebesar 5 MHz. Pada 
penelitian ini hasil gambar video yang tampak pada monitor yang dikirim melalui transmitter dengan 
menggunakan LED belum sempurna. Gain pada sistem transceiver memiliki rata-rata sebesar 7,78 
dB. Dengan rata-rata faktor delay pembacaanfrekuensi sebesar 17,49 μs. Penelitian lain dilakukan 
oleh Talha A. Khan dan timnya [4] dimana mereka mengimplementasikan teknologi Visible Light 
Communication (VLC) untuk transmisi data juga. Akan tetapi, data yang dikirimkan memiliki jumlah 
yang banyak oleh karena itu digunakan metoda Wavelength Division Multiplexing (WDM). Data yang 
dikirimkan hanyalah data biasa yang belum terlalu kompleks.   
 
Diketahui dari beberapa penelitian teknologi Visible Light Communication (VLC) harus 
memperhatikan penggunaan LED dan photodiode yang sesuai dengan sinyal informasinya [5,6] dan 
dapat menggunakan beberapa metoda dalam aplikasinya.[7,8,9,10,11] Dan beberapa penelitian 
lainnya didapatkan hasil yang mendukung pemanfaatkan Visible Light Communication (VLC) sebagai 
teknologi masa depan yang patut diteliti lebih lanjut.[12,13] 
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Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, saat ini akan diimplementasikan sistem komunikasi data 
menggunakan teknologi Visible Light Communication (VLC). Pada penelitian  ini, data yang 
digunakan berupa bit pulsa yang dibangkitkan oleh Function Generator. Sinyal Informasi tersebut 
yang berupa sinyal listrik diubah menjadi cahaya oleh transmitter VLC. Cahaya yang mengandung 
informasi tersebut akan dikirimkan melalui media wireless. Dan selanjutnya cahaya tersebut diterima 
oleh receiver VLC dengan bantuan photodiode sebagai  sensor cahaya. Bit pulsa yang dikirimkan oleh 
Function Generatormelalui transmitter VLC dan akan ditampilkan di Oscilloscopesetelah melalui 
receiver VLC menggunakan media cahaya tampak. 
 
 
2. Metodologi Penelitian 
Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa bitpulsa yang dibangkitkan dari Personal Computer. 
Function Generator akan membangkitkan bit sehingga dapat diketahui batasan jumlah bit yang dapat 
diterima oleh sistem. Bit yang dikirimkan akan ditampilkan di Oscilloscope.  

(a) (b)
Gambar2.  Blok diagram sistem Visible Light Communication (VLC) 

(a) Transmitter (b) Receiver 
 

Pada perancangan sistem transmitter dan receiver data menggunakan visible light communication 
(VLC) dilakukan dengan menggunakan simulasi terhadap sistem yang akan diimplementasikan yang 
bertujuan untuk mengetahui kinerja dari sistem yang akan dibuat. Simulasi dilakukan menggunakan 
perangkat lunak simulasi elektronika, yaitu Electronic Workbench. Gambar berikut menunjukan hasil 
simulasi dari sistem yang telah disimulasikan. 

 
(a) (b)

Gambar 3.  Simulasi Data Transmitter dan Receiver Visible Light Communication (VLC) 
(b) Transmitter  (b) Receiver 

 
Pada Gambar 3 (a) terlihat bahwa sinyal yang dikirimkan berupa sinyal pulsa dimasukkan ke dalam 
rangkaian yang telah dirancang, sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan inputnya. 
Rangkaian tersebut merupakan rangkaian Transimpedance Amplifier (TIA) yang telah dimodifikasi 
agar menghasilkan keluaran sistem yang diinginkan. Pada Gambar 3 (b) menunjukan rangkaian 
transmitter dan receiver yang telah disimulasikan. Pada gambar tersebut sinyal pulsa dimasukan ke 
dalam transmitter dan kemudian akan diterima oleh receiver dan akhirnya terdapat keluaran sinyal 
yang sama dengan sinyal yang dikirimkan. Sinyal pulsa dikirimkan  melalui rangkaian 
Transimpedance Amplifier (TIA).  Alhasil, transmitter dan receiver dari Sistem Visible Light 
Communication (VLC) telah dirancang dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil keluaran dari sistem 
receiver yang memiliki frekuensi dan bentuk yang sama dengan sinyal input. Secara umum, dalam 
mengimplementasikan rangkaian data transmitter Sistem Visible LightCommunication (VLC) ini 
dibutuhkan 2 buah blok, yaitu Rangkaian Transimpedance Amplifier (TIA) dan rangkaian LED. 
Secara umum, rangkaian receiver terdiri atas rangkaian photosensor (dalam hal ini menggunakan 
photodioda), Rangkaian Penguat, dan Rangkaian Pembalik Phasa. 
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3. Hasil dan Pembahasan 
Kinerja diukur dari hasil keluaran sistem yang meliputi beberapa pengujian yaitu : 
3.1 Pengujian Sistem dengan jarak Transceiver  tetap 
 

Gambar 4. Blok Diagram Pengujian sistem VLC dengan sumber dari function generator 
 

 
Gambar 5. Sinyal Masukan (atas) dan Keluaran (bawah) sistem VLC 

 
Terlihat pada gambar tersebut sinyal keluaran sistem (bawah) memiliki bentuk yang sama dengan 
sinyal masukan (atas) walaupun mengalami pergeseran fasa sebesar 180 Derajat. Hal ini disebabkan 
oleh pengaruh dari kanal sistem transmisi yang digunakan. Walaupun demikian, sistem yang 
dirancang dan diimplementasikan telah bekerja dengan baik yang dibuktikan dengan frekuensi yang 
dari sinyal masukan sama seperti frekuensi dari sinyal keluaran dari sistem. Tegangan dari sinyal 
keluaranpun telah mengalami peningkatan hampir dua kali dari sinyal masukan, dengan penguatan 
sebesar 1,66 kalinya. Penguatan dari setiap sinyal berbeda – beda pada setiap pengukuran dan 
frekuensi dari sinyal yang dimasukan. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan dan kondisi 
pengukuran yang berubah setiap saat.   Pada pengujian ini function generator membangkitkan sinyal 
pulsa yang memiliki bit 1 dan 0 secara periodik dengan frekuensi dari 100 Hz sampai dengan 80000 
Hz. Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa sinyal dapat dilewatkan kepada sistem pada frekuensi 
400 sampai dengan 65000.  
 
3.2 Pengujian Sistem dengan jarak Transceiver  berubah – ubah 
Gambar 6 menunjukan blok pengujian kedua dari sistem yang telah dimplementasikan. Pengujian ini 
hampir sama dengan pengujian pertama namun dengan jarak yang berubah – ubah hingga sinyal tidak 
dapat diterima oleh Rx pada sistem yang telah diimplementasikan. Dari hasil pengujian didapatkan 
bahwa semakin jauh jarak antara sumber cahaya atau LED dengan rangkaian receiver terjadi 
pengurangan tegangan dengan nilai frekuensi yang tetap.Hal ini membuktikan bahwa semakin jauh 
jarak maka semakin kecil sinyal yang mampu diterima oleh receiver.Pada pengujian ini pula 
didapatkan sinyal informasi masih dapat diterima hingga mencapai jarak 6,4 meter, namun 
penerimaan yang baik hanya mencapai jarak sekitar 4 meter. Untuk jarak yang lebih dari 4,4 meter di 
perlukan rangkaian penguat pada penerima ataupun di antara pengirim dan penerima sehingga sinyal 
mampu dikirimkan dengan jarak yang lebih jauh. 
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Gambar 6. Blok Diagram Pengujian sistem VLC dengan sumber dari function generator dan jarak 

yang berubah ubah 
 

4. Kesimpulan  
Setelah melakukan perancangan dan implementasi sistem, maka terdapat beberapa hal yang dapat 
disimpulkan, yaitu : 
1. Sistem telah berhasil diimplementasikan dengan sinyal keluaran dari sistem memiliki penguatan 

lebih dari 1 kali. 
2. Sinyal keluaran sistem mengalami pergeseran fasa sebesar 180 derajat dibandingkan dengan sinyal 

masukan. 
3. Frekuensi yang dapat dilewatkan oleh sistem berada pada range 400 Hz sampai dengan 65000 Hz. 
4. Frekuensi yang baik untuk dilewatkan oleh sistem bernilai 1000 Hz atau 1 kHz. 
5. Jarak dan sudut mempengaruhi sinyal keluaran yang dihasilkan oleh sistem. 
6. Sinyal masih dapat kirimkan sampai dengan jarak 6,4 meter, dimana penerimaan terbaik berada di 

bawah 4,4 cm. 
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Abstrak 
 
Fokus penelitian ini adalah implementasi prototipe sistem monitoring kesehatan penyandang tuna 
netra dan pasien usia lanjut dengan menggunakan aplikasi SMS. Data pengukuran tinggi badan dan 
identitas pasien dijadikan sebagai contoh data kesehatan yang dikirimkan pada suatu nomor telepon 
sebagai asumsi nomor telepon dokter yang dirujuk. Sistem ini ditujukan untuk memonitor kesehatan 
pasien secara jarak jauh dan rutin. Keseluruhan sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga 
dapat mudah dipergunakan secara mandiri oleh pasien yang telah terdaftar dalam sistem database. 
Setiap pasien menggunakan RFID (Radio Frequency IDentification) yang memiliki kode yang 
bersifat unik sebagai alat identifikasi pengguna dan alat untuk mengaktifkan sistem.Dengan 
mengembangkan sistem ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pasien untuk mengetahui 
kondisi fisik secara rutin guna meningkatkan kualitas kesehatan, baik untuk tujuan menjaga 
kesehatan ataupun kegiatan terapi. Sistem ini pun dapat dikembangkan dengan menambahkan 
beberapa alat ukur medis lain dan aplikasi pelayanan medis lain guna meningkatkan kualitas 
diagnosa kesehatan pasien. 
 
