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PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarrakatuh 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kita dapat 
berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara Seminar Nasional Rekayasa dan Aplikasi Teknik 
Mesin XVII di kampus Itenas – Bandung. Semoga seminar ini dapat berjalan lancar sesuai 
dengan tujuannya. 

Seminar Nasional Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri merupakan agenda tahunan 
civitas akademika Jurusan Teknik Mesin, FTI – Itenas, kegiatan ini sudah berlangsung sejak 
tahun 2002. Seminar ini merupakan forum diskusi dan tukar informasi kegiatan studi dan 
penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dari perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa), 
instansi penelitian maupun praktisi industri, khususnya yang terkait dengan bidang teknik mesin, 
sehingga dapat meningkatan sinergi diantara keduanya. 

Pada seminar kali ini, berhasil terkumpul 25 makalah yang dikelompokkan ke dalam lima sub 
topik yaitu Teknologi Konversi Energi, Teknologi Manufaktur dan Metrologi, Teknologi Bahan 
dan Material Komposit, Teknologi Perancangan dan Pengembangan Produk, dan koleksi 
lengkap diberikan dalam bentuk online di website Itenas.  

Kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penyaji makalah, peserta, 
civitas akademika Jurusan Teknik Mesin, FTI – Itenas, dan semua pihak yang telah 
berpartisipasi aktif sehingga seminar ini dapat terselenggara. Semoga kerjasama yang telah kita 
bangun selama ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.  

Akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti seminar, semoga gagasan dan pikiran yang 
berkembang selama seminar ini, dapat tercatat sebagai sumbangsih yang bermanfaat untuk 
kejayaan bangsa dan negara kita. 

Wabilahi taufiq walhidayah, 

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 

 

Bandung, 21 November 2018 
Jurusan Teknik Mesin, FTI – Itenas 

 

 

Nuha Desi Anggraeni, S.Si., M.T. 
Ketua 
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Standard di Industri Teknik Mesin  
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Abstrak  

 
Makalah ini mengemukakan pentingnya mengenal standar yang berlaku di industri teknik 
mesin bagi sarjana teknk mesin terutama mereka yang akan terjun ke dunia industri,. 
Makalah ini bukan hasil dari suatu penelitian yang dapat diselesaikan dalam waktu 
beberapa tahun sebagaimana pola yang sering dilakukan oleh para peneliti, tetapi 
berdasar suatu pengalaman jangka panjang yang penulis alami sejak dari lulus sebagai 
sarjana teknik mesin dan kemudian purnabakti dari pegawai negeri sipil. Rekayasa teknik 
mesin pada umumnya dapat dikatakan hanya sebagian dari rekayasa yang terjadi di 
masyarakat, karena pada dasarnya pekerjaan rekayasa adalah pekerjaan multi disiplin. 
Rekayasa teknik sipil barangkali yang mudah terlihat seperti rekayasa infra struktur yang 
dapat di lihat di Jakarta, seperti kasus jalur tol, MRT dan LRT. Yang tidak terlihat adalah 
rekayasa teknik mesin yang dalam hal ini bagian pendukung utama dari rekayasa-
rekayasa tersebut seperti: mesin bor tanah, rel, kereta MRT, sarana dan prasarana stasiun 
dan lain sebagainya. 
 
Kata kunci: standard, industri, rekayasa 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Rekayasa teknik mesin dapat dikatakan hanya sebagian dari rekayasa yang terlihat di masyarakat, 
karena pada dasarnya pekerjaan rekayasa adalah pekerjaan multi disiplin. Rekayasa-rekayasa yang 
mudah terlihat di masyarakat mungkin rekayasa teknik arsitektur dan teknik sipil. Rekayasa teknik 
sipil barangkali yang mudah terlihat seperti rekayasa infra struktur yang dapat di lihat di Jakarta, 
seperti kasus jalur tol, MRT (Mass Rapid Transport) dan LRT (Lintas Rel Terpadu). Yang tidak 
terlihat adalah rekayasa teknik mesin yang dalam hal ini bagian pendukung utama dari rekayasa-
rekayasa tersebut seperti: mesin bor terowongan, rel, kereta MRT, kereta LRT, sarana dan prasarana 
stasiun dan lain sebagainya (lihat Gambar 1). Mesin bor seperti ini hanya dibuat beberapa biji saja dan 
dimiliki oleh beberapa perusahaan internasional. Jadwal penggunaannya untuk melayani sejumlah 
proyek internasional juga sangat ketat. 

Di satu sisi, sistem bermasyarakat modern adalah berdasarkan hukum positif. Di sisi lain, rekayasa-
rekayasa tersebut. apapun bentuknya, berdampak pada masyarakat, (dan juga terhadap rekayasa yang 
telah terselesaikan sebelumnya). Untuk melindungi dampaknya terhadap masyarakat dan supaya 
rekayasa tersebut dapat diaplikasikan, diperlukan suatu payung hukum yang misalnya dapat berupa 
UU, PP, PERMEN, PERDA, Standar (Standards) dan ETIKA (lihat Gambar 2). Untuk menghindari 
masalah hukum, suatu rekayasa harus tunduk pada semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah, terutama yang menyangkut keselamatan. Seorang ahli rekayasa akan selalu bertanya 
tentang regulasi yang berlaku yang terkait dengan produk rekayasanya sebelum mulai dengan konsep 
rancangannya. 

Makalah ini mengemukakan pentingnya mengenal standar yang berlaku di industri teknik mesin, 
seperti halnya bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah bangsanya. Karena sangat luasnya 
dunia industri teknik mesin, hal-hal yang menjadi bahasan yang terkait dengan standar merupakan 
bunga rampai. Beberapa merupakan studi kasus yang dialami oleh penulis dalam menjalankan Tri 
Darma Perguruan Tinggi. 
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Standard adalah kesepakatan para ahli yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan dari pada kita. 
Sebagai contoh, uji guling untuk karoseri bus dalam mengakses kemampuan menyerap energi, 
menurut standard yang sekarang (UN ECE R 66) cukup digulingkan dari ketinggian 1 meter. Menurut 
standard yang terdahulu karoseri bus harus mampu menyerap energi bila digulingkan dari ketinggian 
sampai mungkin 10 meter. Oleh karena itu tidak mudah mencari jawab atas suatu pertanyaan 
“mengapa” atas suatu angka yang ada dalam suatu standard. 

 

Gambar 1 Mesin bor terowongan (Tunnel boring machine) 
[foto koleksi penulis, 2006] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ada lagi contoh lain yaitu tentang Green Building yang sedang digodok oleh Pemda DKI. Beberapa 
ahli tentang Tata Udara dalam Gedung (TUG) sedang merumuskan “angka batas” tentang seberapa 
banyak transmisi kalor dari luar ke dalam ruang yang sedang ditinjau. Angka batas tersebut tidak 
boleh dilampaui supaya gedung yang dibangun “hemat” dalam mengkonsumsi energi. Tentu saja ada 
hal-hal lain yang harus dilakukan supaya suatu gedung nantinya hemat energi. Misalnya penggunaan 
air bersih. Air bersih yang tidak diminum, seperti air untuk menyiram taman dan tanaman serta air 
untuk menggelontor, cukup dicatu dari air bekas yang dibersihkan (daur ulang). Oleh karena itu 
pemipaan air untuk bangunan gedung umumnya harus ada dua jalur, yaitu pemipaan air bersih dan 
pemipaan air daur ulang. Air hujan ditampung dan diolah dan disalurkan ke saluran air daur ulang. 
 

2. Kenyataan dan Prediksi 

Prediksi dalam dunia rekayasa adalah hasil kalkulasi dengan rumus-rumus closed form, kalkulasi 
dengan perangkat lunak Excel, hasil pendekatan memakai metoda analisis yang canggih seperti FEM 
dan lain sebagainya menurut suatu standard, sedang kenyataan adalah hasil eksperimental dan 

Hukum UU 
PP 
PERDA 
STANDARDS (ISO, 
SNI) 
 
ETIKA 

Rekayasa 
T. Mesin 

Gambar 2 Kedudukan Rekayasa di Masyarakat 
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pengukuran. Prediksi memerlukan sarana yang disebut design (rancangan), sedang eksperimental 
memerlukan model. 

Model, dapat berupa model dengan skala 1:1 atau yang lebih kecil atau lebih besar. Salah satu model 
dengan skala 1:1 ada yang dikenal dengan nama prototipe (prototype) walaupun tidak selalu demikian. 
Tidak semua rekayasa perlu dibuatkan prototipenya. Yang sering terdengar adalah prototipe pesawat 
terbang [3], prototipe mobil, prototype perangkat lunak , prototipe peraturan. Prototipe bangunan sipil 
seperti gedung dan jembatan sangat jarang terdengar. Penulis, menurut ingatannya, hanya satu kali 
mengalami pembuatan prototipe gedung, yaitu ketika terlibat dalam suatu proyek besar pada tahun 
1975. Untuk jembatan, yang penulis lihat jembatan dengan skala kecil untuk menguji karakteristik 
aerodinamikanya supaya tidak terkopel antara karakteristik aerodinamiknya dengan elastisitasnya 
(Ingat kasus terkenal runtuhnya jembatan Tacoma, CA, USA). 

Prototipe dibuat tentu saja dengan pertimbangan antara lain peraturan terkait, biaya dan resiko. 
Pesawat terbang adalah produk yang beresiko tinggi walaupun dapat diatasi. Jangan sampai, misalnya, 
pesawat terbang dengan 100 orang penumpang tinggal landas dan jatuh. Sebuah prototipe adalah 
contoh awal, model atau hasil rekayasa yang dibangun untuk membuktikan suatu konsep. Suatu 
prototipe secara umum digunakan untuk mengevaluasi rancangan baru dalam rangka meningkatkan 
kepresisiannya (oleh  analyst dan pengguna). 

Pengukuran menjadi hal yang esensiil terkait dengan prototipe. Pengukuran, secara umum ada 
tekniknya Ada tata cara yang mengatur pelaku, instrument, standar dan lain sebagainya supaya 
hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. 

Parameter dasar pengukuran berikut adalah diperoleh melalui pengukuran dasar langsung 
 

Tabel 1 Parameter Pengukuran Dasar 

Kuantitas Unit SI Lambang 
Panjang meter m 
Massa kilogram kg 
Waktu detik s 
Arus listrik ampere A 
Suhu (temperature) Kelvin atau derajat Celcius K atau °C 
Kuat cahaya candela cd 
Jumlah zat mole mol 

Parameter turunannya dapat dilihat pada Tabel 2 dimana kuantitas pengukuran didapat dari kuantitas 
dasar yang dimanipulasi, misalnya dengan perangkat elektronik yang disatukan (integrated) dalam 
transducers. Pengukuran kecepatan misalnya, didapat dari pengukuran jarak dan waktu, walaupun 
dalam praktek seringkali dilakukan dengan sebuah alat ukur saja. 

Tabel 2 Parameter turunan (derivative) 

Kuantitas Unit SI Lambang 
luas meter persegi m2 
volume meter kubik m3

kecepatan meter per detik m/det 
percepatan meter per detik2 m/det2

gaya Newton N 
energi Joule J 
daya  Watt W 

Dalam pengukuran dikenal istilah ketepatan (precission) dan kecermatan (accuracy) yang secara 
skematis dapat ditunjukkan dengan Gambar 3 dengan anak panah dan bidang sasaran. Dapat dilihat 
bahwa anak-anak panah dapat mengenai bidang sasaran dan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
tiga anak panah mengenai lingkaran ke 4, dan berkumpul, artinya ke-presisi-an tinggi namun ke-
akurat-annya rendah. (gambar paling kiri), tiga anak panah mengenai lingkaran ke 2 artinya ke-akurat-
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an lebih baik, namun tidak berkumpul atimya kepresisiannya rendah (gambar tengah), yang paling 
kanan, ketiga anak panah berkumpul dan semuanya mengenai lingkaran nomor 1, sehingga 
keakuratannya dan kepresisiannya tinggi. 

 

Gambar 3 Gambar kiri menunjukkan hasil tembakkan dengan ke-presisi-an (precission) baik tetapi ke-
akurat-annya (accuracy) rendah. 

Gambar tengah, keakuratannya baik tetapi kepresisian rendah. 
Gambar kanan, keakuratan dan kepresisian yang baik  

Seperti terlihat pada Gambar 3 tersebut kepresisian terkait dengan keterulangan (mampu ulang) yang 
baik dari suatu pengukuran. Bila keterulangannya baik berarti kepresisiannya juga baik. 

 

3. Studi Kasus Kendaraan Amfibi  

Kendaraan amfibi dalam kasus di massa perang diperlukan untuk mengangkut personil atau barang-
barang dari kapal ke pantai misalnya, atau dalam massa damai untuk mengangkut penumpang yang 
sedang piknik (sight seeing), dan lain sebagainya. 

Beberapa jenisnya antara lain: 

1. Fording (shallow, deep and snorkel fordings) dimana roda/track masih menjejak di tanah. 
Dalam kasus ini propulsi dan gaya belok masih bisa dihasilkan oleh roda penggerak/track. 

2. Swimming dimana kendaraan 100 % mengambang dimana propulsi tidak bisa lagi dihasilkan 
oleh roda/track. Oleh karena itu propulsi dan gaya belok harus dibangkitkan oleh peralatan 
lain seperti yang dipunyai oleh perahu. Ventilasi diperlukan untuk manusia dan mesin (intake, 
radiator dan exhaust dari motor penggerak). Jangan dilupakan perlunya pompa air untuk 
membuang air yang terlanjur bocor ke dalam kabin. 

 

Gambar 4 Titik metacenter dari benda yang mengambang  
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Untuk kendaraan amfibi dengan kemampuan mengambang, kesetimbangan ketika mengambang 
menjadi pertimbangan yang sangat penting. Jangan sampai kendaraan terbalik karena ada terjangan 
ombak, baik dari samping dan dari depan/belakang. Karena defleksi yang sifatnya sementara, titik 
pusat gaya apung, CB, dapat bergeser ke samping. 

Titik berat, CG, (untuk kendaraan APV) umumnya lebih tinggi dari pada pusat gaya apung, CB. 

 

4. Standar Kendaraan Bermotor 

Penulis mengalami betapa standard kendaraan bermotor lebih rumit ( bahasa Jawa: njlimet) dari pada 
teori yang penulis ketahui dari kuliah. Sebagai contoh: SLEEPER BUSES. Sleeper bus adalah bus 
malam yang tempat duduknya dimodifikasi menjadi tempat tidur. Pada saat ini sudah banyak bus jenis 
ini yang dioperasikan, tapi bolehkah? Atau tidak? Tidak ada pihak yang dapat menjawab karena 
ketiadaan peraturan lokal/standards. Di Czechoslovakia kendaraan tersebut dilarang beroperasi. Di 
India diijinkan dengan memenuhi suatu standard lokal India [AIS 119] India adalah contoh negara 
yang produktif dalam membuat standard untuk kendaraan bermotor. 

Standard muncul karena kebutuhan. Dari sisi pemerintah/regulator, standard diperlukan untuk 
mengatur masyarakat/operator. Sebaliknya standards dapat muncul dari bawah karena adanya 
kebutuhan oleh masyarakat. 

Contoh berikut adalah tentang standards uji guling bagi karoseri bus, yang dalam hal ini disimulasi 
dengan MEH [11]. Menurut standards UN ECE R66 yang belum diadopsi oleh pemerintah Indonesia, 
uji guling dapat dilakukan secara fisik yang harganya mahal atau simulasi. Simulasi dengan MEH 
cukup banyak dilakukan oleh para peneliti Internasional. Simulasi memang akan menekan biaya, 
tetapi siapa berwenang memberikan jaminan bahwa hasil simulasi tersebut dapat diterima? Sedikit 
lebih rinci tentang UN ECE R66 adalah bahwa standard tersebut memungkinkan simulasi uji guling 
pada sebagian badan karoseri saja seperti terlihat pada Gambar 7. Gambar 7 menunjukkan bagian 
belakang yng dipilih untuk disimulasikan. Kemudian pada Gambar 8 ditunjukkan persyaratan yang 
harus dipenuhi  yaitu adanya “ruang sisa” ketika struktur karoseri bengkok ke dalam akibat uji guling 
tapi tidak melampaui batas dan menembus ruang sisa sehingga penumpang diamggap selamat. Uji ini 
penting kalau paberik hendak menjual karoserinya ke luar negeri ke negara-negara yang mengadopsi 
UN ECE R66. 

Gaya apung 

CG 
 
Gaya 
berat 

Gambar 5 Metacenter pada kendaraan amfibi 
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Gambar 6 Detail sambungan side frame dengan floor frame dari dua paberik yang berbeda  

 

Gambar 7 Bagian belakang BUS yang ditinjau  

 

 

Gambar 8 Ruang sisa asli (kiri) dan yang dimodifikasi karena adanya rak bagasi di atas kepala (kanan)  

 

Kendaraan bermotor jalan raya merupakan hajat hidup masyarakat. Kendaraan jalan raya 
memfasilitasi mobilitas bagi anggota masyarakat yang selanjutnya membuat masyarakat berkembang, 
Bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya harus laik jalan diatur oleh Kemenhub dan 
kendaraan bermotor harus berdampingan secara baik dengan lingkungan hidup diatur oleh Kementrian 
lingkungan hidup. Dalam hal industri komponen seperti ban, pelek, shock breaker, lampu-lampu dan 
masih banyak lagi Kemenperin yang memegang peran untuk mengaturnya. 

Peraturan menyangkut kendaraan bermotor banyak. Jumlah kendaraan bermotor yang sudah resmi 
menjadi milik masyarakat juga banyak. Sayangnya sebagian anggota masyarakat tidak patuh 
peraturan. Banyak kendaraan bermotor yang dimodikasi dan dioperasikan di jalan raya tetapi tidak 
pernah diurus surat ijin modifikasinya. Sebagai contoh adalah batas lebar kendaraan bermotor beroda 
dua yang banyak menjadi tidak terpenuhi setelah kendaraan tersebut dimodifiksi. Oleh karena itu 
peraturan dan standard harus dibuat masuk akal supaya diikuti secara suka rela oleh anggota 
masyarakat. 
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5. Standar Bangunan Gedung  

Energi dan air merupakan dua hal yang sering menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam 
mengelola proyek bangunan gedung dalam wilayah kekuasaannya. Secara statistik (lihat Gambar 9) 
konsumsi energi untuk bangunan gedung lebih besar dari pada konsumsi energi di sektor tranportasi 
ataupun di sektor industri. Berangkat dari informasi tersebut, dibuatlah kebijakan oleh masyarakat 
tentang adanya gerakan hemat energi pada bangunan komersial, atau Green Building, yang dipelopori 
oleh UK dan AS, yang kemudian menular ke seluruh dunia. 

 

Gambar 9 Konsumsi energi bangunan gedung vs transportasi, dan industri  

Banyak gedung timggi dibangun di kota-kota besar di Indonesia. Namun belum semua pemerintah 
daerah sadar akan pentingnya peran mereka untuk mengendalikannya. Walaupun kesadaran tersebut 
mulai muncul dengan meniru apa yang dilakukan oleh pemda DKI. 

Kebakaran merupakan peristiwa yang sangat menakutkan. Frekuensi kejadiannya sangat rendah 
namun semua pihak terkait harus mengantisipasinya. Untuk bangunan tinggi, perlu difasilitasi dengan 
lantai refuge untuk menampung “pengungsi” dari kondisi darurat, misalnya kebakaran. Jalur evakuasi 
keluar gedung ketika terjadi kondisi darurat juga harus diberi tanda yang jelas. 

Gambar 10 menunjukkkan suatu instalasi pengujian yang penulis lihat di Burj Khalifa, Dubai pada 
tahun 2010. Pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sambungan kaca dengan rangkanya tidak 
bocor karena air dan angin. Tentu saja air menimbulkan masalah bagi penghuni. Tapi angin tidak 
terasa menimbulkan masalah. Angin menimbulkan masalah infiltrasi udara luar pada sistem tata udara 
dalam gedung dan sistem ventilasi. 

Bagaimana menyelesaikan masalah jendela pada lantai atas yang kotor? Gambar 11 adalah salah satu  
caranya, yaitu dengan memasang gondola (window cleaning device/building maintenance unit) yang 
umumnya dipasang permanen pada gedung. Pada saat ini belum ada suatu peraturan oleh pemda yang 
mengharuskan  suatu banguan gedung difasilitasi dengan gondola. 

 

Gambar 10 Instalasi pengujian kebocoran kaca di lantai atas 
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Gambar 11 Alat pembersih jendela lantai atas (gondola) 

Pada beberapa gedung digunakan tenaga “pemanjat tebing” bersertifikat, seperti yang penulis lihat di 
Singapura dan Dubai (Gambar 12). Pengelola gedung hanya mau mempekerjakan SDM yang 
bersertifikat supaya memenuhi persyaratan hukum. 

 

Gambar 12  “Pemanjat tebing” yang berprofesi sebagai pembersih kaca jendela  
atau sebaliknya [foto koleksi penulis, survei Burj Khalifa 2014]. 

Gambar 13 adalah sketsa platform gondola, pemandangan yang akan dijumpai ketika manajemen 
gedung sedang membersihkan kaca jendela lantai atas. Terlihat adanya tali keselamatan yang diikatkan 
pada tubuh teknisi. Platform boleh rusak dan jatuh, tetapi teknisi harus tetap selamat. Oleh karena itu 
ada kalanya tali keselamatan dibuat independent terhadap tali platform. 

 

Gambar 13 Window cleaning platform dan teknisi pemakainya dan tali keselamatan 

 

6. Standard Maintenance 

Maintenance sering kali diterjemahkan menjadi perawatan. Namun jangan lupa ada orang yang 
menterjemahkannya menjadi pemeliharaan. Yang lebih menyedihkan adalah adanya pemeo bahwa kita 
bisa membeli (barang modal, produk rekayasa apa saja), tapi tidak bisa memelihara/merawat. Yang 
lebih memprihatinkan, data dari APPLE (Asosiasi Pemborong dan Penyedia Lift dan Eskalator), 
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ketika isue kecelakaan lift merebak, beberapa tahun lalu, menyatakan bahwa kebanyakan teknisi 
pemelihara/perawat lift dan eskalator keberatan untuk menempuh ujian dalam rangka memperoleh 
lisensi. Seseorang yang sangat ahlipun, bila tidak mempunyai LISENSI, maka pekerjaanya akan cacat 
hukum. Ketika hasil karya seseorang berhubungan dengan keselamatan publik, maka seseorang itu 
harus memiliki legalitas untuk menempatkan hasil karyanya bagi kesejahteraan publik. Maintenance 
selalu diperlukan untuk mengatasi performance yang selalu turun dengan waktu operasi (Gambar 14) 
walaupun diperlukan biaya untuk menyelenggarakannya (Gambar 15). 

 
Gambar 14 Perlunya maintenance pada pengoperasian peralatan produksi 

 
Gambar 15 Maintainability vs. system worth  

Ketika penumpang masuk ke dalam kereta lift untuk pindah secara vertikal, penumpang merasa aman-
aman saja karena interior kereta lift “menghalangi” pemandangan yang lebih menyeramkan. Tidak 
akan terlihat sumuran lift (bayangkan anda pindah 30 lantai @ 3.5 meter), kabel daya, kabel kendali, 
sling, puli, pintu lantai dan mekanismenya, pintu kereta, peralatan peringatan beban berlebih, rem 
darurat dan lain sebagainya. 

Lift adalah peralatan canggih (mekanikal) beresiko yang berhasil mematahkan kekhawatiran manusia 
karena rem darurat yang diciptakan oleh tuan Otis, dengan syarat maintenancenya diselenggarakan 
dengan baik dan lift digunakan oleh pengguna sesuai dengan peruntukannya. Gedung pencakar langit 
tidak akan pernah ada tanpa kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan lift. 

Terkait dengan maintenance/perawatan/pemeliharaan adalah maintainability dari sistem yang harus 
difikirkan dan dicari solusinya sejak tahap perancangan seperti tertera pada Tabel 3. 

 

7. Penutup 

Dengan adanya standard, para pelaku rekayasa dipermudah dalam menyelesaikan tugasnya: 
1. Perancang seyogyanya berterima kasih kepada pemerintah yang telah membuat hasil karyanya 

lebih terlindungi dari masalah hukum atas kewajiban menggunakan peraturan yang ditetapkan 
oleh pemerintah.  
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2. Kadang-kadang rumus yang diperlukan diberikan oleh standards sehingga perhitumgan dan 
analisis dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah. 

3. Untuk rekayasa yang menyangkut bangunan gedung, lebih baik diperhatikan terlebih dulu 
efisiensi dalam penggunaan energi dan air serta bahan bangunan yang secara implisit 
memerlukan konsumsi energi tinggi. 

Dalam hal pemerintah/regulator belum menyiapkan peraturan, sebaiknya pelaku rekayasa memberikan 
masukan kepada pemerintah/regulator melalui jalur komunikasi yang tersedia supaya peraturan 
tersebut diterbitkan. 

Tabel 3 Beberapa cara pada tahap desain untuk meningkatkan kehandalan (reliability) dari sistem. 

Kategori Deskripsi 
Umum Identifikasi reliability, instalasi dan susunan komponen sedemikian 

rupa sehingga bagian yang sulit dirawat reliabilitynya meningkat 
Sederhanakan struktur dan arsitektur dari sistem 
Sedapat mungkin gunakan komponen standard dan mampu tukar  
Desainlah sistem dengan komponen yang tidak terlalu memerlukan 
penyetelan atau persyaratan degradasi/aus 
Buatkan lubang tangan atau tangkai pengangkat bagi komponen 
yang berat 
Gunakan sesedikit mungkin baut pada panil akses. 
Komponen yang secara berkala perlu diganti harus dipilih dari 
kapasitas dan reliability yang lebih tinggi dari pada persyaratan 
fungsi sistem 
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Rancang Bangun Alat Pemeriksa Run Out Roda Gigi Menurut Standar ISO 1328 
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Abstrak 
 

Power Train Otomotif (P3TO) Polman Bandung saat ini dilakukan pengembangan berupa 
gearbox utility vehicle. Salah satu parameter yang menjadi acuan pada kualitas produk 
roda gigi yaitu run-out. Berdasarkan standar ISO 1328:1976, Run Out of Gear adalah 
metode pemeriksaan penyimpangan kesalahan putar  RCE (radial composite error)  pada 
sepasang roda gigi. Rancang Bangun Alat pemeriksa run out ini dibuat dengan prinsip 
kerja roda gigi diputar motor stepper dan pembacaan run-out digunakan sensor LVDT 
(linear variable differential transformator) melalui program software interface 
mikrokontroler Arduino. Sehingga dihasilkan data aktual nilai pengukuran run out 
sepasang roda gigi dalam  bentuk grafik file (.csv) dan (.txt). Pada  alat pemeriksa run out 
ini dilakukan  pemeriksaan RCE terhadap sepasang roda gigi Otomotif ISO grade 8 
(modul 2, Z=34, toleransi RCE = 0.09 mm ) . Berdasarkan Hasil pengukuran didapatkan 
RCE  sebesar 0.10 mm. Hasil analisa penyimpangan RCE tersebut diakibatkan akumulasi 
penyimpangan toleransi ketegak-lurusan dan kesejajaran sumbu serta dimensi geometri 
profil roda gigi saat proses pembuatan produk roda gigi.      
 
Kata kunci: run out roda gigi, radial composite error, sensor LVDT, mikrokontroler Arduino 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Polman Bandung saat ini sedang melakukan pengembangan utility vehicle melalui Pusat 
Pengembangan Power Train Otomotif (P3TO). Dalam pengembangan ini perlu dilakukan kajian pada 
konstruksi gearbox yang terdiri atas rangkaian pasangan roda gigi yang saling berhubungan. Hasil 
assembling antar pasangan roda gigi diharapkan dapat menghasilkan putaran roda gigi yang halus, 
sehingga transmisi daya dapat optimal dan tidak menyebabkan timbulnya kerusakan – kerusakan yang 
tidak diharapkan. 

Salah satu parameter yang menjadi acuan kualitas produk roda gigi yaitu run out putaran sepasang 
roda gigi. Berdasarkan standar ISO 1328:1976, Run Out of Gear adalah metode pemeriksaan 
penyimpangan kesalahan putar RCE (radial composite error) pada sepasang roda gigi. 

Untuk pemeriksaan penyimpangan kesalahan putar  RCE (radial composite error)  ini diperlukan suatu 
alat pemeriksaan  khusus yang digunakan yang disebut Pemeriksa Run-Out. Agar proses pengukuran 
roda gigi tidak membutuhkan banyak waktu dan mengurangi human error, maka sistem pada alat ini 
dibuat menjadi semi otomatis dan terintegrasi dengan komputer. 

Adapun tujuan penelitian ini menghasilkan alat pemeriksa run-out roda gigi terdiri dari  konstruksi 
sistim mekanik , sistem kontrol dan pemrograman sehingga dapat melakukan pemeriksaan run-out 
pada produk sepasang roda gigi. 

 

2. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tahapan perencanaan yang berisi 
mengenai ide atau konsep awal alat pemeriksa run-out roda gigi yang akan dibuat, tahapan pembuatan 
berisi proses pembuatan sistem mekanik dan sistem kontrol alat, tahapan pengukuran yang berisi 
proses pengukuran roda gigi menggunakan alat pemeriksa run-out roda gigi yang dibuat, dan tahapan 
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pengolahan data yang dihasilkan dari proses pengukuran serta analisa data hasil pengukuran dengan 
toleransi yang diizinkan. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pembuatan Sistem Mekanik 

Berikut ini adalah hasil rancangan konstruksi alat pemeriksa run-out roda gigi 

 
Base plate (2) berfungsi sebagai tempat duduknya unit slider dan poros. Unit slider terdiri atas dua 
slider yang memiliki bentuk ekor burung dimana clearance dapat diatur sehingga dapat menjamin 
gerakan slider hanya terjadi pada arah radial roda gigi. Poros berfungsi sebagai dudukan roda gigi. 

Prinsip kerja dari alat pemeriksa run-out ini yaitu roda gigi A (5) dipasangkan dengan roda gigi B, 
roda gigi B akan menekan roda gigi A karena adanya pegas  yang mendorong slider (2) sehingga tidak 
ada backlash antara pasangan roda gigi A dan B. Kemudian roda gigi A diputar oleh motor (6), 
kesalahan dari variasi tebal gigi dari kedua roda gigi akan membuat slider sebagai dudukan poros B 
bergerak pada arah radial relatif terhadap poros A (4) yang diam. Gerakan ini akan terbaca oleh sensor 
LVDT (3) yang terpasang sejajar dengan arah gerakan slider. Hasil assembling pembuatan alat 
pemeriksa run out roda gigi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 

 
 

Spesifikasi konstruksi mekanik alat pemeriksa run-out roda gigi yang dibuat yaitu, kapasitas jarak 
antar poros minimum 48 mm, dan maksimum 170 mm, dengan penyimpangan kelurusan gerakan 
moving slider 1 sebesar 0.01mm. Run out maksimal yang dapat dibaca oleh sensor yaitu 3.5 mm. 

3.2 Pembuatan Sistem Kontrol 

Sistem kontrol yang terdapat pada alat run-out ini harus memenuhi dua fungsi utama yaitu sebagai 
kontrol sensor dan kontrol motor. Berikut wiring schematic dari sistem kontrol. 

Keterangan: 
1. Base plate 
2. Unit slider 
3. Sensor LVDT 
4. Poros 
5. Benda uji 
6. Motor stepper 
7. Box kontrol

Gambar 1 Konstruksi alat pemeriksa run out roda gigi

Gambar 2 Hasil pembuatan alat pemeriksa run out roda gigi
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TRMVP         (1) 
Sensor LVDT(1) berfungsi untuk menedeteksi perubahan posisi slider akibat run-out dari roda gigi. 
Motor stepper(2) digunakan untuk memutar roda gigi pada saat proses pemeriksaan roda gigi. 
Rangkaian pengkondisi sinyal (3) berfungsi untuk membangkitkan tegangan pada sensor LVDT, 
mengubah, memfilter, dan menguatkan tegangan keluaran dari sensor agar dapat dihubungkan atau 
dibaca oleh mikrokontroler. Arduino uno(4)  digunakan sebagai mikrokontroler sebagai kendali sistem 
motor dan sensor. Modul ADS 1115(5)  berfungsi untuk meningkatkan resolusi sinyal sensor. Modul 
LM2596(6)  berfungsi untuk menurunkan tegangan DC. Modul L298N(7) berfungsi sebagai driver 
motor. Power supply(8)  berfungsi sebagai sumber tegangan DC. Lampu LED(9)  berfungsi sebagai 
indikator proses pengukuran. 

Berikut adalah model ilustrasi instalasi pada alat pemeriksa run-out roda gigi. 

 

 

Keterangan: 
1. Roda gigi master 5. Unit kontrol   9.   Motor stepper  
2. Roda gigi test  6. Power supply   10. Kabel USB 
3. Sensor LVDT  7. Jack USB   11. Unit komputer 
4. Konstruksi mekanik 8. Kabel power supply  

 

 

 

      Keterangan: 
1. Sensor LVDT 
2. Motor Stepper 
3. Pengkondisi sinyal 
4. Arduino nano 
5. Modul ADS 1115  
6. Modul LM2596 
7. Modul L298N 
8. Power supply 
9. Lampu LED 

 

8 

1

2 

3

4 

5 

6 

7 

9 

Gambar 3 Wiring system control 

Gambar 4 Instalasi alat pemeriksa run out roda gigi
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3.3 Teknik Penggunaan Alat Pemeriksa Run Out Roda Gigi 

Berikut adalah cara penggunaan alat pemeriksa run-out roda gigi. 

 
 

(a) Pasang roda gigi (sebagai master) dan roda gigi uji pada poros.  
(b) Atur posisi awal pasangan gigi antara roda gigi master dan uji. (roda gigi master berputar searah 

jarum jam).  
(c) Atur posisi moving slider 1, hingga roda gigi uji menekan roda gigi master.  
(d) Pastikan posisi moving slider 2 berada di tengah range lintasan sensor yaitu 3.5 mm, untuk 

memberi ruang moving slider 2 bergerak pada saat pengukuran dilakukan.  
(e) Lalu kunci moving slider 1 dengan mengencangkan baut headless di bagian sisinya.  
(f) Buka menu program run test gear di komputer, sehingga tampil menu layar seperti Gambar 6 

dibawah ini 

 
 

Selanjutnya  Tekan tombol “SCAN PORT”(2) lalu tekan “CONNECT” (3). Isi text box “Z master” (4) 
dan “Z test” (5) dengan jumlah gigi roda gigi yang digunakan, tekan “Reset” (9), lalu tekan “Run” (8) 
Perhatikan grafik (11) dan nilai “Run out” (12) yang keluar. Tekan “Save” (10) jika ingin menyimpan 
data hasil pengukuran. 

 

Gambar 5 (a) Setting slider roda gigi dan (b) Empat posisi pengukuran 

Gambar 6 Form interface pengukuran
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3.4 Pengukuran 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian , untuk satu kali proses pengukuran run-out  roda gigi dibutuhkan 
waktu 3 menit terdiri dari waktu setting posisi 2 menit dan  waktu pengukuran 1 menit . Adapun hasil 
proses pengukuran roda gigi pada 4 posisi sepasang roda gigi ( Gambar 3.5 b) maka diperoleh grafik 
hasil pengukuran run-out , seperti Gambar 7 dibawah ini. 

 

 

 

 
4. Kesimpulan dan Saran 

Dari perbandingan grafik ke-empat posisi hasil pengukuran run-out diatas, diperoleh penyimpangan 
toleransi untuk posisi 1=0.820 mm , posisi 2=0.680 mm , posisi 3=0.100 mm dan posisi 4=0.540 mm . 
Mengacu pada standar aplikasi roda gigi otomotif grade 8, dimana toleransi run-out maksimum 
sebesar 0.09 mm. Maka Produk roda gigi yang diukur tersebut, tidak memenuhi kriteria yang 
distandarkan. Namun untuk posisi assembling direkomendasikan pada posisi 3 yaitu posisi roda gigi 
1A pada z ke-1 dengan posisi roda gigi 1B pada z ke-19 karena memiliki nilai run-out terkecil yaitu 
0.10 mm. 

 

 

 

Gambar 7 Grafik run out pada empat posisi pengukuran
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4. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut : 

1. Penelitian menghasilkan Alat pemeriksa run-out roda gigi yang memiliki Spesifikasi 
konstruksi mekanik berkapasitas jarak antar poros maksimum 170 mm dan Range maksimal 
Run-out 3.50 mm dan pembacaan run-out digunakan sensor LVDT (linear variable differential 
transformator) melalui program software interface mikrokontroler Arduino. 

2. Pada kegiatan penelitian ini dilakukan simulasi aplikasi Pemeriksaan run-out roda gigi 
otomotif terhadap referensi standard grade 8- ISO1998 yaitu toleransi RCE (Radial Composite 
Error) yang diizinkan sebesar 0.09 mm. 

3. Simulasi yang dilakukan membutuhkan waktu 4 menit untuk proses Pemeriksaan run-out pada 
4 posisi gigi yang berbeda terhadap sepasang produk roda gigi lurus modul 2, jumlah gigi 
z=34.  

4. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan RCE yang bervariatif setiap posisinya dan yang 
terkecil pada posisi 3 (1A pada z ke- 1 dan 1B pada z ke-19) terukur sebesar 0.10 mm yang 
berarti melebihi batas RCE yang diizinkan standard grade 8- ISO1998. 
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Abstrak 
 

Roda gigi lurus adalah elemen mesin yang paling sering digunakan pada sistem transmisi. 
Roda gigi lurus dapat dibuat melalui mesin hobbing guna menjaga keseragaman geometri 
dalam produksi masal. Pengukuran tebal gigi merupakan cara yang efektif dan penting 
saat dilakukan penyetelan guna menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. 
Penelitian ini berkaitan dengan analisis dimensi tebal gigi pada roda gigi lurus hasil 
proses hobbing terhadap standar ISO no. 1328. Pada ISO no. 1328 dijelaskan bahwa 
kualitas tebal gigi dari hasil proses di mesin hobbing harus dapat memenuhi daerah 6 – 
10. Pengukuran tebal gigi dilakukan dengan menggunakan  gear tooth vernier caliper. 
Guna menganalisis ketentuan tebal gigi terhadap standar ISO no.1328 maka dilakukan 
percobaan dengan membuat roda gigi lurus baru modul 2 dengan z=27 dan z=29. 
Kemudian pembentukan profil roda gigi lurus dengan mesin hobbing. Produk roda gigi 
lurus baru kemudian dianalisis dan dibandingkan hasilnya dengan roda gigi pembanding. 
Berdasarkan analisis kualitas tebal gigi, spare part mesin berkualtias 6KM. Adapaun 
produk baru yaitu pada z=29 dapat mencapai kualitas 8CE.. Sehingga dapat simpulkan 
bahwa produk roda gigi lurus dapat dibuat sesuai dengan standar ISO no.1328 dengan 
syarat tercapainya ketepatan langkah kerja pembuatan. 
 
Kata kunci: roda gigi lurus, hobbing, tebal gigi, toleransi ISO, gear tooth vernier caliper 
 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Roda gigi lurus merupakan elemen mesin yang paling umum digunakan pada penerus daya. Hobbing 
dijadikan alternatif dalam pembuatan produksi roda gigi masal. Hobbing adalah proses pemesinan 
yang digunakan untuk menghasilkan produk seragam dengan standar geometri yang baik. Data 
menunjukan bahwa profil roda gigi hasil proses hobbing tidak selalu seragam. Kualitas roda gigi 
dipengaruhi oleh metode proses pembuatan dan pengukuran. 

Pada dasarnya pemeriksaan untuk semua jenis roda gigi adalah sama yaitu lebih menitik beratkan pada 
pemeriksaan bentuk fisik dari roda gigi dan bentuk dari giginya, kemudian dijabarkan atau 
dikembangkan pada pemeriksaan elemen-elemen yang lain. Kesalahan dari bentuk profil gigi dan 
jarak antar gigi sebenarnya dapat terjadi karena berbagai macam faktor dan sulit dikontrol. Namun, 
pengukuran tebal gigi merupakan salah satu cara yang efektif dan penting saat dilakukan penyetelan, 
maupun pengontrolan jalannya proses supaya dihasilkan roda gigi dengan kualitas seperti yang 
dihendaki. 

Proses pembuatan roda gigi lurus dilakukan dari pembuatan bakalan roda gigi pada mesin bubut 
hingga pembentukan profil pada mesin hobbing. Kemudian tebal gigi diukur menggunakan gear tooth 
vernier caliper. Hasil pengukuran menunjukan terdapat ketidak seragaman pada tebal gigi produk 
lama.Terdapat standar tebal gigi yaitu pada ISO no.1328 dimana terdapat ketentuan atau daerah 
toleransi yang sebernarnya diperuntukan untuk hobbing. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dibuatlah roda gigi lurus baru yang dikontrol selama proses 
pembuatannya untuk kemudian dianalisis berdasarkan ketebalan gigi yang terbentuk. Sehingga 
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penelitian ini akan membahas mengenai analisis dimensi tebal gigi pada roda gigi lurus modul 2 z=27 
dan z=29 hasil proses hobbing terhadap standar ISO  no.1328. 

 

2. Perencanaan dan Pembuatan 

Adapun rangkaian proses pekerjaan yang dilakukan pada tugas akhir ini dapat dijabarkan seperti pada 
diagram alir  Gambar 1. 

 

Gambar 1 Diagram alir pembuatan roda gigi lurus 

 
2.1 Kajian Standar Geometri Roda Gigi Lurus 

Berikut ini adalah dimensi standar geometri pada roda gigi lurus modul 2 untuk z=27 dan z=29 yang 
digunakan sebagai acuan dalam proses pembuatan maupun pengukuran, lihat Tabel 1. 

Tabel 1 Conversion table untuk modul 2 pada z=27 dan z=29 

Menentukan Rumus m = 2       z = 27 m = 2       z = 29

Pitch Diameter

Circular Pitch

Number of Teeth

Addendum

Dedendum

Outside Diameter

Root Diameter

Base Circle Diameter

Tooth Thickness 

	.

. 	 	

	

	

	 1,25	

2 2

	 	 2,5	

D	cos	

	
2
	

2

2	 27 54

54
27
	 2 7,28

54
2

27

	 2

	 1,25	(2) = 2,5

2 27 2 58 2 29 2 62

54	 2,5	 2 49

54	cos	20° 50,743

2
2 3,14 2

2 3,14

58	cos	20° 54,502

2	 29 58

58
29
	 2 7,28

58
2

29

	 2

	 1,25	(2) = 2,5

58	 2,5	 2 53

 
*Keterangan : seluruh satuan dalam mm 

 

2.2 Prosedur Pengukuran Roda Gigi Lurus 
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Langkah kerja pembuatan roda gigi lurus diawali dengan pembubutan bakalan. Tahapan proses 
pembuatan bakalan roda gigi dibuat dengan ketentuan toleransi diameter bakalan sebesar 0,036 – 0,1 
mm. Adapun toleransi silindrisitas bakalan adalah sebesar 0,011 – 0,028 mm. Tahapan proses hobbing 
roda gigi lurus dipastikan dengan pengaturan jarak cutter dan bakalan roda gigi sedekat mungkin guna 
mendapat referensi titik nol terbaik. 

 

2.3 Prosedur Pengukuran Roda Gigi Lurus 

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui dimensi tebal roda gigi. Alat pengukur tebal gigi disebut 
gear tooth vernier caliper dengan kecermatan 0,02 mm, seperti ditunjukkan Gambar 2. 

 

Gambar 2 Gear tooth vernier caliper 

Langkah awal dalam proses penelitian ini adalah mengukur spare part mesin hobbingFortunePasific 
Y3150K dan roda gigi hasil proses hobbing yang masih dalam keadaan baik. Spare part dan roda gigi 
hasil proses hobbing tersebut memiliki modul 2 dengan z=53 dan z=27.Kemudian pengukuran tebal 
gigi juga dilakukan pada produk baru yang memiliki z=27 dan z=29. Proses pengukuran tebal gigi 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Pengukuran tebal gigi 

Adapun pengaturan skala vertikal pada gear tooth vernier caliper guna pengukuran tebal gigi untuk 
masing-masing roda gigi lurus dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2 Pengaturan skala vertikal 

jumlah 
gigi

set q  (mm)

z=27 2,04

z=29 2,04

z=53 2,02

ψ
90°

ψ 1,70°

ψ 3,33°

ψ 3,10°

 
 
3.  Analisis Data Hasil Pengukuran Tebal Gigi 

Standar ISO no.1328 (parallel involute gears, ISO system of accuracy) merupakan sistem toleransi 
bagi roda gigi lurus dari berbagai kualitas. Sebagai informasi umum dapat ditunjukkan hubungan 
antara kualitas roda gigi dengan fungsi maupun jenis proses pembuatan, sebagaimana Tabel 3. Roda 
gigi hasil proses hobbing yang standar berada dalam kualitas 6 – 10. 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TPPP-20 
 

Teknik

MESIN

Toleransi tebal gigi (s) ditentukan berdasarkan harga penyimpangan atas dan bawah relatif terhadap 
garis nol (yang merupakan tebal gigi nominal). Pada sistem ISO, penyimpangan atas dan bawah 
tersebut ditandai dengan simbol huruf. 

Untuk suatu simbol huruf tertentu, harga penyimpangan atas/bawah merupakan harga toleransi 
kesalahan pits individu (fpt, lihat Tabel 4) dikalikan dengan suatu faktor sebagaimana diperlihatkan 
pada Tabel 5. Dengan demikian, besarnya daerah toleransi dapat dicari dari selisih antara 
penyimpangan atas dan bawah. 

Tabel 3 Pemilihan kualitas roda gigi ditinjau dari fungsi dan proses pembuatan 

Kualitas yang diinginkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecepatan putar (m/menit)
1 - 3
3 - 6 
6 - 20
20 ke atas
Penggunaan

mesin umum
kendaraan bermotor
alat ukur
roda gigi master
Proses pembuatan
form milling
shaping / hobbing
shaving
grinding  

Tabel 4 Toleransi kesalahan pits individu (fpt, µm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

di atas s.d.
1 - 3,5 1 1,6 2,5 4 6 10 14 20 26 40 56 80

> 3,5 - 6,3 1,2 2 3,2 5 8 13 18 25 35 50 71 100
> 6,3 - 10 1,4 2,2 3,6 5,5 9 14 20 28 40 56 80 112

daerah toleransi proses hobbing  untuk d < 125 dan m = 2

diameter pits d 
(mm)

modul 
(mm)

Kualitas

fpt  (µm)

- 125

 

Tabel 5 Toleransi kesalahan pits individu (fpt, µm) 

C = + fpt 

D = 0 fpt 

E = -2 fpt 

F = -4 fpt 

G = -6 fpt 

H = -8 fpt 

J = -10 fpt 

K = -12 fpt 

L = -16 fpt 

M = -20 fpt 

N = -25 fpt 

P = -32 fpt 

R = -40 fpt 

S = -50 fpt 

 

 

Tabel 6 di bawah ini menjelaskan analisis dari data hasil pengukuran tebal pada masing-masing 
roda gigi. Ditunjukan dimensi tebal gigi dan klasifikasi kualitas roda gigi berdasarkan tebal gigi 
yang terbentuk. 

Tabel 6 Perbandingan kualitas tebal roda gigi lurus 

 
Daerah Toleransi 

Hobbing 
Spare Part Produk sebelumnya Produk Baru 

Penyimpangan 
atas 

3,18mm 10C 3,01mm 6K 3,22mm 12C 3,16mm 8C 

Penyimpangan 
bawah 

1,14mm 10S 2,97mm 6M 3,13mm 12E 3,10mm 8E 
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Grafik perbandingan tebal gigi pada roda gigi lurus spare part z=53, hasil proses hobbing z=27 
dan produk baru z=29, dapat dilihat pada Gambar 4. 

Produk baru (riil) dari penelitian ini adalah roda gigi lurus modul 2 dengan z=27 dan z=29. 
Selanjutnya apabila diilutrasikan pasangan roda gigi tersebut bergerak berpasangan, maka posisi 
gigi yang akan terjadi adalah sebagai berikut seperti terlihat pada Tabel 7. 

 
Gambar 4 Perbandingan toleransi tebal gigi 

Tabel 7 Pasangan gigi pada roda gigi lurus z=27 dan z=29 

Posisi ke - z = 27 z =29 
1 z1 (putaran ke-1) z1 (putaran ke-1) 

25 z25 (putaran ke-1) z25 (putaran ke-1) 
50 z23 (putaran ke-2) z21 (putaran ke-2) 
75 z21 (putaran ke-3) z17 (putaran ke-3) 

 
Ilustrasi backlash dari pasanganan roda gigi pada produk baru yang riil z=27 dan z=29 dapat dilihat 
pada Gambar 5.Toleransi yang tertera pada jarak antar sumbu roda gigi sebesar ±0,025 mm didapat 
dari hasil penjumlahan akibat silindrisitas pada bakalan roda gigi. 

 

Gambar 5 Ilustrasi pasangan roda gigi lurusz=27 dan z=29 pada produk baru riil 

Maka apabila kedudukan dari pasanganan roda gigi lurus masterdan produk riil z=27 dan z=29 
dibandingkan dan digambarkan pada grafik akan terlihat perbedaan backlash yang dihasilkan. Grafik 
backlash yang terbentuk seperti terlihat pada Gambar 6. 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TPPP-22 
 

Teknik

MESIN

 
 

 
Pada grafik di atas, terlihat bahwa apabila master roda gigi saling berputar berpasangan akan 
menghasilkan backlash yang seragam pada setiap pertemuan giginya. Backlash nol dapat terjadi 
apabila kedua pasang roda gigi tepat tebal 3,14 mm. Sehingga backlash didapat dengan mengatur 
dengan jarak senter sesuai toleransi, misalnya dalam kasus ini ±0,023 mm. 

Backlash antara produk baru yang riil bernilai negatif maka berarti tidak terdapat kelonggaran. Hal 
tersebut diakibatkan oleh z=27 memiliki tebal gigi lebih dari 3,14 mm (berada di luar batas toleransi 
tebal gigi) sehingga ketika pasangan roda gigi tersebut berputar akan menimbulkan noise. Noise dapat 
terjadi karena perpindahan gerakan pada pasangan roda gigi berlangsung secara tidak halus sebab 
terdapat gesekan yang merugikan. Pengaturan agar backlash dapat bernilai positif sehingga tidak 
menimbulkan noise akan menyebabkan perubahan jarak senter antara roda gigi yang saling 
berpasangan tersebut. 
 
 
4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara sebagai berikut: 

1. Toleransi standar tebal gigi ISO no.1328 dinyatakan notasi angka dan huruf. Kualitas roda gigi 
lurus modul 2 pada z=27 dan z=29 hasil proses hobbing berada pada kisaran kualitas angka 6 – 10 
dengan huruf C – S.  

2. Tahapan proses pembuatan bakalan roda gigi dibuat dengan ketentuan toleransi sebagai berikut : 
 diameter bakalan      = 0,036–0,100mm 
 silindrisitas bakalan = 0,011 –0,028mm 

3. Tahapan proses hobbing roda gigi lurus dipastikan dengan pengaturan jarak cutter dan bakalan 
roda gigi sedekat mungkin guna mendapat referensi titik nol terbaik.  

4. Pengukuran dimensi tebal gigi dilakukan dengan menggunakan tooth gear vernier caliper dengan 
kecermatan 0,02 mm yang dapat memenuhi standar analisis untuk penentuan kualitas tebal gigi. 

5. Berdasarkan analisis hasil pengukuran dimensi tebal gigi didapat bahwa toleransi yang terbentuk 
adalah sebagai berikut : 
 spare part  2,97–3,01 mm = 6KM 
 produk hasil proses hobbing sebelumnya (lama) 3,13–3,22 mm = 12CE 
 produk baru 3,10–3,16mm = 8CE 

Jadi, penelitian ini dapat menghasilkan produk roda gigi lurus baru yang memiliki kualitas tebal gigi 
lebih baik dibandingkan dengan roda gigi yang telah dibuat hasil proses hobbing sebelumnya, dan 
dapat memenuhi standar ISO no. 1328. Roda gigi berkualitas standar yang baik dapat dibuat dengan 
ketepatan langkah proses pembuatan dan pengukuran. 

4.2.  Saran 

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 
a. Melakukan pengukuran tebal gigi dengan menggunakan metode lain sebagai perbandingan hasil. 

Gambar 6 Perbandingan antara backlash pasangan roda gigi master dengan riil 
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b. Melakukan analisis pada elemen-elemen roda gigi selain tebal gigi dalam penentuan daerah 
toleransi maupun kualitas. 

Menyediakan alat pengukur atau pemeriksa roda gigi guna mendapatkan analisis yang lebih rinci. 
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Abstrak 
 

Frame Pembangkit salah satu komponen pada pembangkit listrik Hybrid PV-Picohydro 
yang berfungsi sebagai penopang seluruh beban-beban pada sistem pembangkit tersebut, 
sehingga perlu dilakukan analisis kekuatan frame utama untuk memastikan beban yang 
bekerja masih dapat ditahan atau ditopang oleh frame utama pembangkit. Analisis 
kekuatan dilakukan dengan menghitung baban yang diakibatkan oleh perangkat 
Photovoltail (PV) dan  perangkat picohydro, selanjutnya analisis tegangan dengan 
menggunakan perangkat lunak FEA Solid works agar sehingga diketahui distribusi 
tegangan dan lokasi tegangan maksimum yang terjadi pada frame. Dari hasil simulasi 
tegangan didapatkan 81,49 MPa yang berlokasi pada batang bagian tengah, safety faktor 
(SF) yang paling rendah didapatkan sebesar 3,07 serta defleksi maksimum didapatkan 
sebesar 0,3 mm, Sehingga dari hasil simulasi tegangan pada frame utama masih cukup 
baik utnuk dimensi yang telah dirancang. 
 
Kata kunci: Frame, Picohydro, Turbin Air 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Penelitian pembangkit hybrid PV-picohydro merupakan salah satu penelitian dalam mencari solusi 
dalam pemanfaaatan energi terbarukan. pembangkit ini merupakan gabungan dari energi air dan energi 
matahari, dengan memanfaatkan energi air dengan head rendah (low head) dan solar cell diharapkan 
keberlangsungan energi dapat tetap terjaga. 

Terdapat Komponen Pembangkit listrik hybrid PV-pichohydro yang telah dirancang, namun 
diperlukan analisis tegangan untuk mengetahui kakuatan dari komponen tersebut, salah satunya 
komponen yang sangat penting yaitu frame utama pembangkit. Analisis tegangan akan menggunakan 
perangkat lunak Solidworks. Analisis tegangan ini diharapkan akan diketahui tegangan maksimum dan 
safety factor minimum yang terjadi pada frame utama. Beban-beban yang terjadi yang diinputkan 
kedalam perangkat lunak sesuai dengan perancangan detail pada komponen-komponen tersebut. 

Analisis tegangan dimulai dengan menggambar model dalam 3 (tiga) Dimensi menggunakan 
perangakat lunak Solidworks, kemudian memberikan parameter-parameter untuk kondisi  simulasi 
seperti pemberian beban-beban, tumpuan, penentuan material dan menentukan parameter meshing 
sehingga selanjutnya dapat di runing menggunakan solver yanag ada pada perangkat lunak 
Solidworks. Hasil dari perhitungan perangkat lunak kemudian ditampilkan dalam model 3 Dimensi 
dimana distribusi tegangan, defleksi maupun safety factor dapat diperlihatkan. Dari simulasi ini dapat 
ditampilkan parameter maksimum dan minimum sehingga dapat diketahui lokasi yang terjadi kondisi 
maksimum maupun minimum tersebut. 

Penggunakan perangkat lunak untuk analisis tegangan sering dipakai untuk beberapa kasus dalam 
prosese perancangan suatu struktur. Sebagai contoh untuk perancangan suatu chasis kendaraaan yang 
telah dirancangan menunjukan bahwa tengangan maksimum terjadi pada daerah yang dekat dengan 
pembebanan terutama daerah yang terkena tumbukan langusng pada chasis tersebut [1]. 

Contoh lain kiran (2014) melakukan perancangan pada chasis kendaraan menggunakan 
perangkat lunak stress analysis ansys digunakan, Pada chassis tersebut hasil simulasi tegangan 
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menunjukkan tegangan kritis pada sambungan, tegangan kristis tersebut dapat dikurangi 
dengan meningkatkan ketebalan pada daerah  tersebut [2]. 

Pembangkit listrik hybrid PV-pichohydro merupakan Penelitian lanjutan yang sebelumnya telah 
dirancang bangun oleh shantika T, dkk (2014) yaitu pembangkit picohydro low head 100 watt untuk 
masyarakat di pedesaaan yang dapat digunakan pada aliran horizontal pada irigasi atau sungai dangkal 
[3]. 

Tegangan yang terjadi pada struktur 

Jika suatu struktur dibebani dengan dengan yang tegak lurus terhadap sumbu netral batang maka  akan 
terjadi tegangan akibat momen lentur dan defleksi pada arah bidang ygn terjdai distribusi tegangan 
tersebut seperti pada Gambar 1. Tegangan maksimum akibat momen lentur berada pada titik yang 
paling jauh dari sumbu netral penampang sehingga tegangan ini merupakan tegangan normal 
maksimum σmaks. pada struktur perlu dketahui tegangan maksimum yang terjadi utnuk 
membandingkan dnegan tegangan ijin yang miliki oleh material yang dipakai.  

 
Gambar 1 Balok dengan Lenturan Murni[4] 

 
Tegangan normal yang terjadi pada penampang akan terjadi tegangan normal maksimum pada jarak 
terjauh dari sumbu netral dapat ditulis persamaan umumnya seperti berikut: 

I

cM
maks

.
         (1) 

Keterangan: 
σmaks  = Tegangan maksimum yang terjadi (N/m2) 
M  = Momen lentur maksimum yang terjadi (N.m) 
c  = Jarak terjauh dari titik pusat irisan benda/tegangan maksimum (m) 
I =Inersia penampang (m4) 

 

Safety of Factor 

Safety of  factor atau disebut juga faktor keamanan merupakan nilai/faktor yang ditambahkan suatu 
konstruksi yang bertujuan untuk mendapatkan jaminan kekuatan yang lebih. Nilai faktor keamanan 
harus lebih besar dari 1 (satu).  Faktor keamanan merupakan nilai merupakan perbandingan antara  
tegangan Luluh (yeald Stress) suatu material dengan tegangan yang terjadi akibat beban (Actual 
Stress) pada suatu konstruksi tersebut. Faktor kemanan diberikan kepada suatu desain didasarkan pada 
jenis pembebanan [5] yaitu pada Pembebanan Statis sebesar 1.25sampai 2, Pembebanan Dinamis 
antara 2 sampai dengan 3  dan pada Pembebanan Kejut  sebesar  3sampai dengan 5. 

 
2. Metodologi 

Frame utama merupakan salah satu komponen pembangkit Hybrid PV-Picohydro yang menopang 
seluruh beban perangkat pembangkit. Beban pembangkit diperkirakan berdasarkan dimensi dan 
material yang telah dirancang pada gambar 3D hasil perancangan. Beban tersebut diteruskan melalui 
frame utama bagian atas dan bawah melalui ke baut. Frame utama ditopang oleh pelampung, maka 
pelampung diandaikan sebagai tumpuan. Dari data-data tersebut kemudian dimasukan sebagai 
parameter pada perangkat lunak sehingga diperoleh hasil tegangan, defleksi dan safety faktor. 
Metodologi penelitian peperti gambar dibawah ini. 
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3.  Hasil dan Pembahasan 

Perancangan pembangkit hybrid PV-picohydro telah dilakukan untuk beberapa komponen, termasuk  
frame utama pada pembangkit tersebut. sesuai dengan spesifikasi perancangan. Dimensi maupun 
material dalam prosesnya mengalami perubahan beberapa kali karena untuk mendapatkan harsil 
rancangan yang lebih baik. pada perancangan konsep (tito shantika, 2017) direncanakan dimensi 
pembangkit sebesar 160 x 120 x 120 cm. Namun pada beberapa rancangan dimensi mengalami 
perubahan yaitu menjadi 162 x 120 x 152 cm [5]. 

 
Gambar 3 Konsep perancangan pembangkit hybrid PV-picohydro[5] 

Mulai 

Spesifikasi Pembangkit dan 
beban-beban 

Pembebanan dan tumpuan 
pada struktur 

Stress analisys dengan 
software 

Distribusi tegangan dan 
lokasi  

Gambar 3D Frame utama 

Safety 
Factors>2 

Selesai

Gambar 2 Flowchart penelitan 
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Perancangan beberapa komponen mengasilkan beberapa parameter yang dapat dijadikan sebagai data 
dalam penelitian ini yaitu didapatkan berat yang merupakan sebagai beban dari beberapa komponen 
pembangkit. Besar beban yang diperlukan untuk perhitungan analisis frame dibulatkan keatas, 
sehingga beban pada struktur tediri dari berat berat Picohydro (Wp) sebesar 500 N,  berat PV sistem 
(Wpv) sebesar 500 N dan berat frame utama 700 N, sehingga berat total pembangkit sebesar 1700 N. 

Frame utama merupakan frame yang menopang dari seluruh beban yang ada pada hybrid PV-
picohydro, seperti terlihat pada gambar dibawah. Frame utama ditumpu oleh dua pelampung yang 
masing-masing didiclam pada kedua ujung pelampung sehingga tumpuan pada frame ada empat titik. 
Frame utama menopang Frame potofoltaik yang dikencangkan oleh 4 baut M10 pada empat titik diatas 
frame utama, sedangkan frame pichohydro dilekatkan dibawah frame utama dengan baut M10 pada 4 
titik. 

 

Gambar 4 Pembangkit Hybrid PV-picohydro 

Perancangan konsep yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilakukan perancangan detail pada 
seluruh komponen pembangkit hybrid PV-picohydro. Tahap berikutnya perancanngan bentuk dan 
datail adari seluruh komponen pemebangkit. Peracancangan detail ini menghasilkan bentuk dan 
ukuran serta material yang digambar pada 3 Dimensi. Tahap selanjutnya melakukan analisis kekuatan 
untuk memastikan hasil peracangan tersebut dapat digunakan. 

Analisis tegangan dimulai dengan memasukan beban-beban dan tumpuan yang terjadi pada frame, 
yaitu beban dari frame potovoltaik sebesar 500 N yang bekerja pada 4 (empat) titik dan beban dari 
picohydro pada 4 (empat) titik dengan total sebesar 500N. tumpuan  frame utama terjadi pada 
pemlampung di emapat titik seperti terlihat pada gambar dibawah. 
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Gambar 5 Pembebanan pada Frame utama 

Material yang digunakan merupakan baja konstruksi biasa yang dipakai secara umum. Pasa simulasi 
tegangan yang pada peranfkat lunak solidworks telah terdapat beberapa material yang dapat dipakai 
sesuai dengan material yang digunakan. Baja yang terdapat dipasaran diasumsikan sebagai baja 
konstruksi  yaitu ASTM A36 steel dengan yield stress sebesar 250 Mpa. Beberapa tersebut seperti 
dibawah  ini: 

Tabel 1 Sifat mekanik material ASTM A36 steel (solidworks) 

Material propertis 
Name: ASTM A36 Steel 

Model type: Linear Elastic Isotropic 
Default failure criterion: Max von Mises Stress 

Yield strength: 2.5e+008 N/m^2 
Tensile strength: 4e+008 N/m^2 
Elastic modulus: 2e+011 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.26   
Mass density: 7850 kg/m^3 

Shear modulus: 7.93e+010 N/m^2 

Setelah beban dan tumpuan di inputkan kemudian tahap selanjutnya meshing dimana model akan 
dibuat beberapa eleen dan node yang dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak. Mesh 
mengunakan kriteria meshing fine dengan jumlah node 67928 dan jumlah element 32018 dengan jenis 
mesh solid mesh 4 (empat) jacobian poin. 

 

Gambar 6 Meshing frame utama 
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Setelah proses meshing kemudian menjalankan solver pada perangkat lunak solid works dengan me-
running model tersebut. Analisis kriteria kegagalan pada perangakat lunak ini menggunakan max von 
mises stress sehingga dari hasil simulasi didapatkan Tegangan maksimum 81.49 MPa pada Node: 
30803, tegangan minimum 1.09 MPa pada Node: 49006, sedangkan yield stress material frame adalah 
baja konstruksi ASTM A36 sebesar 250 MPa. Dari tegangan yang Dengan displacemen terbesar yaitu 
0,3 mm, sehingga  model hasil simulasi cukup aman untuk digunakan. 

 

Gambar 7 Distribusi tegangan frame Utama 

Dari hasil analisis didapatkan juga faktor keamanan (safety factor) yang terjadi pada frame tesebut. 
Safety factor paling kecil sebesar 3.06785 di Node: 30803 dan nilai maksimum sebesar 2.29x 108 pada 
Node: 49006. Safety factoe yang terjadi sudah cukup mamadai dimana melebihi dari target 
perancangan yaitu sebesar 2, serta jika dilihat dari distribusinya pada gambar dibawah terlihat bahwa 
safety factor sebesar rata-rata 3 (tiga) merata pada semua bagian frame sehingga beban-beban yang 
ditopang diteruskan ke semua bagian frame. 

 
Gambar 8 Safety factor frame Utama 
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4.  Kesimpulan 

Simulasi tegangan menghasilkan tegangan maksimum pada frame sebesar 81,49 MPa, serta safety 
faktor (SF) yang paling rendah didapatkan sebesar 3,07 yang berlokasi pada batang bagian tengah 
yang diakibatkan  beban picohydro atau pada node 30803, deflesi masksimum yang sebesar 0,3 mm, 
Sehingga dari hasil simulasi tegangan pada frame utama masih cukup baik untuk dimensi yang telah 
dirancang. 

 

5. Ucapan Terimakasih 

Penelitian ini merupakan hasil dari hibah bersaing Kemenristekdikti sehingga Penulis mengucapkan 
terimakasih atas dukungan materil sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Penulis berharap 
penelitian ini dapat dilanjutkan sehingga dapat diaplikasikan kemasyarakat. 
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Abstrak 

 
Acara seperti pernikahan, bazar dan gathering membutuhkan area yang luas. Area 
tersebut dalam penggunaannya perlu terlindungi dari cuaca. Maka dari itu diperlukan 
desain payung raksasa yang dapat melindungi dari cuaca panas maupun hujan. Berkaitan 
dengan perancangan payung raksasa ini, dibuatlah desain dengan komponen utama 
payung meliputi: tiang dan Jari-jari payung. Adapun desain yang dilakukan adalah 
pengembangan  mekanisme  bukaan  payung  dan  geometri,  dimensi  serta  material  
struktur giant-umbrella didesain untuk memenuhi kriteria lightweight structure. Kriteria 
tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dead load and wind load, stress analysis, 
selection of proper materials, manufacturing planning, and cost estimation. Makalah ini 
memaparkan analisa tegangan pada tiang payung dan jari-jari mekanisme bukaan 
payung. Hasil pemodelan tiang utama dan jari-jari payung disajikan dalam bentuk stress 
contour dan displacement. Material yang digunakan untuk pembuatan tiang utama dan 
jari-jari payung adalah ASTM 36 yang memiliki kekuatan luluh 250 MPa. Dari pemodelan 
tegangan von mises pada stress contour terbaca 61.6 MPa jauh lebih rendah dari kekuatan 
luluh material yang digunakan. Harga displacement terbesar terdapat pada jari-jari 
diagonal sebesar 23mm dan masih relevan digunakan. 
 
Kata kunci: mekanisme, analisa tegangan, pemodelan, tegangan von mises, displacement, payung 
raksasa 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Madinah al Munawaroh Giant Umbrella adalah sebuah payung raksasa yang digunakan untuk 
melindungi jemaah haji & umroh yang melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi Madinah, Saudi 
Arabia. Terinspirasi dari hal tersebut dibuatlah perancangan payung raksasa yang dapat digunakan 
diberbagai acara seperti pernikahan, bazar dan gathering. Dalam makalah ini dilakukan pengembangan 
bagaimana merancang payung dengan memaksimalkan luas area yang ada, merancang mekanisme 
bukaan payung dan membuat pemodelan.  Pengembangan desain meliputi geometri, material struktur 
yang memenuhi kreteria lightweight struktur. Adapun kreteria tersebut mempertimbangkan dead load 
and wind load, stress analysis, selection of proper material, manufacturing planning dan cost 
estimation. 

Pada makalah ini akan membahas mengenai rangka payung yang terdiri dari tiang utama dan jari-jari 
payung. Melakukan analisa pemodelan rangka payung dengan metode elemen hingga untuk 
memeriksa kegagalan yang meliputi assembly errors dan design errors. Desain yang sudah dianalisa 
kemudian akan dibuat produk prototype untuk mengetahui fungsi kerja alat, apakah sesuai dengan 
rancangan. 
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Gambar 1 Desain Payung yang dikembangkan 

 
2. Metodologi 

Optimasi dimensi payung mencakup tiang penyangga utama, jari-jari payung membutuhkan 
perhitungan tegangan pada saat mekanisme payung tertutup ataupun terbuka secara penuh. Metodologi 
yang dipilih adalah metode numerik dengan memakai perangkat lunak Solid Work yang dapat 
menghitung tegangan dan perpindahan dengan FEA. 

 

 

Gambar 2 Tiang Utama Payung 
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Gambar 3 Jari-jari Payung 

Material yang digunakan untuk perancangan giant umbrella 6x6m ini menggunakan ASTM A36. 
Properties material ASTM A36 sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Properti ASTM A36 

Massa jari-jari payung dengan material ASTM A36 yang digunakan sebagai pembebanan untuk tiang 
utama dihitung dengan solid work adalah sebesar 282.5 Kg. 

Perhitungan massa properties jari-jari payung dengan solid work sebagai berikut: 
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Gambar 5 Properti massa jari-jari paying 

Langkah simulasi FEA dengan menggunakan solid work adalah dengan menentukan material part 
yang akan digunakan, kemudian intreaksi antar part, meshing dan run hasil simulasi. 

 

Gambar 6 Langkah Simulasi FEA dengan Solid Work 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Perhitungan model menggunakan simulasi static solid work dengan beban gravity pada tiang peyangga 
Utama dan jari-jari payung 

Tegangan von Mises untuk posisi bukaan payung dan perpindahan untuk posisi bukaan payung  
ditampilkan pada gambar berikut ini. 
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Gambar 7 Tegangan Von Mises Tiang Utama 

 

Gambar 8 Displacement Tiang Utama 

 

Gambar 9 Tegangan Von Mises Jari-jari Payung 
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Gambar 10 Displacement Jari-jari Payung 

 
Gambar 11 Tegangan Von Mises Payung Tertutup 

 
Gambar 12 Displacement Payung Tertutup 

Data Tegangan Von Mises pada Payung dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 1 Tegangan Von Mises pada Payung 

No Deskripsi TeganganVon mises 
(MPa) 

Keterangan 

1 Tiang Utama 18.9 Nilai maksimum 
2 Jari-jari Payung Terbuka 61.6 Nilai maksimum 
3 Jari-jari Payung Tertutup 27.7 Nilai maksimum 
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Gambar 13 Distribusi tegangan von mises terhadap bukaan payung 

Data displacement pada payung dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 2 displacement pada payung 

No Deskripsi Displacement (mm) Keterangan 
1 Tiang Utama 6.36 Nilai maksimum 
2 Jari-jari Payung Terbuka 23.9 Nilai maksimum 
3 Jari-jari Payung Tertutup 11.4 Nilai maksimum 

 

Gambar 14 Distribusi displacement terhadap bukaan payung 

 

4.  Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil perhitungan secara numerik memakai perangkat lunak solid work dapat simpulkan sebagai 
berikut: 

 Tegangan yang terjadi pada tiang utama penyangga giant umbrella masih dibawah yield strength 
material yang dipilih. 

 Perpindahan (displacement) yang terjadi semakin naik apabila payung dibuka. 
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Abstrak 

 
Tingginya permintaan ekspor buncis, membuat Gabungan Kelompok Tani Lembang Agri, 
di Lembang Bandung harus menjaga produk yang diekspornya. Buncis yang diekspor harus 
dijaga kualitasnya agar dapat sampai kepada konsumen dengan selamat, caranya yaitu 
dengan melakukan pengemasan yang baik. Mesin packing buncis otomatis dapat bekerja 
untuk melakukan pengemasan secara kontinyu dan dalam jumlah yang banyak. Dalam 
makalah ini disajikan proses dan hasil perancangan konsep mesin packing buncis otomatis 
yang nantinya dapat digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan dan menaikan 
kapasitas produksi. Untuk memperoleh hasil rancangan konsep sistem mekanik mesin 
packing buncis otomatis, akan dilakukan tahapan proses perancangan yaitu, pendataan 
dan identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis mesin, serta perancangan konsep 
mesin. Berdasarkan proses perancangan yang telah dilakukan, diperoleh house of quality 
yang menyatakan hubungan spesifikasi teknis rancangan mesin terhadap 
kebutuhan/keinginan konsumen, serta diperoleh konsep mesin yang terpilih dalam bentuk 
uraian fungsional konsep mesin, gambar 3D solidworks dan simulasi prinsip kerja konsep 
mesinnya. 
 
Kata Kunci: buncis, pengemasan, house of quality, 3D solidworks. 

 

1. Pendahuluan 

Tingginya kebutuhan ekspor sayuran buncis membuat Gabungan Kelompok Tani Lembang Agri 
Bandung harus menjaga kualitas dan kuantitas dari produk yang diekspornya, dimana produk tersebut 
harus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan standar kualitas yang diinginkan. 