Kata-kata kunci : RFID,sistem monitoring, SMS (Short Message Services), tinggi badan, tuna netra 
 
 
1.  Pendahuluan 
Pengukuran kondisi fisik tubuh manusia secara rutin diperlukan untuk memonitor kondisi kesehatan. 
Hal ini dimaksudkan agar kondisi tubuh selalu dapat terkontrol sehingga dapat ditangani secara dini 
oleh dokter ketika memiliki suatu gejala gangguan kesehatan.  Selain mendatangi dokter secara rutin, 
pengontrolan kesehatan juga dapat dilakukan secara mandriri. Hal ini telah dapat dimungkinkan 
dengan tersedianya beberapa alat ukur kesehatan yang dijual secara portabel dengan dilengkapi 
petunjuk penggunaan dan indikator hasil pengukuran yang mudah untuk difahami. Di samping itu, 
dengan adanya teknologi telekomunikasi dan internet, maka setiap orang dapat menjadi lebih cerdas 
untuk mencari informasi mengenai metoda pencegahan atau pengobatan. 
 
Beberapa contoh peralatan medis portabel yang telah tersedia di pasaran antara lain alat pengukur 
suhu tubuh (termometer), alat pengukur berat badan, alat pengukur tekanan darah dan alat pengukur 
tinggi badan. Peralatan tersebut bersifat analog maupun digital ataupun yang bersifat manual maupun 
otomatis (elektronik), sehingga siapapun tanpa batas usia sekalipun dapat mengetahui kondisi fisik 
tubuhnya secara mudah, rutin dan mandiri. Dari hasil pengukuran ini, pengguna (pasien) secara 
mandiri dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya dengan membandingkan dengan literatur yang 
mencantumkan kondisi tubuh normal untuk beberapa parameter kondisi fisik di atas.  
 
Akan tetapi sangat disayangkan bahwa secara umum peralatan yang diproduksi secara masal dan 
tersedia di pasaran saat ini menggunakan tampilan (display) dalam bentuk tulisan untuk menampilkan 
hasil pengukurannya. Peralatan-peralatan medis seperti ini, tentu saja sulit digunakan secara mandiri 
oleh para penyandang tuna netra yang memiliki keterbatasan penglihatan. Selain itu, perlatan medis 
ini tidak memiliki suatu sistem komunikasi secara langsung atau secara otomatis dengan tenaga medis 
untuk memonitor dan melakukan tindakan secara cepat jika terdapat indikasi ketidak normalan untuk 
beberapa parameter kesehatan. Selain menyulitkan bagi para penyandang tuna netra, penggunaan 
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peralatan portabel kesehatan yang ada sekarang ini akan menyulitkan juga bagi pasien berusia lanjut 
yang relatif sulit untuk memeriksakan kesehatannya secara langsung ke dokter. Hal ini dikarenakan 
terdapat minimal satu prosedur tambahan yang harus dilakukan pasien setelah melakukan pengukuran 
yaitu melaporkan secara hasil pengukuran kepada dokter.  
 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka dianggap perlu dilakukan penelitian untuk merancang dan 
mengimplementasikan suatu sistem monitoring  kesehatan bagi penderita tuna netra dan pasien usia 
lanjut. Sistem monitoring kesehatan merupakan sistem peralatan kesehatan yang dapat mengirimkan 
data hasil pengukuran kepada seorang dokter yang telah dirujuk melalui fasilitas SMS (short message 
service). Meskipun pada penelitian tahap awal ini baru diimplementasikan berupa protipe sistem, 
tetapi diharapkan pada akhir penelitian ini diperoleh suatu integrasi sistem monitoring kesehatan yang 
disebut sebagai medical station [2]. Keberadaan sistem seperti ini ditujukan untuk membantu para 
tuna netra dan pasien usia lanjut guna mengetahui dan memonitor kondisi fisik tubuhnya secara 
mandiri, rutin dan otomatis, sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan khususnya 
penyandang tuna netra dan pasien usia lanjut. 
 
Jadi pada penelitian ini akan difokuskan untuk merealisasikan sistem komunikasi berbasis SMS guna 
mengirimkan data pengukuran tinggi badan seorang pasien ke seorang dokter sebagai usaha untuk 
memonitor secara rutin kondisi kesehatan pasien. Keberhasilan sistem ini sebagai langkah awal proses 
monitoring kesehatan dan dapat dikembangkan untuk mengirimkan sejumlah parameter kesehatan lain 
guna melengkapi prosedur diagnosa pasien.  
 
 
2.  Metodologi Implementasi Sistem 
2.1. Diagram Blok Sistem 
Perancangan dan implementasi prototipe sistem monitoring kesehatan untuk penyandang tuna netra 
dan pasien usia lanjut mencakup alat identifikasi berupa teknologi RFID, alat medis pengukur tinggi 
badan digital, sistem pengolah data berbasis sistem mikroprosessor, dua buah tombol kontrol, 
keluaran sistem berupa visual dan teks serta sistem komunikasi untuk pengiriman data kesehatan 
melalui aplikasi SMS. Diagram blok prototipe sistem monitoring kesehatan ini ditunjukkan pada 
Gambar 1. 
 

Alat ukur
Tinggi Badan Modul Pengolah

Data berbasis sistem
Mikroprosessor

Perangkat lunak

S

R

Tombol Start

Tombol Repeat

Pembaca RFID

Tag RFID

Database Pasien

Modul Sistem
Komunikasi (GSM)

Tampilan LCD

Dokter yang
ditunjuk
(remote)

 
Gambar 1. Prototipe sistem monitoring kesehatan melalui aplikasi SMS dengan input data kesehatan 

berupa tinggi badan pasien 
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Sistem ini diaktifkan oleh pengguna (pasien) tertentu yang diidentifikasi melalui sistem RFID. Setelah 
pasien tervalidasi pada database, maka pasien menekan tombol Start (S) untuk mengukur tinggi 
badan. Hasil pengukuran akan diolah oleh modul pengolah data hingga menjadi data tinggi badan 
pasien. Nilai tinggi badan ini akan ditampilkan ditampilkan berupa visual (melalui LCD) dan teks 
untuk dikirimkan melalui SMS secara otomatis ke dokter yang ditunjuk. Pengukuran dan pengiriman 
data tinggi badan ini dapat diulang oleh pasien dengan menekan tombol Repeat (R). 
 
2.2. Metoda Perancangan dan Realisasi Sistem 
Prototipe sistem monitoring ini dirancang dalam sistem modul guna memudahkan pengembangan dan 
pemeliharaan (trouble shooting) sistem. Sistem ini terdiri dari perancangan perangkat keras dan 
perangkat lunak. Perangkat keras sistem ini yaitu modul pembaca RFID, modul tombol kontrol, modul 
pengukur tinggi badan digital, modul tampilan LCD, modul sistem komunikasi dan modul pengolah 
data berbasis sistem mikroprosessor untuk pengiriman data kesehatan melalui aplikasi SMS. Diagram 
blok skematik prototipe sistem monitoring kesehatan berbasis SMS ditunjukkan pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Diagram blok skematik prototipe sistem monitoring kesehatan melalui aplikasi SMS  

dengan input data tinggi badan pasien [3] 
 
Modul RFID yang terdiri dari Tag RFID dan pembaca RFID dipergunakan sebagai ala identifikasi 
pasien. Tag RFID yang dipergunakan pada sistem ini bekerja pada frekuensi 125 kHz dan pembaca 
RFID menggunakan tipe RDM6300. Tag RFID akan dimiliki oleh setiap pasien sebagai alat 
identifikasi yang unik dan pembaca RFID berfungsi untuk mengenali (membaca) kode spesifik yang 
terdapat pada setiap Tag RFID. Data pada Tag RFID ini akan diproses lebih lanjut oleh modul 
pengolah data.  
 
Modul tombol kontrol dirancang dengan menggunakan dua buah push button (tombol). Tombol Start 
(S) difungsikan untuk memulai pengukuran dan pengiriman data tinggi badan setelah pasien 
dinyatakan tervalidasi oleh sistem melalui identifikasi identitas pada RFID. Tombol Repeat (R) 
difungsikan untuk mengulangi pengukuran dan pengiriman data tinggi badan. Kedua tombol ini akan 
menghasilkan logika digital ‘0’ ke modul pengolah data.  
 
Modul input lain sistem ini adalah sensor ultrasonik tipe HC-SR04 yang digunakan sebagai komponen 
utama untuk melakukan pengukuran tinggi badan pasien. Pada metoda pengukuran tinggi badan ini, 
sensor tersebut telah dilengkapi dengan rangkaian pengendali untuk mengendalikan sistem kerja 
sensor ultrasonik sehingga berfungsi sebagai transmitter dan receiver.   
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Spesifikasi sistem pengukur tinggi badan ini dirancang untuk dapat mengukur tinggi badan hingga 
300 cm secara digital dengan ketelitian 1 cm.  Cara kerja sistem ini menggunakan prinsip pengukuran 
time of flight yaitu mengukur waktu tempuh antara sinyal kirim dari rangkaian transmitter dan sinyal 
terima di rangkaian receiver.  Waktu yang terukur ini kemudian diolah pada modul pengolah data 
berbasis sistem mikroprosessor dengan mengalikan konstanta kecepatan sinyal ultrasonik (344 m/s) 
dengan setengah waktu tempuh total sinyal maka dapat diperoleh jarak tempuh sinyal sebagai 
representasi dari jarak sensor terhadap objek. Tinggi objek merupakan selisih dari tinggi statis sensor 
terhadap tanah (H) dengan jarak sensor terhadap objek (S). 
 
Keseluruhan modul input ini dihubungkan ke modul pengolah data berupa Arduino Mega 2560. 
Modul ini dipergunakan untuk pengolahan data yang meliputi validasi data RFID, penghitungan jarak 
tempuh gelombang ultrasonik, penghitungan tinggi badan dan pengkonversian data sehingga dapat 
ditampilkan berupa visual (melalui LCD) dan teks serta komunikasi data dengan modul komunikasi 
untuk mengirimkan data pengukuran melalui aplikasi SMS secara otomatis. Selain data tinggi badan, 
identitas pasien juga turut dikirimkan melalui SMS kepada dokter yang telah ditunjuk. Sementara ini, 
diasumsikan dokter telah mengetahui tempat tinggal dari setiap pasien untuk melakukan kunjungan 
pasien jika diperlukan. 
 