Banyaknya jumlah buncis yang diekspor mempengaruhi terhadap tenaga kerja yang ada, dimana 
manusia sebagai tenaga kerja harus mempunyai kemampuan dan daya tahan yang baik untuk 
mengimbangi tingginya permintaan ekspor tersebut. Faktor – faktor ergonomi dapat mempengaruhi 
kinerja manusia dengan pekerjaanya yang bisa berdampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas 
dari produk yang diekspor. Oleh karena itu para petani di Lembang Bandung memerlukan suatu mesin 
yang dapat bekerja secara kontinyu dan dapat menghasilkan produk yang banyak secara otomatis. 
Mesin ini didefinisikan sebagai mesin yang dapat membantu efisiensi pengemasan dari buncis yang 
akan diekspor. Dengan menggunakan mesin ini kapasitas pengemasan menjadi lebih banyak serta 
peran operator menjadi lebih sedikit. Dalam prosesnya manusia hanya memberi input bobot buncis 
yang akan dikemas kemudian menyimpan buncis pada mesin tersebut. Mesin packing buncis otomatis 
adalah mesin yang mampu meningkatkan kapasitas produksi pengemasan dan mampu bekerja secara 
kontinyu tanpa peranan operator secara aktif. Untuk dapat mewujudkan mesin packing buncis 
otomatis, maka harus memperhatikan beberapa faktor seperti, bagaimana kriteria buncis yang akan 
dikemas, bagaimana melakukan proses perancangan, dan mengetahui bagaimana mekanisme mesin 
packing buncis otomatis, sehingga dari beberapa aspek tersebut dapat tercapai tujuan yang ingin 
dicapai yaitu uraian fungsional konsep mesin packing buncis otomatis, gambar 3D solidworks konsep 
mesin yang terpilih, serta simulasi gerak prinsip kerja dari konsep mesin packing buncis otomatis. 
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2. Metodologi 
Proses perancangan konsep sistem mekanik mesin packing buncis otomatis dilakukan dalam beberapa 
tahapan yang ditunjukkan dalam Gambar 1 di bawah ini: 
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     Ya  

 

 

 

                                                        Tidak 

 

   

  Ya  

 

 

Gambar 1. Flow Chart Proses Perancangan konsep sistem mekanik mesin packing buncis otomatis 

Perancangan diawali karena adanya kebutuhan akan mesin packing buncis otomatis yang dapat 
membantu Gabungan Kelompok Tani Lembang Agri di Lembang Bandung untuk mengemas buncis 
yang akan diekspor, kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan konsumen yang akan menggunakan 
mesin packing buncis otomatis nantinya. Konsumen yang dimaksud di sini yaitu petani, untuk dapat 
membuat konsep mesin yang memenuhi kebutuhan konsumen maka harus dilakukan proses 
wawancara kepada para petani untuk mendapatkan informasi tentang daftar kebutuhan mesin packing 
buncis. Setelah mendapatkan daftar kebutuhan dari mesin maka selanjutnya dibuatlah spesifikasi 
teknis dari mesin yang berhubungan dengan daftar kebutuhan konsumen, apabila spesifikasi teknis 
sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka dilakukan tahapan selanjutnya yaitu membuat 
beberapa alternatif rancangan konsep mesin berdasarkan uraian fungsional konsep mesinnya. Setelah 
dihasilkan beberapa konsep maka dilakukan evaluasi untuk memilih konsep yang terbaik, apabila 
konsep yang terbaik sudah memenuhi kebutuhan konsumen, maka selanjutnya dilakukan proses 

Apakah spesifikasi 
teknis sudah memenuhi 
kebutuhan konsumen ? 

START 

Kebutuhan 
mesin packing 
buncis otomatis

Pendefinisian dan perencanaan 
mesin packing buncis otomatis 

Pengidentifikasian kebutuhan 
konsumen tentang mesin 

packing buncis otomatis dan 
penentuan spesifikasinya. 

Apakah konsep mesin 
memenuhi kebutuhan 

konsumen ? 

Membuat gambar 3D solidworks 
dan animasi konsep sistem 

mekanik mesin packing buncis 
otomatis yang terpilih 

Hasil rancangan dalam bentuk 
uraian fungsional konsep mesin, 

gambar 3D, dan animasi 

Perancangan alternatif konsep 
dan pengevaluasian konsep serta 

memilih konsep yang terbaik. 

B 

B 
END
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gambar 3D solidworks dan pembuatan dokumentasi berupa uraian fungsional konsep mesin packing 
buncis otomatis dan gambar 3D solidworks beserta simulasi prinsip kerja konsep mesinnya. 
 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Menentukan Kebutuhan Konsumen 

Langkah awal dalam perancangan konsep sistem mekanik mesin packing buncis otomatis adalah 
membuat daftar kebutuhan/keinginan konsumen tentang mesin packing buncis. Data diperoleh dengan 
proses wawancara terhadap petani buncis di Gabungan Kelompok Tani Lembang Agri. Data 
kebutuhan konsumen ditunjukkan dalam Tabel 1 di bawah ini. 
 

Tabel 1. Daftar Kebutuhan Konsumen 
 

 

 

 

 

 
 

3.2 Menentukan Spesifikasi Teknis Berdasarkan Kebutuhan Konsumen 

Pada tahap ini data kebutuhan konsumen akan dihubungkan menjadi spesifikasi teknis. 

Tabel 2. Daftar Spesifikasi Teknis 

 
 
 
 
 
 
 

No Daftar Kebutuhan Konsumen 
1 Mudah dioperasikan 
 

2 
Ukuran dimensi plastik, Panjang = 10 cm – 25 cm, Lebar = 10 cm - 20 cm 

dan tebal standar 
3 Bobot Pengemasan dapat di-setting 200 gram dan 250 gram 
4 Hemat energi 
5 Harga terjangkau 
6 Kapasitas produksi 7 pack/menit 
7 Dapat dipindah posisikan 

No 
Daftar Permintaan 

Konsumen 
Spesifikasi Teknis 

Arah 
kemajuan 

Satuan 

 
1 

 
Mudah dioperasikan 

Prosedur pengoperasian 
 

- 
# 

 
2 

Ukuran plastik, Panjang = 
10 cm – 25 cm dan Lebar 

= 10 cm - 20 cm 

Ukuran plastik sesuai 
permintaan 

 
sesuai 

 
cm 

 
3 

Bobot pengemasan dapat 
di-setting 200 gram dan 

250 gram 

Sistem kontrol 
(sensor load cell ) 

 
+ 

 
gram 

4 Hemat energi Daya motor - Hp 
5 Harga terjangkau Biaya Produksi - Rp 

6 
Produksi 7 pack/ menit Kapasitas pengemasan + Pack/ 

menit 

7 Dapat dipindah posisikan 
Dimensi - mm 

Roda - # 
Berat - kg 
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3.3 Menentukan Hubungan Spesifikasi Teknis Terhadap Kebutuhan Konsumen 

Pada tahap ini dilakukan gambaran hubungan spesifikasi teknis terhadap kebutuhan konsumen. 
Hubungan ini dinyatakan pada “Rumah Kualitas (House of Quality)”. 

Gambar 2. House of Quality 

3.4 Penguraian Fungsional Konsep Mesin 

Uraian fungsional konsep mesin packing buncis, dengan tahapan memasukan, memindahkan, 
menimbang, dan mengemas sehingga dapat mengubah material plastik dan buncis menjadi produk 
packing buncis, ditunjukan pada gambar 3.  

Mesin Packing Buncis Otomatis

Energi Listrik

Plastik, Buncis

Energi Gerak, 
Energi Panas

Packing Buncis

 

                  
Memasukan Memindahkan Menimbang Mengemas Mengeluarkan

Merubah 
Energi

Energi Gerak

Energi Panas

Plastik, Buncis

Packing
Buncis

Energi Listrik

 

Gambar 3. Uraian Fungsional Konsep Mesin Packing Buncis Otomatis 
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3.5 Pembuatan Konsep Mesin 

Dari tabel morfologi di bawah dapat dilakukan penggabungan konsep dengan cara mengombinasikan 
konsep fungsi dengan konsep bentuk. 
 

Tabel 3. Morfologi Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari penggabungan konsep menurut Tabel 3, maka didapatkan konsep terbaik yang terdiri dari 
rangkaian: 

- Merubah energi listrik menjadi energi gerak  
Menggunakan Motor DC (1B) 

- Merubah energi listrik menjadi energi panas 
Menggunakan Heater (2A) 

- Memasukan 
Menggunakan Vibratory feeder (3B) 

- Memindahkan 
Menggunakan Belt Conveyor (4A) 

- Menimbang  
Menggunakan Timbangan dengan Load Cell (5A) 

 
No. 

 
Konsep Fungsi 

Konsep Bentuk 
A B 

 
1 

Merubah energi listrik 
menjadi energi gerak 

Motor Listrik AC 
Motor Listrik DC 

 

2 
Merubah energi energi 
listrik menjadi energi 

panas 

 

Heater 

- 

 
3 

 
Memasukan 

 
 
 

g = 9,81 m/s2 

Gravitasi Vibratory feeder 
 

4 
 

Memindahkan 

Belt Conveyor 

 
- 

 
5 Menimbang 

 
Load Cell 

 
- 

6 

Mengemas 

Sealer 

 
- 

7 

Mengeluarkan 
Belt Conveyor 

 
 

 
g = 9,81 m/s2 

Gravitasi 
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- Mengemas  
Menggunakan Sealer (6A) 

- Mengeluarkan  
Menggunakan Gaya Gravitasi (7B) 
 

Tahapan di atas dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4 di bawah ini. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4. Konsep mesin terpilih 

Penguraian fungsional konsep mesin packing buncis otomatis dari tahapan mengubah material buncis 
dan plastik menjadi sebuah produk packing buncis, dapat ditunjukkan oleh Gambar 5 di bawah ini. 
 

Memasukan
(menggunakan 

Vibratory 
feeder)

Memindahkan
(Menggunakan
Belt conveyor) 

Menimbang
(Menggunakan

Load Cell)

Mengemas
(Menggunakan 

Sealer)

Mengeluarkan
(Menggunakan 

gravitasi)

Merubah Energi

Energi Gerak

Energi Panas

Plastik, Buncis

Packing
Buncis

Energi Listrik

 
 

Gambar 5. Uraian Fungsional Konsep Mesin Packing Buncis Otomatis 
 
 

3.6 Gambar 3D Konsep Mesin Packing Buncis Otomatis Terpilih 

Konsep mesin packing buncis otomatis secara keseluruhan (Gambar 6) dan konsep mesin packing 
buncis otomatis dari tahapan pemasukan (Gambar 7), pemindahan (Gambar 8), penimbangan (Gambar 
9), dan pengemasan (Gambar 10) dapat dilihat seperti di bawah ini: 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  

 
 

TPPP‐44 
 

 

Gambar 6. Konsep Sistem Mekanik Mesin Packing Buncis Otomatis 

4. Kesimpulan 

Untuk mengubah material buncis dan plastik menjadi produk packing buncis, memiliki beberapa 
tahapan fungsional seperti ditunjukkan pada Gambar 5, dan untuk konsep mesin packing buncis yang 
terpilih ditunjukkan pada Gambar 7, serta konsep sistem mekanik mesin packing buncis otomatis dari 
keseluruhan tahapan fungsional dapat diperlihatkan pada Gambar 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Konsep Mesin Packing Buncis Otomatis Terpilih 
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Gambar 8. Konsep Sistem Mekanik Mesin Packing Buncis Otomatis 
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Abstrak 
 

Robot Burung atau Bird Flapping Wings adalah sejenis drone yang sayapnya mengepak 
dan melipat seperti burung, dari kepakan sayap inilah dihasilkan gaya angkat sekaligus 
gaya dorong (Lift dan thrust) yang akan  membuat robot burung dapat mengambang  dan 
bergerak maju. Dibandingkan dengan fixed wings dan Rotary Wings, ketersediaan 
literatur dalam perancangan Flapping Wings sangat minim, sehingga untuk mendapatkan 
besaran besaran yang diperlukan dalam perancangan, dilakukan uji coba atau iterasi 
yang berulangkali, mulai perangcangan mekanisme gerak kepakan sayap, mengoptimalkan 
pola gerak sampai dengan perakitan dan operasional. Iterasi dilakukan berulang kali 
dalam jumlah yang banyak sampai ditemukan dimensi maupun bentuk komponen yang 
sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika semua iterasi dilakukan dengan membuat benda 
nyata maka akan sangat menyita biaya dan waktu. Untuk itu iterasi tahap awal dilakukan 
dengan membuat simulasi gerak dan dimensi satu banding satu menggunakan perangkat 
lunak Autodesk Inventor, barulah kemudian simulasi dengan membuat benda nyata. 
Simulasi dimulai dari rancangan gerak kinematika mekanisme pembuat kepakan sayap, 
pola gerak sayap bahkan sampai pada optimalisasi dimensi dan  bobot robot burung.  
Hasil  penelitian menunjukan bahwa penggunaan perangkat lunak Autodesk Inventor 
sebagai sarana untuk simulasi gerak, dimensi maupun bentuk tiga dimensi dapat 
memenuhi semua kebutuhan akan iterasi dalam mengoptimalkan perancangan sayap 
Robot Burung. 
 
Kata kunci: Robot Burung, Simulasi, Optimalisasi Rancangan Sayap 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Robot Burung termasuk drone jenis Flapping Wings, perbedaan yang mendasar Flapping Wings 
dengan drone jenis Fixed Wings dan Rotary Wings adalah pada gerakan sayapnya yang mengepak. 
Dalam kelompok Flapping Wings, Robot Burung termasuk dalam kelompok Bird Flapping Wings.  
Sewaktu melakukan gerak mengepak Up stroke maupun Down Stroke, sayap Bird Flapping Wings 
selain melakukan gerak mengepak juga melakukan gerak melipat.   

Rancangan mekanisme yang dapat mengubah gerak berputarnya poros sebuah motor listrik menjadi 
gerak mengepaknya sayap Robot Burung sudah didapatkan pada penelitian sebelumnya [1], namun 
ketika diaplikasi pada proses pembuatan sayap dan sistem penggeraknya maka muncul banyak hal 
yang dapat menjadi hambatan antara lain faktor gesekan dan ketelitian dimensi, selain itu harga 
material dan ongkos pembuatan menuntut agar rancangan harus efektif dan efisien sebelum dibuat 
menjadi benda nyata. 

Untuk mendapatkan pola gerak yang dapat menghasilkan gaya angkat maksimum perlu dilakukan 
iterasi yang berulang kali. Jika iterasi dilakukan dengan membuat benda nyata maka proses iterasi 
akan menelan biaya yag sangat besar, guna mengurangi biaya maka iterasi dilakukan dengan simulasi  
menggunakan perangkat lunak Autodesk Inventor. 

Iterasi ditujukan untuk mendapatkan dimensi batang batang (link) yang menghasilkan pola gerak yang 
baik dan dimensi komponen yang pas serta posisi penempatan komponen komponen, sehingga 
memudahkan kegiatan perakitan maupun mencegah kemungkinan tiap komponen saling bertabrakan 
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sewaktu uji gerak. Untuk itu simulasi dibuat sedekat mungkin dengan kondisi ril dengan perbandingan 
dimensi satu banding satu. 

Hasil simulasi dengan perangkat lunak akan diaplikasi dalam pembuatan benda sebenarnya. 

 

2. Metodologi 

Pada Robot Burung, gaya angkat dan gaya dorong dihasilkan sekaligus oleh gerak mengepaknya sayap 
Robot Burung, oleh karena itu pola gerak sayap sangat menentukan. Gaya angkat dihasilkan saat 
sayap melakukan gerak ke bawah atau Down Stroke sedangkan saat gerakan sayap keatas atau Up 
Stroke Robot Burung akan mendapat gaya kearah bawah. Variabel yang paling berpengaruh sebagai 
penghasil gaya angkat adalah luas proyeksi permukaan sayap saat melakukan gerak mengepak 
kebawah sedangkan penghasil gaya dorong adalah sudut serang airfoil pembentuk sayap dan bagian 
sayap yang fleksibel [3]. 
 
Optimalisasi rancangan sayap Robot Burung dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dalam 
hal ini Autodesk Inventor. Kegiatan optimalisasi dikelompokkan atas beberapa bagian  antara lain : 
 
2.1 Optimalisasi Konstruksi Mekanisme Penggerak 
 
Kegiatan optimalisasi pada kelompok ini ditujukan agar sistem transmisi gaya dari motor listrik 
sebagai sumber gerakan sampai kepada lengan sayap dapat berjalan dengan baik, dalam arti : 
- Kontak antara roda gigi penggerak atau driver gear dengan roda gigi yang digerakkan atau driven 

gear efektif, dalam bidang kontak yang cukup. 
- Gerakan sistem transmisi berjalan lancar dengan gesekan antar bidang yang bergerak relatif 

serendah mungkin. 
- Mudah dalam kegiatan perakitan (bongkar pasang) mekanisme, roda gigi dan poros. 
- Aman, tidak terjadi tabrakan antar komponen ketika mekanisme beroperasi. 
 
2.2 Optimalisasi pola gerak  
 
Pada awal perancangan sayap, optimalisasi ditujukan untuk mendapatkan pola gerak sayap agar dapat 
menghasilkan gaya angkat  maksimal.  Simulasi dilakukan menggunakan sketsa saja dimana batang 
batang pembentuk gerakan sayap diwakili oleh sebuah garis. Namun ketika ingin mewujudkan 
rancangan maka tujuan simulasi adalah agar dapat dibuat bendanya. Dengan demikian simulasi 
digunakan untuk  mengecek keamanan yang memastikan agar ketika  ada suatu komponen yang 
bergerak, tidak menabrak komponen yang lain.   
 
2.3 Optimalisasi Perakitan 
 
Optimalisasi perakitan ditujukan untuk mengecek apakah setiap komponen dapat dirakit dengan 
komponen lain sebagai pasangannya. Simulasi digunakan untuk pengecekan kesesumbuan, penentuan 
posisi penempatan suatu komponen dalam mekanisme. 

Agar simulasi  perakitan memberikan hasil yang baik maka  gambar benda kerja dibuat dalam bentuk 
tiga dimensi dengan sangat detil dengan ukuran satu berbanding satu dengan beda sebenarnya. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Simulasi Konstruksi Mekanisme Penggerak 

Pada Gambar 1a Sketsa Mekanisme Penggerak, dapat dilihat penempatan roda gigi dengan susunan 
seperti pada gambar. Pada gambar tersebut hanya memperlihatkan penempatannya saja namun tidak 
memperlihatkan detil cara menempatkan sehingga tidak terlihat bagaimana kontak antar roda gigi, 
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bagaimana poros dan bantalan dan seterusnya. Gambar 1b Dapat dilihat ada poros, bantalan dan 
perlengkapan lainnya. 

 

 
Gambar 1 a) Sketsa Mekanisme Penggerak; b) Gambar 3D Mekanisme Penggerak 

 
 

 

 
 
Gambar 2 dan gambar 3 memperlihatkan kontak antar Roda gigi yang dapat terlihat dengan kondisi 
sebenarnya sehingga dapat dikoreksi sebelum membuat benda aslinya. 

a b

Gambar 2 Kontak Antar Roda Gigi yang seharusnya 

Gambar 3 Kontak antar Roda Gigi yang tidak bagus 
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Gambar 4 Gambar Teknik Roda Gigi 1 dan asesoris 

Pada Gambar 4 dihasilkan dari simulasi pembuatan detil pemasangan roda gigi yang pada gambar 
tersebut bahkan dapat dilihat gambar teknik yang sangat detil dari sebuah roda gigi yang merupakan 
bagian dari mekanisme penggerak sayap robot burung. Detil dimensi tiap komonen dan cara perakitan 
dapat dianalisa dari gambar tersebut. 

 
3.2 Simulasi Pola Gerak  
 
Pada awal untuk mendapatkan pola gerak, simulasi dilakukan dengan sketsa gerak seperti pada 
gambar 5 berikut : 

 
Gambar 5 Simulasi Pola Gerak – sketsa [2] 
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Simulasi dengan gambar 6 hanya mengamati pola gerak sudah sesuai dengan yang dihapap apa tidak, 
semua komponen dalam forma 2D sedangkan  simulasi pada gambar 6, setiap komponen sudah sesuai 
dengan ukuran sebenarnya dalam format 3D sehingga jika ada sambungan yang tidak satu sumbu pada 
batang batang pembentuk sayap maka dalam simulasinya tidak akan bisa dirakit. 

Jadi dalam simulasi gerak 3D akan terdeteksi dimensi tiap komponen sejak komponen utama sampai 
asesoris seperti baut, pin yang kecil kecil.   
 
3.3 Simulasi pada Optimalisasi Perakitan 
 
Yang dimaksud simulasi perakitan disini adalah merakit seluruh komponen robot burung mulai dari 
kepala sampai ekor. Hasil simulasi Robot Burung keseluruhan dapat dilihat pada gambar 7. 
 

 
Gambar 7 Simulasi Perakitan Robot Burung 

 
Gambar 7 menunjukkan robot burung sayap dan body Robot Burung secara keseluruhan, dengan 
simulasi ini akan terlihat gerakan saya dengan lebih realistik, kita dapat mengamati bagian bagian 
yang kritis yang kalau digerakan akan menimbulkan benturan atau tidak, tiap komponen dapat di zoom 
dengan lebih detil untuk diamati. 
 
3.4 Hasil Pembuatan benda nyata  
 
Berikut diperlihatkan hasil pembuatan benda nyata berupa mekanisme penggerak sayap pada gambar 8 
 

Gambar 6 Simulasi Dengan Batang 1:1
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Gambar 8 Mekanisme Riil Hasil Pembuatan 

 

 
Gambar 9 Sayap Sudah dirakit 

 
Gambar 8 dan gambar 9 memperlihatkan hasil pembuatan benda nyata yang dibuat berdasarkan 
dimensi yang didapat dari simulasi menggunakan perangkat lunak Audesk Inventor. 
 
 
 
 
4. Kesimpulan dan Saran 

 

Optimalisasi Rancangan Sayap Robot Burung dapat dilakukan dengan lebih baik berkat bantuan 
perangkat lunak, dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain : 

1. Akurasi dimensi, dengan mudah terlihat jika dimensi mengalami kesalahan yang seharusnya 
overlap tapi tidak dan sebaliknya. 

2. Biaya dan waktu, dengan simulasi perangkat lunak waktu pembuatan dan biaya yang 
dikeluarkan untuk membuat benda sebenarnya dapat dihemat 

3. Keterbuatan, dengan menganalisa haril rakitan sebua simulasi maka dapat dilihat bagian bagian 
yang sulit untuk dirakit maupun dibuat. 

Dalam perancangan suatu mekanisme atau komponen mesin kadang terdapat kondisi kurangnya 
dukungan literatur, maka cara coba coba atau iterasi menggunakan perangkat lunak dapat dilakukan 
dan akan sangat membantu. 
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Kami sangat menyarankan agar sarjana teknik khususnya teknik mesin yang sering melakukan 
perancangan suatu mekanisme dan sering  berhadapan dengan situasi perancangan yang kurang 
dukungan literatur agar dibekali dengan kemampuan membuat sumulasi menggunakan perangkat 
lunak. 
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Pengaruh Las Gtaw Menggunakan Filler ER308L pada Material SS JIS SUS410J1 
Terhadap Sifat Fisik dan Mekanik 

 
Tumpal Ojahan R1, Ferry Mahardika Putra1, Yusup Hendronursito2 

1Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Malahayati Bandar Lampung 
2Balai Penelitian Teknologi Mineral LIPI Lampung 

e-mail : tumpal_ojahan@yahoo.com 
 

Abstrak 
 

Perkembangan industri manufaktur khususnya dibidang material logam yang 
menggunakan sambungan las, dapat mempengaruhi sifat dari suatu material logam dasar 
kususnya sifat mekanik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengaruh 
las GTAW menggunakan Filler ER308L terhadap material SS JIS SUS410J1. Metode yang 
digunakan adalah memvariasikan arus las 150 A, 200 A, 250 A dengan kampuh V dan X. 
Hasil pengujian penetran terdapat cacat diawal dan diahir lasan, nilai kekerasan tertinggi 
terdapat pada daerah HAZ 38,00 HRc dan daerah Weld 35,83 HRc, sedangkan pengujian 
tarik tegangan luluh 386,388 MPa, tegangan maksium 830,392 MPa, perpanjangan 42,86 
mm, regangan 40,81%, sementara hasil struktur mikro pada base metal terdapat fasa 
martensite, daerah HAZ terdapat fasa ferrite dan karbida crom dan pada daerah weld 
metal terdapt fasa austenite. Adapun kesimpulan penambahan filler ER308L tidak 
mempengeraruhi sifat awal dari material JIS SUS410J1. Arus terbaik adalah dengan 
menggunakan arus 150 A. Jenis kampuh terbaik adalah menggunakan jenis kampuh V. 
 
Kata kunci: stainless steel SUS410J1, sifat mekanik, las GTAW. 

 
 
1. Pendahuluan 

Perkembangan manufaktur khususnya di industri  yang bergerak dibidang konstruksi otomotip serta 
proses permesinan, sangat memberikan dampak signifikan terhadap peran ilmu dan teknologi 
pengelasan. Sebagian besar proses produksi di industri permesinan dan konstruksi perpipaan 
menggunakan teknik pengelasan. Selain di bidang manufaktur teknik pengelasan juga dipergunakan di 
perkapalan, jembatan, bangunan lepas pantai dan juga parnel-parnel bodi pesawat terbang . 

Stainless stell paling banyak digunakan sebagai produk akhir seperti perkakas rumah tangga dan 
industri kimia serta alat alat kesehatan. Salah satunya adalah tipe SS410 yang banyak digunakan 
sebagai alat-alat kesehatan dan ketel uap (boiler). Kandungan karbon yang tinggi merupakan hal yang 
baik dalam merespon panas untuk memberikan berbagai kekuatan mekanis, misalnya kekerasan baja. 
Baja tahan karat type martensitic menunjukkan kombinasi positif terhadap ketahanan korosi dan sifat 
mekanis.  

Menurut Bhaduri, 2000 “Perbaikan Pengelasan Bilah Turbin Uap Retak Dengan Bahan Stainless Steel 
Austenitik dan Martensit” menghasilkan prosedur perbaikan las menggunakan kawat ER 316L 
austenitik dan ER 410 martensitic stainless steel, PWHT lokal dengan pemanas tahan listrik pada 
permukaan atas weld metal dan pemantauan suhu,  dapat  memberikan hasil yang paling memuaskan. 

Menurut Olabi, 1990 “Pengaruh Perawatan Panas Post Weld Distribusi Stress Residu didaerah Las 
yang Diperbaiki Pada Komponen Tinggi Chromium [AISI 410]” perlakuan panas jenis pertama, 
spesimen disimpan pada suhu 316° C selama 30 menit, kemudian pada suhu 427° C selama 30 menit, 
dan akhirnya, pada 546° C selama 2 jam. Pada perlakuan panas jenis kedua, spesimen disimpan pada 
suhu 760° C selama 2 jam. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis pertama perlakuan panas mengurangi 
kekerasan di zona pengelasan sekitar 15% dari kekerasan spesimen las dan meningkatkan kekuatan 
tarik. Jenis perlakuan panas kedua menurunkan kekerasan di zona pengelasan sekitar 40% namun 
menurunkan kekuatan tarik sekitar 10%. Pengukuran tegangan sisa menunjukkan bahwa ada tegangan 
tarik di sekitar zona las, dan nilai terbesar yang tercatat adalah sekitar 72 N/mm2. 
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Menurut Olabi. 1993.” Sifat Mekanis dan Tegangan Sisa Efek Suhu Pemanas Pelepasan Panas Pasca 
Las Pada Sifat Mekanis dan Tegangan Sisa Komponen Stainless Steel Laseler Martensit” dengan suhu 
perendaman 750 °C, tegangan sisa benar-benar terhindari dan ketangguhan dapat meningkat secara 
signifikan. Kekerasan didaerah  HAZ masih lebih besar dari pada material induk. Untuk merendam 
pada suhu 650 dan 550 °C, tegangan residual masing-masing 70 dan 50%. Sementara ketangguhan 
akibat suhu perendaman 550 °C akan mengalami penurunan. Uji metalurgi menunjukkan bahwa ketiga 
perlakuan panas pasca las ini dilakukan pada struktur mikro yang mengandung martensit temperat 
dengan ferit dan presipitat karbida halus. 

Penelitian ini menggunakan pengelasan GTAW dengan memvariasikan arus 150 A, 200 A, 250 A dan 
jenis kampuh V dan X serta filler metal ER308L terhadap material SS JIS SUS410J1. Adapun tujuan 
pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh filler ER308L, mengetahui pengaruh jenis arus 
dan kampuh terbaik. 

 

2. Metode Penelitian 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Memotong material stainless steel JIS SUS410J1 dengan tebal 6 mm menggunakan mesin potong 

dengan ukuran panjang 200 mm, lebar 100 mm. 
b. Membuat kampuh  dengan mesin milling pada bagian sisi stainless stell dengan sudut 30º. 
c. Menyiapkan filler metal type ER308L sebagai bahan tambah pada pengelasan. 
d. Melakukan penjepitan pada kedua sisi dan pemberian jarak 1 mm sebelum dilakukan proses 

pengelasan, dan benda kerja harus di bersihkan dari oli, kerak, cat dan debu. 
e. Melakukan pengujian penetran bertujuan untuk mengetahui cacat pada permukaan lasan, jenis cacat 

dan ukuranya. Uji Penetran ini menggunakan cairan Cleaner, Red Penetrant dan Developer. 
f. Melakukan pemotongan sampel untuk masing-masing pengujian. 
g. Melakukan pengujian komposisi kimia, yang bertujuan untuk mengetahui persentase unsur-unsur 

penyusun sampel benda uji. 
h. Melakukan pengujian kekerasan Rockwell HRc, bertujuan untuk memperoleh hasil kekerasan 

material setelah dilakukan pengelasan. 
i. Melakukan pengujian tarik untuk memperoleh sifat-sifat mekanis material, yaitu mengenai 

tegangan, regangan dan perpanjangan. Pembuatan sampel uji tarik mengacu pada standar ASTM 
E8/E8M-9. 

j. Melakukan  pengujian struktur mikro untuk mengetahui struktur logam serta mendapatkan fasa-
fasa yang terjadi akibat proses las GTAW dan membandingkan sifat-sifat yang dimilikinya. Daerah 
yang di foto struktur mikronya adalah daerah Weld Metal, daerah HAZ dan daerah Base Metal. 
 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Hasil Pengujian Penetran 

Tabel 1 Hasil Pengujian Penetran 

No Arus Kampuh Jenis Cacat 
Size (mm) 

Rekomendasi 
Lebar Panjang 

1 150 V Stop Star 3,0  7,0 Sampel 1 diterima 
2 150 X Stop Star 3,8  7,0 Sampel 1 diterima 
3 200 V Stop Star 5,5  8,5 Sampel 1 diterima 
4 200 X Stop Star 6,0  11,0 Sampel 1 diterima 
5 250 V Stop Star 6,5  12,0 Sampel 1 diterima 
6 250 X Stop Star 8,7  12,7 Sampel 1 diterima 
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[6] Suharno, 2008. Prinsip-prinsip teknologi dan metalurgi pengelasan logam. Surakarta: LPP UNS 
dan UNS Pres. 

[7] Widharto, S. 2013. Welding Inspection. Jakarta: Mitra Wacana Media. 
[8] Wiryosumarto, D.K. 2008. Teknologi Pengelasan Logam. Cetakan-10. Jakarta: Pradnya Paramita. 



 
Karakteristik Mekanik Kekuatan Tarik Struktur Komposit 

E-Glass/Epoksi Bakelite EPR 174 
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Abstrak   
 

Seiring dengan perkembangan dalam bidang industri dan kemajuan teknologi material 
dalam memenuhi berbagai kebutuhan maka dikembangkan material komposit yang 
memiliki karakteristik kuat, kaku dan. Sedangkan komposit adalah gabungan dari dua jenis 
material atau lebih bahan yang berbeda secara makroskopis dengan unsur serat sebagai 
penguat dan dan matrik sebagai pengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik mekanik kekuatan tarik struktur komposit E-Glass/Epoksi bakelite EPR 174 
yang mengacu pada standar ASTM D3039/D3039M. Metode manufaktur yang digunakan 
adalah hand lay-up dengan variasi arah serat unidirectional 0°, (0/90°), ±45 dan Vf 50. 
Sedangkan metode analisis yang digunakan dari hasil pengujian adalah distribusi Weibull. 
Berdasarkan hasil pengujian tarik menunjukkan bahwa kekuatan komposit E-Glass/epoksi 
bakelite EPR 174 arah serat unidirectional 0° adalah yang paling tinggi sebesar 219 MPa 
bila dibandingkan dengan arah serat lainnya. 
 

Kata Kunci : Komposit, E-Glass/epoksi bakelite EPR174, hand lay-up, kekuatan tarik 
 
 
1. Pendahuluan  

Seiring dengan perkembangan zaman dalam bidang ilmu penerbangan, dunia indutri dan kemajuan 
teknologi material dalam memenuhi berbagai kebutuhan, dewasa ini berkembang semakin pesat. Salah 
satunya adalah komponen pesawat nirawak yang dibuat dari berbagai material diantaranya adalah 
komposit, hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan dan mengembangkan material tersebut. 
Komposit adalah penggabungan dua atau lebih bahan yang berbeda secara makroskopis. Pada 
umumnya bahan komposit terdiri dari dua unsur, yaitu serat sebagai penguat dan matriks sebagai 
pengikat serat-serat tersebut. Komposit mempunyai beberapa keunggulan yaitu kuat, kaku dan ringan. 
Disamping itu  memiliki ketahanan terhadap beban fatigue, korosi dan mudah dibentuk. 

Pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui karakteristik mekanik kekuatan tarik komposit E-
Glass/epoksi bakelite EPR174 dengan penguat (reinforcement) serat E-Glass dan matriks (pengikat) 
epoksi bakelite EPR 174 dengan variasi orientasi serat unidirectional 0°, bidirectional woven (0/90°) 
dan bidirectional woven (±45°). Fraksi volume serat ( )  merupakan  salah satu faktor penting yang 
mempengaruhi karakteristik yang mencakup kekuatan, kekakuan dan keuletan material komposit. 
Fraksi volume serat yang digunakan adalah 50% yang mengacu pada modus kegagalan yang terjadi 
pada komposit lamina rami/epoksi yaitu getas (brittle failure) untuk  10-30%, debonding dan 
delaminasi pada	  40-50% [1]. Sedangkan  dapat dihitung dengan mengunakan Persamaan (1) [2]: 

 

100%                  (1) 

 
2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada manufaktur spesimen uji tarik adalah hand lay-up dengan perbandingan 
matriks dan hardener 2:1. Pengujian tarik komposit mengacu pada ASTM D 3039 [3] menggunakan 



alat uji Tensilon RTF-1310 dan pengujian densitas pada ASTM D 792 [4] dengan jumlah masing-
masing variasi orientasi serat spesimen uji sebanyak 5 (lima) buah. Sedangkan metode analisis data 
hasil uji tarik spesimen menggunakan weibull distribution, merupakan metode statistik untuk 
menentukan nilai dari  kekuatan material terhadap keandalannya. Keandalan merupakan ukuran dari 
sebuah material dalam menerima suatu beban, berikut ini Persamaan (2) yaitu fungsi keandalan yang 
digunakan dalam menganalisa data hasil pengujian pada penelitian [5] : 

 ; , exp	        (2) 

 
Metode regresi linear mengubah persamaan distribusi weibull dua parameter ke dalam persamaan 
linear berbentuk y=mx+r dengan cara melakukan operasi logaritma pada persamaan (3): 

 
; ,

	 ln          (3) 

  
 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Pada Gambar 1. masing-masing menunjukkan spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 
dengan orientasi unidirectional 0º, bidirectional woven (0,90º) dan (±45°). 

     
(a)                                                 (b)                                                 (c) 

Gambar 1 Spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174: (a) unidirectional 0º, (b) bidirectional woven 
(0,90º), (c) bidirectional woven (±45°). 

Sedangkan pada Gambar 2. masing-masing menunjukkan modus kegagalan spesimen komposit hasil 
uji tarik. Pada Gambar 2.(a) menunjukkan bahwa modus kegagalan yang terjadi pada masing-masing 
spesimen uji tarik komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 dengan orientasi unidirectional 0º 
adalah grip/tab multi-mode top (GMT) pada spesimen nomer 1, grip/tab multi-mode bottom (GMB)  
pada spesimen nomor 2 dan 3, hal tersebut akibat posisi pemegang tab spesimen yang terlalu kencang 
pada satu sisi atas atau bawah grib sehingga terjadi kerusakan di sekitar grib tersebut. Sedangkan 
modus kegagalan yang terjadi pada spesimen nomor 4 dan 5 adalah angled from grip/tab bottom 
(AWB). 
 
 
  



                 
 

(a)                                  (b) 

 
 
              (c) 
 

Gambar 2 Modus kegagalan hasil uji tarik spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174: (a) 
unidirectional 0º, (b) bidirectional woven (0,90º), (c) bidirectional woven (±45°). 