Modul output yang digunakan pada sistem ini adalah modul LCD 16x2 untuk menampilkan secara 
visual hasil pengolahan data dan modul sistem komunikasi berupa modem GSM untuk mengirimkan 
data hasil pengukuran tinggi badan dengan aplikasi SMS. Pada penelitian ini, jaringan komunikasi 
yang digunakan masih dibatasi pada jaringan komunikasi GSM.  
 
Perangkat lunak atau software yang direalisasikan pada sistem ini meliputi database pasien dan 
program instruksi untuk modul pengolah data. Database pasien ini akan menyimpan data pasien 
(identitas) yang dapat menggunakan sistem monitoring kesehatan ini. Sistem database pada prototipe 
sistem monitoring ini belum mencakup penyimpanan riwayat kesehatan pasien secara otomatis., 
sehingga data pasien dari SMS yang dokter terima harus diinputkan secara manual ke dalam suatu 
sistem penyimpanan data. Perangkat lunak pada modul pengolah data direalisasikan menggunakan 
bahasa pemograman C.   
 
Prosedur kerja program sistem monitoring ini dimulai dengan melakukan inisialisasi fungsi-fungsi 
yang terdapat pada modul pengolah data antara lain:  
• inisialisasi fungi header komunikasi serial, LCD dan ultrasonik 
• inisialisasi pin komunikasi serial (RFID dan modul komunikasi), LCD, dan sensor ultrasonik.  
• Inisialisasi baud rate komunikasi serial RFID (9600) dan modul komunikasi Wavecom 

(115200) 
 

Kemudian nomor telpon genggam dokter yang telah ditunjuk, beberapa kode Tag RFID dan identitas 
pasien yang telah terdaftar dimasukkan di dalam program database. Setelah itu, program menunggu 
proses pembacaan data Tag RFID jika terdapat pasien yang akan menggunakan sistem ini. Jika kode 
Tag RFID sesuai dengan format pembaca RFID maka data dapat dikenali dan kemudian disimpan ke 
dalam memori mikrokontroller. 
 
Selanjutnya program akan membandingkan kode RFID yang baru dibaca tersebut dengan kode RFID 
yang sudah terdaftar. Jika kode baru bersesuaian dengan kode tersimpan maka kode tersebut akan 
digantikan dengan identitas pasien. Jika identitas pasien telah tersimpan, program akan menunggu 
instruksi berupa penekanan tombol Start (S) ditekan oleh pasien. Jika tombol ini ditekan, maka proses 
pengukuran tinggi badan dilakukan. Setelah prosedur ini selesai, maka data tinggi badan pasien dan 
identitas pasien dikirimkan bersama-sama dalam satu buah pesan singkat (SMS) ke dokter yang telah 
ditunjuk. Setelah pengiriman data selesai dilakukan maka program akan memberikan delay waktu 
untuk menunggu penekanan tombol Repeat (R) guna mengulangi pengukuran tinggi badan pasien 
yang sama. Jika waktu delay ini terlampaui, maka program akan memulai kembali pada proses 
pembacaan RFID yang baru. 
 



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TSKPS | 11 

2.3. Metoda Pengujian Sistem 
Sebagai tahap awal pengujian sistem secara laboratorium, setiap modul diuji fungsi kerjanya ketika 
digabungkan dengan modul pengolah data. Setelah pengujian per modul selesai dilakukan, tahap 
berikutnya dilanjutkan dengan tahap pengujian keseluruhan sistem. Pengujian keseluruhan sistem ini 
akan menggabungkan program setiap modul menjadi satu kesatuan. Proses pengujian ini dilakukan 
dengan memfungsikan semua modul untuk mengukur suatu jarak tertentu. Pengukuran dimulai 
dengan validasi dan aktifasi sistem dengan Tag RFID dan selanjutnya modul sensor ultrasonik akan 
memulai pengukuran suatu jarak. Data dari Tag RFID dan hasil pengukuran jarak akan ditampilkan 
pada LCD dan dikirimkan datanya melalui SMS ke nomor yang telah ditentukan. 
 
 
3.  Hasil dan Pembahasan 
3.1. Hasil Pengujian Sistem 
Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa sistem ini diuji dalam dua tahap yaitu pengujian 
untuk setiap modul dan pengujian sistem secara keseluruhan. Untuk pengujian tahap pertama, setiap 
modul dihubungkan dengan modul pengolah data dan dibuat masing-masing programnya. Setelah 
berhasil diuji pada tahap modul, maka program dan seluruh modul digabungkan untuk diuji secara 
keseluruhan sistem. Beberapa hasil pengujian adalah sebagai berikut: 
a.  Modul pembaca RFID RDM6300 telah berhasil diimplementasikan dan telah dapat membaca 

setiap Tag RFID yang memiliki frekuensi kerja 125 kHz. Dari hasil implementasi modul RFID 
ini, pembaca RFID masih dapat membaca data RFID dengan kondisi dibatasi oleh material 
plastik (casing) [1]. Pembaca RFID ini membaca data dari setiap Tag RFID berupa 12 digit angka 
desimal ditambah dengan angka 2 diawal data dan angka 3 di akhir data. Contoh data Tag RFID 
tersebut adalah sebagai berikut: 
- Tag RFID 1 (Nama Pasien-1) : 2,52,68,48,48,68,53,56,55,51,55,50,56,3 
- Tag RFID 2 (Nama Pasien-2) : 2,54,70,48,48,56,54,53,52,57,48,50,68,3 
Pada pengujian ini hanya diambil dua buah kode Tag RFID sebagai data pasien yang terdaftar 
dalam sistem dan dapat melakukan pengukuran. Dari data Tag RFID tersebut, dapat dilihat bahwa 
setiap Tag memiliki kode yang berbeda (unik). Sifat ini yang menjadikan RFID dapat dijadikan 
sebagai alat identifikasi pasien. 

b. Kedua rangkaian push button (Start dan Repeat) pada modul tombol kontrol menunjukkan level 
tegangan yang diinginkan yaitu ketika saklar tidak ditekan maka akan menghasilkan tegangan ± 5 
volt (logika ‘1’) dan ketika saklar ditekan maka menghasilkan tegangan ≈ 0 volt (logika ‘0’).  

c. Modul sensor ultrasonik juga telah diuji untuk mengukur jarak suatu benda datar dengan 
membandingkannya dengan alat ukur biasa untuk melihat ketelitiannya. Perubahan jarak terkecil 
yang dapat diukur oleh sensor ini yaitu 1cm dengan nilai error rata-rata adalah 0,82 cm. Dari hasil 
pengujian juga menunjukkan bahwa sensor ultrasonik relatif sulit menampilkan hasil yang tepat 
ketika mengukur benda dengan permukaan yang tidak datar. Hasil ini akan menjadi bahan untuk 
penelitian selanjutnya. Sebagai solusi alternatif, pada pengukuran tinggi badan akan digunakan 
bidang datar di atas kepala (semacam topi toga) guna menghindari kesalahan pengukuran. 

d. Hasil pengukuran jarak telah dapat ditampilkan secara visual pada modul LCD. Dengan adanya 
modul ini, maka dapat mempermudah untuk menguji ketelitian hasil pengukuran jarak. Selain itu, 
dengan membuat program khusus untuk membaca Tag RFID, maka kode angka yang tersimpan 
pada Tag tersebut dapat ditampilkan pada modul LCD.  Kode Tag yang muncul di LCD dapat 
dicatat untuk dimasukkan pada sistem database pasien. Hal ini merupakan salah satu cara untuk 
mengetahui kode angka yang tersimpan pada setiap Tag RFID.  

e. Modul sistem komunikasi GSM pun telah dapat menerima data dari pengolaha data dan 
mengirimkan data tersebut ke nomor telepon tujuan yang telah ditetapkan pada program melalui 
aplikasi SMS. Nomor tujuan ini diasumsikan sebagai nomor telepon dokter yang ditunjuk. 
Sampai saat ini belum ada fasilitas pengecekan jumlah kredit pulsa yang tersisa pada kartu 
telepon. 

f. Modul pengolah data pada sistem ini masih menggunakan sistem pengolah data yang bersifat 
‘instant’. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan dua buah komunikasi serial. Untuk penelitian 
tahap selanjutnya, modul ini akan digantikan dengan yang lebih efisien guna meminimalkan biaya 
implementasi sistem.  
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g. Perangkat lunak yang telah diimplementasi sampai saat ini hampir semua telah direalisasikan 
yaitu dari mulai identifikasi Tag RFID hingga pengiriman data ke suatu nomor tertentu melalui 
SMS.  

 
Setelah dilakukan pengujian untuk setiap modul, tahap berikutnya dilanjutkan dengan 
menggabungkan seluruh sistem. Dari hasil pengujian keseluruhan sistem diperoleh hasil bahwa sistem 
telah dapat memvalidasi Tag RFID yang telah terdaftar dengan yang tidak terdaftar. Kemudian sistem 
juga telah dapat melakukan pengukuran suatu jarak dan mengirimkan hasil pengukuran tersebut 
dengan data identitas Tag RFID ke nomor telepon tujuan. 
 
3.2. Analisis 
Dari hasil implementasi dan pengujian sistem, diperoleh bahwa sistem telah dapat menjalankan fungsi 
utamanya yaitu memvalidasi Tag RFID, mengukur jarak dan mengirimkan data melalui SMS. Hasil 
ini menunjukkan bahwa sistem berpotensi besar untuk dapat diaplikasikan untuk membantu 
memonitor kesehatan penderita tuna netra dan pasien usia lanjut secara jarak jauh. Sistem ini memang 
belum dinyatakan selesai secara utuh, karena keseluruhan sistem harus dikemas dan dipasang pada 
alat uji tinggi badan. Setelah sistem ini terpasang, maka ketelitian dan akurasi sistem dapat diteliti 
lebih lanjut. Penelitian akan mencakup masalah kualitas dan kemampuan sensor ultrasonik yang 
digunakan hingga mencoba sensor jenis lain untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat. 
Selain itu, perlu dikembangkan dari masalah akurasi pengukuran hingga dapat mengukur dengan 
ketelitian lebih kecil dari 1 cm. 
 
Jika telah diperoleh sensor yang baik, maka sistem ini dapat dikembangkan dengan menambah 
beberapa fitur pada sistem monitoring kesehatan ini yaitu: 
- Pengecekan jumlah kredit pulsa yang tersisa 
- Modifikasi modul pengolah data 
- Optimalisasi fungsi komunikasi serial 
- Penambahan alat ukur seperti pengukuran tekanan darah, pengukuran berat badan, pengukuran 

suhu badan, pengukuran saturasi oksigen dalam darah dan lain sebagainya. 
Selain itu, pengujian pada pasien sebenarnya akan menjadi keharusan untuk dilakukan. Dikarenakan 
pasien penyandang tuna netra dan usia lanjut memerlukan spesifikasi peralatan yang khusus. 
Diantaranya pemilihan dan penempatan jenis tombol serta pemberian instruksi yang  lebih detail. Hal 
ini ditujukan untuk mempermudah pemakaian seluruh peralatan agar dapat digunakan secara mandiri. 
 
Dengan kehadiran sistem ini, maka pelayanan kesehatan dapat lebih merata dan lebih ditingkatkan. 
Hal ini melihat kondisi jumlah dan penyebaran dokter serta pelayanan kesehatan di Indonesia yang 
belum merata, terutama bagi penderita tuna netra dan pasien usia lanjut. 
 
 
4.  Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan dapat diambil dari proses realisasi dan pengujian sistem, yaitu : 
Dari hasil perancangan dan implementasi sistem diperoleh bahwa: 
1. Sistem telah dapat berfungsi untuk mengukur jarak dan mengirimkan data pengukuran serta data 

pada Tag RFID ke nomor telepon yang ditetapkan melalui fasilitas SMS guna memonitor suatu 
parameter kesehatan. 

2. Dengan adanya penghalang berupa lapisan casing plastik, pembaca RFID masih dapat membaca 
Tag RFID.  

3. Modul sensor ultrasonik telah dapat mengukur jarak dengan perubahan sebesar 1 cm dengan nilai 
error rata-rata 0,82 cm.  
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Abstract 
Genting raw materials cutting machine is cutting processing tool with the 
mechanical system work. Working system for each element of machine motion in this 
study using a pneumatic control based mover. One important aspect of the method 
and manufacturing series systems through the use of automation technology is a 
programmable logic control (PLC) as the control system. One of the main problems 
in this research activity is the use of automation technology which can produce 
products quickly, accurately and efficiently. However, before doing it all, need to 
understand the operational characteristics of the machine it self, so in the design, 
manufacture and operation will be easier and get the results as expected. Through 
this study, the authors tried methods of improvements to the system control 
processing equipment raw materials, PLC is used as an interface to drive the motion 
of elements in Pneumatic pump for each motion element. This study focused on the 
design and construction of the driving element processing tool. The control system of 
cutting genting raw material is used  SR3B101FU PLC (AC 220V) with a pneumatic 
drive system on the cutting element and pushing motion. The research methodology 
used in this study is divided into 3 parts, first control system design such as 
electricity, wiring and PLC programming, second are construction system design 
such as mechaninal contruction of cutting process and third analysis of control 
system such as pneumatic cylinder pressures and forces acting genting to determine 
capability of machine raw materials cutting and pushing process. Forces acting on 
the double acting cylinder is equal to 1252.86 N its mean cutting machines and 
encouragement to work at maximum mass of 127.71 kg , while the mass of critical 
raw materials amounted to only 0.149 kg so that the machine has the capability to 
perform the cutting of raw materials and promoting material cutting results. 
 
Keyword : PLC, Pneumatik, Genting. 
 
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi manufaktur tidak terlepas dari adanya tuntutan-tuntutan, yaitu : 
Menghasilkan produk dalam waktu singkat dengan biaya rendah dan berkualitas, dapat mengubah 
variasi produk dan Sumber daya manusia (SDM). Agar memenuhi tuntutan tersebut, dalam 
menghasilkan suatu produk dibutuhkan seorang operator yang mempunyai skill tinggi dengan 
kompleksitas perlengakapannya (Dony Susandi, 2004). Mesin pemotongan bahan baku genting 
merupakan alat pemrosesan pemotongan bahan baku genting dengan sistem kerja mekanik. Sistem 
kerja untuk setiap elemen gerak mesin dalam penelitian ini menggunakan kendali penggerak berbasis 
pneumatik, dimana udara yang sudah dimampatkan (pneumatik) tersebut kemudian akan di 
distribusikan ke setiap elemen gerak fungsi pemotongan dan pendorongan bahan baku hasil 
pemotongan.  
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Kontruksi mekanik dan elektronik dibuat berdasarkan desain sistem yang berfungsi untuk melakukan 
pemotongan dan pendorongan bahan baku genting. Proses pemotongan dilakukan secara konvensional 
yang dilakukan oleh seorang operator pemotongan dan pemindahan bahan baku hasil pemotongan ke 
alat penanganan material. Operator secara terus menerus melakukan proses pemotongan setelah bahan 
baku mengalami proses penggilingan.  
 
Salah satu metode dan aspek penting dalam rangkaian sistem manufaktur melaluipemanfaatan 
teknologi otomasi adalah Programmable logic control (PLC) sebagai sistem kendali. PLC adalah 
sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang dijumpai pada sistem 
kontrol proses Konvensional. PLC bekerja dengan cara mengamati masukan (melalui sensor-sensor 
terkait). Selanjutnya melakukan proses dan tindakan sesuai yang dibutuhkan, berupa menghidupkan 
atau mematikan keluaran (logik 0 atau 1, hidup atau mati). Dengan kata lain, PLC menentukan aksi 
apa yang harus dilakukan pada instrument keluaran berkaitan dengan status suatu ukuran atau besaran 
yang diamati (William Bolton, 2003).  
 
Terdapat empat komponen penting dalam kontruksi alat pemrosesan yaitu sensor, actuator, analyzer 
dan drives. Penelitian ini difokuskan pada perancangan elemen penggerak dan konstruksi alat 
pemrosesan pemotongan bahan baku genting. Sistem kendali pemotongan bahan baku menggunakan 
PLC SR3B101FU (AC 220V) dengan sistem penggerak pneumatik pada elemen gerak pemotongan 
dan pendorongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model dari elemen kerja proses 
pemotongan dan pendorongan bahan baku terotomasi menggunakan PLC dan pneumatik sebagai 
penggerak mesin pemrosesan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak pada 
peningkatan produktivitas proses pemotongan bahan baku genting yang berbasis teknologi otomasi. 
 
 
2. Metode Penelitian 
 

 
Gambar 1. Langkah Pemecahan Masalah 

 
Perancangan Sistem Kontrol, proses pembuatan genteng diawali dengan pengolahan bahan mentah 
berupa tanah. Pengambilan tanah sebagai bahan baku genteng harus berdasarkan kelestarian 
lingkungan. Pengambilan tanah dilakukan dengan cara menyingkirkan lapisan bunga tanah dan tanah 
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yang diambil adalah tanah dibagian bawah bunga tanah yang kurang lebih kedalamannya 25 cm dari 
permukaan tanah.  
 
Dibutuhkan data empiris bahan baku genting sebagai penunjang dalam perencanaan mesin 
pemotongan bahan baku genting yaitu  mengenai data sifat fisik bahan baku secara umum sehingga 
dapat memberikan gambaran untuk menentukan gaya penekanan kecepatan piston pemotongan 
berbasis pneumatik. 

Tabel 1. Dimensi Bahan Baku 

 
2.1 Perancangan Sistem Kontrol 
Perancangan sistem kontrol terbagi menjadi 3 bagian yaitu electricity, wiring dan programming. PLC 
yang digunakan adalah PLC Zelio Logic Smart Relay tipe SR3B101FU. Programming pada PLC 
adalah menentukan masukan dan keluaran yang di proses oleh PLC Zelio Smart Relay (Dedi, 2011) 
sehingga menghasilkan gerak pada elemen pemotongan dan pendorongan bahan baku genting. 

 
Gambar 2. Diagram Blok PLC 

 
Untuk kelistrikan, kerja mesin menggunakan alternating current (AC 220V), rangkaian daya pada 
elemen kerja pemotongan dan pendorongan bahan baku genting menggunakan rangkaian daya saklar 
balik.  Apabila K2 ditekan, selain sakelar K1 dihubungkan, kontak K1:2 akan membuka. Lingkaran 
arus selenoid K2 akan terhalang dan begitupun sebaliknya (lihat Gambar 3).  

 
Gambar 3. Rangkaian Daya Saklar Balik 
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Silinder yang digunakan dalam sistem pneumatik pada penelitian ini menggunakan silinder gerak 2 
langkah silinder (lihat Gambar 4). 

 
Gambar 4. Gerak 2 Langkah Silinder 

 
Langkah berikutnya adalah penyusunan wiring (gambar 5) untuk PLC, setiap masukan dalam PLC 
digunakan sebagai kendali yang dibutuhkan oleh setiap elemen kerja mesin yaitu pemotongan dengan 
silinder gerak 2 langkah sebanyak 2 masukan dan elemen kerja mesin pendorongan dengan silinder 
gerak 2 langkah sebanyak 2 masukan sehingga terdapat minimal kebutuhan 4 masukan bagi PLC 
ditambah dengan 1 masukan main power dan 1 circuit braker. 
 

 
Gambar 5. PLC Wiring 

 

 
Gambar 6. Hasil Wiring 
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Rangkaian kontrol gerak 2 silinder untuk pemotongan dan pendorongan bahan baku dapat dilihat pada 
Gambar 7. 