 

Pada Gambar 2. (b) menunjukkan bahwa modus kegagalan yang terjadi pada orientasi bidirectional 
woven (0,90º) adalah lateral at grip/tab top (LAT) pada spesimen nomor 1, 2 dan 4, grip/tab gage 
various (GGV) pada spesimen nomor 3 dan lateral at grip/tab bottom (LAB) pada spesimen 5. 
Sedangkan pada  Gambar 2. (c) menunjukkan bahwa modus kegagalan yang terjadi pada orientasi 
bidirectional woven (±45°) adalah angled from grip/tab bottom (AWB) pada spesimen nomer 1 dan 2, 
angled gage middle (AGM) pada spesimen nomer 3 dan angled from grip/tab top (AWT) pada 
spesimen nomer 4 dan 5. 

Pada Gambar 3. menunjukkan grafik hasil pengujian tarik  spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite 
EPR 174. Pada grafik hasil pengujian tarik  spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 
orientasi bidirectional woven (±45°) memiliki elongation range yang lebih lebar dibandingkan 
orientasi unidirectional 0º dan bidirectional woven (0,90º),. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
komposit dengan orientasi bidirectional woven (±45°) memiliki sifat ductile yang lebih baik . 
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Gambar 3 Grafik hasil pengujian tarik  spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174: (a) unidirectional 

0º, (b) bidirectional woven (0,90º), (c) bidirectional woven (±45°). 
 
Pada grafik hasil pengujian tarik  spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 orientasi 
unidirectional 0º  memiliki  kekuatan tarik yang lebih tinggi karena beban uji tarik spesimen arah 
vertikal searah serat akan diterima langsung oleh resin dan selanjutnya didistribusikan keseluruh 
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permukaan serat, sedangkan orientasi bidirectional woven (±45°) memiliki elongation range yang 
lebih lebar bila dibandingkan orientasi unidirectional 0º dan bidirectional woven (0,90º), hal tersebut 
menunjukkan bahwa komposit dengan orientasi bidirectional woven (±45°) memiliki sifat ductile yang 
lebih baik.  
 
Pada Gambar 4 dan 5 masing-masing menunjukkan salah satu contoh grafik regresi linear dan 
distribusi Weibull hasil pengujian tarik  spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 orientasi 
unidirectional 0º. 
 

 
Gambar 4 Grafik regresi linear spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 orientasi unidirectional 

0º 
 

 
 

Gambar 5 Grafik distribusi weibull komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 orientasi unidirectional 0º 
 
Pada Tabel 1. menunjukkan perbandingan analisis distribusi weibull hasil uji tarik spesimen komposit 
E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 orientasi unidirectional 0º, bidirectional woven (0,90º), dan 
bidirectional woven (±45°). 
 
Tabel 1 Perbandingan  analisis distribusi weibull hasil uji tarik spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 

174 
Jenis Spesimen 

unidirectional 0º 
Spesimen 

bidirectional woven 
(0,90º)

Spesimen 
bidirectional woven 

(±45°). 
σ tarik (MPa) 219 134 111 

ρ (g/cm3) 1,29 1,2 1,5 
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Grafik distribusi weibull seperti yang terlihat pada salah satu contoh yaitu Gambar 5. menunjukkan 
bahwa nilai keandalan spesimen komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 orientasi unidirectional 
0º, bidirectional woven (0,90º) dan bidirectional woven (±45°) pada keandalan  50% masing-masing 
sebesar 219 MPa, 134 MPa dan 111 MPa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kekuatan 
tarik komposit orientasi unidirectional 0º  lebih besar bila dibandingkan berturut-turut dengan masing-
masing orientasi bidirectional woven (0,90º) dan bidirectional woven (±45°). Berdasarkan hasil 
analisis distribusi weibull tersebut maka dapat menentukan nilai keandalan kekuatan material untuk 
kebutuhan mendisain struktur, dalam arti bila struktur dihitung dengan menggunakan keandalan 50% 
saja sudah aman apalagi bila menggunakan keandalan 90% struktur akan lebih aman. Sedangkan 
densitas komposit dengan orientasi bidirectional woven (0,90º) memiliki nilai yang lebih kecil dengan 
nilai sebesar 1,2 g/cm3 bila dibandingkan dengan orientasi komposit lainnya. 
 
Pada Tabel 2. menunjukkan perbandingan kekuatan tarik dan densitas komposit E-Glass/epoksi 
bakelite  EPR 174 dengan jenis komposit dan material lainnya. 
 
Tabel 2 Perbandingan kekuatan tarik komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 dengan S-Glass/Epoksi epoksi 

bakelite EPR 174 dan Aluminium 
 Material  σ tarik (MPa) ρ (g/cm3) 
Komposit S-Glass/epoksi bakellite EPR 174 unidirectional 0º    
[6] 

250 1,4 

Komposit S-Glass/epoksi bakellite EPR 174 bidirectional woven 
(0,90º) [6] 

87,5 1,67 

Komposit S-Glass/epoksi bakellite EPR 174 bidirectional 
woven(±45°) [6] 

62,5 1,49 

Al 6063- T4 [7] 90 2,68 
Al 4145- H16 [7] 185-225 2,68 

  
Pada Tabel 2. menunjukkan bahwa komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 memiliki kekuatan 
tarik yang cukup baik dan densitas yang lebih rendah bila dibandingkan dengan komposit material S-
Glass/epoksi bakellite EPR 174 , Al 6063- T4  dan Al 4145- H16, sehingga komposit tersebut dapat 
dijadikan material alternatif pengganti jenis komposit glass/epoksi dan aluminium.  
  
4. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa komposit E-Glass/epoksi bakelite EPR 174 
memiliki sifat mekanik yang cukup baik bila dibandingkan dengan jenis komposit glass/epoksi dan 
aluminium lainnya. Meskipun dengan menggunakan metoda manufaktur hand lay-up komposit yang 
sederhana namun menghasilkan kekuatan tarik yang cukup baik, sehingga komposit E-Glass/epoksi 
bakelite EPR 174 memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut untuk diterapkan pada 
industri otomotif dan pesawat udara tanpa awak/UAV (Unmanned Aerial Vechicle).  
 
 
Notasi 

	          fraksi volume fiber   [%]                       
    fraksi volume matrik    [%]                                 
     fraksi volume composite  [%]                                      
 mf      massa fiber     [g]                                      
 mm    massa matrik     [g]                                                      
 ρf     massa jenis fiber    [g/cm3]                                
 ρm    massa jenis matrik   [g/cm3] 
 ρ massa jenis    [g/cm3] 
 σ  tegangan    [MPa] 
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Abstrak 
 

Proses perancangan produk atau pengembangan produk akan membutuhkan data lengkap 
material yang digunakan untuk membangun geometri (bentuk dan ukuran) produk masal 
ataupun prototype. Data lengkap yang dibutuhkan meliputi Sifat mekanik, sifat fisik serta 
sifat-sifat lain pada umumnya diperoleh melalui proses pengujian laboratorium. 
Keterbatasan data terkhusus Sifat Fisika-Mekanik (SFM) terhadap kondisi pengujian 
(terutama rentang Variabel Waktu dan Temperature: VWT) membatasi proses analisis 
produk yang terkena beban luar berupa VWT. Keterbatasan data SFM dapat dilengkapi 
salah satunya dengan melakukan pemodelan (modeling) atau simulasi numerik 
berdasarkan korelasi empirik yang dibangun berdasarkan data pengujian. Korelasi 
empirik SFM terhadap VWT yang akan dilakukan diantaranya korelasi sifat mekanik dapat 
dimodelkan menggunakan persamaan Hall-Petch, sifat termofisika menggunakan model 
SG (Scheil-Gulliver), sifat kesetimbangan fase menggunakan model CALPHAD, sifat pada 
proses termo-mekanik menggunakan model JMA (Johnson-Mehl-Avrami). Tujuan yang 
akan dicapai dari penelitian ini adalah mendapatkan SFM paduan alumunium yang 
dipengaruhi oleh VWT (akibat proses Friction Stir Welding: FSW) melalui proses simulasi 
numerik. Paduan alumunium yang akan dibahas terbatas pada paduan alumunium AL-
5083 dan AL-6061-T6 sebagai logam dasar (sebelum proses FSW) dan logam paduan 
alumunium hasil proses FSW (AL-FSW). Hasil simulasi dibandingkan dengan data SFM 
aktual untuk mendapatkan nilai kesalahan (error). Jika nilai kesalahan relatif besar, maka 
dilakukan proses simulasi ulang dengan mengubah kondisi yaitu memperkecil ukuran time 
step ataupun temperature step menggunakan model-model tersebut di atas sampai 
diperoleh nilai kesalahan yang relatif kecil yaitu 5% sehingga proses simulasi dinyatakan 
selesai. Hasil simulasi yang mempunyai kesalahan relatif kurang-lebih 5%, bisa digunakan 
sebagai data yang baik dan benar yang bisa digunakan sebagai data untuk proses analisis 
produk yang menggunakan logam paduan alumunium. Manfaat dari penelitian ini adalah 
data lengkap SFM paduan alumunium AL-5083 dan AL-6061-T6 dapat digunakan para 
pakar dalam menganalisis perancangan produk hasil rekayasa ulang atau perancangan 
produk baru terutama pada analisis proses manufaktur produk. 
 
Kata kunci: Paduan alumunium, Sifat fisika-mekanik, Friction Stir Welding, Kaji numerik  

 
1. Pendahuluan  

Aluminium dan paduannya merupakan logam yang banyak digunakan di bidang teknik karena 
memiliki berbagai keunggulan antara lain: ringan, mempunyai sifat mampu bentuk (formability) yang 
baik, kekuatan tarik relatif tinggi, tahan korosi dan sifat mekaniknya dapat ditingkatkan dengan 
pengerjaan dingin atau perlakuan panas, serta mempunyai sifat mampu las (weldability) yang 
bervariasi tergantung pada jenis paduannya. Kelebihan paduan aluminium dibandingkan dengan logam 
lainnya menyebabkan banyak digunakan di bidang struktur dan permesinan. 

Proses friction stir welding (FSW) merupakan teknik pengelasan baru yang dapat menyambung 
material dalam kondisi lumer (tidak mencapai titik cair). FSW merupakan metode alternatif yang 
dapat digunakan untuk pengelasan aluminium paduan dengan kandungan seperti, Mg, Si, Cu, Mn dan 
lainnya. Pada proses ini akan terhindar dari masalah-masalah yang terjadi pada pengelasan cair seperti: 
retak panas (hot cracking) dan porositas saat proses solidifikasi pada kawah las. Proses FSW tidak 
memerlukan gas pelindung, oxida mudah dihilangkan serta tidak memerlukan prosedur pembersihan. 



Dewasa ini proses las FSW (friction stir welding) banyak digunakan untuk menyambung paduan 
aluminium. Proses FSW telah dipatenkan oleh TWI (The Welding Institute) di Inggris tahun 1991 [1]. 
Proses FSW (Gambar 1) adalah teknik las padat dengan menggunakan bantuan tools (shoulder and 
pin) yang berputar dengan gerak maju (feeding) tertentu sehingga logam mengalami pelunakan 
(lumer) di kedua sisi benda yang dilas dan terjadi penyambungan. Pemakaian las FSW pada 
pengelasan aluminium dan paduannya didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: tidak 
menimbulkan asap, peralatan yang sederhana serta tidak memerlukan operator yang bersertifikat. 
Kelebihan lain proses FSW yaitu dapat mengelas beberapa paduan aluminium yang sulit dilas (sifat 
mampu las rendah) termasuk menyambung jenis aluminium yang berbeda (dissimilar joint). 

 
Gambar 1 Proses friction stir welding [2] 

Perbedaan metalurgi logam las pada proses pengelasan tak sejenis akan mengakibatkan kendala 
tersendiri dan ini perlu perhatian khusus. Paduan aluminium seri 5083 tidak dapat dilakukan perlakuan 
panas, sedangkan seri 6061 dapat diproses perlakuan panas, sehingga perbedaan ini akan berpengaruh 
pada daerah HAZ (heat affected zone), TMAZ (thermomechanically affected zone) dan WM (weld 
metal) (Gambar 2) [2]. Disamping itu sifat mampu las aluminium paduan seri 5083 lebih baik 
dibanding seri 6061 karena pada aluminium paduan seri 6061 cenderung terjadi retak panas [3]. Hasil 
proses pengelasan mengalami siklus termal berupa pemanasan sampai temperatur maksimum dengan 
diikuti pendinginan yang menyebabkan terjadinya perubahan metalurgi dan deformasi daerah lasan 
seperti diperlihatkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Batas antara daerah las, A) Logam induk, B) Heat Affected Zone (HAZ), C) Unrecrystallisation, D) 

Nugget, antara C) dan D) Thermomechanically Affected Zone (TMAZ) [2] 

Daerah terpengaruh panas HAZ didefinisikan sebagai daerah yang mengalami temperatur diatas 
250°C pada aluminium paduan mampu perlakuan panas. Daerah thermo-mechanically affected zone 
(TMAZ) adalah daerah transisi antara logam induk dan daerah las yang mengalami deformasi struktur 
tapi tidak terjadi rekristalisasi [4]. Daerah las (nugget) adalah daerah mengalami deformasi plastis dan 
pemanasan selama proses FSW sehingga mengalami proses rekristalisasi yang menghasilkan butiran 
halus didaerah pengadukan. Nugget bentuknya bergantung pada parameter proses, geometri tool, dan 
arah putaran, temperatur benda kerja dan konduktivitas termal material. Sedangkan logam induk tidak 
pengaruh terhadap siklus termal, mikrostruktur maupun sifat mekanik. 

Bahan yang digunakan pada proses FSW ini adalah aluminium paduan tak sejenis (dissimilar) seri 
5083 dan seri 6061-T6. Pada aplikasi teknik sambungan tak sejenis aluminium paduan 5083 dan 6061 
dapat dijumpai pada struktur-struktur lasan seperti pada I-beam dan batangan-batangan berongga 
(hollow channels) [5,6].  

 

 



2. Metodologi 

Tahapan proses penelitian terdiri dari kaji simulasi numerik dan kaji eksperimental yang dapat 
digambarkan menggunakan diagram alir seperti tampak pada Gambar 3. Proses simulasi terdiri dari 2 
tahap yaitu simulasi numerik untuk mendapatkan Sifat Fisika dan Mekanik (SFM) Al-5083 dan Al-
6061-T6 (Gambar 3-kiri). Proses simulasi dilanjutkan untuk men-simulasi proses FSW pada setiap 
putaran tertentu weld tool (Gambar 3-tengah). Proses FSW melalui kaji eksperimen dilakukan untuk 
mendapatkan salah satu data yaitu unsur-unsur paduan pada daerah TMAZ akibat pengaruh putaran 
pada SFM hasil FSW (Gambar 3-kanan). 

 
Gambar 3 Diagram proses simulasi SFM sebelum dan sesudah FSW 

Aktivitas yang dilakukan pada tahap simulasi numerik adalah melakukan proses simulasi untuk 
mendapatkan SFM material Al-5083, material Al-6061 T6 serta SFM material hasil pengelasan FSW. 
Berdasarkan SFM Al-5083 dan Al6061 T6 hasil simulasi, maka proses FSW dapat disimulasi dengan 
tahapan yaitu pre-processing, proses iterasi dan proses post-processing. 

Proses simulasi diawali dengan data komposisi atau unsur paduan yang diproses menggunakan model 
termofisika, model TTT/CCT, model mekanik dan model kesetimbangan fasa (pada penelitian ini 
terbatas pada Sifat Termofisika dan Mekanik). Hasil simulasi dibandingkan dengan data SFM aktual 
untuk mendapatkan nilai kesalahan (error). Jika nilai kesalahan relatif besar, maka dilakukan proses 
simulasi ulang dengan mengubah kondisi yaitu memperkecil ukuran time step ataupun temperature 
step menggunakan model-model tersebut di atas sampai diperoleh nilai kesalahan yang relatif kecil 
yaitu 5% sehingga proses simulasi dinyatakan selesai. Proses simulasi diulang dengan tahapan yang 
sama untuk masing-masing paduan yaitu paduan alumunium AL-5083 dan Al-6061-T6. 

Hasil simulasi yang mempunyai kesalahan relatif kurang-lebih 5%, bisa digunakan sebagai data yang 
baik dan benar yang bisa digunakan sebagai data untuk proses simulasi FSW. 

Tahapan awal proses simulasi numerik yaitu melengkapi data unsur masing-masing paduan yaitu AL-
5083 dan Al-6061-T6 sebelum FSW serta unsur paduan hasil FSW (logam las FSW) pada daerah 
TMAZ seperti tampak pada Tabel 1, kemudian berdasarkan unsur-unsur paduan tersebut dilakukan 



proses simulasi numerik untuk mendapatkan SFM AL-5083 dan Al-6061-T6 (sebelum FSW) dan SFM 
logam las FSW (hasil setelah FSW) 

Tabel 1 Hasil uji komposisi kimia logam induk dan logam las 

 

 
 
3.  Hasil dan Pembahasan 

Hasil simulasi numerik untuk mendapatkan SFM logam paduan sebelum proses FSW yaitu paduan Al-
5058 dan Al-6061-T6 serta logam paduan setelah proses FSW yaitu Logam FSW terdiri dari rapat 
massa/densitas (Gambar 4), konstanta muai linier/Linear expansion (Gambar 5), konduktivitas 
panas/thermal conductivity (Gambar 6), modulus Young (Gambar 7), modulus geser (Gambar 8), 
bilangan rasio Poisson (Gambar 9). 

Berdasarkan Gambar 4 sampai Gambar 9, tampak terlihat kecendrungan nilai SFM menurun terhadap 
peningkatan temperature terjadi pada SFM rapat massa/densitas (Gambar 4), konduktivitas 
panas/thermal conductivity (Gambar 6), modulus Young (Gambar 7), modulus geser (Gambar 8) dan 
sebaliknya nilai SFM meningkat pada konstanta muai linier (Gambar 5), bilangan rasio Poisson 
(Gambar 9). Peningkatan dan penurunan nilai SFM dengan ekstrim terjadi pada interval temperature 
575 oC sampai 650 oC., hal ini terjadi disebabkan oleh perubahan padat menjadi cair secara bertahap 
mulai terjadi pada temperature 575 oC. 

 
Gambar 4 Kurva rapat massa terhadap temperature pada sebelum dan sesudah FSW 

 

Material Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Al 

Al-6061-
T6 

0,769 0,366 0,073 0,088 1,110 0,013 0,024 0,277 97,110 

Al-5083 0,390 0,333 0,094 0,465 4,800 0.061 0,020 0,121 93,016 

Logam las 
FSW 

0,798 0,393 0,074 0,3675 1,240 0.024 0,020 0,162 96,750 



 
Gambar 5 Kurva konstanta muai linear terhadap temperature pada sebelum dan sesudah FSW 

 

 
Gambar 6 Kurva konduktivitas panas terhadap temperature pada sebelum dan sesudah FSW 

 



 
Gambar 7 Kurva modulus young terhadap temperature pada sebelum dan sesudah FSW 

 
Gambar 8 Kurva modulus geser terhadap temperature pada sebelum dan sesudah FSW 

 



 
Gambar 9 Kurva rasio poisson terhadap temperature pada sebelum dan sesudah FSW 

 
4.  Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan komposisi unsur paduan pada Tabel 1 tampak terjabarkan bahwa logam FSW lebih 
indentik atau cenderung sama dengan komposisi unsur paduan Al-6061-T6. Hal ini berdampak pada 
nilai SFM logam FSW akan lebih identik dengan paduan Al-6061-T6 yang terjabarkan pada kurva 
Gambar 4 sampai Gambar 9. 
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Abstrak 

 
Aluminium 5083 memiliki weldability yang rendah disbanding dengan material logam baja 
lain. Teknik pengelasan yang relatif baru di Indonesia untuk mengelas aluminium adalah 
friction stir welding (FSW). Tool geometry merupakan parameter yang sangat penting 
dalam pengelasan FSW. Salah satu parameter tool tersebut adalah diameter shoulder. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh diameter shoulder pada Friction Stir 
Welding (FSW) aluminium 5083 terhadap sifat mekanisnya. Parameter tetap yang 
digunakan adalah rotation speed 1600 Rpm, welding speed 24 mm/min, shoulder depth 
plunge 0,2 mm dan bentuk pin segilima (phentagonal). Pengelasan dilakukan dengan 
menggunakan variasi shoulder diameter 16 mm, 18 mm dan 20 mm. Untuk mengetahui 
kekuatan mekanik lasan dilakukan pengujian tarik, pengujian kekerasan dan untuk melihat 
morfologi patahan dilakukan foto mikrostruktur. Kekuatan mekanis terbaik didapat dengan 
menggunakan shoulder diameter 18 mm. Shoulder diameter 18 mm menghasilkan ultimate 
tensile strength sebesar 96,45Mpa. Nilai Kekerasan sebesar 39,25 Kgf/mm2 dihasilkan 
oleh shoulder diameter 16 mm. Hasil foto mikrostruktur menunjukan terdapat cacat 
whormhole sepanjang daerah lasan pada tiap variasi shoulder. Cacat terbesar dihasilkan 
oleh shoulder diameter 20 mm. Jika dibandingkan dengan Base Material yang memiliki 
nilai UTS sebesar 298 Mpa, nilai UTS hasil lasan masih sangat jauh perbedaannya.   
 
Kata kunci: Aluminium 5083, Friction Stir Welding, shoulder diameter, sifat mekanis 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Pada bidang perkapalan, logam aluminium lazim digunakan sebagai bahan konstruksi pada bagian 
tangki, khususnya tangki air tawar ataupun tangki bahan bakar. Logam ini memiliki mampu las atau 
weldability yang rendah dari pada material logam baja lainnya. Hal tersebut dikarenakan oleh sifat 
mekanis aluminium, dimana memiliki konduktifitas panas yang tinggi, koefisien muai yang besar, titik 
lebur yang rendah terhadap temperatur, dan reaktif terhadap udara yang membentuk lapisan 
aluminium oksidasi.   

Teknik pengelasan yang relatif baru di Indonesia adalah teknik friction stir welding (FSW). Metode ini 
menggunakan termomekanik dengan memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari proses gesekan 
antara pengaduk dengan benda kerja yang di las [5]. Gesekan dan deformasi plastik yang terjadi 
menghasilkan panas yang cukup untuk melunakan benda kerja yang diperlukan untuk proses 
pengelasan. Temperatur kerja pada metode pengelasan ini berada pada rentang 70% hingga 90% dari 
titik lebur aluminium. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengelasan GMAW (Gas Metal Arc 
Welding) atau MIG dengan temperatur proses sekitar 660oC. Oleh karena itu, dengan temperatur yang 
lebih rendah, maka akan menghasilkan daerah HAZ (Heat Affected Zone) yang minim [3]. 
Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelasan FSW adalah terbentuknya cacat whorehole atau 
incomplete fusion, yaitu cacat yang terbentuk lubang kecil sepanjang lasan yang terlihat dari hasil 
pengujian radiografi. Cacat ini disebabkan oleh beberapa parameter, diantaranya adalah tool geometry, 
parameter pengelasan, dan rancangan sambungan. Tool Geometry merupakan parameter yang sangat 
penting dalam pengelasan FSW. Hal ini disebabkan karena tool yang dgunakan akan bergesekan 
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langsung dengan benda yang dilas. Penelitian yang mengindentifikasi perbedaan variasi diameter 
shoulder pengelasan FSW telah dilakukan dengan menggunakan tebal benda lasan 4 mm namun 
dengan material yang berbeda [5]. Sehingga penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbedaan 
shoulder terhadap sifat mekanis aluminium 5083 dengan metode FSW. 

 

2. Metodologi 

Friction Stir Welding (FSW) adalah sebuah metode pengelasan yang termasuk dalam pengelasan 
gesek, dimana prosesnya tidak memerlukan bahan penambah atau pengisi. Panas yang digunakan 
untuk meleburkan logam kerja yang dihasilkan dari gesekan antara benda yang berputar (pin) dengan 
benda kerja yang diam. Pin berputar dengan kecepatan konstan yang disentuhan ke benda kerja yang 
telah dicekam [2]. Gambar 1 di bawah merupakan alur metode dalam penelitian ini. 

 
Gambar 1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini mesin yang digunakan adalah mesin frais konvensional dengan penentuan 
parameter kecepatan putar : 1600 rpm, kecepatan pengelasan : 24 mm/menit, shoulder depth plunge  : 
0,2 mm, dan sudut pengelasan : 0°. Sedangkan bahan yang digunakan adalah aluminium 5083 atau 
paduan Al-Mg dengan ukuran 150 x 37 x 8 mm sebanyak 9 buah spesimen yang akan di las, dimana 
temperatur HAZ berada di temperatur 250° C.   

Sementara itu, shoulder yang dipakai untuk pengelasan berbahan baja karbon lunak (St-40) dengan 
ukuran diameter yang berbeda, diantaranya : ø16mm, ø18mm, dan ø20mm dengan masing-masing 
shoulder berjumlah 3 buah, dimana temperatur HAZ berada di temperatur 250°C. Shoulder yang 
dipakai dalam penelitian ini memiliki pin profile pada ujung shoulder dengan diameter pin yang 
berbeda pula mengikuti besarnya diameter shoulder. Shoulder berfungsi sebagai pengaduk material 
dan memberikan efek tempa sehingga sambungan pengelasan menjadi lebih kuat dan panas terjadi 
akibat adanya gesekan antara permukaan ujung shoulder dengan pelat aluminum 5083. 

Pengecekan hasil las-an dilakukan secara visual untuk mengetahui sesuai atau tidaknya hasil las-an 
masuk dalam kriteria pengelasan yang baik dan dapat digunakan. Hasil las-an dikatakan tidak sesuai 
apabila terjadi cacat, sehingga pengelasan harus dilakukan kembali untuk mendapatkan hasil yang 
sesuai sehingga layak untuk dilakukan pengujian dan analisis. 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan dua pengujian yang umum untuk menganalisis hasil 
lassan lebih jauh, diantaranya uji tarik dan uji kekerasan. Spesimen yang diujikan sebanyak 8 buah 
material, diantaranya 2 buah base material, 2 buah spesimen yang telah di las dengan shoulder 
ø16mm, 2 buah spesimen yang telah di las dengan shoulder ø18mm, dan 2 buah spesimen yang telah 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TBMK-24 
 

Teknik

MESIN

dilas dengan shoulder ø20mm. Data hasil pengujian akan diambil rata-rata dari tiap spesimen yang 
diuji, bentuk spesimen yang digunakan dalam pengujian ini adalah standar AWS.B-40.2007 yaitu 
standar yang digunakan dalam pengujian tarik berdasarkan standar pengelasan amerika [1]. Bentuk 
spesimen dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2 Ukuran dan bentuk spesimen pengujian 

Bahan yang di uji merupakan aluminium 5083 yang termasuk logam nonferro. Oleh karena itu, mesin 
yang digunakan dalam pengujiaan kekerasan memakai uji kekerasan Rockwell B (ASTM E18) dengan 
pembacaan langsung dari angka yang ditunjukan oleh jarum penunjuk. Ukuran kekerasan Rockwell B 
didapatkan oleh penekanan bola baja dan dikonversikan ke dalam angka kekerasan Rockwell B. 
Indentor yang digunakan adalah bola baja dengan ukuran 1/16 inch, dengan beban awal 10 kgf 
kemudian dilanjutkan dengan beban maksimal 100 kgf. Daerah Pengujian dibagi kedalam empat 
daerah yaitu : base material (1), HAZ (2), TMHZ (3), dan Stir zone (4).   

 
Gambar 3 Daerah pengujian spesimen 

 
3.  Analisis dan Pembahasan 

Hasil pengelasan friction stir welding (FSW) berdasarkan variasi shoulder (ø16 mm, ø18 mm, dan ø20 
mm) dengan menggunakan parameter yang sama pada tiap shoulder dapat dilihat pada gambar 4. Jika 
dilihat secara visual ketiga spesimen yang telah di las FSW tidak terlihat cacat baik tampak depan 
maupun tampak belakang pada daerah las-an. Tidak terdapatnya cacat pada daerah las-an 
mengindikasikan bahwa spesimen yang telah di-las FSW memungkinkan memiliki kekuatan mekanik 
yang setara dengan spesimen yang tidak dilakukan pengelasan FSW. Kemudian hasil dari pengujian 
tarik dan kekerasan pada spesimen yang telas dilas FSW dibandingkan dengan spesimen base material 
untuk mengetahui besar kekuatan mekanik dari kedua spesimen tersebut.   
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Gambar 4 Hasil pengelasan FSW tampak depan dan belakang dengan ukuran shoulder yang berbeda 

3.1 Hasil Pengujian Tarik  

Hasil dari pengujian tarik berupa data mentah yang berbentuk diagram alur patahan pengujian tarik. 
Data tersebut di olah dan dibuat dalam bentuk grafik. Data pengujian tarik yang ditampilkan hanya 
data Ultimate Tensile Strength, Strain to Failure  dan Modulus Elasticity. Gambar 5 berikut adalah 
grafik hasil pengujian tarik. 

 

Gambar 5 Grafik nilai Ultimate Tensile Strength dari tiap shoulder yang berbeda 

Berdasarkan gambar 5, dapat diketahui bahwa nilai ultimate tensile strength tertinggi terdapat pada 
hasil las-an FSW dengan menggunakan ukuran shoulder ø 18 mm dengan nilai sebesar 96,45 Mpa. 
Akan tetapi, nilai tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan nilai Ultimate tensile strength base 
material sebesar 300 Mpa. Hal ini dapat disebabkan hasil las-an yang terdapat cacat wormhole yang 
tidak terlihat secara visual sepanjang daerah las-an. Sedangkan untuk base material tidak terdapat 
cacat sama sekali. Hasil tersebut diperkuat oleh hasil foto makrostruktur antara patahan base material 
dan patahan hasil pengelasan FSW. 
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Gambar 6 Grafik nilai Strain to failure dari tiap shoulder yang berbeda 

Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat hasil pengujian tarik yang memiliki nilai persentase perpanjangan 
tertinggi dimiliki oleh spesimen yang di las FSW menggunakan menggunakan diameter shoulder 
ukuran  ø20 mm dengan nilai persentase sebesar 5,3%. Namun nilai tersebut jika dibandingkan dengan 
besar persentase base material yang masih sangat jauh yaitu sebesar 22,85%. Hal ini menunjukan 
bahwa base material lebih elastis dibandingkan dengan spesimen hasil pengelasan FSW. 

 

Gambar 7 Grafik Modulus Elastis dari setiap shoulder 

Berdasarkan grafik modulus elastisitas, dapat dilihat bahwa modulus elastisitas terkecil di dapat dari 
diameter shoulder 18 mm dengan nilai sebesar 6,077 Gpa. Sedangkan base material mempunyai nilai 
modulus elastis sebesar 8,144 Gpa. Suatu material dikatakan ulet apabila nilai strain to failure nya 
tinggi dan nilai modulus elastis nya kecil. Oleh karena itu, base material dapat dikatakan sebagai 
material ulet dibandingkan dengan spesimen yang telah di-las FSW. Dapat dikatakan sifat material 
pada spesimen berubah menjadi material getas setelah mengalami pengelasan. Adanya perubahan sifat 
material yang dimiliki oleh spesimen disebabkan oleh proses pengelasan. Faktornya adalah perlakuan 
panas akibat gesekan antara shoulder dan pin terhadap spesimen, sehingga membuat properties pada 
material berubah, terutama di daerah HAZ. 

3.2 Hasil Pengujian Kekerasan Rockwell B 

Hasil pengujian kekerasan Rockwell B dibuat dalam bentuk grafik yang dibagi dalam 4 daerah uji, 
yaitu : Base, HAZ, TMHZ, dan stir zone dimana data setiap shoulder merupakan data rata-rata dan data 
standar deviasinya.   
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Gambar 8 Grafik kekerasan Rockwell B 

Dari gambar 8, dapat dilihat bahwa pengelasan FSW dengan shoulder ø16 mm memiliki kekerasan 
tertinggi sebesar 39,25 Kgf/mm2 dibandingkan dengan shoulder ø18 mm sebesar 38,55 Kgf/mm2 dan 
ø20 mm sebesar 33,95 Kgf/mm2 pada daerah stir zone. Pada produk hasil las-an, nilai kekerasan naik 
secara signifikan dari daerah material yang tidak mengalami pemanasan hingga ke daerah yang 
teraduk dengan shoulder. Pada daerah TMHZ, spesimen dengan pemanasan shoulder ø18 mm dan ø20 
mm mengalami penurunan dibandingkan dengan base material. Sedangkan, pada daerah stir zone nilai 
kekerasan pada spesimen yang telah di-las dengan kedua shoulder ø16 mm dan ø18 mm tidak terpaut 
jauh dengan perbedaan nilai sebesar 0,7 kgf/mm2. Dapat dikatakan spesimen yang telah di-las dengan 
shoulder ø16 mm dan ø18 mm memilki nilai kekerasan tertinggi dibandingkan dengan spesimen yang 
telah di-las dengan shoulder ø20 mm. Hal tersebut terjadi karena panas masuk yang besar dapat 
menghasilkan bentuk grain yang kecil. Semakin besar shoulder yang dipakai semakin besar juga panas 
masuk yang diperlukan untuk membentuk grain yang kecil sehingga menyebabkan nilai kekerasan 
yang tinggi pada pengelasan FSW.   

3.3 Analisis Foto Makrostruktur 

Hasil foto dari setiap spesimen didapatkan setelah pengujian tarik dilakukan. Patahan tersebut di ambil 
dengan menggunakan kamera digital khusus untuk mendapatkan gambar struktur permukaan yang 
telah patah. Tujuan dari foto makrostruktur adalah memperkuat hasil analisis awal mula terjadinya 
patahan dan cacat akibat proses pengelasan FSW.   
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Gambar 9 Hasil patahan uji tarik untuk spesimen : (a) Base material, (b) ø16, (c) ø18, (d) ø20 

Berdasarkan hasil foto makrostruktur untuk setiap spesimen hasil pengelasan FSW memiliki 
perbedaan yang sangat signifikan baik dari segi bentuk ataupun dari sifat mekaniknya. Gambar 9 
menunjukan setiap spesimen terdapat cacat berupa whormhole atau incomplete fusion. Cacat 
wormhole yang terbentuk berupa lubang kecil sepanjang lasan [3]. Cacat wormhole terbesar terlihat 
pada spesimen dengan penggunaan shoulder ø20 mm. Cacat tersebut terjadi akibat material yang 
teraduk hanya sepertiga dari seluruh material yang di-las. Terlihat dari Gambar 9 dimana setiap 
spesimen adanya batas antara material yang menyatu dan tidak. Patahan yang terjadi diakibatkan 
lubang kecil yang menimbulkan retakan-retakan kecil dan menyebar sepanjang las-an. Dengan kata 
lain material menjadi getas dan patah karena adukan dari pin yang tidak sempurna. Hal tersebut yang 
menyebabkan nilai kekuatan tarik dari setiap spesimen jauh lebih kecil dibandingkan dengan base 
material.   

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya nilai hasil uji kekerasan yang didapat oleh spesimen 
pengelasan FSW adalah rendahnya panas yang masuk pada spesimen. Putaran tool yang hanya 
mencapai 1600 rpm tidak cukup memberikan panas yang dibutuhkan akibat gesekan antara spesimen 
dan shoulder yang mencapai titik temperatur lebur Aluminium 5083 atau sekitar 450o-650oC. 
Sedangkan dengan pengukuran Thermocouple Temperaturnya hanya mencapai 350oC pada pengelasan 
dengan putaran tool 1600 rpm. 

 

4.  Kesimpulan  

Dari Penelitian di atas dapat disimpulkan: 

1. Spesimen dengan shoulder 18mm memiliki UTS tertinggi sebesar 96,45 Mpa, nilai tersebut masih 
rendah dibandingkan dengan base material  yang memiliki nilai UTS sebesar 298 Mpa.  

2. Nilai Modulus Elastis dan Strain to Failure tertinggi didapat oleh spesimen dengan shoulder 20 
mm dengan nilai masing-masing sebesar 5,3% dan 11,905 Gpa.  

3. Nilai kekerasan tertinggi pada hasil las-an spesimen dengan shoulder 16 mm, dengan nilai 
kekerasan sebesar 38,9 kgf/mm2.  