 
Gambar 7. Rangkaian Kontrol Gerak 2 Silinder 

 
2.2 Perancangan Kontruksi Mesin 
Prinsip kerja dari kontruksi pemotongan adalah memotong kebawah pada saat bahan baku sudah 
dalam ukuran yang diinginkan, akan kembali ke posisi semula sesudah proses pemotongan dilakukan. 
Alat kontrolnya berupa limit switch. Prinsip kerja dari kontruksi pendorongan adalah mendorong 
kedepan pada saat bahan baku sudah dalam ukuran yang diinginkan, akan kembali ke posisi semula 
sesudah proses pendorongan dilakukan. Alat kontrolnya berupa limit switch. 
Prinsip kerja dari kontruksi mesin pemotong bahan baku ialah pada saat bahan baku keluar dari mesin 
penggiling, langkah pertama bahan baku dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan yaitu 
45 cm, kemudian tahap selanjutnya bahan baku akan melewati lintasan menuju ke tempat 
pendorongan, sehingga bahan baku yang sudah terpotong yang panjangnya 45 cm lalu didorong sesuai 
yang diinginkan yaitu 15 cm per bahan baku. 
 

 
Gambar 8. Kontruksi Mesin Pemotong Bahan Baku Genteng 

 
 

2.3 Analisa Sistem Kontrol 
Parameter yang digunakan dalam mengukur kapabilitas adalah tekanan piston dan gaya piston pada 
saat melakukan kerja proses pemotongan dan pendorongan (Andrew, 2003).  
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a. Luas Penampang Piston 
A =  π d2(1) 

b. Tekanan Piston 
P =  =  = . (2) 
dimana : 

1 kg/cm2 = 98,07 kPa 
1 kpa = 1000 mpa 

Gaya Piston (F) 
F = A. P(3) 

c. Gaya Double acting 
Fd = p π (

.
) (4) 

 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Pemanfaatan pneumatik pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknologi yang berkembang saat ini 
dengan penggunaanya yang lebih mudah dan aman serta dengan biaya yang relatif tidak besar. Faktor-
faktor yang dibutuhkan pada proses perancangan adalah kapabilitas mesin pemotong dan penorong 
yang dirancang dalam melakukan proses pemotongan dan pendorongan bahan baku genting (Lihat 
gambar 8).  
 
Massa bahan organik dan anorganik diperhitungkan sebagai massa padatan tanah dalam penentuan 
berat jenis partikel tanah. Berat jenis partikel mempunyai satuan Mg m-3 atau g cm-3. Penentuan berat 
jenis partikel penting apabila diperlukan ketelitian pendugaan ruang pori total. Berat jenis partikel 
berhubungan langsung dengan berat volume tanah, volume udara tanah, serta kecepatan sedimentasi 
partikel di dalam zat cair. Penentuan tekstur tanah dengan metode sedimentasi, perhitungan-
perhitungan perpindahan partikel oleh angin dan air memerlukan data berat jenis partikel. Untuk tanah 
mineral, ρs sering diasumsikan sekitar 2,65 g cm-3 (Hillel, 1982). 
 
a. Volume bahan baku genting 

Volume bahan baku genting = 15 cm x 15 cm x 0,25 cm = 56,25 cm3 

m = ρ . v(5) 
= 2,65 g cm-3 x 56,25 cm3 
= 149 gram 

=   = 0,149 kg 
 
b. Tekanan Piston 

 
Gambar 9. Luas Penampang Piston 

 
Tabel 2. Data Spesifikasi Cylinder Pneumatik Double Acting SMC-CDM2B20-100 

DOUBLE ACTING
Tekanan Maximum 1,0 mPa
Tipe SMC-CDM2B20-100
Diameter Batang 2,2 cm
Panjang 15 cm
Panjang Langkah 15 cm
Berat 0,1 kg
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Berdasarkan rumus 2, diperoleh tekanan yang bekerja atau yang dihasilkan oleh piston adalah sebesar 
380 N/m dan dengan menggunakan rumus 3 maka besarnya gaya piston adalah 1,46 N.  

 
c. Double acting piston 
Diperoleh Luas Penampang piston berdasarkan rumus 1 dengan diameter batang 2,2 cm adalah 3,7994 
cm.Silinder double acting memiliki dua saluran input dan setiap inputnya berfungsi sebagai 
pengendali dari piston, baik pada saat maju maupun pada saat mundur. Pada saat piston maju input 
pertama yang berfungsi dan pada saat mundur input kedua yang berfungsi. 
 

 
Gambar 10. Saluran Silinder double acting 

 
Dengan menggunakan rumus 4, diperoleh gayayang bekerja pada silinder double acting adalah 
sebesar 1252,86 N. 
 
 
4. Kesimpulan 
Pekerjaan proses pemotongan dan pemindahan bahan baku genting ke bagian pencetakan merupakan 
proses yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat beban kerja yang berlebihan. Dengan teknologi 
otomasi, proses pemotongan dapat menghindarkan operator/tenaga produksi terhindar dari kecelakaan 
langsung saat terjadi kecelakaan karena operator/tenaga produksi tidak secara langsung melakukan 
pemotongan bahan baku pada kondisi yang tidak nyaman saat berkerja. Gaya yang bekerja pada 
silinder double acting yaitu sebesar 1252,86 N artinya mesin pemotongan dan pendorongan dapat 
bekerja pada massa maksimal 127,71 kg, sedangkan massa bahan baku genting hanya sebesar 0,149 
kg sehingga mesin memiliki kapabilitas untuk melakukan pemotongan bahan baku dan pendorongan 
bahan baku hasil pemotongan. 
 
Satuan : 
m massa [kg] 
Ptekananpiston[Pa] 
A luas penampang [cm] 
Fgaya piston[N] 
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Robot pengantar merupakan mobile robot yang berfungsi untuk mengantarkan sesuatu ke suatu 
lokasi. Teknik kendali mobile robot untuk mengarahkan gerak robot ke suatu lokasi, sangat beragam. 
Mulai dengan teknik manual (oleh operator menggunakan remote control), hingga otomatis (misalkan 
menggunakan GPS). Pada penelitian ini, mencoba menerapkan Machine Vision dalam mengarahkan 
gerak robot ke lokasi yang dituju.Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem Machine 
Vision yang dapat mengenali bentuk atau warna tertentu, sebagai penentu arah gerak robot. 
Metodologi Penelitian ini adalah diawali dengan membangun sistem kamera (webcam) yang dapat 
bergerak memutar untuk mencari target, kemudian menentukan target melalui pemrosesan citra yang 
diperoleh webcam menggunakan LabVIEW. Setelah target dapat dikenali, maka dilakukan 
pemrograman terhadap Arduino untuk menggerakkan webcam  menggunakan LabVIEW yang 
dilengkapi Firmata. Perangkat utama yang digunakan pada penelitian ini adalah : laptop, kamera 
webcam Logitech HD C310, Arduino MEGA 2560, Motor Servo Tower Pro SG90, serta software 
LabVIEW. Teknik pengenalan bentuk yaitu menggunakan variasi threshold terhadap warna RGB dari 
target. Hasil dari penelitian ini, sistem machine vision telah dapat mengarahkan kamera ke target 
yang telah ditentukan, dengan pencahayaan yang hampir sama ketika proses pengenalan bentuk atau 
warna. Selain pengaruh pencahayaan, terdapat beberapa kali kegagalan memperoleh target yang 
diakibatkan oleh jarak yang terlalu jauh, sehingga bentuknya tidak dapat dikenali oleh kamera. 
Penelitian selanjutnya adalah mengukur rentang intensitas cahaya yang dapat digunakan mengenali 
target, serta memperbaiki teknik pengenalan target. 
 
Kata-kata kunci : motor servo, threshold warna RGB, intensitas cahaya 
 
 
1. Pendahuluan  
Latar belakang penelitian ini adalah telah dibangunnya konstruksi robot pengantar surat pada 
penelitian sebelumnya, seperti terlihat pada gambar 1. Robot ini dibuat untuk mengantarkan surat ke 
beberapa meja di dalam suatu ruang kantor, dengan kondisi lantai yang datar. Robot pengantar ini 
dapat dikendalikan secara wireless melalui jaringan wifi melalui perangkat komputer, serta kamera 
webcam untuk mengarahkan gerak robot. 
 
Pengembangan dari robot pengantar ini salah satunya adalah sistem kontrol yang dapat mengantarkan 
surat hingga ke depan pintu ruangan dengan memanfaatkan konsep machine vision. 
Penelitian terdahulu mengenai robot pengantar yang berupa robot yang bergerak secara otonom telah 
dilakukan oleh André S. P. H. Navarro, dari Departamento de Engenharia e Gestão, Técnico Lisboa, 
Universidade de Lisboa, Portugal, yaitu dibangunnya konsep Automation of Food Distribution 
Services in Beaches, yang menggunakan sistem GPS seperti yang terlihat pada gambar 2.  
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(a)(b)(c) 
Gambar 1 Robot Pengantar Surat yang akan diterapkan machine vision (a) Gambar Rancangan 

(b) Foto Perakitan (c) Foto konstruksi Robot Pengantar Surat 
 

 
 

Gambar 2 Konsep dan komponen mekatronik “Fesquinho” (Automation of Food Distribution 
Services in Beaches) [1] 

 
Sedangkan penelitian terdahulu mengenai machine vision diantaranya dilakukan oleh Pavithra G (PG 
student (VLSI Design and Embedded Systems), Dept of ECE, EPCET, Bangalore, Karnataka, India), 
dan Priyamvada Singh (Asst. professor, Dept of ECE, EPCET, Bangalore, Karnataka, India) mengenai 
“Tracking of Moving Object Employing Coordinate Difference Algorithm on sbRIO Chip”. Pada 
penelitian tersebut, machine vision yang digunakan berupa tracking terhadap objek yang bergerak, 
kemudian memusatkan hasil tracking objek pada posisi tengah frame terhadap tampilan/POV (Point 
Of View) dari kamera yang menangkap gambar kondisi lingkungan secara real-time (gambar 3). 
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Gambar 3 Algoritma dan pseudo-code, perbedaan koordinat [2] 

 
Motor listrik yang digunakan pada penelitan tersebut adalah motor stepper berikut motor driver, 
kamera Logitech C110 dengan resolusi 176 x 144 piksel. Diagram blok penelitian yang telah 
dilakukan tersebut serta perangkat keras yang digunakan seperti terlihat pada gambar 4.  
 