4. Hasil foto makrostruktur menunjukan cacat terbesar didapat oleh spesimen dengan shoulder 20mm 
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Abstrak 

Sebuah pembangkit listrik tipe 625 MW Reheat Condensing Steam Turbine mengalami 
masalah condensing system, diakibatkan kerusakan dan kebocoran tube-tube kondensor. 
Untuk mengatasi kebocoran dilakukan tube plugging, sehingga mengakibatkan terjadinya 
penurunan beban pembangkit. Berdasarkan pemeriksaan Eddy Current Test (ECT), 
terdapat 20.359 tube mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan 70% - 90%. 
Mengingat tingkat kerusakan tube yang parah berdasarkan hasil ECT, kemungkinan untuk 
dilakukannya penambahan plugging terhadap tube yang bocor sangatlah besar. Apabila 
dilakukan penambahan plugging, perlu diperhitungkan dampaknya terhadap penurunan 
beban pembangkit. Penelitian dilakukan untuk memperoleh hubungan antara beban 
pembangkit listrik dengan jumlah tube plugging. Tahapan yang dilakukan yaitu menghitung 
beban pembangkit pada kondisi normal atau beban penuh, melakukan validasi terhadap 
perhitungan beban yang didapat dan menghitung beban pembangkit akibat tube plugging. 
Untuk kondisi tube plugging tingkat kerusakan tube 90% (342 tube) kondisi parameter 
pembangkit yaitu; cooling water flow 96.268.705 kg/h, panas maksimal yang diserap 
cooling water flow 2.817.011.509 kJ/h, steam flow masuk kondensor 1.501.545 kg/h, main 
steam flow 1.929.474 kg/h dan beban pembangkit sebesar 617,92 MW. Selain pada tingkat 
kerusakan tube 90%, perhitungan dilakukan pula pada tingkat kerusakan tube 85%, 80%, 
75% dan 70 %. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa, beban pembangkit berbanding 
terbalik dengan jumlah tube plugging. Bentuk dari hubungan tersebut yaitu linier dengan 
bentuk persamaan Beban = -0,0203N + 624,87. 

Kata kunci: condensing system, tube plugging, beban pembangkit 

 

1. Pendahuluan 

Sebuah Pembangkit Listrik dengan 625 MW Reheat Condensing Steam Turbine, kehilangan produksi 
listrik sebesar 434 MWh selama periode Januari s.d. September 2016. Hilangnya produksi listrik 
disebabkan oleh masalah yang terjadi pada condensing system. Telah dilakukan simple inspection 
terhadap komponen kondensor, untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi pada condensing 
system. Hasilnya menunjukkan bahwa permasalahan condensing system disebabkan oleh cacat wall-
loss tube, sehingga menyebabkan kerusakan dan kebocoran pada tube-tube kondensor. Non 
Destructive Test (NDT) berupa Eddy Current Test, telah dilakukan pula untuk mengetahui tingkat 
kerusakan cacat wall-loss tube yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 20.359 tube atau 
65,66% tube mengalami tingkat kerusakan cacat wall-loss 70-90%. 

Penutupan saluran tube kondensor (tube plugging), dilakukan untuk mengatasi kebocoran. Plugging 
yang dilakukan pada tube menyebabkan terjadinya penurunan produksi listrik atau beban pembangkit. 
Mengingat tingkat kerusakan tube yang parah berdasarkan hasil NDT, kemungkinan untuk 
dilakukannya penambahan plugging terhadap tube yang bocor sangatlah besar. Apabila dilakukan 
penambahan plugging, perlu diperhitungkan dampaknya terhadap penurunan beban pembangkit. 
Penurunan beban di tengah kebutuhan masyarakat akan energi listrik yang semakin meningkat, sudah 
seharusnya dilakukan secara terencana dan tepat. Oleh karena itu dirasa perlu adanya penelitian, yang 
mengkaji masalah penurunan beban pembangkit akibat tube plugging.  
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Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hubungan antara beban pembangkitan listrik terhadap 
jumlah tube plugging. Secara garis besar, tahapan yang telah dilakukan yaitu menghitung beban 
pembangkit pada kondisi normal atau beban penuh, melakukan validasi terhadap perhitungan beban 
yang didapat dan menghitung beban pembangkitan akibat tube plugging. Perhitungan beban 
pembangkit akibat tube plugging dilakukan pada tube dengan tingkat kerusakan cacat wall loss 70%, 
75%, 80%, 85% dan 90%. Penelitian dilakukan berdasarkan kaji teoritik dari berbagai sumber. 
Adapun hukum-hukum, siklus dan data yang mendukung perhitungan dan analisis nanti diantaranya 
Hukum Termodinamika I, Hukum Termodinamika II, dan Hukum Kekekalan Massa. Keluaran dari 
penelitian ini yaitu dihasilkannya persamaan matematis yang berguna untuk menghitung beban 
pembangkitan listrik sebagai fungsi dari jumlah tube plugging. Manfaat hasil penelitian tersebut 
nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengambilan tindakan, yang terkait pemenuhan kebutuhan 
energi listrik di pembangkit tersebut. 

2. Metodologi 

Tahapan atau metodologi yang dilakukan untuk menghitung beban pembangkitan listrik sebagai fungsi 
dari jumlah tube plugging yaitu: 

1. Melakukan kaji teoritik Pembangkit Listrik Tenaga Uap  
2. Mengumpulkan data operasi pembangkit listrik pada periode 3 bulan sebelum dilakukan tube 

plugging 
3. Mempelajari desain dan spesifikasi pembangkit listrik Tipe 625 MW Reheat Condensing 

Steam Turbine 
4. Menghitung beban pembangkit listrik tipe 625 MW Reheat Condensing Steam Turbine pada 

kondisi normal atau beban penuh 
5. Melakukan validasi perhitungan 
6. Melakukan perhitungan beban pembangkit listrik tipe 625 MW Reheat Condensing Steam 

Turbine sebagai fungsi dari jumlah tube plugging 
7. Hasil dan pembahasan 
8. Menarik kesimpulan 

3. Hasil dan Pembahasan 

Tube plugging secara langsung berpengaruh terhadap penurunan cooling water flow. Hal ini terjadi 
ketika kecepatan cooling water di dalam tube dibuat konstan yaitu pada 2,311 m/s. Hasil perhitungan 
pengaruh tube plugging terhadap penurunan cooling water flow tersebut, dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1 Pengaruh Tube Plugging Terhadap Cooling Water Flow 
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Berdasarkan perhitungan lainnya, diketahui bahwa penurunan cooling water flow akibat tube plugging 
akan berpengaruh langsung terhadap panas yang dapat diserap cooling water. Pengaruh tersebut 
menyebabkan penurunan panas yang dapat diserap cooling water. Ketika terjadi penurunan cooling 
water flow maka berpengaruh pula terhadap penurunan panas yang dapat diserap cooling water. Hasil 
perhitungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Pengaruh tube plugging terhadap panas maksimal yang dapat diserap cooling water 

Penurunan panas yang dapat diserap cooling water secara langsung berpengaruh terhadap sistem 
pembangkit listrik. Pengaruh tersebut yaitu perubahan main steam flow yang diizinkan masuk ke 
dalam turbin dan kondensor. Perhitungan menunjukkan bahwa penurunan panas yang dapat diserap 
cooling water menyebabkan main steam flow yang diizinkan masuk turbin dan kondensor menjadi 
berkurang. Penurunan main steam flow dilakukan untuk menjaga agar panas dapat secara maksimal 
diserap cooling water. Hasil perhitungan penurunan main steam flow yang dapat masuk ke turbin dan 
kondensor dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Pengaruh tube plugging terhadap main steam flow 
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Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh tube plugging mulai dari cooling water flow, panas yang 
diserap cooling water, steam flow masuk kondensor dan main steam flow secara tidak langsung 
menyebabkan penurunan beban pembangkit. Kondisi normal beban pembangkit dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Kondisi operasi pembangkit pada produksi listrik normal (beban penuh) tanpa tube plugging 

TUBE 
PLUGGING 

COOLING 
WATER 
FLOW (Kg/h) 

PANAS YANG 
DISERAP 
COOLING 
WATER (kJ/h) 

STEAM FLOW 
MASUK 
KONDENSOR 
(Kg/h) 

MAIN 
STEAM 
FLOW 
(Kg/h) 

BEBAN 
 (MW) 

0 97.342.334 2.848.427.994 1.518.291 1.946.220 625 

 

Perhitungan menunjukkan bahwa untuk kondisi atau parameter sistem yang sama seperti pada Tabel 1, 
PLTU mengalami penurunan beban pembangkit akibat tube plugging. Adapun hasil perhitungan beban 
pembangkit tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Pengaruh Tube Plugging Terhadap Beban 

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa untuk tube plugging tingkat kecacatan kondensor 90% (342 tube), 
beban PLTU yaitu 617,926 MW. Tube plugging tingkat kecacatan kondensor 90% dan 5% (3314 
tube), beban PLTU yaitu 557,593 MW. Tube plugging tingkat kecacatan 90%, 85% dan 80% (10197 
tube), beban PLTU yaitu 417,863 MW. Tube plugging tingkat kecacatan 90%, 85%, 80% dan 75% 
(16263 tube), beban PLTU yaitu 294,720 MW, sedangkan untuk tube plugging tingkat kecacatan 90%, 
85%, 80%, 75% dan 70% (20359 tube), beban PLTU yaitu 211,569 MW. Dari Gambar 4 itu pula, 
korelasi matematik yang diperoleh berbentuk persamaan linier sebagai berikut: 

92,6240203,0  NBeban  

Dengan N adalah jumlah tube plugging. 

4. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 
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 Hasil validasi perhitungan produksi listrik pada kondisi normal (beban penuh), menunjukkan 
bahwa perhitungan tersebut mendekati (sesuai) dengan heat balance design. 

 Tube plugging secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan beban pembangkit. 
Bentuk persamaan dari hubungan tersebut yaitu: 

0,0203 624,92 

 Keterangan: Beban = beban pembangkit (MW) 

   N = jumlah tube plugging (buah) 
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Abstrak 

 
Penelitian ini membahas mengenai proses simulasi numerik aliran dua fase liquid-liquid di 
dalam T-junction. Aliran dua fase liquid-liquid yang menjadi fokus kajian adalah aliran 
campuran kerosene dan water. Aliran campuran ini di masukan ke dalam T-junction untuk 
dilakukan pemisahan masing-masing fase. Fase kerosene diarahkan ke bagian titik 
percabangan T-junction yang disebut branch dan fase water diarahkan kebagian lainnya 
yaitu titik percabangan yang disebut run. Efisiensi pemisahan fase dipengaruhi oleh 
geometri T-junction yang difokuskan pada pengaruh radius sudut belokan pada titik 
percabangan T-junction dan diameter branch. 
Kajian pertama dilakukan pada proses simulasi numerik aliran dua fase di dalam T-
junction menggunakan perangkat lunak Fluent dengan model aliran multiphase Coupling 
Level Set with Volume Of Fluid (CLSVOF) serta model aliran turbulent k-e. Simulasi 
aliran dilakukan di dalam T-junction dengan diameter inlet 36 mm yang mempunyai radius 
belokan 15 mm  serta diameter branch 19 mm, 26 mm dan 36 mm dengan kecepatan 
superficial fase campuran 0,62 m/s. Hasil simulasi numerik diverifikasi dengan hasil 
pengujian (data sekunder) untuk diameter branch 19 mm. 
Kualitas kerosene yang masuk pada bagian inlet T-junction dari hasil simulasi numerik, 
pada kondisi R = 15 mm dan Db adalah 19 mm, 26 mm dan 36 mm, nilai efisiensi 
pemisahan rata-rata secara berurutan adalah 0,84, 0,83. Dan 0,91. 
 
Kata kunci: t-junction, kerosene-water, volume of fluid, level set, efisiensi pemisahan  

 
1. Pendahuluan  

Junction (percabangan) dapat dijumpai diberbagai aplikasi sistem perpipaan seperti pada proses kimia, 
proses produksi dan transportasi minyak dan gas. Ketika aliran dua fase yang tidak dapat bercampur 
(gas-cair atau cair-cair) mengalir di dalam pipa lalu bertemu dengan T-junction, maka jarang sekali 
keduanya terbagi dalam rasio yang sama. Adakalanya semua cairan mengalir ke branch atau cabang 
vertikal namun diwaktu lain semua cairan mungkin saja mengalir menuju run atau cabang horizontal 
[1]. Phenomena seperti ini disebut dengan istilah phase maldistribution (distribusi fase tidak merata) 
[2]. 

Phase maldistribution mempunyai konsekuensi yang negatif dan positif terhadap peralatan yang 
digunakan. Sisi negatif terjadinya phase maldistribution akan menyebabkan penurunan efisiensi pada 
peralatan yang digunakan dibagian downstream dari T-junction [3] dan sisi positifnya phase 
maldistribution yang terjadi di dalam T-junction dapat digunakan sebagai alat yang berguna pada 
proses industri, yaitu pemisahan fase. Proses pemisahan fase menggunakan T-junction yang pertama 
kali diperkenalkan oleh Oranje pada tahun 1973 yang meneliti tentang pemisahan aliran dua fase gas-
cair [4] serta T-junction sebagai partial separator phase [5]. 

Penelitian lainnya yang memanfaatkan T-junction sebagai pemisah fase fluida di antaranya adalah; 
proses pemisahan aliran dua fase gas-cair pada pola aliran annular [6]. Efek pola aliran pada 
pemisahan gas-cair [7]. Proses analisis dan penetapan variabel yang berhubungan dengan pemisahan 
aliran fluida yaitu laju aliran gas, kualitas di tiap cabang dan pressure drops yang berhubungan dengan 
percabangan [8]. Pemisahan fase cairan-cairan yaitu kerosene dan water dengan pola aliran stratified 
[9], pemisahan fase cairan-cairan yaitu kerosene dan water dengan pola aliran stratified with mixture 
interface (ST & MI) dan pola aliran dispersed [10]. 
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Penelitian pengaruh variasi geometri T-junction pada pemisahan fase telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti di antaranya; pengaruh berbagai macam orientasi kemiringan branch dari T-junction [7], [10], 
[11]. Pengaruh penyempitan pada sudut percabangan T-junction [12], serta pengaruh sudut 
percabangan T-junction [2]. 

Penelitian tentang pola aliran dua fase di dalam pipa atau di dalam T-junction telah pula dilakukan 
oleh banyak peneliti di antaranya adalah; skema prediksi aliran di dalam T-junction horizontal. 
Pengelompokan pola aliran dua fase cair-cair menjadi pola aliran stratified, stratified with mixing 
interface dan dispersed. Pengelompokan pola aliran dua fase water-oil melalui pipa horizontal menjadi 
stratified smooth (ST), stratified wavy (SW), stratified flow with mixing at the interface [13] serta 
penelitian visualisasi dan pola aliran dua fase udara-air di dalam pipa horizontal dan pipa bercabang 
yang mempunyai variasi sudut pada titik percabangan [14]. 

Penelitian tentang pemodelan matematika dan/atau simulasi numerik aliran dua fase di dalam pipa atau 
T-junction telah dilakukan oleh banyak peneliti di antaranya adalah; simulasi numerik aliran dua fase 
water-oil di dalam T-junction menggunakan model turbulent Mixture κ-ε ([12]. Simulasi numerik pola 
aliran dua fase gas-oil di dalam pipa horizontal menggunakan teknik Volume of Fluid (VOF) [14]. 
Simulasi numerik aliran dua fase gas-oil di dalam T-junction yang menyempit di sudut percabangan 
menggunakan prinsip kesetimbangan tekanan, massa, momentum dan energi [12]. Simulasi numerik 
drop formation aliran dua fase water-tetradecane di dalam T-junction menggunakan teknik Volume of 
Fluid (VOF) [15]. Analisis CFD untuk prediksi pressure drop aliran dua fase refrigerant menggunakan 
model dua fase Fluent oleh [16]. Pemodelan aliran dua fase refrigerant di dalam tabung orifice pendek 
oleh [17]. Kaji banding kapasitas interface tracking Computational Multi Fluid Dynamics (CMFD) 
komersial yaitu VOF Method-Fluent dan Level Set Method-TransAT oleh [18]. Berdasarkan hasil 
penelitian [18] yang melakukan studi perbandingan model VOF dan LS didapat bahwa VOF 
memenuhi konservasi massa dan kurang bagus hasil interface tracking dua phase dan sebaliknya LS 
tidak memenuhi konservasi massa dan sangat bagus menghasilkan interface tracking dua phase. Proses 
simulasi numerik pemisahan aliran kerosene-water di dalam Tjunction menggunakan model interface 
VOF telah dilakukan oleh [19]. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, perlu dilakukan kombinasi model VOF dengan model 
level set (LS). Kombinasi dua model interface tracking LS dan VOF dikenal dengan coupling LS-VOF 
(CLSVOF). Berdasarkan hasil penelitian [20] yang melakukan implementasi CLSVOF pada model 
yang menjadi benchwork simulasi dua phase yaitu slotted (Zalesak’s) disk, Rider–Kothe single vortex 
flow, 3D sphere deformation field, gas bubble rising in a viscous liquid, liquid drop impact serta wave 
breaking of a steep Stokes wave, serta [21] yang melakukan implementasi model interface CLSVOF 
pada aliran gas-liquid countercurrent di dalam PWR Hot leg. Secara keseluruhan model tersebut 
menghasilkan interface tracking dua phase yang mendekati bentuk interface nyata. 

 

2. Metodologi 

Geometri T-junction mempunyai variasi radius belokan (R) yaitu R = 15 mm, yang digunakan pada 
pengujian proses pemisahan kerosene-water, serta potongan melintangnya T-junction tampak pada 
Gambar 1. Bahan yang digunakan untuk membuat T-junction adalah flexyglass. 

 
Gambar 1 Potongan melintang T-junction [19] 

Ukuran pipa T-junction terdiri dari diameter pipa horizontal (inlet dan run) sebesar 36 mm dan 
diameter pipa vertikal (branch). Aliran Kecepatan superficial fluida kerja yaitu kecepatan superficial 
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kerosene Jk dan kecepatan superficial water Jw sebelum memasuki pipa inlet T-junction, memasuki 
lebih dahulu water memasuki pipa inlet Mixer dengan superficial Jw dan kerosene memasuki pipa 
branch Mixer dengan kecepatan superficial Jk, seperti tampak pada Gambar 2 dengan tekanan 
downstream sebesar 3795,8 Pascal. 

 
Gambar 2 Proses masuknya fluida kerosene dan water [19] 

Proses simulasi numerik aliran fluida kerosene dan water yang melalui T-junction seperti tampak pada 
Gambar 3. Geometri T-junction yang mempunyai variasi di radius belokan pada titik percabangan 
yaitu radius 15 mm (disingkat R 15). Variasi geometri dilakukan pada diameter branch yaitu diameter 
19 mm (disingkat D 19), D 26 dan D 36. Geometri atau domain komputasi T-junction yang dibuat 
serta proses meshing grid menggunakan jenis meshing segiempat. Ukuran grid untuk satu cell yaitu 1 
x 1 mm2. Domain komputasi yang telah di meshing, seperti tampak pada pada Gambar 4. 

 
Gambar 3 Transformasi geometri pengujian ke geometri simulasi numerik T-junction [19] 

 

 
Gambar 4 Meshing 1x1 mm2 domain komputasi T-junction R15 dan D19, D26 dan D36 

Properties fluida kerja yaitu fase kerosene dan fase water dengan sifat fluida seperti terurai pada Tabel 
3.1 dan Pendefinisian sifat-sifat fluida kerosene dan water di lakukan di dalam panel Fluent. 

Tabel 1 Sifat fluida kerja yaitu kerosene dan water 

 

Parameter pemisahan fase seperti fraksi fase kerosene Fk dan fraksi fase water Fw dan efisiensi 
pemisahan η yang didefinisikan oleh persamaan 1, 2 dan 3 dapat dituliskan ulang untuk dapat 
ditampilkan pada proses iterasinya terhadap waktu sebagai berikut 
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densitas kg/m3 r 819 998
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3.  Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan profile kecepatan, maka dapat ditentukan kualitas kerosene yang memasuki inlet 
Tjunction. Kualitas kerosene yang memasuki inlet Tjunction hasil simulasi numerik dan pengujian 
untuk setiap nilai Jm dapat dipresentasikan seperti tampak pada Gambar 5. Persentase penyimpangan 
rata-rata kualitas kerosene terhadap data pengujian adalah 3.6%. 

Efisiensi pemisahan hasil simulasi numerik dan pengujian pada kondisi R = 5, 15 dan 25 mm dan D = 
19 mm pada setiap nilai Jm dapat di tampilkan seperti tampak pada Gambar 6. Persentase 
penyimpangan rata-rata nilai efisiensi terhadap nilai pengujian pada kondisi R = 5 mm adalah 14.7%, 
pada R = 15 mm adalah 3.6% dan pada R = 25 mm adalah 3.8%. 

 

Gambar 5 Kualitas kerosene masuk bagian inlet Tjunction hasil numerik dan pengujian. 
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Gambar 6 Efisiensi pemisahan keluar bagian branch Tjunction hasil numerik dan pengujian D 19 mm. 

Hasil simulasi numerik dalam bentuk kontur fraksi volume kerosene (pada D = 19, 26 dan 36 mm) dan 
hasil photo pengujian (pada D = 19 mm) pada bagian titik percabangan Tjunction untuk R 15, secara 
berurutan seperti tampak pada Gambar 7. 

 

Gambar 7 Kontur fraksi volume kerosene pada R 15 mm 

Bentuk geometri Tjunction dalam hal ini diameter branch D = 19, 26 dan 36 mm akan mempengaruhi 
efisiensi pemisahan kerosene dan water η untuk setiap nilai Jm dan water cut ηw pada R =15, yang 
digambarkan seperti pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Pengaruh diameter branch pada terhadap w untuk R = 15 mm 

 
4.  Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil simulasi numerik pada kondisi kecepatan superficial campuran Jm = 0.20 – 0.62 m/s 
dan atau water cut αw = 0.50 – 0.65, dapat disimpulakan sebagai berikut: 

Pada kondisi radius fillet R = 15 mm dan diameter branch D = 19, 26 dan 36 mm, kualitas kerosene 
yang masuk pada bagian inlet Tjunction hasil simulasi numerik dan pengujian mempunyai nilai 
persentase penyimpangan rata-rata kualitas kerosene terhadap data pengujian adalah 3.6%. 

Pada kondisi D = 19 mm, efisiensi pemisahan pada branch Tjunction mempunyai nilai persentase 
penyimpangan rata-rata hasil simulasi numerik terhadap pengujian pada kondisi R = 15 adalah 3.6%. 

Pada kondisi D = 19, 26 dan 36 mm dan R = 15 mm, nilai efisiensi pemisahan secara berurutan adalah 
0.84, 0.83 dan 0.91 

Ucapan Terimakasih 

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Para Pimpinan Manajemen POLBAN karena Penelitian ini 
dibiayai oleh DIPA Politeknik Negeri Bandung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Program 
Penelitian Mandiri Nomor : 859.14/PL1.R7/LT/2018 
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Abstrak 
 

Pembangkit listrik tenaga gelombang laut adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan 
energi gelombang laut sebagai sumber energi penggerak generator, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Oscillating water column system (OWC) merupakan salah satu 
tipe pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang memanfaatkan energi potensial air laut 
melalui tekanan yang dihasilkan oleh keluar dan masuknya air laut di dalam kolom osilasi, 
untuk menggerakan turbin yang terhubung dengan generator. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh lebar kolom osilasi sistem OWC terhadap daya yang mampu 
dibangkitkan. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur mengenai 
karakteristik gelombang laut dengan teknik analisis data deskriptif analitik model korelasi 
dan deskriptif kuantitatif. Lebar kolom osilasi yang digunakan yaitu 6 m, 7 m, 8 m, 9 m dan 
10 m. Berdasarkan hasil perhitungan, lebar kolom osilasi berbanding lurus dengan energi 
dan daya gelombang laut yang mampu diakumulasikan sebagai penggerak mula. Daya 
terbesar yang mampu dibangkitkan yaitu di Perairan Barat Pulau Enggano, Perairan 
Barat Lampung dan Perairan Selatan Pulau Jawa – Pulau Sumbawa yang memiliki tinggi 
gelombang maksimal 4 meter dengan lebar kolom osilasi 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, masing-
masing sebesar 8.815.476,32 Watt, 10.284.722,38 Watt, 11.753.968,44 Watt, 13.223.214,49 
Watt, 14.692.460,54 Watt. 
 
Kata Kunci: Oscillating Water Column, Kolom Osilasi, Daya 

 
 
1. Pendahuluan 

Ketersediaan energi listrik menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 
Tingginya pertumbuhan konsumsi energi listrik tanpa diikuti produksi listrik yang memadai akan 
menyebabkan berbagai permasalahan di kehidupan manusia, baik dalam sektor sosial, ekonomi, 
pendidikan, bahkan kesehatan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh penggunaan peralatan-peralatan 
elektronik yang dimanfaatkan untuk menggerakan sektor tersebut. Konsumsi energi listrik Indonesia 
pada tahun 2017 sebesar 1.012 kWh per kapita, dengan peningkatan sebesar 956 kWh per kapita dari 
tahun 2016 [6]. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin 
ketersediaan energi listrik adalah dengan program-program pembangunan pembangkit listrik. Salah 
satu program pemerintah tersebut adalah program 35.000 MW yang tercatat telah tercapai 16.992 MW 
pada akhir November tahun 2017 [6]. Kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga akhir tahun 2017 
sudah mencapai 60 GW, dengan peningkatan 7 GW dalam 3 tahun terakhir. 

Penggunaan energi pada sektor pembangkit masih didominasi oleh batubara yaitu sebesar 57,22%, 
disusul oleh gas sebesar 24,82%, air sebesar 7,06%, BBM sebesar 5,81%, panas bumi dan EBT (energi 
baru terbarukan) sebesar 5,09% [6]. Energi baru terbarukan menjadi pusat perhatian dunia 
pembangkitan tenaga listrik saat ini, dikarenakan lebih ramah lingkungan. Tercatat terjadi penurunan 
emisi gas karbon dioksida (CO2) sebesar 33,9 juta ton dari tahun 2016 [6]. Capaian Sub Sektor Energi 
Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) meningkat drastis dengan bertambahnya kontrak 
EBT dari 16 kontrak pada tahun 2016 menjadi 68 kontrak pada akhir tahun 2017, dengan kapasitas 
terbangkitkan sebesar 1.207 MW [6].  
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Gelombang laut merupakan salah satu sumber energi yang ramah lingkungan dan melimpah di negara 
maritim. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki laut dengan luas mencapai 
5,8 juta km2 dan memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km. Kondisi kelautan di Indonesia memiliki 
tinggi gelombang yang bervariasi dan sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi 
dalam menggantikan bahan bakar fosil pada pembangkit listrik. Beberapa pembangkit listrik tenaga 
gelombang laut sudah dikembangkan, salah satunya yaitu sistem kolom air osilasi atau oscillating 
water column system (OWC). OWC merupakan salah satu alternatif teknologi pembangkit listrik 
tenaga gelombang laut yang memanfaatkan energi potensial air laut. Pergerakan masuk dan keluarnya 
air laut pada kolom osilasi akan menghasilkan tekanan, yang kemudian dimanfaatkan secara langsung 
untuk memutar turbin angin yang terhubung dengan generator, maupun untuk menggerakan sistem 
hidrolik yang selanjutnya akan menggerakan turbin angin yang terhubung dengan generator. 

Studi potensi pembangkit listrik tenaga gelombang laut menggunakan sistem OWC di 30 wilayah 
kelautan Indonesia menunjukan bahwa, daya terkecil dan terbesar yang dihasilkan dengan lebar kolom 
osilasi 4 meter masing-masing sebesar 246,0294 Watt dan 1.968.235 Watt [9]. Penelitian tentang 
pembangkit listrik tenaga gelombang laut menggunakan teknologi OWC di perairan Bali juga 
menunjukan bahwa, daya terkecil dan terbesar yang dihasilkan dengan lebar kolom osilasi 35 meter 
masing-masing sebesar 175,892 Watt dan 4.174.007,641 Watt [10]. Kajian potensi gelombang laut 
sebagai sumber alternatif pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) dengan sistem OWC di 
perairan pantai Bengkulu menunjukan bahwa, daya terkecil dan terbesar yang dihasilkan dengan lebar 
kolom osilasi 2,4 meter masing-masing sebesar 4.771,81 Watt dan 6.561,26 Watt [4]. 

Daya yang dihasilkan sistem OWC sangat dipengaruhi oleh tinggi gelombang dan lebar kolom osilasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh lebar kolom osilasi pada pembangkit 
listrik tenaga gelombang laut tipe OWC terhadap daya yang mampu dibangkitkan di wilayah kelautan 
Indonesia. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dimensi 
kolom osilasi pada pembangunan PLTGL. 

  
2. Metodologi 

Prosedur penelitian terdiri 3 tahapan utama yaitu: penentuan wilayah kelautan, pengumpulan dan 
pengelompokan data-data sekunder dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG Republik Indonesia, 
perhitungan energi dan daya gelombang laut yang mampu dibangkitkan serta analisisnya terhadap 
lebar kolom osilasi. 

Penentuan wilayah kelautan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Meteorologi Maritim 
BMKG Republik Indonesia, dimana lokasi tersebut mempunyai potensi untuk pengembangan PLTGL 
tipe OWC. Pengumpulan data-data sekunder yang berupa parameter gelombang diperoleh dari Pusat 
Meteorologi Maritim BMKG [7]. Data yang diperoleh adalah prakiraan ketinggian gelombang laut 
mingguan yang berlaku 15 Oktober 2018 pukul 07:00 WIB sampai dengan 22 Oktober 2018 pukul 
07:00 WIB yang ditunjukan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Data tinggi gelombang rata-rata 
No. Wilayah Kelautan 

Tinggi Gelombang Rata-Rata (meter) 
min maks 

1 Perairan Timur Simuelue 0,50 1,25 
2 Selat Sumba Bagian Timur 0,50 1,25 
3 Perairan Selatan Flores 0,50 1,25 
4 Selat Ombai 0,50 1,25 
5 Perairan Kupang 0,50 1,25 
6 Perairan Pulau Rote 0,50 1,25 
7 Laut Timor Selatan NTT 0,50 1,25 
8 Laut Natuna Utara 0,50 1,25 
9 Perairan Kepulauan Anambas 0,50 1,25 
10 Perairan Kepulauan Natuna 0,50 1,25 
11 Laut Natuna 0,50 1,25 
12 Selat Lombok Bagian Utara 0,50 1,25 
13 Laut Sumbawa 0,50 1,25 
14 Selat Makasar 0,50 1,25 
15 Perairan Utara Kepulauan Banggai 0,50 1,25 
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16 Perairan Barat Sulawesi Selatan 0,50 1,25 
17 Laut Sulawesi Bagian Barat 0,50 1,25 
18 Perairan Kepulauan Sangihe 0,50 1,25 
19 Perairan Kepulauan Talaud 0,50 1,25 
20 Laut Maluku 0,50 1,25 
21 Perairan Utara Halmahera 0,50 1,25 
22 Laut Halmahera 0,50 1,25 
23 Perairan Utara Papua Barat 0,50 1,25 
24 Perairan Papua 0,50 1,25 
25 Perairan Yos Sudarso 0,50 1,25 
26 Perairan Utara Sabang 1,25 2,50 
27 Perairan Sabang – Banda Aceh 1,25 2,50 
28 Perairan Pulau Simeulue 1,25 2,50 
29 Perairan Barat Kepulauan Nias 1,25 2,50 
30 Perairan Kepulauan Mentawai 0,50 2,50 
31 Perairan Bengkulu 1,25 2,50 
32 Perairan Selatan Pulau Sawu 1,25 2,50 
33 Laut Sawu 1,25 2,50 
34 Perairan Barat Pulau Enggano 2,50 4,00 
35 Perairan Barat Lampung 2,50 4,00 
36 Perairan Selatan Pulau Jawa-Pulau Sumbawa 2,50 4,00 

Dari data prakiraan tinggi gelombang laut mingguan, diketahui nilai amplitudo besarnya sama dengan 
ketinggian gelombang laut. Parameter prakiraan tinggi gelombang diolah untuk menentukan periode 
datangnya gelombang menggunakan persamaan (1) [5]. 

T = 3,55 √H         (1) 

Panjang gelombang dan kecepatan gelombang dapat dihitung menggunakan persamaan (2) 
berdasarkan periode datangnya gelombang pada wilayah kelautan Indonesia [8]. Kecepatan gelombang 
datang dapat diperoleh menggunakan pesamaan (3). 

λ = 5,12 T2        (2) 

v =          (3) 

Persamaan untuk menghitung energi gelombang laut dengan menghitung energi potensial, karena 
pergerakan gelombang laut gelombang laut yang menghasilkan energi pada sistem ini merupakan 
energi potensial berupa naik turunya gelombang [9]. Energi potensial gelombang laut dapat dihutung 
dengan persamaan (4). 

Ew =  w ρ g H2 λ       (4) 

Daya yang dapat dibangkitkan dari energi gelombang laut di wilayah kelautan indonesia dapat 
diperoleh dengan menggunakan persamaan (5). 

Pw =         (5) 

Data daya yang diperoleh selanjutnya dianalisis terhadap pengaruh tinggi gelombang, periode 
datangnya gelombang, panjang gelombang, energi gelombang laut dan lebar kolom osilasi pada 
oscillating water column system (OWC). 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Data Hidro-Oseanografi 

Data hidro-oseanografi meliputi data tinggi gelombang laut di wilayah kelautan Indonesia. Data ini 
sangat menentukan prakiraan awal besarnya energi gelombang laut dan daya yang mampu 
dibangkitkan oleh PLTGL sistem OWC. Data tinggi gelombang laut di wilayah kelautan Indonesia ini 
diperoleh melalui Pusat Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik 
Indonesia pada 15 Oktober – 22 Oktober 2018 [7] ditunjukkan pada Tabel 1. 
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3.2. Periode Datangnya Gelombang Laut dan Panjang Gelombang Laut 

Panjang gelombang laut dipengaruhi oleh periode datangnya gelombang laut yang dapat dihitung 
menggunakan Persamaan (1)[5]. Dari data prakiraan tinggi gelombang di wilayah kelautan Indonesia, 
maka diperoleh periode datangnya gelombang laut dalam kondisi minimum dan maksimum yang 
ditunjukkan pada Tabel 2. 

Dengan mengetahui prakiraan periode datangnya gelombang, maka besar panjang gelombang laut 
dapat dihitung berdasarkan persamaan (2) [8], sehingga diperoleh panjang gelombang laut pada 
kondisi minimum dan maksimum ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 2 Hasil perhitungan periode datangnya gelombang dan panjang gelombang laut. 

No. Wilayah Kelautan 
Tinggi Gelombang Rata-

Rata (meter) 
Periode (detik) 

Panjang Gelombang 
(meter) 

min maks min maks min maks 
1 Perairan Timur Simuelue 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
2 Selat Sumba Bagian Timur 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
3 Perairan Selatan Flores 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
4 Selat Ombai 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
5 Perairan Kupang 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
6 Perairan Pulau Rote 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
7 Laut Timor Selatan NTT 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
8 Laut Natuna Utara 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
9 Perairan Kepulauan Anambas 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
10 Perairan Kepulauan Natuna 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
11 Laut Natuna 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
12 Selat Lombok Bagian Utara 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
13 Laut Sumbawa 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
14 Selat Makasar 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
15 Perairan Utara Kepulauan Banggai 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
16 Perairan Barat Sulawesi Selatan 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
17 Laut Sulawesi Bagian Barat 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
18 Perairan Kepulauan Sangihe 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
19 Perairan Kepulauan Talaud 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
20 Laut Maluku 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
21 Perairan Utara Halmahera 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
22 Laut Halmahera 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
23 Perairan Utara Papua Barat 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
24 Perairan Papua 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
25 Perairan Yos Sudarso 0,50 1,25 2,51 3,96 32,26 80,65 
26 Perairan Utara Sabang 1,25 2,50 3,96 5,61 80,65 161,31 
27 Perairan Sabang – Banda Aceh 1,25 2,50 3,96 5,61 80,65 161,31 
28 Perairan Pulau Simeulue 1,25 2,50 3,96 5,61 80,65 161,31 
29 Perairan Barat Kepulauan Nias 1,25 2,50 3,96 5,61 80,65 161,31 
30 Perairan Kepulauan Mentawai 0,5 2,50 2,51 5,61 32,26 161,31 
31 Perairan Bengkulu 1,25 2,50 3,96 5,61 80,65 161,31 
32 Perairan Selatan Pulau Sawu 1,25 2,50 3,96 5,61 80,65 161,31 
33 Laut Sawu 1,25 2,50 3,96 5,61 80,65 161,31 
34 Perairan Barat Pulau Enggano 2,50 4,00 5,61 7,10 161,31 258,09 
35 Perairan Barat Lampung 2,50 4,00 5,61 7,10 161,31 258,09 
36 Perairan Selatan Pulau Jawa-Pulau Sumbawa 2,50 4,00 5,61 7,10 161,31 258,09 

3.3. Analisis Pengaruh Lebar Kolom Osilasi Tehadap Energi dan Daya Gelombang Laut yang 
Mampu Dibangkitkan 

Energi gelombang laut yang dihasilkan merupakan energi potensial energi gelombang laut, melalui 
pergerakan naik turunnya gelombang laut dalam kolom osilasi. Energi gelombang laut dapat dihitung 
menggunakan persamaan (4), sehingga diperoleh besarnya energi gelombang laut pada kondisi 
minimum dan maksimum, dengan lebar kolom osilasi 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, dan 10 m, yang ditunjukkan 
pada Tabel 3. Berdasarkan persamaan (2), lebar kolom osilasi memiliki nilai yang berbanding lurus 
dengan energi gelombang laut yang mampu dibangkitkan.  
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Tabel 3 Hasil perhitungan energi gelombang laut. 

No. Wilayah Kelautan 
Energi Gelombang Laut (KJ) 

6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 
min maks min maks min maks min maks min maks 

1 Perairan Timur Simuelue 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

2 Selat Sumba Bagian Timur 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

3 Perairan Selatan Flores 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

4 Selat Ombai 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

5 Perairan Kupang 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

6 Perairan Pulau Rote 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

7 Laut Timor Selatan NTT 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

8 Laut Natuna Utara 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

9 Perairan Kepulauan Anambas 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

10 Perairan Kepulauan Natuna 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

11 Laut Natuna 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

12 Selat Lombok Bagian Utara 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

13 Laut Sumbawa 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

14 Selat Makasar 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

15 
Perairan Utara Kepulauan 
Banggai 

122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

16 Perairan Barat Sulawesi Selatan 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

17 Laut Sulawesi Bagian Barat 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

18 Perairan Kepulauan Sangihe 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

19 Perairan Kepulauan Talaud 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

20 Laut Maluku 122,2 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

21 Perairan Utara Halmahera 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

22 Laut Halmahera 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

23 Perairan Utara Papua Barat 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

24 Perairan Papua 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

25 Perairan Yos Sudarso 122,24 1.910,09 142,62 2.228,44 162,99 2.546,78 183,36 2.865,13 203,74 3.183,48 

26 Perairan Utara Sabang 1.910,09 15.280,73 2.228,44 17.827,52 2.546,78 20.374,31 2.865,13 22.921,09 3.183,48 25.467,88 

27 Perairan Sabang – Banda Aceh 1.910,09 15.280,73 2.228,44 17.827,52 2.546,78 20.374,31 2.865,13 22.921,09 3.183,48 25.467,88 

28 Perairan Pulau Simeulue 1.910,09 15.280,73 2.228,44 17.827,52 2.546,78 20.374,31 2.865,13 22.921,09 3.183,48 25.467,88 

29 Perairan Barat Kepulauan Nias 1.910,09 15.280,73 2.228,44 17.827,52 2.546,78 20.374,31 2.865,13 22.921,09 3.183,48 25.467,88 

30 Perairan Kepulauan Mentawai 122,24 15.280,73 142,62 17.827,52 162,99 20.374,31 183,36 22.921,09 203,74 25.467,88 

31 Perairan Bengkulu 1.910,09 15.280,73 2.228,44 17.827,52 2.546,78 20.374,31 2.865,13 22.921,09 3.183,48 25.467,88 

32 Perairan Selatan Pulau Sawu 1.910,09 15.280,73 2.228,44 17.827,52 2.546,78 20.374,31 2.865,13 22.921,09 3.183,48 25.467,88 

33 Laut Sawu 1.910,09 15.280,73 2.228,44 17.827,52 2.546,78 20.374,31 2.865,13 22.921,09 3.183,48 25.467,88 

34 Perairan Barat Pulau Enggano 15.280,73 62.589,88 17.827,52 73.021,52 20.374,31 83.453,17 22.921,09 93.884,82 25.467,88 104.316,46 

35 Perairan Barat Lampung 15.280,73 62.589,88 17.827,52 73.021,52 20.374,31 83.453,17 22.921,09 93.884,82 25.467,88 104.316,46 

36 
Perairan Selatan Pulau Jawa-
Pulau Sumbawa 

15.280,73 62.589,88 17.827,52 73.021,52 20.374,31 83.453,17 22.921,09 93.884,82 25.467,88 104.316,46 

Daya yang mampu dibangkitkan dari energi gelombang laut di wilayah kelautan Indonesia dapat 
dihitung menggunakan persamaan (5), sehingga diperoleh daya yang mampu dibangkitkan pada 
kondisi minimum dan maksimum ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Daya Gelombang Laut yang Mampu Dibangkitkan. 

No. Wilayah Kelautan 
Daya Gelombang Laut yang Mampu Dibangkitkan (MW) 

6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 
min maks min maks min maks min maks min maks 

1 Perairan Timur Simuelue 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

2 Selat Sumba Bagian Timur 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

3 Perairan Selatan Flores 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

4 Selat Ombai 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

5 Perairan Kupang 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

6 Perairan Pulau Rote 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

7 Laut Timor Selatan NTT 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

8 Laut Natuna Utara 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

9 Perairan Kepulauan Anambas 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

10 Perairan Kepulauan Natuna 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

11 Laut Natuna 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

12 Selat Lombok Bagian Utara 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

13 Laut Sumbawa 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

14 Selat Makasar 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

15 Perairan Utara Kepulauan Banggai 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

16 Perairan Barat Sulawesi Selatan 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  

 
 

TKE-18 
 

17 Laut Sulawesi Bagian Barat 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

18 Perairan Kepulauan Sangihe 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

19 Perairan Kepulauan Talaud 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

20 Laut Maluku 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

21 Perairan Utara Halmahera 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

22 Laut Halmahera 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

23 Perairan Utara Papua Barat 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

24 Perairan Papua 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

25 Perairan Yos Sudarso 0,05 0,48 0,06 0,56 0,06 0,64 0,07 0,72 0,08 0,80 

26 Perairan Utara Sabang 0,50 2,72 0,56 3,17 0,64 3,62 0,72 4,08 0,80 4,53 

27 Perairan Sabang – Banda Aceh 0,50 2,72 0,56 3,17 0,64 3,62 0,72 4,08 0,80 4,53 

28 Perairan Pulau Simeulue 0,50 2,72 0,56 3,17 0,64 3,62 0,72 4,08 0,80 4,53 

29 Perairan Barat Kepulauan Nias 0,50 2,72 0,56 3,17 0,64 3,62 0,72 4,08 0,80 4,53 

30 Perairan Kepulauan Mentawai 0,05 2,72 0,06 3,17 0,06 3,62 0,073 4,08 0,08 4,53 

31 Perairan Bengkulu 0,50 2,72 0,56 3,17 0,64 3,62 0,72 4,08 0,80 4,53 

32 Perairan Selatan Pulau Sawu 0,50 2,72 0,56 3,17 0,64 3,62 0,72 4,08 0,80 4,53 

33 Laut Sawu 0,50 2,72 0,56 3,17 0,64 3,62 0,72 4,08 0,80 4,53 

34 Perairan Barat Pulau Enggano 2,72 8,81 3,17 10,28 3,62 11,75 4,08 1,32 4,53 14,69 

35 Perairan Barat Lampung 2,72 8,81 3,17 10,28 3,62 11,75 4,08 1,32 4,53 14,69 

36 Perairan Selatan Pulau Jawa-Pulau Sumbawa 2,72 8,81 3,17 10,28 3,62 11,75 4,08 1,32 4,53 14,69 

Pada Tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa lebar kolom osilasi berpengaruh terhadap energi dan daya 
gelombang laut yang mampu dibangkitkan. Daya terkecil yang mampu dibangkitkan pada kondisi 
minimum dengan lebar kolom osilasi 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, masing-masing sebesar 48.699,08 W, 
56.815,60 W, 64.932,11 W, 73.048,63 W, dan 81.165,14 W ditunjukkan pada Gambar 1.a., yaitu di  
Perairan Timur Simuelue, Selat Sumba Bagian Timur, Perairan Selatasn Flores, Selat Ombai, Perairan 
Kupang, Perairan P. Rote, Laut Timor Selatan NTT, Laut Natuna Utara, Perairan Kep. Anambas, 
Perairan Kep. Natuna, Laut Natuna, Selat Lombok Bagian Utara, Perairan Utara Kepulauan Banggai, 
Perairan Barat Sulawesi Selatan, Laut Sulawesi Bagian Barat, Perairan Kep. Sangihe, Perairan Kep. 
Talaud, Laut Maluku, Perairan Utara Halmahera, Laut Halmahera, dan Perairan Papua. 

    
(a)         (b)  

Gambar 1. a. Pengaruh lebar kolom osilasi terhadap daya terkecil yang mampu dibangkitkan pada kondisi 
minimum, dan 

 b. Pengaruh lebar kolom osilasi terhadap daya terbesar yang mampu dibangkitkan pada kondisi  
minimum. 

Daya terbesar yang mampu dibangkitkan masing-masing sebesar 2.722.361,70 W, 3.176.088,65 W, 
3.629.815,60 W, 4.083.542,55 W, 4.537.269,51 W ditunjukan pada Gambar 1.b., yaitu di Perairan P. 
Enggano, Perairan Barat Lampung dan Perairan Selatan P. Jawa-P. Sumbawa. 

Pada kondisi maksimum, daya terkecil yang mampu dibangkitkan dengan lebar kolom osilasi 6 m, 7 
m, 8 m, 9 m, 10 m, masing-masing sebesar 481.250,10 W, 561.458,45 W, 641.666,80 W, 721.875,15 
W, dan 802.083,50 W ditunjukan pada Gambar 2.a., yaitu di Perairan Timur Simuelue, Selat Sumba 
Bagian Timur, Perairan Selatasn Flores, Selat Ombai, Perairan Kupang, Perairan P. Rote, Laut Timor 
Selatan NTT, Laut Natuna Utara, Perairan Kep. Anambas, Perairan Kep. Natuna, Laut Natuna, Selat 
Lombok Bagian Utara, Perairan Utara Kepulauan Banggai, Perairan Barat Sulawesi Selatan, Laut 
Sulawesi Bagian Barat, Perairan Kep. Sangihe, Perairan Kep. Talaud, Laut Maluku, Perairan Utara 
Halmahera, Laut Halmahera dan Perairan Papua. 
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(a)        (b) 

Gambar 2 a. Pengaruh lebar kolom osilasi terhadap daya terkecil yang mampu dibangkitkan pada kondisi 
maksimum, dan 

b. Pengaruh lebar kolom osilasi terhadap daya terbesar yang mampu dibangkitkan pada kondisi 
maksimum. 

Daya terbesar yang mampu dibangkitkan adalah 8.815.476,32 W, 10.284.722,38 W, 11.753.968,44 W, 
13.223.214,49 W, dan 14.692.460,54 W ditunjukan pada Gambar 2.b., yaitu di Perairan P. Enggano, 
Perairan Barat Lampung, dan Perairan Selatan P. Jawa-P. Sumbawa. 

Energi dan daya gelombang yang mampu dibangkitkan dipengaruhi oleh tinggi gelombang laut dan 
lebar kolom osilasi dari sistem OWC. Parameter utama yang menentukan efisiensi sistem OWC adalah 
lebar kolom osilasi, kedalaman air dan kedalaman perendaman bibir kolom osilasi [2]. Teknologi 
konversi gelombang laut sistem OWC cocok untuk daerah kelautan dengan tinggi gelombang antara 
0,20 – 1,19 m bahkan melebihi, sehingga energi dan daya yang mampu dibangkitkan akan lebih besar 
[4]. Daya listrik yang mampu dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut tipe OWC 
memiliki nilai yang berbanding lurus dengan lebar kolom osilasi dan tinggi gelombang [9]. Lebar 
kolom osilasi sangat berpengaruh terhadap tekanan yang dihasilkan di dalam kolom osilasi, yang akan 
berpengaruh terhadap kinerja dan efisiensi sistem OWC [3]. Geometri dari kolom osilasi berperan 
penting terhadap peningkatan aliran tekanan keluar dari faktor penguatan yang akan mempengaruhi 
efisiensi sistem OWC yang diberikan [1]. 
 
4. Kesimpulan dan Saran 

Daya terbesar yang mampu dibangkitkan pada kondisi minimum dengan lebar kolom osilasi 6 m, 7 m, 
8 m, 9 m, 10 m, masing-masing sebesar 2.722.361,70 W, 3.176.088,65 W, 3.629.815,60 W, 
4.083.542,55 W, 4.537.269,51 W. Pada kondisi maksimum adalah 8.815.476,32 W, 10.284.722,38 
Watt, 11.753.968,44 W, 13.223.214,49 W, 14.692.460,54 W yaitu di Perairan P. Enggano, Perairan 
Barat Lampung dan Perairan Selatan P. Jawa-P. Sumbawa. Berdasarkan analisis perhitungan energi 
dan daya gelombang laut yang mampu dibangkitkan, terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari 
lebar kolom osilasi terhadap energi dan daya gelombang laut yang mampu dibangkitkan. 

 
Daftar Notasi 
Pw daya gelombang laut   [Watt] 
Ew energi gelombang laut   [J] 
w lebar kolom osilasi   [m] 
ρ massa jenis air laut   [kg/m3] 
g percepatan gravitasi bumi  [9,81 m/s2] 
H tinggi gelombang laut   [m] 
T periode datangnta gelombang laut [detik] 
λ panjang gelombang laut   [m] 
v kecepatan gelombang laut  [m/s2] 
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Gambar 2 Skema FGD jenis Duct Sorbent Injection (DSI) [1] 

Sistem yang memenuhi kriteria diatas adalah jenis Duct Sorbent Injection (DSI) yang menginjeksikan 
adsorbent penyerap SO2 di saluran gas buang.  Gambar 2 menunjukkan lokasi injeksi yang disarankan 
untuk PLTU.  Adsorbent yang diinjeksi kemudian mengalir bersanma gas buang, dan menyerap SO2  
di gas buang, sampai tertangkan oleh Electrostatic Precipitator (ESP) bersama abu terbang (fly ash). 
Kalkulasi terpisah meunjukkan bahwa pada injeksi ada area Economizer Outlet, akan terjadi waktu 
reaksi 2-3 detik sampai aliran mencapai ESP [1] 

Keunggulan penggunaan DSI FGD adalah: 

- Minimum Footprint 
- Minimum Investment 

Kekurangan penggunaan DSI FGD adalah:  

- Mempunyai keefektivitasan yang lebih rendah dibanding absorber type FGD.  
- Biaya Desulfurisasi yang lebih tinggi 
- Peningkatan produksi Fly Ash akibat Penambahan Natirum Sulfate (Na2SO4)pada kandungan 

Fly Ash 

Penelitian menunjukkan bahwa jenis adsorbent yang sesia untuk sistem ini adalah Natrium 
Bicarbonate (NaHCO3) [1].  Hal yang mempengaruhi kesesuaian jenis adsorbent adalah: 

- Laju reaksi kimia dengan SO2.  
- Kompatibilitas adsorbent terhadal temperatur lokasi injeksi. 
- Kestabilan kimiawi adsorbent untuk penyimpanan pada temperatur lingkungan  

Pada lokasi Injeksi, temperatur gas buang harus diatas diatas 140 oC untuk memungkinkan 
dekomposisi termal agar NaHCO3 berubah menjadi Na2CO3 dengan reaksi sebagai berikut: 

2NaHCO3(s) + heat  Na2O3(s) + H2O(v) + CO2(g) 

Dekomposisi termal melepaskan Uap H2O dan gas CO2 yang meninggalkan Na2CO3 dalam bentuk 
solid, dengan rongga mikroskopis dari H2O dan CO2 yang meningkatkan area kontak, meningkatkan 
laju reaksi SO2 dan NaHCO3 seperti digambarkan pada gambar 3.  Walau begitu, referensi 
menunjukkan bahwa dekomposisi termal dibatasi pada temperatur sekitar 400 oC.  Diatas temperatur 
tersebut, terjadi penggumpalan, karena terjadi penggumpalan akibat tercapainya titik leleh dari 
adsorbent. 

Pada kondisi ideal, hasil dekomposisi termal berupa Na2CO3 lalu bereaksi dengan  SO2 sebagai 
berikut: 
 

SO2(g) + Na2CO3(s) + ½ O2(g)  Na2SO4(s) + CO2(g) 
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Posisi reagen dalam adsorber tidak terdistribusi, dan hanya tertumpuk setinggi beberapa millimeter. 
Maka, waktu reaksi antara gas yang mengalir dengan laju alir 1,209 L/min dengan adsorbent, hanya 
sekitar 0,062 detik/cm dari tebal unggun adsorber.  Pada kenyataannya, tinggi unggun tidak mencapai 
1 cm.  Nilai ini juga jauh lebh rendah dibanding perkiraan waktu reaksi ketika diapliasikan pada 
PLTU.  Yang ingin ditekankan dari eksperimen adalah, apabila yang mempunya waktu tinggal rendah 
saja memberikan keefektivitasan desulfurisasi yang baik, maka aplikasi PLTU akan memberikan nilai 
yang lebih baik.   

Calming Section

Clean Gas Out

SO2 Gas Inlet

25 cm

Reaction Section

Ceramic Wool

45 cm

Inner Diameter
12,7mm

Thickness 3 mm
1-2 cm

 
Gambar 5. Dimensi Adsorber eksperimen desulfurisasi [1]  

Setelah dialirkan melalui adsorber, maka konsentrasi SO2 sebelum dan sesudah adsorber diukur.  
Pengukuran dilakukan dengan Flue Gas Analyzer jenis Bacharach Portable Combustion Analyzer 
(PCA) 3, yang mempunyai rentang pengukuran SO2 mencapai 15.000 mg/Nm3 dengan rentang 
akurasi 5%.  Juga diketahui bahwa pada pengaliran ke adsorber kosong, hanya terjadi penurunan 
kosentrasi SO2 sebesar  50 - 100 mg/Nm3 dari nilai awal, yang menunjukkan bahwa mayoritas reaksi 
terjadi dengan adsorbent.   

Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi penurunan konsentrasi keluaran tangka sebesar 100-
200 mg/Nm3 per Jam.  Hal ini menjadi faktor kalkulasi, karena mayoritas pengambilan data dilakukan 
dalam waktu 1-2jam, atau sampai gas di tangki habis.  

 
Gambar 6 Contoh profil pengurangan konsentrasi SO2 keluaran tangki 

Kalkulasi keefektivitasan reaksi dilakukan dengan persamaan berikut: 
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3.  Hasil dan Pembahasan: Keefektivitasan eksperimen desulfurisasi skala laboratorium 

Adsorbent berupa NaHCO3 diletakkan didalam reaktor skala  laboratorium, dan konsentrasi SO2 di gas 
keluaran tangki diukur.  Lalu, gas tersebut dialirkan secara kontinu dengan laju tertentu melalui 
adsorber yang telah dipanaskan minimal 15 menit di temperatur 200-400 oC.  Hal ini menandakan 
bahwa reagen didalam adsorbent adalah Na2CO3.   

Gas yang telah didesulfurisasi oleh reaktor kemudian diukur konsentrasisnya oleh Flue Gas Analyzer.  
Eksperimen dilakukan dalam waktu 1-2 jam, tergantung laju alir yang dientukan untuk tangki yang 
dapat mengalirkan 132 liter larutan SO2 ini.  mayoritas data yang digunaakan pada eksperimen 
menggunkan laju alir 1,209 L/min. 

Setelah gas di tangki hampir habis, maka eksperimen dihentikan, dan konsentrasi gas keluaran tangka 
diukur kembali. guna mengetahui penurunan konsentrasi pada tangka.  Gambar 7 menunjukkan 
konsentrasi gas SO2 bersih dibandingkan dengan konsentrasi keluaran tangki selama 1 jam.   

Selisih konsentrasi yang terbawa merupakan  efektivitas desulfurisasi reaktor, yang merupakan fungsi 
dari temperatur, jumlah adsorbent, dan konsentrasi SO2. 

Adsorbent mass: 0,5 g 
Particle size : Below 149 micron 

Initial raw gas concentration : 2482 mg/Nm3 
Reactor temperature : 170 C 

 
Gambar 7 Contoh hasil pengambilan data reaktor NaHCO3  

Dengan diketahuinya konsentrasi dan laju alir, maka Y Axis pada grafik menunjukkan laju mg 
SO2/min, dengan total massa SO2 yang dikeluarkan diketahui, dan total Laju Massa SO2 diketahui.  
Laju adsorpsi dikalkulasi dari total SO2 di raw gas, dikurangi total SO2 di clean gas. 
Untuk gambar 7, hasil kalkulasi ditunjukkan pada tabel 2.  

Tabel 2 Kalkulasi parameter desulfurisasi NaHCO3  
Parameter Figure 
Adsorbent Mass 0.5 g 
Particle Mesh Size 100 
Total SO2 Raw Gas 268.86 mg 
Total SO2 Clean Gas 175.82 mg 
Total SO2 Absorbed 93.02 mg 
Fraction SO2 Adsorbed 34.61% 
Adsorbent Capacity (mg SO2/g adsorbent) 380 
Actual Adsorbtion capacity (mg SO2/g adsorbent) 186.08 
Fraction Adsorbent Capacity 48.85% 
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Efek massa reagen: Pada data set 3 eksperimen SO2 dengan konsentrasi 2500mg dan 4000 mg/Nm3 
dialirkan kedalam reactor dengan temperatur 170 oC dengan massa reagen 0,25 g (No. 7), 0,5 g (No. 
6), dan 1 g (No. 5). 

 

 
Gambar 8 Perbandingan data konsentrasi SO2 pada berbagai parameter  

 
Data eksperimen menunjukkan besaran adsorpsi SO2, namun menghasilkan konversi NaHCO3 yang 
relatif seragam, seperti dijelaskan pada tabel 3.  

Tabel 3 Keefektivitasan desulfurisasi sebagai fingsi massa. 

Exp 
no 

Raw SO2 
(mg/Nm3) 

Experiment 
Duration 
(minute) 

NaHCO3 

Conversion 
SO2 

Conversion 

Reagent 
Mass 
(gram) 

5 4010 99 24.67% 30.28% 1 
6 2482 96 48.85% 34.61% 0.5 
7 4100 94.5 31.67% 6.66 % 0.25 

  
Kurva karakteristik NaHCO3: gmbar 8 menunjukkan penurunan di kurva clean gas, yang terlihat di 
gambar 9, dengan 170 oC, dan 0,5 g NaHCO3.  Fenomena ini juga terlihat di gambar 9, dan 
kemungkinan terjadi di tuntasnya dekomposisi termal.  dari NaHCO3 menjadi Na2CO3.  Adsorbent 
NaHCO3 dipanaskan dengan temperatur tertentu, sekitar 15-20 menit sebelum dialirkan gas SO2.  
Hasil eksperimen dijelaskan pada tabel 4.  

Tabel 4. Hasil eksperimen desulfurisasi dengan parameter serupa. 

Exp 
no 

Raw 
SO2 
(mg/Nm3) 

Experiment 
Duration 
(minute) 

NaHCO3 

Conversion 
SO2 

Conversion 
4 3663 59 30.47% 68.07% 
5 4010 99 24.67% 30.28% 
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Gambar 9 Variabilitas data konsentrasi SO2 untuk parameter yang serupa 

Efek Temperatur: Referensi menyatakan bahwa pada temperatur diatas 400 oC, NaHCO3 menjadi 
lunak dan rentan terkoagulasi, dan mengurangi keefektivitasan [4].  Data juga menunjukkan bahwa 
temperatur desulfurisasi terbaik adalah 425 oC, dan terjadinya penurunan efektivitas ragen pada 
temperatur diatas 425 oC. 

Tabel 5 Efek temperatur reaktor terhadap keefektivitasan desulfurisasi. 

Exp no 
Raw SO2 
(mg/Nm3) 

Experiment 
Duration 
(minute) 

NaHCO3 

Conversion 
SO2 Conversion Temperature 

19 1750 92 37.53% 38.69% 325 
20 1780 94 43.45% 42.35% 375 
21 1877 86 52.18% 52.43% 425 
22 1780 97 35.04% 33.30% 475 
23 1800 83 23.47% 25.40% 525 

Contoh Studi Kasus: Kalkulasi Neraca Massa DSI FGD untuk aplikasi PLTU 50 MW 

Guna mengetahui konsekuensi logistik dan biaya operasi dari sistem DSI FGD pada PLTU, maka 
dilakukan kalkulasi dengan parameter sebagai berikut: 

Diketahui : Sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara berkapasitas 50 MW Nett mempunyai 
efisiensi thermal Nett HHV sebesar 27,95%, dan membakar batubara dengan spesifikasi sebagai 
berikut:      

Tabel 6  General Parameter batubara yang digunakan 
Parameter Unit Tipikal Batas Bawah Batas Atas 
GCV As Received kCal/kg 4500 4200 4900 
Total Moisture % weight 30 21 34 
Sulfur As Received % weight 0.3 0 0.6 
Ash Content As 
Received 

% Weight 5 1 9 

 
Tabel 7 Komposisi Ultimate Analysis batubara 

Component  Dry Ash Free Basis (% weight) As Received Basis (% Weight) 
C 74.44 48.16 
H 4.62 2.98 
O 19.16 12.39 
N 1.32 0.854 
S 0.46 0.3 
Ash - 5 
H2O - 30 
Total 100 99.68 
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Pada PLTU tersebut, diaplikasikan sistem sistem Duct Sorbent Injection Flue Gas Desulfurizer (DSI 
FGD) berbasis Sodium Bicarbonate (NaHCO3) guna mengurangi konsentrasi SO2 pada gas buang 
menjadi 650 mg/Nm3 pada 7% O2 basis kering. 

Ditanya :  a. Laju Massa NaHCO3 (kg/jam) pada beban 50 MW Nett. 
b. Biaya Desulfurisasi gas buang (Rp/kWh) pada beban 50 MW Nett dengan harga 
NaHCO3 Rp 2500/kg. 
c. Perkiraan komposisi fly ash setelah ditambahkan produk sampingan desulfurisasi. 

Jawab : Berdasarkan hasil kalkulasi sesuai laporan “Korelasi antara Nilai Kalori batubara, Kadar 
Sulfur, dan Konsentrasi SO2 pada PLTU”, diketahui neraca massa gas buang adalah sebagai berikut: 

Tabel 8  Komposisi bahan bakar dan gas buang basis 100 kg batubara 
REACTANT  = 100 kg Fuel Basis 

Species 
Ultimate 
Analysis M N 

Fuel  = As Received Mass (kg) 
molar mass 
(kg/kmol) mol (kmol) 

C Carbon 58.50 12 4.88 
H Hydrogen 4.70 1 4.70 
O Oxygen 12.51 16 0.78 
S Sulfur  0.57 32 0.018 
N Nitrogen 1.00 14 0.071 
  Ash Content 4.48     
H2O Moisture  18.24 18 1.01 

Total Fuel 100.0   11.46 
Stoichiometric Air  779.6 28.84 5.68 

Excess Air 378.9 28.84 2.75 
Total Reactant  1258.5   17.14 

PRODUCT 

Species 
Ultimate 
Analysis M N 

(Exhaust Gas) 
Mass (kg) 

Molar mass 
(kg/kmol) mol (kmol) 

CO2 Carbon Dioxide 214.5 44 4.88 
H2O Moisture  60.5 18 3.36 
SO2 Sulfur dioxide 1.1 64 0.018 
N2 Nitrogen  889.6 28 31.771 
 O2 Oksigen 88.3 32 2.76 
  Ash Content 4.48     

Total flue gas + Excess Air 1258.5   42.79 

Dari neraca massa tersebut dan asumsi yang ditetapkan, maka diketahui  diketahui besaran konsentrasi 
SO2 terukur pada gas buang secara teoretik dan perkiraan aktual  sebagai berikut: 

 
 
 
 
Tabel 9 Kalkulasi dan perkiraan konsentrasi SO2 pada beban berapapun sesuai regulasi KLH no 21 tahun 2008    

(7% O2 Dry Basis) [2] 
Konsentrasi SO2 ( As Received) Kalkulasi (mg/Nm3) Perkiraan Pembacaan Aktual (mg/Nm3) 

0.1 % 260 189 
0.2 % 519 379 
0.3 % 777 567 
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0.4 % 1036 756 
0.5 % 1294 945 
0.6 % 1552 1133 

Adapun, perkiraan pembacaan aktual (pembacaan sensor) lebih rendah sebesar 26,94% dari kalkulasi, 
sesuai dengan nilai rata rata penurunan konsentrasi pada laporan “Korelasi antara Nilai Kalori 
batubara, Kadar Sulfur, dan Konsentrasi SO2 pada PLTU”. 

Tabel 10 Persentase selisih Kadar SO2 kalkulasi dan aktual pada beban berapapun berdasarkan laporan 
“Korelasi antara Nilai Kalori batubara, Kadar Sulfur, dan Konsentrasi SO2 pada PLTU”[2] 

ata Selisih Pembacaan aktual dan kalkulasi 
1 - 23.88% 
2 - 29.13% 
3 - 27.83% 

Rata rata - 26.94% 

Maka, dilakukan kalkulasi penurunan konsentrasi SO2 pada gas buang yang dibutuhkan agar menjadi 
650 mg/Nm3 berdasarkan kalkulasi teoretik dan perkiraan pembacaan aktual sebagai berikut: 

Tabel 11 Fraksi penurunan konsentrasi SO2 pada beban berapapun dari tabel 4 yang dibutuhkan agar menjadi 
650 mg/Nm3. 

Kadar Sulfur (As Received) Fraksi Penurunan Kalkulasi Fraksi Penurunan Perkiraan Aktual 
0.3 % 16.34 % 0 % 
0.4 % 37.25 % 14.02 % 
0.5 % 49.76 % 31.21 % 
0.6 % 58.11 % 42.63 % 

Pada kalkulasi teoretik, desulfurisasi gas buang perlu dilakukan pada kadar Sulfur 0.3%.  Namun pada 
perkiraan pembacaan aktual, desulfurisasi baru perlu dlakukan pada konsentrasi sulfur sekitar 0.4%.  

	
	 	

	
	 . 	 	 	

	

. 	%

	
35.005	 		    (4) 

Maka, besaran produksi SO2 pada gas buang dapat dikalkulasi dengan persamaan: 

	 	 	%	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	
        (5) 

Besaran SO2 yang perlu di kurangi dari gas buang dapat dikalkulasi dengan persamaan: 

	
	%

	 	 	         (6) 

Maka, Besaran produksi SO2 pada gas buang dan SO2 yang perlu dikurangi adalah: 

Tabel 12 Perbandingan Laju massa SO2 yang harus diambil dari gas buang  pada beban 50 MW nett dari 
kalkulasi teori & perkiraan aktual 

Kadar Sulfur      
(As Received) 	   	 	

0.3 % 210.03 34.31 0 
0.4 % 280.04 104.3 39.26 
0.5 % 350.04 174.17 54.35 
0.6 % 420 244.06 179.04 

Reaksi kimia desulfurisasi antara SO2 dan NaHCO3 adalah sebagai berikut: 

2 NaHCO3 + Panas  Na2CO3 + H2O + CO2 
SO2 + Na2CO3 + ½ O2  Na2SO4 + CO2 
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Dari reaksi kimia diketahui bahwa 2 mol NaHCO3 dengan massa molar 84 g/mol akan bereaksi 

stoikiometrik dengan 1 mol SO2 dengan massa molar 64 g/mol. Maka, kapasitas desulfurisasi NaHCO3 

adalah sebagai berikut: 

	 	
	 	

0.38	
	 	

	 	
	      (7) 

Konsumsi NaHCO3 dapat dikalkulasi dengan persamaan: 

	 	

. 	
	 	

	 	
	 	

        (8) 

 
Keterangan: 
Besaran 	diasumsi konservatif sebesar 70%. Nilai ini bergantung pada konsentrasi NOx di gas 
buang, dan lokasi injeksi NaHCO3 pada flue gas duct. [1] 
 
Biaya desulfurisasi (Rp/kWh) pada harga NaHCO3 Rp 2500/kg dapat dikalkulasi dengan persamaan: 

	
	 	

	 	      (9) 

 
Maka, laju konsumsi NaHCO3 dan biaya desulfurisasi adalah: 

Tabel 13 Laju Konsumsi NaHCO3 dan biaya desulfurisasi pada beban 50 MW Nett kalkulasi Teori dan 
perkiraan aktual 

Kadar Sulfur 
(As Received) 

	  Biaya Desulfurisasi (Rp/kWh) 

Teori Perkiraan Aktual Teori Perkiraan Aktual 

0.3 % 128.98 0 6,45 0 
0.4 % 392.1 147 19.6 7.35 
0.5 % 654 204.28 32.7 10.21 
0.6 % 917.51 673 45.87 33.65 

 
 
4.  Kesimpulan dan Saran 

a. Eksperimen laboratorium dengan simulasi parameter PLTU menunjukkan bahwa 
NaHCO3.merupakan adsorbent yang efektif dalam desulfurisasi gas buang PLTU. 

b. Optimasi dibutuhkan pada sistem DSI FGD, karena biaya NaHCO3 yang tinggi, dan kebutuhan 
yang signifikan. 

c. Lokasi injeksi Pada Saluran Gas Buang PLTU yang terbaik menurut data penelitian adalah area 
flue gas duct diantara economizer dan air-preheater dengan temperatur tipikal 300-400 oC.  Hal ini 
memungkinkan dekomposisi termal terbaik, dan waktu reaksi yang terlama sebelum mencapai 
Electrostatic Precipitator. 

d. Efek penambahan byproduct desulfurisasi, dan hubungannya dengan kompatibilitas electrostatic 
precipitator perlu dikaji. 

e. Efek penambahan byproduct desulfurisasi, dan hubungannya dengan kompatibilitas fly ash untuk 
keperluan pabrik semen perlu dikaji. 
 

Keterangan Notasi 

 	       (%) 
 	 	      (%)   
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	 	        (g) 

	  	         (mg) 

	  	         

		    	 	 	 	 	       

	
 	 	 	 	 	 	 	 	    

%
	 	 %	 	 	 	 	 	 	 	     (%) 

 	 	 	 	 	 	 	     

  	 	 	 	     (kWh) 

 	 	 	 	 	      

  	 	 	        

%	   	 	 	" 	 	 "	 	 	 	 (% AR) 
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Abstrak 
 

Penukar kalor pipa ganda tipe counterflow banyak digunakan untuk keperluan indutri. 
Penggunaan energi optimal sangat ditentukan oleh nilai koefisien perpindahan panas 
konveksi. Penukar kalor pipa ganda menggunakan pipa spiral untuk mengalirkan fluida 
panas sangat efektif karena penurunan temperatur semakin banyak dihasilkan. Tujuan 
penelitian adalah menganalisis nilai koefisien perpindahan panas konveksi dan distribusi 
temperatur aliran fluida pada Penukar kalor pipa ganda tipe counterflow dengan pipa 
spiral menggunakan perangkat lunak solidworks. Dua buah pipa dari bahan stainless steel 
digunakan dalam penelitian yaitu pipa circular dengan panjang 996 mm diameter 83,5 mm 
untuk fluida pendingin dan pipa spiral panjang 986 mm diameter 11 mm untuk fluida 
panas. Fluida yang digunakan adalah air murni dan temperatur dikontrol untuk air panas 
85 ˚C, air pendingin 17 ºC dan 32 ºC. Debit aliran 0,0001625 m3/s untuk fluida panas dan 
fluida pendingin dijaga konstan. Hasil menunjukan bahwa temperatur fluida pada inlet 
fluida air panas 85 ˚C dengan fluida air pendingin 17 ˚C mengalami penurunan 15°C dan 
peningkatan 5°C. Kemudian fluida yang masuk pada inlet temperatur air panas dengan 
pendingin air murni 32 ˚C mengalami penurunan temperatur 12°C dan peningkatan 4°C. 
Nilai koefisien perpindahan panas konveksi dipengaruhi oleh geometri, diameter, variasi 
temperatur dan debit aliran. 
 
Kata kunci: Penukar kalor, pipa spiral, counterflow, koefisien konveksi, solidworks. 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Fenomena perpindahan panas dengan memanfaatkan penukar kalor untuk suatu keperluan industri 
perangkat elektronik dan transportasi. Penggunaan penukar kalor (heat exchanger) untuk mengontrol 
sistem atau substansi temperatur dengan menambah atau menghilangkan energi termal. Penukar kalor 
merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari fluida yang bertemperatur lebih tinggi 
menuju temperatur lebih rendah dalam suatu permukaan penampang, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 

Hal ini berbeda khususnya untuk penukar panas shell dan tube [1]. Perpindahan panas yang dihitung 
dalam tabung melingkar dipelajari oleh regers dan mayhew [2]. Mereka mengamati bahwa untuk alat 
uap panas, temperatur yang tinggi seragam dinding tidak diperoleh terutama disebabkan oleh distribusi 
kondensat uap atas permukaan coil [3]. Pada aliran sepenuhnya dikembangkan dalam acurved pipa 
dengan fluks panas yang seragam untuk jumlah temperatur besar. 

Perpindahan panas adalah suatu energi yang mengalir pada suatu ruang lingkup terjadi sebagai hasil 
dari gradien temperatur atau perbedaan temperatur. Kalor juga dapat dibawa oleh partikel-partikel zat 
yang mengalir. Perpindahan panas dapat diketahui melalui perubahan temperatur. Perpindahan panas 
terjadi melalui tiga mekanisme dasar yaitu konduksi, konveksi dan radiasi. Media yang digunakan 
dalam perpindahan panas bisa berupa zat padat, cair maupun udara (gas) [5],[6]. 