 
Gambar 4 Diagram blok koneksi perangkat keras [2] 

 
Algoritma pada penelitian ini merujuk pada Coordinate Difference Algorithm tersebut, namun motor 
listrik yang digunakan adalah jenis motor servo. Sehingga terdapat perbedaan bentuk sinyal yang 
diberikan. 
Penggunaan perangkat keras webcam serta perangkat lunak LabVIEW untuk tracking target telah 
dilakukan oleh M.Oğuzhan ÜN, Mustafa YAĞIMLI, Hayriye KORKMAZ pada penelitian “Labview 
Based Target Recognition And Tracking System”. Pada penelitian oleh M.Oğuzhan ÜN, dkk., 
digunakan ukuran frame/Point Of View 640 x 480 piksel. Pada LabVIEW diperkenalkan bentuk 
berupa gelas bening untuk dilakukan proses tracking, seperti terlihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5 Antarmuka pengenalan target dan tracking [3] 
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Penerapan machine vision pada mobile robot telah dilakukan oleh Ramírez-Cortés J.M., Gómez-Gil 
P., Martínez-Carballido J., dan López-Larios F. pada penelitiannya yang dipublikasikan dengan judul 
A LabVIEW-based Autonomous Vehicle Navigation System using Robot Vision and Fuzzy Control. 
Pada penelitian tersebut, digunakan kamera untuk mengarahkan gerak mobil mainan RC (Remote 
Control) kekiri atau kekanan berdasarkan visualisasi jalan, seperti terlihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6 Diagram Blok “autonomous vehicle navigation system” [4] 

 
Pada penelitian oleh Ramírez-Cortés J.M., dkk., kamera menangkap visualisasi dan diolah secara real-
time. Visualisasi kamera dimodifikasi dari berwarna menjadi gray-scale, kemudian diubah ke bentuk 
biner seperti terlihat pada gambar 7. Tampilan jalan dianalisis untuk memperoleh bentuk garis yang 
menjadi arah dari jalan tersebut. Informasi numerik terhadap posisi relatif garis jalan dengan referensi 
berupa titik tengah dari mobil mainan RC, dianalisis untuk kemudian menentukan arah kendaraan 

 
Gambar 7 Panel Kendali pada Front Panel LabVIEW “autonomous vehicle navigation system” 

(Ramírez-Cortés J.M., dkk, 2007) 
 
Program LabVIEW berbasis Arduino terkait tracking target dan memposisikan target ditengah layar, 
telah dikembangkan oleh James W., seperti terlihat pada gambar 8. Program ini juga yang digunakan 
dan dikembangkan pada penelitian ini. 
 

 
 

Gambar 8 Pengembangan program “image tracking camera centering” [5] 
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Tujuan dari penelitian ini adalah merealisasikan algoritma perbedaan koordinat, untuk diterapkan pada 
robot pengantar surat. Lingkup penelitian ini adalah : perbedaan koordinat yang ditinjau adalah satu 
sumbu yaitu sumbu horisontal dengan resolusi frame kamera yang digunakan adalah 640 x 480, motor 
listrik yang digunakan adalah motor servo standar (range 0o - 180o), perangkat kontrol yang digunakan 
adalah Arduino MEGA 2560, dan bahasa pemrograman menggunakan LabVIEW. 
 
2. Metodologi 
Pada penelitian ini dalam mencapai tujuan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
membangun instrumentasi sistem tracking seperti terlihat pada gambar 9, kemudian membuat 
program sesuai algoritma pada gambar 11. Setelah instrumentasi dan program kontrol dibuat, maka 
dilakukan pengujian terhadap sistem tracking tersebut. 
 

Webcam
Logitech

C310

Motor Servo
TowerPro

MicroServo
SG-90

Arduino MEGA 
2560

Laptop DELL N4110
i5-2410M, 4GB-DDR3 RAM,

VGA ATI RADEON 2GB
Installed :

LabVIEW, NI Vision & Assistant, 
VISA503, VIPM, LIFA, Arduino

USB

 
 

Gambar 9 Instrumentasi sistem tracking untuk penerapan machine vision 
 
Pada penelitian ini menggunakan perangkat keras (gambar 10) dan perangkat lunak sebagai berikut : 
1. Kamera Webcam Logitech C310 5. Software LabVIEW dan VISA 
2. Motor Servo TowerPro MicroServo SG90 6. Software NI-Vision & Vision Assistant 
3. Arduino MEGA 2560 7. Software VIPM dan Arduino 
4. Laptop DELL N4110 8. Software Driver LIFA dan Kamera Webcam

 
Gambar 10 Komponen-komponen Machine Vision yang digunakan 

 
Konfigurasi rangkaian perangkat keras tersebut, yaitu : kamera webcam dipasangkan diatas motor 
servo pada posisi menghadap kedepan dengan sudut servo 90o. Hal ini dilakukan agar kamera dapat 
bergerak kekiri hingga sudut motor servo 0o dan dapat bergerak kekanan hingga sudut motor servo 
180o. 
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Motor servo dirangkai dengan Arduino dengan konfigurasi sebagai berikut : 
Warna kabel dari Motor Servo Koneksi ke PIN Arduino 
Coklat GND
Merah 5 V
Kuning D13

 
Koneksi Arduino MEGA 2560 ke Laptop dengan melalui konektor USB dengan bantuan driver serial 
pada LabVIEW (VISA). 
 
Hasil integrasi instrumen tersebut dibangun untuk merealisasikan konsep pemrograman sebagai 
berikut : 

 
Gambar 11 Diagram Alir Algoritma Pemrograman 
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3. Hasil diskusi 
Komponen-komponen machine vision dirangkai dan dirakit seperti terlihat pada gambar 12. Kamera 
dipasang pada motor servo yang diletakkan pada robot pengantar surat, dan dihubungkan ke port USB 
pada laptop. Motor Servo dihubungkan ke Arduino MEGA 2560 yang telah terhubung dengan laptop. 

  
Gambar 12 Pemasangan komponen-komponen machine vision pada rak surat 

 
Program tracking dibangun dengan terlebih dahulu mengenalkan template target. Target yang 
digunakan untuk diuji-cobakan adalah berbentuk segi empat berwarna merah muda, seperti terlihat 
pada gambar 13. 

 
Gambar 13 Template Target 

 
Program tracking mengembangkan serta menyesuaikan kembali program yang dikembangkan oleh 
James W. Pada program yang dikembangkan James W., digunakan dua buah motor servo untuk 
mengerakkan kamera pada dua sumbu agar dapat menghasilkan gerak pan dan tilt. Sedangkan pada 
program yang digunakan pada penelitian ini hanya menerapkan satu buah motor servo untuk 
menghasilkan gerak pan, yaitu memutar kamera dalam arah horisontal saja. Perubahan jumlah motor 
servo terhadap program seperti terlihat pada gambar 14. 
 

    .  
 

                                                   
Gambar 14 Modifikasi Program Motor Servo (bawah),  (atas) sebelum modifikasi 
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Area Point Of View (POV) dan batasan yang digunakan pada program untuk penelitian ini, 
memodifikasi program yang dikembangkan oleh James W. yang menggunakan lebar frame pada 
bidang gerak pan dengan ukuran 800 piksel. Pada penelitian ini digunakan lebar frame 640 piksel dan 
memposisikan target pada piksel 320. Modifikasi program terkait POV dan batasan gerak motor servo 
dapat dilihat pada gambar 15. 

 

 
Gambar 15 Modifikasi Point Of View (bawah),  (atas) sebelum modifikasi 

 
Dari hasil membangun sistem tracking untuk machine vision tersebut diperoleh bahwa sistem sudah 
dapat melakukan tracking terhadap target (gambar 16) dan memposisikannya ditengah frame/Point Of 
View. Namun dari beberapa kali percobaan masih terjadi kegagalan menangkap target. 
 
Kegagalan tersebut diakibatkan oleh : jarak target terlalu jauh sehingga bentuknya tidak terlihat sesuai 
dengan template, dan pencahayaan terhadap target yang mengakibatkan perbedaan warna terhadap 
target sehingga tidak sesuai dengan template. 

 
Gambar 16 Hasil tracking target yang memposisikan template ditengah frame/POV dengan 

sudut motor servo 15o 
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4. Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, instrumentasi yang dipilih dan program kontrol yang 
dibuat dalam membangun machine vision ini, sudah dapat mengarahkan ke target. Keberhasilan 
mengenali target dengan kondisi sebagai berikut : jarak target dari kamera diantara 1 hingga 5 meter, 
dan kondisi pencahayaan saat tracking target masih mendekati kondisi pencahayaan ketika 
pengenalan template. 
 
Faktor pencahayaan masih akan dilakukan penelitian kembali untuk memperoleh rentang yang dapat 
diterima. Bentuk template dan warna masih perlu dicari dan dipilih kembali agar keberhasilan proses 
tracking pada sistem machine vision ini tinggi. 
 
Penelitian ini selanjutnya diterapkan pada robot pengantar surat untuk mengarahkan gerak dari robot 
tersebut. Dari sudut motor servo yang diperoleh, digunakan untuk menggerakkan motor kiri atau 
kanan dari robot agar posisi robot sejajar dengan target. 
 
Daftar Pustaka 
[1] André S. P. H. Navarro, 2013. Automation of Food Distribution Services in Beaches. Diunduh dari 

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:MqNVOKT0c-8J:scholar.google. com/&h 
l=en&as_sdt=0,5 pada 25 September 2015. 

 
[2] Pavithra G., Priyamvada Singh, 2013. Tracking of Moving Object Employing Coordinate 

Difference Algorithm on sbRIO Chip. International Journal of Advanced Research in Electrical, 
Electronics and Instrumentation Engineering. Vol. 2, Issue 9, September 2013 P.4297- 4304. ISSN 
(Online): 2278 – 8875 

 
[3] M.Oğuzhan ÜN, Mustafa YAĞIMLI, Hayriye KORKMAZ, 2013. Labview Based Target 

Recognition And Tracking System. Journal of Naval Science and Engineering 2013, Vol.9, No.2, 
pp.66-71. 