Alat penukar kalor dapat berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Penukar panas 
dirancang agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Jenis aliran yang 
digunakan adalah counter flow dimana aliran yang saling berlawanan antara pipa luar dan pipa dalam 
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pada heat exchanger. Keuntungan utama dari penukar panas pipa ganda yang dioperasikan dalam  pola 
berlawanan arah (counterflow), merupakan pola aliran yang paling efisien untuk mengoptimalkan 
penggunaan energi dan memberikan nilai koefisien perpindahan panas tertinggi keseluruhan. Penukar 
kalor pipa ganda dapat menangani tekanan dan temperatur tinggi [4]. Ketika beroperasi berlawanan 
arah dapat beroperasi dengan temperatur yang berlawanan. Penggunaan pipa spiral dalam heat 
exchanger sangatlah efektif karena akan semakin banyak penurunan temperatur yang didapat. Desain 
heat exchanger menggunakan perangkat lunak solidworks kemudian analisis dilakukan dengan flow 
simulation. Tujuan penelitian adalah menganalisis nilai koefisien perpindahan panas konveksi dan 
distribusi temperatur aliran fluida pada penukar kalor pipa ganda tipe counterflow dengan pipa spiral 
menggunakan perangkat lunak solidworks. 

 

Gambar 1 Aliran counterflow [7] 

 

      (1) 
      (2) 

Korelasi pindah panas Dittus-Boelter dapat digunakan ketika konveksi adalah satu-satunya cara dalam 
memindahkan panas, tidak ada perubahan fase, dan tidak ada radiasi yang signifikan. 

       (3) 

Total koefisien konveksi terdapat pada persamaan (4) berikut. 
       (4) 

Bilangan Nusselt ( ) merupakan ukuran perpindahan panas konveksi yang terjadi di permukaan, 
juga menyatakan gradient suhu non dimensional dipermukaan.  

      (5) 
 
Bilangan Prandtl ( ) merupakan suatu nilai yang dipakai untuk menentukan distribusi temperatur 
pada suatu aliran.  

       (6) 
 
Bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos yang menjumlahkan 
hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk 
mengidentikasikan jenis aliran yang berbeda, misalnya laminar,turbulen dan transisi.  

       (7) 

 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aliran fluida, yaitu : 
Laju Aliran Volume 

       (8) 
 
Selain persamaan (8) dapat juga menggunakan persamaaan (9) sebagai berikut : 

 =         (9) 

Kecepatan fluida ( )  

         (10) 

Laju Aliran Massa ( )  
       (11) 
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2. Metodologi 

Penelitian ini diselesaikan dengan beberapa proses yaitu mendesain, menentukan dan menganalisis 
data, menghitung hasil data dan membuat kesimpulan. Perancangan alat pengujian dan analisis aliran 
fluida air pada pipa heat exchanger menggunakan perangkat lunak solidworks. Tipe heat exchanger 
yang digunakan adalah counterflow. Alat penukar panas ini dirancang agar perpindahan panas yang 
terjadi antara dua fluida dapat berlangsung secara efisien. Prinsip kerja dari alat penukar kalor itu 
memindahkan panas dari dua fluida pada temperatur berbeda. Terdapat dua perbedaan temperatur 
fluida yaitu air panas dengan  air dingin dan air panas dengan  air murni. Dalam heat exchanger 
terdapat pipa berbentuk spiral dengan penampang diperlihatkan pada gambar 3. Fluida panas air 
temperatur 85 C akan mengalir di pipa dalam berbentuk spiral dan air temperatur dingin mengalir di 
pipa luar circular. Pipa tersebut didesain sedemikian rupa agar hasil dari analisis maksimal dan desain 
spiral diberikan ukuran yang cukup luas, sehingga air panas yang mengalir di dalam bentuk pipa spiral 
akan menghasilkan debit aliran yang lebih besar. 

 

Gambar 2 Penampang pipa spiral 

Desain alat uji dengan bagian-bagian yaitu tabung utama, pipa aliran fluida panas berupa pipa inlet 
dan pipa outlet panas, pipa aliran fluida pendingin berupa pipa inlet dingin, pipa outlet dingin seperti 
pada gambar 4. Plat spiral didesain untuk tekanan maksimal pada setiap lintasan, dimana pada setiap 
lintasan tersebut akan mempunyai tekanan kerja sesuai dengan yang.direncanakan, sehingga ketebalan 
dari plat pembentuk spiral ini juga merupakan faktor penentu. 

 

Gambar 3 Penukar kalor pipa ganda tipe counterflow dengan pipa spiral 

Skema alat pengujian terdapat pada gambar 4. 

 

Gambar 4 Skema alat uji penukar kalor pipa ganda tipe counterflow dengan pipa spiral 
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3.  Hasil dan Pembahasan 

Pada proses simulasi diberikan debit aliran untuk air panas dan air dingin 0,0001625 m3/s, kemudian 
untuk debit aliran air dingin dan air murni diberikan sebesar 0,00041 m3/s. Sebelum simulasi dihitung 
laju aliran massa pada setiap pengujian yaitu untuk air panas dengan air dingin dan air panas dengan 
air murni. Pada pengujian ini akan disimulasikan fluida air panas dengan fluida pendingin air dingin 
pada temperatur 85oC dan 17oC; 83oC dan 19oC; 81oC dan 20oC. Fluida air panas dengan fluida 
pendingin air murni pada temperatur 85oC - 32oC; 83oC dan 34oC; 81oC - 35oC. Setiap aliran 
temperatur air panas, air dingin dan air murni mempunyai debit aliran serta diameter yang sama maka 
akan mempunyai kecepatan aliran fluida yang sama. 

 

Gambar 5 Distribusi temperatur fluida panas untuk inlet fluida air panas 85 oC  
dan inlet fluida air dingin 17 oC 

 
Gambar 6 Distribusi temperatur fluida pendingin untuk inlet fluida air panas 85 oC  

dan inlet fluida air dingin 17 oC 

Gambar 5 dan 6 menunjukan distribusi temperatur aliran fluida panas dan fluida pendingin pada 
penukar kalor pipa ganda tipe counterflow dengan pipa spiral. Proses ini mengalami penurunan 
temperatur dari 85°C ke 68.78°C, dari 81°C ke 66.44°C, kemudian pada aliran fluida pendingin 
mengalami kenaikan temperatur dari 17°C menjadi 22.66°C, dari 20°C menjadi 25.09°C. 
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Gambar 7 Distribusi temperatur fluida panas pada inlet fluida air panas 85 oC  
dan inlet fluida pendingin air murni 32 oC 

 
Gambar 8 Distribusi temperatur fluida pendingin pada inlet fluida air panas 85 oC  

dan inlet fluida pendingin air murni 32 oC 

Gambar 7 dan 8 adalah distribusi temperatur aliran fluida pada penukar kalor pipa ganda tipt 
counterflow dengan pipa spiral mengalami penurunan temperatur pada inlet fluida panas dari 85°C ke 
71.99°C, dari 81°C menjadi 69.73°C, kemudian pada aliran fluida pendingin air murni mengalami 
kenaikan temperatur dari 32°C menjadi 36.56°C, dari 35°C menjadi 38.97°C. Perhitungan hasil selisih 
temperatur terdapat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Tabel perhitungan ΔT1 dan ΔT2 

Temperatur air panas dengan air dingin 

No  in(°C) 
 in(°C) out(°C) out(°C) (°C)  

1 85 17 68,78 22,66 62,34 51,78 

2 83 19 67,73 24,34 58,66 48,73 
3 81 20 66,44 25,09 55,91 46,44 

Temperatur air panas dengan air murni 

No  in(°C)  in(°C) out(°C) out(°C) (°C) (°C) 

1 85 32 71,99 36,96 48,04 39,99 

2 83 34 70,96 38,23 44,77 36,96 
3 81 35 69,73 38,97 42,03 34,73 

 
Tabel 1 menjelaskan bahwa fluida yang masuk pada inlet, temperatur air panas dengan air pendingin 
mengalami penurunan 15°C untuk air panas dan peningkatan temperatur 5°C air dingin. Kemudian 
fluida yang masuk pada inlet, temperatur air panas dengan pendingin air murni mengalami penurunan 
temperatur 12°C untuk air panas dan peningkatan temperatur air murni 4°C. Tabel 2 menunjukkan 
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hasil perhitungan nilai koefisien konveksi perlu diketahui nilai bilangan nusselt ( ), konduktifitas 
thermal (K) dan diamater pipa (D). 

Tabel 2 Nilai koefisien konveksi 

Koefisien konveksi pada air panas 
No in 

 

1 85 63,559 0,673 2281,341 
2 83 62,988 0,6718 2256,829 
3 81 62,297 0,6706 2228,058 

Koefisien konveksi pada air dingin 
No  in 

 

1 17 31,527 0,5926 333,62 
2 19 32,13 0,5962 342,0726 
3 20 32,523 0,598 347,2982 

Koefisien konveksi pada air murni 
No  in 

 

1 32 36,869 0,6182 407,009 
2 34 37,324 0,6214 414,16 
3 35 37,765 0,623 420,137 

 
Pada tabel 2 menunjukan bahwa apabila temperatur suatu aliran fluida semakin tinggi maka semakin 
tinggi nilai koefisien konveksinya dan sebaliknya apabila temperatur semakin kecil maka semakin 
kecil nilai koefisien konveksinya. Setelah mendapatkan nilai koefisien konveksi dari pipa air panas, air 
dingin, dan air murni maka dapat diketahui nilai dari keseluruhan koefisien konveksi yang terjadi pada 
alat perpindahan panas ini. 

Tabel 3 Total Koefisien konveksi 

Total koefisien konveksi pada air panas dengan air dingin 

No in  in 
  

1 85 17 2098,077 308,0012 291,0563 

2 83 19 2075,535 315,8047 297,0483 

3 81 20 2101,847 320,629 300,4635 

Total koefisien konveksi pada air panas dengan air murni 

No in  in 
  

4 85 32 2098,077 407,009 345,3889 

5 83 34 2075,535 414,16 349,9409 

6 81 35 2101,847 420,137 353,4821 

 

 
Gambar 9 Diagram pengaruh hubungan  vs in dengan  in 
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Gambar 10 Diagram pengaruh hubungan  vs in dengan  in 

Pada  gambar 9 dan 10 menunjukan bahwa apabila temperatur fluida semakin tinggi dan temperatur 
pendingin semakin kecil maka nilai total koefisien konveksi akan semakin rendah dan sebaliknya 
apabila temperatur fluida air panas semakin rendah dan mempunyai fluida pendingin dengan 
temperatur tinggi maka nilai total koefien konveksi akan semakin tinggi. 

 

 

4.  Kesimpulan dan Saran 

1. Perpindahan panas sangat dipengaruhi oleh temperatur aliran fluida panas dan fluida pendingin.  
2. Inlet temperatur fluida pendingin semakin rendah maka outlet fluida panas akan mengalami 

penurunan temperatur yang tinggi. Sedangkan jika temperatur inlet fluida pendingin semakin 
tinggi maka outlet fluida panas akan semakin sedikit mendapatkan penurunan temperatur. 

3. Pengaruh pada bilangan Nusselt berdasarkan temperatur fluida karena apabila temperatur fluida 
semakin tinggi maka bilangan Reynold akan semakin tinggi sehingga berdampak pada nilai 
bilangan Nusselt yang akan semakin meningkat. 

4. Pada penukar kalor pipa ganda tipe counterflow dengan pipa spiral bahwa fluida yang masuk pada 
inlet, temperatur air panas dengan air pendingin mengalami penurunan 15°C untuk air panas dan 
peningkatan temperatur 5°C air dingin. Kemudian fluida yang masuk pada inlet, temperatur air 
panas dengan pendingin air murni mengalami penurunan temperatur 12°C untuk air panas dan 
peningkatan temperatur air murni 4°C. 

5. Nilai koefisien perpindahan panas konveksi sangat dipengaruhi oleh bentuk geometri pipa, variasi 
temperatur, debit aliran, sehingga mempengaruhi bilangan Reynold, bilangan Nusselt dan 
konduktivitas termal. 
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Abstrak 
 

Alat untuk memindahkan panas dari fluida dengan temperatur lebih tinggi menuju 
temperatur lebih rendah digunakan penukar kalor pipa ganda. Alat ini dapat mengubah 
fase fluida dan temperatur dinaikan maupun diturunkan. Dimensi dan kondisi aliran 
mempengaruhi nilai koefisien perpindahan panas konveksi. Penambahan partikel TiO2 
pada fluida memiliki potensi yang besar untuk aplikasi pendinginan. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis pengaruh konsentrasi partikel TiO2 (titanium dioksida) terhadap nilai 
koefisien perpindahan panas konveksi pada penukar kalor pipa ganda. Fluida pendingin 
yang digunakan adalah air dan fluida dengan penambahan partikel TiO2 konsentrasi 0.5 % 
dan 1 %. Penukar kalor pipa ganda yang digunakan adalah aliran tipe counterflow. Pipa 
lurus dari kuningan (brass) panjang 1200 mm, tebal 1 mm, diameter luar 31.7 mm dan 
diameter dalam 29.7 mm untuk fluida panas. Pipa lurus dari stainless steel panjang 1000 
mm, tebal 2 mm, diameter luar 101.7 mm dan diameter dalam 97.7 mm untuk fluida 
pendingin. Temperatur dikontrol 95˚C untuk fluida panas, 28ºC untuk fluida pendingin. 
Debit aliran dijaga konstan. Hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien perpindahan panas 
konveksi dipengaruhi oleh konsentrasi partikel TiO2, bentuk dan dimensi pipa, kondisi 
aliran dengan variasi temperature dan debit aliran. 
 
Kata kunci: koefisien konveksi, penukar kalor, konsentrasi, temperature, TiO2. 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Perpindahan panas adalah suatu proses menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas 
dan memindahkan panas karena perbedaan suhu. Kecepatan pindah panas ini akan bergantung pada 
perbedaan suhu antar kedua kondisi. Semakin besar perbedaan, maka semakin besar kecepatan pindah 
panasnya. 

Fenomena perpindahan panas dimanfaatkan dalam dunia industri untuk keperluan proses perpindahan 
panas antara dua atau lebih fluida dalam melakukan suatu keperluan tertentu dengan menggunakan 
alat penukar panas atau heat exchanger. Banyak jenis penukar kalor dibuat dan digunakan dalam pusat 
pembangkit tenaga, unit pendingin, unit pengkondisi udara, proses di industri, sistem turbin gas, dan 
lain-lain. Aplikasi dari alat ini digunakan untuk menaikan maupun menurunkan temperatur dan 
mengubah fase fluida. Alat uap panas, temperatur yang tinggi, seragam dinding tidak diperoleh 
disebabkan oleh distribusi kondensat uap atas permukaan coil [1]. Pada aliran sepenuhnya 
dikembangkan dalam curved pipa dengan fluks panas yang seragam untuk jumlah temperatur besar 
[2]. Perpindahan panas yang dihitung dalam tabung melingkar dipelajari oleh regers dan mayhew [3]. 
Penukar panas di mana energi ditransfer dari satu cairan lain dengan permukaan penampang berbeda 
untuk penukar panas tradisional shell dan tube [4],[5]. 

Sifat-sifat termal dari fluida memegang peran yang penting di dalam perkembangan efisiensi energi 
peralatan perpindahan kalor. Perkembangan teknologi nano telah menciptakan nanofluida sebagai 
fluida yang memiliki potensi besar untuk aplikasi pendinginan. Nanofluida berarti dua campuran fase 
dimana fase yang biasanya cairan dan fase yang terdispersi terdiri dari nanopartikel padat yang sangat 
halus, berukuran lebih kecil daripada 100 nm [6]. Choi [7] yang mencampurkan partikel CuO dan 
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Al2O3 dalam ukuran nanometer dengan fluida cair diantaranya air dan ethylene. Hasil penelitian 
diperoleh peningkatan perpindahan kalor konduksinya sebesar 20%. Eastman, et.al [8] menyatakan 
dari hasil penelitiannya diperoleh peningkatan sebesar 40% pada konduktivitas termal hanya dengan 
menambahkan 0.3% partikel Cu pada ethylene glycol. 

Penelitian tentang nanofluida jet impingement cooling dengan menggunakan nanofluida dan 
menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan nanofluida dapat meningkatkan performa perpindahan 
panas sekitar 18.5 % dibandingkan dengan fluida dasar air dengan volume fraction sekitar 1.5% 
hingga 3.0% dan nanopartikel yang digunakan Cu oleh Yimin Xuan et al [9]. 

Penggunaan nanofluida dapat mengggantikan fluida dasar seperti air dalam penggunaannya untuk 
single phase pada konveksi paksa oleh Minea et al [10] pada aliran laminar dan turbulen dengan 
menggunakan tiga jenis nanopartikel Al2O3, CuO, dan TiO2. 

Pengaruh twisted-tape turbulation terhadap perpindahan panas menggunakan nanofluida TiO2, 
menghasilkan kesimpulan peningkatan koefisien perpindahan panas seiring menigkatnya temperatur 
dan mass flow. Percobaan pada persentase 0.1% TiO2 dengan menggunakan twited tape menghasilkan 
firction factor dan pressure drop lebih tinggi dibandingkan tanpa mengunakan twisted tape oleh 
Heydar Maddah et al, [11]. 

Penggunaan nanopartikel Al2O3 pada heat exchanger dengan fluida dasar air di aliran turbulen 
menghasilkan penelitian berupa nilai perpindahan panas yang lebih tinggi dari 12% oleh Reza 
Aghayari et al [12]. Penelitian dilanjutkan dan menghasilkan peningkatan koefisien perpindahan panas 
dan nusselt number hingga 19% - 24% [13]. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsentrasi partikel TiO2 terhadap bilangan 
Nusselt dan nilai koefisien konveksi yang terjadi pada penukar kalor pipa ganda dengan jenis pipa 
lurus, menggunakan fluida pendingin air murni dan nanofluida TiO2 konsentrasi 0.5 % dan 1 %. 
Temperatur fluida pendingin air dan nanofluida TiO2   28 ºC, temperatur fluida panas air 95 ºC, 
sehingga dapat dianalisis perbandingan nilai temperatur perpindahan panas dan nilai koefisien 
perpindahan panas konveksi. 

 

2. Metodologi 

Penelitian ini menggunakan penukar kalor pipa ganda dengan jenis pipa lurus. Alat penukar kalor jenis 
ini dapat digunakan pada laju alir fluida yang rendah dan tekanan operasi yang tinggi. Tipe aliran yang 
digunakan adalah aliran counter flow yang memiliki efisiensi perpindahan panas yang paling baik 
dibandingkan aliran paralel flow. 

Pembuatan nanofluida pada penelitian ini menggunakan metode two-step process dengan cara 
mencampurkan nanopartikel TiO2 kedalam fluida dasarnya air menggunakan konsentrasi fraksi 
volume 0.5% dan 1 %. Dimana pada proses ini nanopartikel yang telah menjadi serbuk kering (dry 
powder) didispersikan ke dalam fluida dasar (air). Margnetic stirrer digunakan untuk mencampurkan 
fluida dasar dan juga nanopartikel dengan prinsip pengadukan secara magnetik. Magnetic stirrer terdiri 
dari dua komponen yaitu magnetic strirrer sendiri dan juga stirring bar. Pada penelitian ini strirring 
bar yang digunakan berukuran 15x40 mm. Selanjutnya proses sonikasi menggunakan ultrasonic 
processor selama 15 menit untuk memecah aggregasi dan mengintensifkan pendispersian nanopartikel 
di dalam fluida dasar (air). 

Proses pencampuran antara nanopartikel dengan fluida dasar air perlu diperhatikan agar menghasilkan 
pencampuran yang baik sehingga akan didapatkan karakteristik fluida baru. Metode persentase fraksi 
volume sebagai konsentrasi nanofluida dipilih untuk penelitian ini karena banyak digunakan pada 
berbagai model perhitungan matematis. 

Temperatur fluida pendingin air dan nanofluida TiO2 adalah 28 ºC, temperatur fluida panas air 95 ºC. 
Percobaan pertama menggunakan fluida panas air dan fluida pendingin air murni sebagai fluida 
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konvensional. Percobaan kedua dalam penelitian ini menggunakan fluida panas air yang akan 
didinginkan dengan fluida pendingin nanofluida TiO2 dengan konsentrasi 0.5 % dan 1 %. 

Proses pengambilan data diambil berdasarkan temperatur input dan output dari masing – masing 
fluida, debit aliran fluida yang dihasilkan dalam waktu yang telah ditentukan selama 5 detik setelah 
aliran yang terjadi mengalir secara konstan. Setelah pengambilan data maka dilanjutkan dengan proses 
perhitungan dan analisa hasil perhitungan. 

 

 

 

2.1 Skema Alat Uji 

Penukar kalor pipa ganda tipe counterflow dimana fluida masuk di ujung-ujung yang berlawanan dan 
berakhir pada ujung-ujung yang berlawanan arah juga. Skema alat uji dengan tipe aliran counterflow 
dan perbedaan temperatur yang terjadi pada pipa heat exchanger ditunjukkan pada gambar 1. 

Proses sirkulasi aliran menggunakan pompa sentrifugal dimana aliran fluida dari tangki penampungan 
(heater) menuju heat exchanger kemudian aliran tersebut kembali menuju ke tangki penampungan 
(heater) untuk dipanaskan kembali. Fluida pendingin dialirkan dari tangki penampungan menuju heat 
exchanger. Setelah melewati heat exchanger aliran fluida pendingin (air dan nanofluida) melalui 
cooling fan untuk mengembalikan temperatur fluida pendingin menjadi temperatur air normal, 
selanjutnya menuju tangki penampungan yang akan disirkulasikan kembali. 

Pengujian menggunakan empat buah thermocouple yang berfungsi untuk mendeteksi nilai temperatur 
masing – masing fluida, pemasangan thermocouple ada pada sisi input dan output dari fluida panas 
dan fluida pendingin (air dan nanofluida). Display termometer digital digunakan untuk menampilkan 
nilai dari masing – masing temperatur fluida. 

Penukar kalor arah aliran berlawanan merupakan pola aliran yang paling efisien. Jenis ini akan 
memberikan koefisien perpindahan panas tertinggi keseluruhan untuk mendesain penukar panas pipa 
ganda juga dapat menangani tekanan tinggi dan temperatur tinggi. 

 

Gambar 1 Skema Alat Uji 

2.2 Set-up Alat Pengujian 

Pada penelitian ini, digunakan alat pengujian yang terdiri dari double pipe heat exchanger tipe counter 
flow yang memiliki pipa lurus terbuat dari kuningan (brass) dengan panjang 1200 mm, tebal 1 mm, 
diameter luar 31.7 mm, diameter dalam 29.7 mm untuk fluida panas. Pipa lurus terbuat dari stainless 
steel dengan panjang 1000 mm, tebal 2 mm, diameter luar 101.6 mm, diameter dalam 97.7 mm untuk 
fluida pendingin. Pada alat pengujian terdapat 2 pipa penyalur untuk fluida panas dan fluida pendingin 
nanofluida TiO2 secara terpisah. Terdapat juga 2 pompa sentrifugal untuk memompa fluida panas dan 
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nanofluida TiO2. Tangki penampungan fluida berjumlah 2 buah yaitu untuk fluida panas dan fluida 
pendingin nanofluida TiO2. Pipa penyalur fluida pendingin menuju heat exchanger berdiameter 12.7 
mm, dan selang anti panas untuk menyalurkan fluida panas dari tangki yang telah dipanaskan 
berdiameter 12.7 mm. Fluida panas di dalam tangki kemudian akan dihisap dan dialirkan melewati 
pipa sepanjang 1200 mm oleh pompa fluida panas menuju saluran masuk heat exchanger. Sedangkan 
nanofluida TiO2 di dalam tangki akan dihisap dan dialirkan melalui pipa penyalur oleh pompa air 
pendingin menuju saluran masuk pendingin heat exchanger sepanjang 1000 mm. Penukar kalor pipa 
ganda yang digunakan ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini. 

 

Gambar 2 Gambar Alat Penukar Kalor Pipa Ganda 

2.3 Persamaan 

Perpindahan kalor konveksi menggunakan persamaan hukum Newton untuk pendinginan dimana jika 
beda temperatur antara benda dan sekitarnya adalah kecil, maka laju pendinginan sebuah benda 
hampir sebanding dengan beda temperatur, yang dituliskan sebagai berikut: 

             (1) 

dengan : 
h = Koefisien konveksi (W/m2.K) 
Nu = Bilangan Nusselt 
K = Konduktivitas thermal bahan (W/m.K) 
D= Diameter pipa (m) 

Bilangan Nusselt (Nu) merupakan rasio perpindahan kalor konveksi fluida dengan perpindahan kalor 
konduksi fluida dalam kondisi yang sama yang terjadi di permukaan, juga menyatakan gradient suhu 
non dimensional dipermukaan .  

 

Nu =  =  =             (2) 

 

dengan: 
Nu = Nusselt Number  
k = Konduktivitas thermal (W/m. K )  
h = Koefisien perpindahan kalor konveksi ( W/m² ºC )  
δ = Geometri profil penampang fluida ( m )  

Konduktivitas termal adalah suatu besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuannya untuk 
menghantarkan panas. Aliran yang terjadi di dalam pipa adalah sebagai berikut :  

Aliran laminar 

Nu = 1,86             (3) 

dengan :  



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TKE-45 
 

Nu = Nusselt Number  
L = Panjang pipa ( m)  

= viskositas dinamik temperatur bulk ( kg.m/s )  
= viskositas dinamik temperatur permukaan            ( kg.m/s )  

Aliran turbulen  

            (4) 

n = 0,4 untuk pemanasan dan n = 0,3 untuk pendinginan. 

Nilai T1 dan T2 diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

           (5) 

          (6) 

dengan 
T1 = Selisih dari nilai temperatur air panas masuk dan temperatur air dingin keluar 
T2 = Selisih dari nilai temperatur air panas keluar dan temperatur air dingin masuk 

= Temperatur air panas yang masuk 
= Temperatur air panas yang keluar 
= Temperatur air dingin yang masuk 
= Temperatur air dingin yang keluar 

Bilangan Reynold merupakan besaran fisis yang tidak berdimensi. Bilangan ini digunakan untuk 
menentukan aliran fluida apakah laminar, turbulen, dan transisi. Terdapat empat besaran yang 
menentukan apakah aliran tersebut digolongkan aliran laminier ataukah aliran turbulen yaitu kerapatan 
air, kecepatan aliran, kekentalan, dan diameter pipa. Kombinasi dari keempatnya akan menentukan 
besarnya bilangan Reynold. Penentuan nilai dari bilangan Reynolds (Re) untuk aliran dalam pipa 
digunakan : 

         (7) 

dengan : 
Re = Bilangan Reynolds  
ρ = Kerapatan (kg/m3)  
v = Kecepatan Aliran (m/s)  
D = Diameter pipa (m)  
μ = Viskositas dinamik fluida (Ns/m2) 

Bilangan Prandtl merupakan rasio kinematik viskositas (v) fluida dengan difusivitas kalor (α), dimana 
bilangan Prandtl merupakan properties termodinamika dari fluida: 

          (8) 

dengan : 
Pr = Bilangan Prandtl  
ν = Viskositas kinematik fluida (m2/s)  
α = Thermal diffusivity (m2/s)  
cp = Kalor spesifik (J/kg°K)  
μ  = Viskositas dinamik fluida (N.s/m2)  
k = Konduktifitas kalor fluida (W/m.K) 

Panas spesifik merupakan kapasitas panas per satuan massa dan memiliki berbagai satuan (J/Kg-K, 
kal/g-K, Btu/lbm-°F). Densitas merupakan jumlah suatu zat yang terkandung pada suatu unit volume. 
Densitas pada nanofluida secara langsung terkait dengan fraksi volume partikel. Suatu densitas akan 
menurun nilainya dengan meningkatnya suhu cairan dengan cara non-linier. Hal ini terjadi sebab non-
linier adalah perbedaan koefisien ekspansi termal dalam cairan dasar dan nano partikelnya.  
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 =         (9) 

dengan: 
 : Total koefisien konveksi (W/m2.K) 

 Koefisien konveksi dalam (W/m2.K) 
 Koefisien konveksi luar (W/m2.K) 

Kapasitas panas didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk mengubah temperatur 
suatu benda sebesar 10C. Kapasitas panas tergantung dari jumlah material yang bertukar panas dan 
properti bahan tersebut.  

        (10) 

dengan : 
 = Energi (Watt) 
ṁ = laju aliran massa (kg/s) 
t = perubahan suhu takhir - tawal (°C) 
cp = kalor spesifik (J/kg.K) 

 

Laju aliran volume disebut juga debit aliran (Q) yaitu jumlah volume aliran per satuan waktu. Debit 
aliran dapat dituliskan pada  

 =          (11) 

dengan :  
 = Volume aliran (m3) 
 = Debit aliran  (m2/s) 

 = Waktu aliran (s) 

Kecepatan fluida (u), didefinisikan besarnya debit aliran yang mengalir persatuan luas. 

         (12) 

dengan :  
 = Kecepatan atau laju aliran (m/s)  
 = Debit aliran (m3/s)  
 = Luas penampang ( m2) 

Proses konduksi terjadi pada dinding pipa, proses perpindahan kalor yang terjadi pada kedua fluida 
tersebut adalah proses konveksi. Kalor mengalir dari fluida yang bertemperatur tinggi ke fluida yang 
bertemperatur rendah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan fluida panas pada temperatur mulai 
dari 40oC sampai 95oC. 

 
3.  Hasil dan Pembahasan 

Kenaikan temperatur pada fluida panas air akan mengakibatkan kenaikan bilangan nusselt seperti 
ditunjukkan pada gambar 3 grafik hubungan bilangan Nusselt dan temperatur fluida panas. 
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Gambar 3 Grafik hubungan Nu -Th untuk fluida panas  
dengan fluida pendingin air dan nanofluida TiO2 

Gambar 3 menunjukkan fluida panas dengan fluida pendingin nanofluida TiO2  konsentrasi 1 % 
dihasilkan nilai bilangan nusselt rata-rata paling tinggi. Fluida pendingin dengan penambahan partikel 
TiO2 menghasilkan nilai bilangan Nusselt rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan fluida 
pendingin air. 

 

Gambar 4 Grafik hubungan Nu-Tc untuk fluida pendingin air dan nanofluida TiO2 

Gambar 4 menunjukkan grafik hubungan Nu -Tc antara bilangan nusslet dengan temperatur fluida 
pendingin untuk fluida pendingin air dan nanofluida TiO2. Perbandingan nilai bilangan nusselt dengan 
konsentrasi 1% lebih tinggi daripada konsentrasi 0.5%.  

Gambar 5 menunjukkan grafik hubungan antara koefisien konveksi menyeluruh dengan temperatur 
fluida panas U -Th untuk fluida pendingin air dan nanofluida TiO2. Semakin tinggi konsentrasi 
nanofluida maka semakin tinggi nilai koefisien konveksinya. 

 

Gambar 5 Grafik hubungan U - Th untuk fluida panas  
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dengan fluida pendingin air dan nanofluida TiO2 

 
4.  Kesimpulan  

1. Pengaruh konsentrasi partikel TiO2 dalam nanofluida sangat mempengaruhi besarnya peningkatan nilai 
koefisien perpindahan panas konveksi nanofluida terhadap fluida dasarnya.  

2. Semakin besar konsentrasi partikel TiO2 maka akan mengakibatkan nilai peningkatan koefisien 
perpindahan kalor konveksi yang semakin besar. 
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Abstrak 
 

Proses pengkondisian udara berfungsi memberikan kenyamanan bagi manusia yang 
berada di dalam suatu ruangan. Selain itu berfungsi juga untuk menjaga peralatan atau 
barang yang kondisi operasionalnya membutuhkan persyaratan temperatur dan 
kelembaban tertentu. Untuk memperoleh kenyamanan thermal pada suatu gedung di 
Jakarta maka dirancanglah suatu sistem pengkondisian udara. Tujuan penelitian ini 
adalah merancang suatu sistem pengkondisian udara pada suatu gedung di Jakarta. 
Perancangan pengkondisian ini akan diaplikasikan pada hotel Mercure Matraman yang 
berlokasi di daerah Jakarta Timur yang memiliki  14 lantai untuk keseluruhan, 2 lantai 
basement, 8 lantai kamar, 3 lantai kantor, dan 1 lantai atap. Perhitungan yang dilakukan 
meliputi perhitungan beban pendinginan pada setiap ruangan dan total keseluruhan, 
menentukan sistem pengkondisian udara yang akan digunakan, menentukan AHU (Air 
Handling Unit) atau FCU (Fan Coil Unit) yang akan digunakan, menentukan dimensi SAG 
(Supply Air Grille)  dan EAG (Exhaust Air Grille), menentukan dimensi ducting yang 
dihitung dengan menggunakan aplikasi Ducting Calculator, dan merancang jalur ducting 
yang di plot pada gambar denah gedung. Hasil perancangan diperoleh total beban 
pendinginan seluruh gedung adalah 369.481 TR, untuk pengkondisian udara akan 
digunakan 2 unit Chiller Air Cooled  berkapasitas 200 TR. Refrigerant yang digunakan R-
134 A/R-407 A. Jumlah AHU yang akan digunakan 15 unit dan FCU yang akan digunakan 
206 unit, Jumlah SAG yang dibutuhkan 212 dan EAG yang dibutuhkan 75. 
 
Kata kunci: Pengkondisian udara, Air handling Unit, Supply air, Exhaust, Ducting. 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Pengondisian udara adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mempertahankan 
keadaan udara yang meliputi temperatur, kelembaban relatif, kecepatan sirkulasi udara maupun 
kualitas udara dalam suatu ruangan untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan persyaratan 
kenyamanan. Proses pengkondisian udara, selain berfungsi memberikan kenyamanan bagi manusia 
yang berada di dalam suatu ruangan, juga  berguna untuk menjaga peralatan atau barang yang kondisi 
operasionalnya membutuhkan persyaratan temperatur dan kelembaban tertentu. (Stoecker dan Jones, 
1982). Berdasarkan standar SNI 03-6389-2000 syarat kenyamanan suatu gedung atau bangunan hotel 
untuk pengunjung/tamu memiliki temperatur yaitu 25°C ± 1°C dan kelembaban relatif berkisar 50% - 
60% (di dalam ruangan). Untuk memperoleh kenyamanan thermal pada suatu gedung maka dirancang 
suatu sistem pengkondisian udara. Perancangan pengkondisian ini akan diaplikasikan pada sebuah 
hotel yang berlokasi di daerah Jakarta Timur dengan posisi 06˚-16’ (Lintang Selatan) dan 106˚ - 53’ 
(Bujur Timur), dengan elevasi 26 m diatas permukaan laut (data di ambil dari buku Data Iklim 
Indonesia, BMG Departemen Perhubungan). Perhitungan beban pendinginan total pada gedung 
tersebut menggunakan data estimasi pendinginan yang telah ditabelkan berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan persamaan beban pendinginan. Perhitungan berdasarkan kondisi udara luar 34˚C 
DB/28˚C WB (berdasarkan SNI. 6390-2011), kecepatan angin 25,92 km/h. Bangunan tersebut 
memiliki  14 lantai untuk keseluruhan, 2 lantai basement, 8 lantai kamar, 3 lantai kantor, dan 1 lantai 
atap. Sebagai input, diperlukan denah gedung lengkap untuk seluruh lantai, untuk memplot jalur 
ducting beserta equipment nya. Perhitungan yang dilakukan meliputi perhitungan beban pendinginan 
pada setiap ruangan dan total keseluruhan, menentukan system pengkondisian udara yang akan 
digunakan, menentukan AHU (Air Handling Unit) atau FCU (Fan Coil Unit) yang akan digunakan, 
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menentukan dimensi SAG (Supply Air Grille)  dan EAG, menentukan dimensi ducting yang dihitung 
dengan menggunakan aplikasi Ducting Calculator, dan merancang jalur ducting yang di plot pada 
gambar denah gedung. AHU (Air Handling Unit) adalah komponen penukar kalor dimana air dingin 
hasil pendinginan oleh evaporator disirkulasikan ke coil yang ada pada AHU, kemudian udara 
dinginnya disirkulasikan oleh blower dan di distribusikan ke ruangan melalui ducting. Penggunaan 
AHU biasanya untuk ruangan berkapasitas 60000 CFM ke atas. Pada Hotel  biasanya 
untuk suplay udara pada ruang pertemuan seperti ballroom, ruang meeting dan Lobby. Komponen 
AHU terdiri dari Motor, Blower, Coil dan Filter, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.  (Jeri 
alfitara yusman, 2015). 

 

Gambar 1 AHU (Air Handling Unit) 

Gambar 1. memperlihatkan skema AHU yang dipsangkan pada system Chiller Air Cooled. Prinsip kerja 
secara sederhana pada air handling unit ini adalah dengan menghisap udara dari ruangan (return air) 
yang kemudian di campur dengan udara segar dari lingkungan (fresh air) dengan komposisi yang bisa 
di ubah ubah. Campuran tersebut masuk menuju AHU melewati filter, coil pendingin, dan  
fan (blower), setelah ini udara yang terlah mengalami penurunan temperatur di distribusikan secara 
merata ke setiap ruangan melewati saluran udara (ducting). (Jeri alfitara yusman 2015). 