 
[4] Ramírez-Cortés J.M., Gómez-Gil P., Martínez-Carballido J., dan López-Larios F., 2011. A 

LabVIEW-based Autonomous Vehicle Navigation System using Robot Vision and Fuzzy Control. 
Ingeniería Investigación y Tecnología. Vol. XII, Núm. 2, 2011, 129-136. ISSN 1405-7743 FI-
UNAM 

 
[5] James_W, 2014. Camera tracking problem - Keeping the target centered. Diunduh dari 

http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Camera-tracking-problem-Keeping-the-target-centered/m-p/ 
2840986#M829757 pada 1 Oktober 2015. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPIK MAKALAH : 
LAIN – LAIN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMINAR NASIONAL XIV 
REKAYASA DAN APLIKASI TEKNIK MESIN 

DI INDUSTRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TLL| 1 

Pemodelan Simulasi Prediksi Pengaruh Pengaturan Pemesanan 
Punch dan Die terhadap Kinerja Perusahaan  

dengan Menggunakan Simulasi Berbasis Agen 
 
 

Rispianda, Fadillah Ramadhan, dan Cahyadi Nugraha 
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri 

Institut Teknologi Nasional  
Jl. PKH. Mustapha No. 23, Bandung 40124  

rispianda@gmail.com; rispianda@itenas.ac.id 
 
 

Abstrak 
 
Seiring berkembangnya industri otomotif mendorong berkembangnya industri-industri pendukung 
lainnya. Salah satu industri yang berkembang adalah industri spare part mobil. Penelitian ini akan 
memfokuskan pada jenis industri spare part untuk kebutuhan After Market yaitu industri yang secara 
dominan menyediakan spare part untuk kebutuhan distributor spare part. Pada penelitian ini dipilih 
satu buah perusahaan yang akan dijadikan sample sebagai objek penelitian. Alat analisis yang dipilih 
adalah dengan menggunakan model simulasi berbasis agen.Tujuan penelitian ini adalah 
menghasilkan model simulasiuntuk prediksi pengaruh pengaturan pemesanan punch dan die terhadap 
kepada kinerja perusahaan. Dari model prediksi tersebut, dapat digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan.  Input yang ditetapkan adalah saat pemesanan punch dan die dengan output 
yang dipilih adalah rata-rata profit per bulan. Proses pemodelan simulasi menggunakan software 
NetLogo. Dari tiga buah skenario yang dikembangkan diperoleh bahwa skenario 1 yaitu memesan 
Punch & Die satu jenis untuk setiap bulannya merupakan alternatif yang terbaik.  
 
Kata-kata kunci : industri manufaktur, punch dan die, simulasi berbasis agen 
 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Seiring berkembangnya industri otomotif, hal ini mendorong berkembangnya industri-industri 
pendukung lainnya. Salah satu industri yang berkembang adalah industri spare partmobil. Industri 
spare part terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah industri spare part yang secara 
dominan menyediakan spare part untuk Original Manufacture sebagai contoh pabrik Toyota, Honda, 
Daihatsu, Nissan dan lain-lain. Kelompok kedua adalah industri spare part yang secara dominan 
menyediakan spare part untuk After Market, yaitu untuk toko toko spare part baik retail maupun 
distributor. 
 
Penelitian ini akan memfokuskan pada jenis industri spare part untuk kebutuhan After Market. Hal ini 
disebabkan tingkat kompleksitas yang dihadapi jenis perusahaan tersebut. Masalah kualitas, harga, 
serta waktu menjadi faktor kunci untuk bertahan dalam persaingan. Selain itu juga masalah jumlah 
order yang terbatas dengan tingkat variasi yang sangat tinggi adalah tantangan yang perlu diatasi 
untuk industri ini.  
 
Pada penelitian ini dipilih satu buah perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Hal ini dipilih 
sebagai sample untuk dikaji dan dibuat modelnya. Perusahaan tersebut memiliki 2 supplier utama 
yang terdiri dari 1 supplier untuk punch dan die sedangkan 1 supplier untuk kebutuhan karet. Saat ini 
perusahaan tersebut memiliki konsumen yang melakukan pemesanan secara kontinyu. Pihak 
perusahaan memberikan tempo pembayaran kepada pihak konsumen yaitu selama 2 sampai 3 bulan 
setelah pengiriman barang.   
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Pemesanan oleh konsumen akan terus kontinyu sampai dengan waktu tertentu. Seiring dengan 
tingginya tingkat permintaan mendorong perlunya peningkatan produktivitas perusahaan dalam 
memproduksi spare part. Hal ini seringkali menjadi masalah dikarenakan peralatan pendukung salah 
satunya punch dan die yang ada saat ini memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini mendorong 
perusahaan untuk mengembangkan jenis punch dan die yang baru untuk mengganti yang lama dan 
ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.  
 
Dalam hal pengaturan pemesanan punch dan die, perusahaan dihadapkan juga pada keterbatasan 
modal yang dimiliki selain kemampuan dari supplier punch dan die dari segi waktu penyelesaian dan 
kualitas. Hal tersebut dapat berdampak kinerja perusahaan terutama dalam hal cash flow perusahaan. 
Hal ini seringkali dihadapi, meskipun tidak menyebabkan pengaruh terhadap eksistensi perusahaan 
tetapi hal ini menyebabkan keuntungan perusahaan tidak maksimal.   
 
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dibutuhkan alat untuk menganalis pengaruh pengaturan 
pemesanan punch dan die terhadap kinerja perusahaan. Alat yang dipilih adalah dengan menggunakan 
simulasi. Alat ini dipilih dikarenakan alat tersebut memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Selain 
itu juga alat ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku dari komponen sistem dan dapat 
digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan.  
 
1.2 Review Penelitian Terdahulu 
Model Simulasi Berbasis Agen adalah suatu metode yang digunakan untuk eksperimen dengan 
melihat pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) untuk mengetahui interaksi perilaku-perilaku 
individu yang dapat mempengaruhi perilaku sistem. Model simulasi berbasis agen dapat 
merepresentasikan sistem nyata dari sistem bisnis yang dikaji. Dalam perkembangannya, model 
simulasi berbasis agen banyak digunakan sebagai model optimasi dalam pengambilan keputusan. Hal 
ini dikarenakan model ini memiliki fleksibilitas dalam menyelesaikan persoalan nyata. Oleh karena 
itu, model ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan [1]. 
 
Model simulasi berbasis agen dapat menggunakan berbagai bahasa pemograman ataupun dengan 
menggunakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Model 
simulasi berbasis agen dapat diimplementasikan untuk berbagai persoalan diberbagai bidang 
penerapan. Model simulasi berbasis agen dapat teraplikasi dengan baik ketika agen dalam model 
tersebut dapat beradapatasi di dalam sistem serta agen tersebut berperan penting dalam mempengaruhi 
sistem [2].  
 
Beberapa penelitian berkaitan dengan implementasi pemodelan simulasi berbasis agen dalam berbagai 
bidang. Ramadhan, dkk memodelkan simulasi berbasis agen untuk industri kuliner [3]. Arief, dkk  
memodelkan simulasi berbasis agen untuk Sistem Ketahanan Pangan Beras [4]. Devi, dkk  
memodelkan simulasi berbasis agen untuk analisis pengaruh penerapan otomasi industri terhadap 
lapangan pekerjaan [5]. Ketiga model tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh komponen 
input terhadap output dari system yang dikaji. 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model simulasi untuk prediksi pengaruh pengaturan 
pemesanan punch dan die kepada kinerja perusahaan. Dari model prediksi tersebut, dapat digunakan 
dalam proses pengambilan keputusan.Dari model yang diperoleh dapat digunakan sebagai berikut: 
- Membantu pihak perusahaan untuk memprediksi dampak pengaturan pemesanan punch dan die 

terhadap kinerja perusahaan.  
- Menghasilkan model yang dapat dijadikan dasar pengembangan model berikutnya. 
 
 
2. Metodologi 
Metodologi penelitian ini mengaju pada tahapan metodologi yang dikembangkan oleh North dan 
Macal[2]. Metodologi ini dijabarkan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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1) Tahapan Studi Literatur: Tahapan ini dilakukan untuk mengindentifikasi literatur berkaitan 
dengan model sistem manufaktur, simulasi berbasis agen, serta perangkat lunak yang dapat 
digunakan dalam pemodelan berbasis agen. 

2) Tahapan Pengambilan Data: Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sistem manufaktur 
yang terjadi pada perusahaan yang menjadi objek studi kasus. Dalam tahapan ini juga dilakukan 
pengambilan data-data yang relevan untuk digunakan dalam pemodelan.  

3) Tahapan Pemodelan Sistem Manufaktur: Tahapan ini bertujuan untuk menentukan ruang 
lingkup model serta memformulasikan model dari sistem bisnis manufaktur dari objek 
perusahaan yang menjadi objek kajian.  

4) Tahapan Pemodelan Simulasi  
Adapun tahapan ini terbagi menjadi tahapan berikut ini. 
a) Tahapan Penentuan Output Model dan Variabel-Variabel Input Model: Pada tahap ini, akan 

ditentukan output dari model yang nantinya dijadikan ukuran dari model yang dibuat. Selain 
itu, akan ditentukan pula variabel-variabel input model yang dapat mempengaruhi output 
model tersebut. 

b) Tahapan Identifikasi Agen: Tahap identifikasi agen merupakan tahapan penentuan agen-agen 
yang terlibat dan relevan dalam sistem manufaktur dari objek perusahaan.  

c) Tahapan Identifikasi Atribut dan Perilaku Agen: Tahap identifikasi atribut agen merupakan 
tahapan penentuan karakteristik yang dimiliki oleh setiap agen, sedangkan tahap identifikasi 
perilaku agen merupakan tahapan ditentukannya kebiasaan agen yang nantinya dapat 
mempengaruhi agen lain ataupun sistem secara keseluruhan. Perilaku agen ini digambarkan 
dalam bentuk activity diagram yang merupakan diagram aliran aktivitas yang dilakukan oleh 
setiap agen. 

d) Tahapan Parameterisasi Model: Tahap parameterisasi model merupakan tahapan 
ditentukannya nilai-nilai atau data-data inisialisasi yang akan mempengaruhi jalannya model. 
Parameterisasi model berasal dari data yang diperoleh dari objek perusahaan serta data 
sekunder yang relevan terkait industri manufaktur. 

5) Tahapan Programming Pembuatan Model Simulasi dan pengolahan hasil simulasi:Tahapan 
ini dilakukan untuk mengimplementasi rancangan model berupa program yang dapat 
merepresentasikan jalannya model. Program yang digunakan dengan menggunakan program 
aplikasi simulasi yang telah tersedia yaitu NetLogo  3D 5.1.0. Selanjutnya dilakukan analisis 
terhadap inputyang mempengaruhi output dari model. Setelah dilakukannya proses analisis, 
selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.  

 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Deskripsi Sistem Manufaktur  
Perusahaan spare part memproduksi berbagai tipe spare part untuk sejumlah konsumen. Dalam 
memproduksi spare part tersebut, perusahaan menggunakan alat bantu punch dan die. Selain itu spare 
part yang diproduksi membutuhkan bahan baku karet yang diperoleh dari suatu supplier karet. Setelah 
supplier karet menyerahkan hasil produksinya maka spare part yang dipesan dapat diselesaikan. Dari 
hasil produksi yang dihasilkan, spare part tersebut diserahkan kepada konsumen yang memesan. 
Terdapat dua kelompok spare part yang dipesan konsumen yaitu kelompok fast moving dan kelompok 
slow moving. 
 
Seiring dengan permintaan konsumen yang banyak, perusahaan mendapatkan bahwa produktivitas 
punch dan die yang dimiliki saat ini memiliki produktivitas yang rendah sehingga perlu dilakukan 
pembuatan punch dan die yang baru. Pembuatan punch dan die yang baru terkendala dengan posisi 
cash flow yang dimiliki perusahaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk dapat merencanakan secara 
baik dalam pemesan punch dan die.  
 
Proses pembuatan punch dan die dilakukan oleh supplier punch dan die. Dari tingkat kesulitan, 
produksi dari punch dan die mengalami waktu yang bervariasi. Hal ini dikarenakan rancangan dari 
punch dan die yang bervariasi. Setelah proses pembuatan punch dan die selesai, alat bantu tersebut 
dikirimkan kepada supplier spare part. Punch dan die yang baru akan menggantikan punch dan die 
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sejenis yang telah dimiliki sebelumnya. Punch dan die yang baru memiliki produktivitas yang lebih 
baik jika dibandingkan dengan yang lama.       
 
Proses pembayaran yang dilakukan perusahaan spare part terhadap supplier karet dan supplier punch 
dan die memiliki jangka tempo pembayaran. Demikian halnya dengan pembayaran yang dilakukan 
oleh konsumen terhadap perusahaan spare part dilakukan dengan jangka tempo pembayaran. Hal ini 
perlu diakomodasi dalam pembuatan model.   
 
3.2 Output Model dan Input Model 
Adapun yang menjadi output model dapat dilhat pada Tabel 1. Output ini dipilih adalah output kinerja 
perusahaan dari aspek ekonomi. Rata-rata total profit setiap bulannya dipilih karena menunjukkan 
akumulasi profit yang diperoleh selama waktu pengamatan. Untuk input, saat pemesanan punch dan 
die dipilih karena untuk menunjukkan pengaruh strategi pemesanan punch dan die terhadap kinerja 
perusahaan.   
 

Tabel 1. Output Model 
No. Output Model
1. Rata-rata profit per bulan
2. Rata-rata Pendapatan per bulan
3. Rata-rata Pengeluaran per bulan
4. Akumulasi Total Profit

 
Tabel 2. Input Model 

No. Input Model
1. Saat Pemesanan Punch dan Die

 
3.3 Identifikasi Agen dan Perilaku agen 
Agen yang terlibat dalam sistem yang diamati adalah: supplier spare part, order spare part, 
konsumen, supplier karet,  supplier punch dan die, serta punch dan die. Adapun keterkaitan 
digambarkan pada Gambar 1. Adapun penjelasan interaksi antar agen adalah sebagai berikut: 
[1] Kapasitas perusahaan spare part mempengaruhi kecepatan pembuatan order spare part. 
[2] Jumlah order yang dihasilkan akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh konsumen. 
[3] Pemesanan serta pembayaran dari konsumen akan mempengaruhi beban produksi serta cash flow 

perusahaan. 
[4] Kapasitas perusahaan spare part mempengaruhi jumlah karet yang dipesan 
[5] Kapasitas supplier karet mempengaruhi pelaksanaan produksi spare part.  
[6] Kemampuan keuangan supplier spare part mempengaruhi saat pemesanan punch dan die. 
[7] Kemampuan supplier punch dan die mempengaruhi waktu penyelesaian pengerjaan punch dan 

die. 
[8] Kemampuan Punch dan Die mempengaruhi kecepatan produksi dari perusahaan spare part. 

 

 
Gambar 1. Interaksi antar Agen 

  
3.4 Identifikasi Atribut dan Perilaku Agen  
Atribut merupakan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu objek. Atribut yang dimiliki 
agen konsumen dapat dilihat pada Tabel 3. Perilaku agen digambarkan dalam bentuk activity diagram 
yang merupakan diagramaliran aktivitas yang dilakukan oleh setiap agen. Perilaku agen secara umum 
dapat dilihat pada Activity Diagram Gambar 2.  
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Kinerja perusahaan dihitung berdasarkan selisih antara total pendapatan dengan total ongkos. Total 
pendapatan diperoleh dari pembayaran spare part dari konsumen. Adapun total ongkos diperoleh dari 
ongkos produksi baik untuk spare part dan karet serta untuk pembuatan punch dan die.  
 

Tabel 3. Atribut Agen 
No. Agen Atribut Keterangan 
1. Konsumen buyerOrderTime  Waktu pemesanan order 

statusOrderBuyer  Status selesai order 
2. Perusahaan Sparepart timebuyPD Saat Pemesanan Punch and Dies 
3. Supplier Karet finishTimeSupplier1 Waktu Penyerahan Karet untuk order slow 

moving 
finishTimeSupplier2 Waktu Penyerahan Karet untuk order fast moving 

4. Order Slow Moving statusOrder  Status Pengerjaan Order Slow Moving 
Tipe Tipe Order Slow Moving  yang dikerjakan 

Order Fast Moving statusOrder  Status Pengerjaan Order Fast Moving 
Tipe Tipe Order Fast Moving  yang dikerjakan 

5. Supplier Punch dan Die finishTimeSupplier2 Waktu Selesai Punch & Die 
6. Punch dan Die statusPD Status Pengerjaan Punch & Dies 

endTime Waktu Selesai Pengerjaan Produk 
timePerUnit Waktu untuk pengerjaan produk 

 
 

 
Gambar 2. Activity Diagram Perhitungan Profit. 

 
 
3.5 Parameterisasi Model   
Parameter yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4. Parameter yang dipilih sebagian besar 
merupakan asusmi yang digunakan untuk penelitian ini. 
 
 



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TLL| 6 

Tabel 4. Parameterisasi Model 
No. Parameter Nilai 
1. Lama Waktu Simulasi 5 Tahun  
2. Modal Awal Rp 10.000.000,- 
3. Waktu Jatuh Tempo Pembayaran 3 bulan 
4. Estimasi Penurunan Waktu dengan 

Menggunakan Punch&Die yang baru  
75% dari waktu dengan menggunakan Punch&Die yang lama 

5. 1 Bulan 4 Minggu 
6. 1 Minggu 6 Hari Kerja 
7. 1 Hari Kerja 7 Jam Kerja 
8. Kedatangan order Random dengan menggunakan distribusi uniform 
9. Harga Punch &  Die Rp 3.500.000,- 

10. Data waktu produksi Diperoleh dari data perusahaan. 
11. Harga Jual  
12. Biaya Produksi 
13. Biaya Karet 

 
3.6 Hasil Simulasi dan diskusi 
Hasil simulasi dari tiga skenario yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 5. Contoh  hasil 
simulasi dalam bentuk grafik akumulasi pendapatan perusahaan untuk setiap skenario dapat dilihat 
pada Gambar 3. Dari tiga skenario yang dikembangkan diperoleh bahwa skenario memesan punch dan 
die setiap bulannya satu jenis berdampak secara jangka panjang dapat meningkatkan rata-rata profit 
setiap bulannya jika dibandingkan dengan skenario 1 (tidak memesan punch dan die/menggunakan 
punch dan die yang sudah ada). Ketika skenario 3 dikembangkan yaitu memesan punch dan die setiap 
dua bulan, diperoleh hasil bahwa skenario ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan skenario 1 
dalam hal rata-rata profit per bulan. 
 

Tabel 5. Perbandingan Hasil dari 3 skenario 
Skenario Penjelasan Skenario Rata-rata  

Pendapatan Per 
Bulan 

Rata-Rata  
Pengeluran Per 

Bulan 

Rata-Rata Profit 
Perbulan 

1 Tidak Memesan 
Punch&Die pengganti 

Rp 22.570.416 Rp 8.786.316 Rp 13.784.100 

2 Memesan Punch&Die 
setiap 1 unit setiap satu 
bulan 

Rp 28.511.641 Rp 12.646.531 Rp 15.865.110 

3 Memesan Punch&Die 
setiap 1 unit setiap dua 
bulan 

Rp 27.747.083 Rp 12.352.463 Rp 15.395.620 

 

 
Gambar 3. Grafik Akumulasi Pendapatan untuk Skenario 1 
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4. Kesimpulan 
Pada penelitian ini telah dikembangkan pemodelan simulasi prediksi pengaruh pengaturan punch dan 
die terhadap kinerja perusahaan. Pemodelan ini memiliki 6 buah agen yang terdiri dari supplier spare 
part, order spare part, konsumen, supplier karet,  supplier punch dan die, serta punch dan die.Kinerja 
perusahaan dihitung berdasarkan rata-rata profit perusahaan per bulan. Dari tiga buah skenario yang 
dikembangkan diperoleh bahwa skenario 1 yaitu memesan Punch dan Die satu jenis untuk setiap 
bulannya merupakan alternatif yang terbaik. Penelitian ini menunjukkan bahwa model prediksi yang 
dihasilkan dapat digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian 
selanjutnya dapat dikembangkan berbagai skenario untuk dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja 
perusahaan.  
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