 
Gambar 2 Skema sistem Chiller Air Cooled dengan AHU 

Gambar 3. menunjukan aliran udara pada AHU dimana outside air (OA) adalah udara dari luar 
ruangan yang digabungkan dengan return air (RA), bercampur sebelum memasuki AHU (Air 
Handling Unit).  Udara yang masuk kedalam AHU merupakan udara campuran dari udara luar 
ruangan dan udara balik dari ruangan yang akan disaring melalui filter didalam AHU, setelah udara 
disaring udara tersebut akan masuk kedalam ruangan yang telah dipasang ducting dan SAG (supply air 
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grille) dan udara panas dari ruangan akan dihisap oleh exhaust, sebagian di buang ke lingkungan dan 
sebagian masuk lagi ke dalam jalur return air. 

 

Gambar 3 Aliran udara pada AHU (Air Handling Unit) 

FCU (Fan Coil Unit) adalah perangkat sederhana yang terdiri dari kumparan (Coil) dan kipas. FCU 
digunakan untuk mengontrol suhu dalam ruangan yang dikendalikan oleh on/off switch atau 
thermostat. Karena kesederhanaannya FCU lebih ekonomis daripada AHU, batas laju aliran udara 
yang akan di distribusikan lebih kecil dari AHU, yaitu 60000 CFM ke bawah (Kurniawan, 2011). 

 

Gambar 4 FCU (Fan Coil Unit) 

 

2. Metodologi 

Tahap pertama adalah menghitung luas masing masing ruangan dari denah bangunan yang sudah ada. 
Luas ruangan dilakukan dengan mengukur langsung pada gambar denah menggunakan software CAD. 
Gambar 5. memperlihatkan ruangan yang akan dihitung luasnya.   

 

Gambar 5 Denah ruangan yang akan dihitung luasnya 

Tampilan hasil perhitungan dapat langsung terlihat pada layar seperti pada Gambar 6. Hasil 
perhitungan luas yang diperlihatkan dalam satuan cm2. Contoh pada Gambar 6 luas kamar adalah 
180403 cm2 dibulatkan menjadi 20 m2. 
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Gambar 6 Tampilan hasil perhitungan luas 

Tahap selanjutnya adalah menghitung beban pendinginan. Beban pendinginan adalah jumlah panas 
yang dipindahkan oleh sistem pengkondisian udara setiap hari, atau jumlah kalor persatuan waktu 
yang harus dikeluarkan dari dalam suatu ruangan supaya kondisi di dalam ruangan sesuai dengan yang 
diinginkan. (Harianto, 2013, SNI 03-6572-2001). 

Beban pendinginan tiap ruangan dihitung menggunakan data estimasi beban pendinginan. Data 
estimasi ini diperoleh perdasarkan hasil perhitungan beban pendinginan menggunakan persamaan-
persamaan untuk beban pendinginan dengan memperhatikan aspek-aspek fisik seperti; konduksi 
melalui dinding, atap dan lantai, panas radiasi melalui kaca, infiltrasi, kalor yang bersumber dari 
dalam gedung seperti dari peralatan maupun kalor yang dihasilkan oleh penghuni, dan sebagainya.  

Tahap selanjutnya adalah menentukan AHU atau FCU yag akan digunakan. Dalam menentukan 
equipment yang digunakan apakah AHU atau FCU yang di lihat dari kebutuhan beban pendingin, 

untuk AHU beban pendinginan nya lebih dari 60.000 , sedangkan untuk FCU adalah kurang dari 

dari 60.000  

Komponen lain yang diperlukan pada sistem pengkondisian udara adalah Supply Air Grille (SAG) 
seperti yang diperlihatkan pada Gambar 7 yang berfungsi untuk mengeluarkan udara segar ke dalam 
ruangan dan mengatur penyebaran udara pada sistem pengkondisian udara, dapat mengatur 
penyebaran secara vertical maupun secara horizontal sesuai keinginan. 

 

Gambar 7 Supply Air Grille 

Dalam menghitung dimensi SAG (Supply Air Grille) (mm) menggunakan persamaan: 

 

Sebagai contoh dapat diambil dari salah satu kamar dengan besar debit yang diperlukan sebesar 350 
CFM, maka: 
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Maka dimensi SAG yang diperlukan adalah 255,01mm x 255,01mm. tetapi dimensi dengan ukuran 
tersebut tidak tersedia di pasaran, maka gunakan SAG dengan dimensi 250 mm x 250 mm. 

Besar laju aliran Fresh Air yaitu udara segar dari luar lingkungan yang masuk kedalam AHU/FCU, 
bergantung pada besar laju laju aliran yang dibutuhkan, untuk fresh air sendiri dihitung 10% - 30% 
dari beban pendinginan yang dibutuhkan oleh tiap ruangan. Pada perancangan ini dipilih 10 % dari 

beban pendinginan. Total beban fresh air yang dihitung adalah 182,892 . 

Selain SAG, ada pula Exhaust Air Grile (EAG) yang berfungsi untuk menghisap udara di dalam ruang 
untuk dibuang keluar, biasanya ditempatkan pada toilet atau tempat parkir. Dalam menghitung besar 
laju aliran exhaust menggunakan persamaan: 

 

 
Dimana debit diperoleh dari:  

 

 
 
Sama seperti SAG, dalam memilih EAG dimensi hasil perhitungan disesuaikan dengan yang tersedia 
di pasaran. Jarak antara EAG diusahakan 3,5 m, akan tetapi jika tidak memungkinkan boleh 
disesuaikan, misalnya untuk toilet diperlukan 1 unit EAG per toilet walaupun jarak antar EAG pada 
toilet yang satu dengan yang lain nya tidak 3,5m.  

Selanjutnya menghitung dimensi ducting menggunakan DucTolator. DucTolator adalah sebuah 
software yang digunakan untuk mendapatkan ukuran dimensi ducting dengan menginputkan besar laju 
aliran setelah itu tinggal memilih ukuran dimensi ducting yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai 
contoh pada Gambar 8 dibawah ini, untuk toilet pria dengan debit 918 cfm dapat memilih ducting 
ukuran 12inchi x 14inchi atau disesuaikan dengan yang dipasaran yaitu 300mm x 350mm. 

 
Gambar 8 DucTolator 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan, total beban pendinginan dan total banyaknya AHU/FCU yang 
digunakan dapat di lihat pada tabel 1. adalah sebesar 369,481 TR dan total AHU 15 unit, FCU 206. 
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Tabel 1 Total beban pendinginan dan total AHU/FCU 

No lantai Total CFM Total AHU/FCU 

1 Basement 1 10 4 FCU 

2 Basement 2 3 2 FCU 

3 Lantai 1 56 6 FCU 

4 Lantai 2 64 3 AHU & 5 AHU 

5 Lantai 3 62 3 FCU & 5 AHU 

6 Lantai 4-11 159 192 FCU 

7 Lantai 12 15 2 AHU 

Total 369 
15 AHU 

206 FCU 
 
Contoh hasil perhitungan untuk lantai 1 yang terdiri dari ruangan kantor, lobby, dan restaurant, 
diperlihatkan pada tabel 2. 

Tabel 2 Data Hasil perhitungan 

Ruangan 
Luas 
(m2) 

Beban 
Pendinginan 

(Btu/h) 

Debit 
(CFM) 

Jml 
SAG 
(unit) 

Kapasitas 
per SAG 

(cfm) 

Dimensi 
SAG 

 (mm x mm) 

Dimensi 
flexible 

duct 
(mm) 

Kantor 431.2 258720 7546 26 290 225 x 225 Ø 225 
Lobby 212 169600 4947 9 550 300 x 300 Ø 250 

Restaurant 252 252000 7350 9 817 300 x 300 Ø 300 

Total SAG yang dibutuhkan adalah 260 unit sedangkan EAG, 93 unit. Tabel 3. memperlihatkan 
contoh hasil perhitungan EAG untuk ruang basement 2 dan lantai 1. 

Tabel 3 Hasil perhitungan untuk EAG 

Ruang 
Luas 
(m2) 

Tinggi 
celling 

(m) 

Air 
change 

per 
hour 

Debit 
(CFM) 

Jumlah 
grille  

Kapasitas 
per grille 

(cfm) 

Dimensi 
grille (mm 

x mm) 

Basement 2        
Parkir 452.2 3 6 13837 12 1153 850 x 450 
Toilet 1.85 3 15 142 1 142 250 x 200 
Tempat wudhu 5.4 3 8 220 1 220 250 x 200 
Musholla 11.2 3 8 457 1 457 450 x 300 
Lantai 1        
Toilet pria 7.2 5 15 918 2 459 450 x 300 
Toilet wanita 7.2 5 15 918 2 459 450 x 300 

Setelah semua perhitungan selesai, tahap selanjutnya adalah mengambar semua rancangan ducting 
beserta eguipment nya pada denah ruangan. Gambar 9 memperlihatkan gambar perancangan ducting 
dan exhaust pada toilet. 
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Gambar 9 kiri, perancangan ducting pada toilet; kanan, perancangan exhaust pada toilet 

Gambar 10. adalah gambar plot ducting dan komponen lainnya pada denah lantai 1. Ducting yang 
dipakai adalah ducting isolasi luar dan dalam, digunakan ducting isolasi luar dan dalam bertujuan agar 
dapat menyimpan udara lebih lama dan mencegah penurunan temperatur lebih cepat. 
 

 

Gambar 10 Ruangan yang telah di desain ducting 

 

4.  Kesimpulan  

1. Total beban pendinginan seluruh gedung adalah 369.481 TR. 
2. Menggunakan 2 unit chiller air cooled  berkapasitas 200 TR. 
3. Refrigerant yang digunakan R-134 A/R-407 A. 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TKE-56 
 

4. Jumlah SAG yang dibutuhkan 212 dan EAG yang dibutuhkan 75 
5. Jumlah AHU yang akan digunakan 15 unit dan FCU yang akan digunakan 206 unit. 
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Abstrak 
 

Kebutuhan akan energi listrik di Indonesia saat ini sebesar 55.000 MW, sementara energi 
listrik yang mampu di suplai oleh pemerintah sebesar 32.000 MW. Dan sisanya disuplai 
oleh perusahaan swasta. Pemenuhan kebutuhan energi listrik oleh pemerintah tersebut 
masih banyak mengalami kendala, maka di butuhkan sumber energi listrik baru yang 
ramah lingkungan. Tujuan perancangan ini adalah merancang sistem sepeda dengan 
menggunakan dinamo agar dapat menghasilkan listrik dengan memanfaatkan putaran dari 
roda sepeda, hal ini merupakan salah satu cara dalam menghasilkan sumber energi listrik 
baru yang ramah lingkungan. Dinamo merupakan suatu komponen listrk yang mengubah 
energi mekanik (gerak) dari penggerak menjadi energi listrik dengan perantara induksi 
medan magnet. Energi yang di hasilkan oleh sepeda di simpan ke dalam aki yang 
kemudian di manfaatkan untuk menggerakan sepeda, menyalakan lampu maupun untuk 
mengecas hand phone. Pada alat ini mendapatkan keluaran tertinggi 11,08 volt pada pada 
putaran 510 rpm dan kecepatan 37 km/jam untuk menyalakan lampu. 
 
Kata kunci: energi, putaran, voltase. 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Dari rapat akbar malam pemantapan dan finalisasi draf keputusan presiden mengenai hari bersepeda 
nasional yang berlangsung di hotrl grand hap, solo, sabtu (18/11/2017) membuat masyarakat sangat 
antusias dengan adanya hari bersepeda nasional. Hal ini juga sangat bermanfaat untuk era odern 
seperti ini dengan banyak kendaraan seperti mobil, motor, angkutan umum yang terus meningkat tak 
terkendali sehingga mengakibatkan kemacetan terjadi dimana-mana, dan menggunakan sepeda 
merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan tersebut. Hal ini membuat beberapa orang terus 
berinovasi dengan menciptakan sepeda listrik tanpa bahan bakar yang tentunya ramah lingkungan 
tanpa menimbulkan polusi udara dan tentunya  menyehatkan bagi pengendara sepeda tersebut. Energi 
manusia yang di gunakan untuk mengayuh sepeda ini pun merupakan salah satu energi alternative 
untuk menghasilkan sebuah energi listrik dengan cara memodifikasi sepeda biasa yang di hubungkan 
ke dinamo/generator.Energi mekanik yang dirubah oleh dinamo berpotensial untuk menghasilkan 
energi (misal energi listrik) yang berguna/bermanfaat dari pada dibuang dalam bentuk panas ke 
atmosfir.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diinginkan melakukan pemanfaatan 
untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC. 

Gerakan rotasi dari roda merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan sangat potensial. 
Pemanfaatan putaran roda sepeda merupakan sumber energi paling efesien dan mudah karena bebas 
biaya dan polusi. Sehingga dapat menghasilkan energi listrik serta mengurangi biaya konsumsi listrik. 
Pemanfaatan energi listrik ini belum maksimal sehingga sumber energi alternatif ini perlu di 
manfaatakan dan di terapkan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah ingin mendapatkan rancangan 
dari model serta mengetahui besarnya energi listrik yang potensial dapat diubah menjadi energi listrik. 

Mekanisme Kerja Sepeda Listrik 

Sepeda listrik adalah kendaraan tanpa bahan bakar yang ditenagai secara hybrid oleh motor listrik dan 
tenaga manusia (di kayuh). sepeda listrik juga merupakan suatu alat transportasi yang dikembangkan 
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melalui perkembangan teknologi untuk mempermudah pengguna berpergian tanpa harus memikirkan 
biaya untuk mengisi BBM serta bebas polusi udara. Mekanisme kerja dari sepeda listrik adalah sangat 
sederhana. Sepeda listrik memanfaatkan sumber tenaga yang berupa baterai yang di gunakan untuk 
menggerakan motor yang di gunakan untuk menjalankan sepeda. Di dalam kerjanya, sepeda listrik 
dilengkapi oleh sebuah controller yang salah satu fungsinya adalah mengatur kecepatan motor. 

Bagian bagian sepeda listrik 

Bagian bagian dasar dari sebuah sepeda listrik selain sepedanya itu sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Baterai  dan Chargernya, baterai atau akumulator pada sepeda listrik adalah sumber energi listrik 
penggerak dinamo. Baterai yang ada di sepeda listrik tentunya adalah baterai rechargeable atau 
yang bisa diisi ulang. Biasanya baterai yang dipakai adalah dari tipe Lithium.  

2. Dinamo, adalah alat pada sepeda listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada 
sepeda listrik dinamo yang dipakai adalah dinamo DC atau dinamo arus searah. Dinamo yang bisa 
dipakai bisa yang berupa brushes dinamo maupun brushless dinamo, namun karena 
mempertimbangkan faktor efisiensi maka yang biasa dipakai adalah dinamo brushless (BLDC). 
Dinamo dibedakan menjadi dua yaitu, dinamo arus searah (DC) dan dinamo arus bolakbalik (AC). 
Prinsip kerja dinamo sama dengan generator yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet 
atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor. Bagian 
dinamo yang tidak bergerak disebut stator. 

3. Controller, berguna untuk mengendalikan kecepatan dari sepeda listrik. Berdasarkan letaknya 
controller ini ada dua macam yakni controller yang diletakkan di stang berupa throttle control dan 
yang ada pada bagian kaki yakni pedal assist system, seperti pada gambar 1a. 

4. Panel Display, pada sebuah sepeda listrik ini biasanya adalah sebuah layar LCD yang 
menampilkan kondisi dari sepeda listrik tersebut. Beberapa yang ditampilkan dalam panel display 
ini diantaranya adalah kecepatan sepeda, suhu dari dinamo dan kondisi baterai, seperti pada 
gambar 1b. 

5. Throttle, berfungsi untuk menambah kecepatan sepeda listrik dengan cara menekan tuas ke bawah 
secara perlahan. Ilustrasi gambar throttle dapat di lihat pada gambar 1c 

 
Gambar 1 Komponen pada sepeda listrik 

 
2. Metodologi 

Pada penelitian ini kami ingin mengetahui level energi listrik yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan 
tersebut secara garis besar dilakukan tahapan seperti pada diagram alir pada Gambar 2. Perancangan 
pemanfaatan roda sepeda guna menghasilkan listrik dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1. Pertama melakukan studi literatur, dimana pada tahap ini penguji mengumpulkan 
beberapa data dari berbagai sumber untuk komponen pada sepeda listrik. 

2. Setelah mendapatkan data yang sesuai lalu mencari/menentukan komponen yang akan di 
pakai untuk pengujian sepeda listrik. 

3. Setelah semua komponen di dapatkan maka masuk ke tahap perakitan komponen ke 
sepeda. 

4. Pada tahap ini pengujian di lakukan untuk sistem dan komponen. 
5. Lakukan analisa bagaimana keluaran arus yang di dapatkan dari putaran roda sepeda  

c. controller b. Panel display a. Throttle 
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6. Menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah di lakukan dan memberikan saran untuk 
menutupi kekurangan perancanaan yang akan datang. 

 
Gambar 2 Diagram Alir Perancangan 

Komponen-komponen sepeda listrik 

 
Gambar 3 Sepeda sebelum dan sesudah di rakit 

Pada tahap awal pengujian ini di lakukan untuk mengetahui berapa kecepatan putaran roda sepeda 
yang telah menggunakan dinamo BLDC  dengan menggunakan tachometer digital. Pengujian di 
lakukan dengan beban ( bobot orang 50 kg) dan tanpa beban. 
Terdapat 2 tingkat kecepatan di sproket primer dan sekunder 
Roda gigi primer = 3  
Roda gigi sekunder = 6 

Pengujian dengan beban (bobot orang 50 kg) 

Pengujian ini dilakukan dengan cara memutarkan pedal sepeda menggunakan kaki, dengan sepeda di 
angkat sedikit agar roda tidak menginjak lantai. Hal ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan jumlah 
roda gigi primer dan sekunder. Berikut data jumlah gigi primer dan sekunder beserta hasil pengujian: 
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Gambar 4 Pengujian putaran roda belakang sepeda dengan a) beban 50kg b) tanpa beban 

Setelah dilakukan pengujian di dapat hasil sebagai berikut: 

Tabel 1 hasil pengujian dengan beban (50kg) 

tingkat kecepatan   tingkat kecepatan   tingkat kecepatan   
roda 
gigi 

primer 

roda gigi 
sekunder 

RPM 
roda 
gigi 

primer 

roda gigi 
sekunder 

RPM 
roda 
gigi 

primer 

roda gigi 
sekunder 

RPM 

1 

1 218.7 

2 

1 173.6 

3 

1 130.5 
2 251 2 205.1 2 158.5 
3 324.7 3 279 3 171.3 
4 363.4 4 301 4 216.9 
5 421.6 5 404 5 256.4 
6 510.5 6 430.3 6 302.6 

Pengujian tanpa beban 

Pada tahap ini pengujian dilakukan sama saja dengan pengujian menggunakan beban, hanya saja pada 
pengujian ini untuk memutarkan pedal sepeda menggunakan tangan dan tanpa di naiki oleh siapapun. 
Berikut data jumlah gigi primer dan sekunder beserta hasil pengujian: 

Setelah di lakukan pengujian tanpa beban di dapat hasil sebagai berikut: 

Tabel 2 hasil pengujian tanpa beban 

tingkat kecepatan   tingkat kecepatan   tingkat kecepatan   
roda 
gigi 

primer 

roda gigi 
sekunder 

RPM 
roda 
gigi 

primer 

roda gigi 
sekunder 

RPM 
roda 
gigi 

primer 

roda gigi 
sekunder 

RPM 

1 

1 218.3 

2 

1 192.1 

3 

1 121.3 
2 286.8 2 245 2 187.9 
3 376.2 3 291.4 3 198.9 
4 426.1 4 327.2 4 237.6 
5 485.1 5 378.7 5 272.8 
6 549.6 6 440.7 6 344.8 

Setelah dilakukan pengujian untuk mengetahui berapa kecepatan yang di peroleh, lalu lanjut ke 
pengujian untuk mendapatkan tagangan dan arus yang di akibatkan oleh putaran roda sepeda dengan 
variasi kecepatan. 

b a 
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Gambar 5 Pengujian Keluaran Tegangan dan Arus 

Tabel 3 Keluaran tegangan dan arus 

1 1 5.12 3.5

1 2 6.53 4.27

1 3 7.5 4.51

1 4 8.57 5.57

1 5 9.59 7.31

1 6 11.08 8.13

tingkat kecepatan tegangan (volt)

roda gigi 
primer

roda gigi 
sekunder

tanpa 
beban

dengan 
beban

 

Sepedapun bisa dijalankan tanpa di kayuh dengan menggunakan aki kering berjumlah 3 buah dengan 
kapasitas masing-masing aki sebesar 12V 12A, bisa juga digunakan untuk menyalakan lampu dan 
untuk mengisi daya hand phone. 

 

Gambar 6 Pengujian dengan lampu LED Proije Cree 15 watt 

 
Gambar 7 Pengujian sepeda di jalan raya 
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Gambar 8 Pengujian pengisian daya Ponsel 

 
3.  Hasil  

Hasil dari penelitian ini didapatkan suatu konstruksi model pemanfaatan putaran roda menghasilkan 
energi listrik  seperti dilihat pada gambar 2. Dari hasil penelitian didapatkan hubungan antara putaran 
roda dengan energi listrik. Dari putaran roda dengan variasi kecepatan tegangan yang di hasilkan 
adalah hampir sama pada kecepatan sepeda maksimum yaitu 37 km/h. hal ini bisa di lihat pada tabel 3 
hasil pengujian. 

Untuk bisa menjalankan sepeda, di butuhkan 3 buah baterai aki kering yang di pasang secara seri 
dengan kapasitas 12V, sehingga nantinya baterai akan berubah menjadi 36V untuk bisa menjalankan 
sistem sepeda secara otomatis (tanpa kayuhan) 

Terdapat switch pada controller akan mematikan sistem apabila terjadi hubungan arus pendek, agar 
kerusakan tidak menyebar ke komponen lain. 

 

4.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

Model sepeda listrik ini dapat menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai penerangan pada 
sepeda, untuk mengecas HP serta sebagai pengisi batrei aki itu sendiri. Putaran roda dari sepeda ini 
dapat berfungsi dengan baik dimana generator ini menghasilkan listrik sebesar 11,08 volt. Semakin 
tinggi kecepatan putaran roda sepeda maka semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan oleh 
dinamo sepeda. Kecepatan maksimum dari sepede ini sebesar 37 km/jam. Besarnya simpangan yang 
terjadi antara perhitungan dengan pengujian sedikit berbeda di sebabkan dalam perhitungan tidak 
dipengaruhi beban. 
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Abstrak 
 

Serangan bom akhir-akhir ini kerap terjadi di Indonesia. Beban akibat ledakan bom 
tersebut dapat menimbulkan kerugian baik jiwa manusia maupun struktur bangunan dan 
infrastruktur lainnya. Kerusakan struktur bangunan akibat beban ledakan dapat 
menyebabkan keruntuhan bangunan yang juga dapat membahayakan manusia yang 
berada di dalamnya atau di sekitarnya. Sebuah struktur bangunan baik bangunan militer 
maupun bangunan sipil memerlukan perancangan yang mempertimbangkan beban ledakan 
tersebut. Analisis respons struktur terhadap beban ledakan dapat menggunakan metode 
yang terkini misalnya dengan analisis dengan metode elemen hingga untuk beberapa 
derajat kebebasan. Analisis menggunakan metode ini harus menggunakan perangkat lunak 
komersial yang harganya cukup tinggi walaupun hasilnya cukup akurat dalam aplikasinya. 
Dengan kendala kerumitan pemodelan dan harga yang relatif tinggi tersebut, sebuah 
alternatif perangkat lunak dikembangkan yang menganalisis respons struktur terhadap 
beban dinamik terutama dari ledakan dengan metode sederhana yaitu hanya 
mempertimbangkan satu derajat kebebasan yang sebenarnya sudah cukup dalam 
perancangan struktur utama misalnya balok, pelat dan struktur rangka satu tingkat. 
Perangkat lunak tersebut telah diuji dan divalidasi dengan perangkat lunak komersial 
seperti Abaqus untuk beberapa kasus respons balok.  
 
Kata kunci: struktur bangunan, beban ledakan, analisis respons, satu derajat kebebasan 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Perancangan struktur bangunan militer dan sipil yang strategis memerlukan perhitungan respons 
komponen struktur dan rangka terhadap beberapa beban. Untuk bangunan militer dan bangunan sipil 
yang termasuk dalam kategori strategis diperlukan analisis respons struktur terhadap ledakan bom 
(blast load). Analisis respons struktur dapat dilakukan dengan metode analisis terkini seperti metode 
elemen hingga yang memerlukan waktu pemodelan dan analisis yang relatif lama serta biaya untuk 
perangkat lunak komersial yang cukup tinggi.  

Analisis respons struktur dengan pendekatan satu derajat kebebasan telah dilakukan oleh Biggs [1], 
Brooks [2] maupun Olmati [12] dengan metode constant velocity, constant acceleration, metode 
Newmark ataupun metode numerik cara Runge-Kutta.  

Beberapa organisasi international juga telah mengeluarakan standard dan petunjuk untuk perancangan 
serta analisis struktur terhadap beban ledakan [4,5,8,9,10]. Bahkan angkatan bersenjata Amerika 
Serikat telah mengembangkan spreadsheet untuk analisis respons struktur SDOF tersebut yang hanya 
boleh digunakan oleh kontraktor pertahanan di Amerika Serikat [13]. Spreadsheet tersebut dibuat 
berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Corps of Engineer Angkatan Darat Amerika Serikat [4,5]. 

Alat bantu (tools) untuk perancangan dan analisis respons struktur SDOF tersebut semuanya 
dikembangkan menggunakan perangkat lunak komersial seperti Microsoft Excel, Fortran dan lain-lain 
dan juga hanya boleh dipergunakan di kalangan terbatas untuk menjaga kerahasiaannya. 

Untuk itulah dikembangkan perangkat lunak berbasis open source yaitu Python [7] yang menganalisis 
respons struktur dan rangka sederhana dengan metode satu derajat kebebasan (SDOF). Pengembangan 
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perangkat lunak ini bertujuan untuk menyediakan tool yang bebas biaya bagi perancang bangunan 
maupun kalangan industri/akademisi yang berminat dalam bidang tersebut. Walaupun analisis hanya 
dilakukan untuk satu derajat kebebasan saja, untuk struktur balok, pelat dan rangka satu tingkat hasil 
respons struktur dari perangkat lunak tersebut sudah cukup memadai untuk pemilihan jenis material 
dan kondisi batas dari struktur terhadap beban dinamik khususnya beban ledakan.  

1.1 Beban ledakan pada struktur 

Gelombang ledakan secara umum digambarkan sebagai peningkatan tekanan hingga mencapai 
puncaknya, turun menuju tekanan atmosfer lalu melalui fasa tekanan negatif seperti ditunjukkan di 
Gambar 1 [6,11].  

 

Gambar 1 Kurva beban ledakan terhadap waktu pada umumnya 

Kurva beban ledakan terhadap waktu tersebut dapat didekati dengan solusi tertutup dengan 
fungsi exponensial sebagai berikut [3]: 

 
 

0)1()(
0

t

t
b

sos e
t

t
PtP



      (1) 

 
 Di mana: 

  Ps is the peak overpressure 
  t0 is the positive phase duration, 
  b is a decay coefficient of the waveform and 
  t is the time elapsed, measured from the instant of blast arrival 

 
1.2 Respons struktur terhadap beban ledakan 

Pendekatan paling sederhana untuk mencari respons struktur yaitu dengan mengasumsikan struktur 
mengalami gerakan dalam satu derajat kebebasan (SDOF). Struktur atau sistem dapat diwakili oleh 

td 
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sistem ekivalen dengan satu massa tergumpal dan satu pegas tak bermassa yang menyimpan energi 
seperti diilustrasikan di Gambar 2. 

 

 

Gambar 2 Idealisasi struktur menjadi sistem satu derajat kebebasan 

 
Beban ledakan dapat diidealisasikan sebagai pulsa segitiga dengan beban puncak Fm dan durasi fase 
positif td seperti disajikan di Gambar 3. Fungsi gaya tersebut secara matematika adalah: 
 

)1()(
d

m t

t
FtF                   (2) 

Impuls ledakan dapat didekati oleh luas di bawah kurva gaya-waktu: 
 

1                                                                    (3) 

 
Yang merupakan persamaan diferensial orde dua dengan solusi umum untuk perpindahan y adalah: 

)
sin

()cos1()( t
t

Kt

F
t

K

F
ty

d

mm 

   (4) 

serta kecepatan 

1                     (5) 

 

 

Gambar 3 Kurva beban ledakan ideal 

 
1.3 Solusi SDOF dengan analisis numerik 

Solusi persamaan gerak satu derajat kebebasan dapat dicari dengan menggunakan integrase numerik. 
Solusi dicari selangkah demi selangkah dari waktu nol dengan mengetahui perpindahan dan kecepatan 
saat waktu sebelumnya. Salah satu solusi yaitu dengan menggunakan metode kecepatan tetap (constant 
velocity) [1].  
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1.4 Metode pendekatan 

Metode mencari solusi respons struktur satu derajat kebebasan dengan solusi tertutup dan solusi 
numerik hanya dapat diaplikasikan untuk struktur yang relatif sederhana. Untuk itu untuk sebuah 
struktur aktual harus dapat diwakilkan oleh sistem satu derajat kebebasan dengan parameter kekakuan 
dan massa ekivalen yang diilustrasikan di Gambar 4. Parameter-parameter tersebut telah dikaji oleh 
Biggs [1]. 

 

 

Gambar 4 Balok, pelat dan bangunan satu tingkat diwakili oleh sistem satu derajat kebebasan ekivalen 
 

2. Metodologi 

Perangkat lunak ini menggunakan skema constant velocity dalam analisis numerinya. Beban input 
yang diberikan dapat berupa file text yang berisi waktu pembebanan dan besar pembebanan (time 
history) ataupun langsung dari perangkat lunak analisis ledakan misalnya yang berbasis Computational 
Fluid Dynamics (CFD) yaitu FLACS (dari www.gexcon.com). Model material dan jenis struktur dapat 
dipilih dalam menu yang ada. Hasil analisis adalah berupa grafik respons (perpindahan/displacement) 
dari struktur jika struktur dianggap sebagai sistem satu derajat kebebasan.  
 

2.1 Pembebanan struktur 

Pembebanan struktur yang dapat diberikan adalah beban terpusat, beban terdistribusi dan beban di 2 
titik seperti ditunjukkan di Gambar 5. Kondisi batas struktur dapat berupa tumpuan sederhana, 
tumpuan kaku maupun kombinasi (propped). 
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Gambar 5 Jenis pembebanan struktur di perangkat lunak analisis respons struktur SDOF 

 
 
 
 
2.2 Sifat penampang struktur 

Respons struktur juga akan dipengaruhi oleh sifat penampang melintang yang akan menahan beban 
dengan mengalami tegangan. Sumbu kordinat yang mengakibatkan momen lentur akibat beban juga 
harus ditentukan. 
 
2.3 Faktor transformasi 

Massa dan kekakuan ekivalen diwakilkan oleh faktor transformasi yang tergantung dari jenis 
pembebanan dan kondisi batas struktur [1]. 
 
2.4 Perhitungan respons struktur 

Jika semua data masukan telah lengkap maka perpindahan (defleksi) struktur akan dicari dengan 
metode numerik kecepatan tetap. Respons material struktur dapat berada dalam batas elastik maupun 
plastis. Tampilan antar muka grafis program ini disajikan di Gambar 6. 

 

 
Gambar 6 Tampilan antarmuka grafis (GUI) program analisis respons SDOF 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Beberapa kasus analisis struktur telah dicoba dan hasilnya telah dibandingkan dengan perangkat lunak 
berbasis Metode Elemen Hingga yaitu Abaqus versi 13.5 dan menunjukkan hasil yang cukup 
mendekati dengan perbedaan yang sangat kecil (<5%) seperti ditabulasikan di Tabel 1. Kasus-kasus 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TKSP-6 
 

yang diverifikasi adalah merupakan kombinasi dari pembebanan serta kondisi batas (misalnya kasus 1 
adalah pembebanan terdistribusi merata dengan kondisi batas tumpuan sederhana dan seterusnya) serta 
diterapkan pada balok struktur dengan standar Inggris [3]. 

Tabel 1 Verifikasi hasil respons struktur dari program SDOF dibandingkan dengan perangkat lunak FEA 
Abaqus 

Kasus 
d (mm) maksimum % perbedaan 

Program SDOF FEM   

1 28.1 27.54 2.033405955 

2 7.5 7.24 3.591160221 

3 6.4 6.65 -3.759398496 

4 11.6 11.85 -2.109704641 

5 3.4 3.251 4.583205168 

6 2.7 2.65 1.886792453 

7 5.6 5.35 4.672897196 

8 1.9 1.745 8.88252149 
 

4. Kesimpulan dan Saran 

Perangkat lunak analisis respons struktur dengan satu derajat kebebasan telah dikembangkan dan 
divalidasi untuk beberapa kasus respons balok. Diharapkan perangkat lunak tersebut dapat digunakan 
oleh kalangan perancang bangunan, industri maupun akademisi yang tertarik untuk perancangan 
struktur terhadap beban dari ledakan.  
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Abstrak 

 
Kestabilan dinamik fixed-wing ditandai dengan lima respon gerak. Pada matra longitudinal terdapat 
modus gerak short period dan phugoid. Pada kopling gerak matra lateral dan direksional terdapat 
modus gerak roll damping, spiral, dan dutch roll. Metode uji terbang dengan memberikan input 
kendali impuls dan doublet pada fixed-wing bertujuan untuk mendapatkan modus kestabilan dinamik 
pesawat. Kestabilan statik fixed-wing terjadi akibat penempatan bidang kendali, sedangkan kestabilan 
quadcopter diperoleh melalui pengaturan keempat rotor oleh flight controller. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang teknik manuver uji terbang yang mensimulasikan input kendali impuls 
dan doublet pada kendali elevator dan aileron quadcopter. Dengan pengaturan nilai konstanta PID 
yang tepat, maka pada pitch rate tidak terjadi delay antara perintah input dan output gerak pesawat 
dengan damping sebesar 303 mili-detik. Sedangkan hasil roll rate tuning terjadi delay 0.77% dengan 
damping sebesar 401 mili-detik. Hasil uji terbang dengan input kendali impuls dan doublet elevator, 
diperoleh gerak quadcopter yang menyerupai short period. Hal ini ditandai dengan terjadinya 
perubahan tinggi terbang dan durasi oksilasi pitch kurang dari 2.0 detik. Hasil uji terbang dengan 
input kendali impuls dan doublet aileron, diperoleh gerak quadcopter yang mirip roll damping. Hal 
ini ditandai dengan tidak adanya perubahan sudut yaw dan durasi oksilasi roll kurang dari 2.0 detik. 

 
Kata kunci: quadcopter, impuls dan doublet, modus gerak 

 
 
1. Pendahuluan 

Tata acuan koordinat benda pesawat udara sayap-tetap (fixed-wing) ditunjukkan pada Gambar 1. 
Dengan asumsi bahwa pusat gravitasi (centre of gravity) pesawat tetap dan bergerak sepanjang garis 
lurus, maka gangguan pada pesawat menyebabkan gerak rotasi terhadap pusat gravitasi tersebut. 

 
Gambar 1. Tata acuan koordinat benda pada pesawat udara [1] 

 
Terdapat tiga gerak rotasi yang masing-masing terkait dengan kestabilan dinamik pesawat udara. 
Pertama, gerak rotasi terhadap sumbu longitudinal (sumbu-x) disebut momen rolling dan merupakan 
kestabilan matra lateral (bidang y-z). Kedua, gerak rotasi terhadap sumbu lateral (sumbu-y) disebut 
momen pitching dan merupakan kestabilan matra longitudinal (bidang x-z). Ketiga, gerak rotasi 
terhadap sumbu normal/direksional (sumbu-z) disebut momen yawing dan merupakan kestabilan 
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matra direksional (bidang x-y). Pada pesawat sayap-tetap terdapat kopling gerak matra lateral-
direksional. 

Pada pesawat sayap-tetap yang mendapat gangguan dari kondisi terbang datar tunak (steady level 
flight) akan terbangkitkan gaya dan momen yang akan cenderung mengembalikan pesawat udara ke 
kondisi keseimbangan awal. Kecenderungan ini disebut kestabilan statik. Proses sikap pesawat udara 
menuju kondisi awal tersebut merupakan proses kestabilan dinamik. 

Kestabilan dinamik fixed-wing ditandai dengan lima respon gerak pesawat. Pada matra longitudinal 
terdapat modus gerak short period (short period pitching oscillation) dan phugoid. Pada kopling gerak 
matra lateral-direksional terdapat modus gerak roll damping, spiral, dan dutch roll. 

Metode uji terbang dengan memberikan input kendali impuls dan doublet pada fixed-wing bertujuan 
untuk mendapatkan modus kestabilan dinamik pesawat [2]. Kedua input kendali tersebut dilakukan 
pada bidang kendali elevator dan aileron untuk mendapatkan karakteristik gerak pada matra 
longitudinal dan kopling gerak pada matra lateral-direksional. Kestabilan statik fixed-wing terjadi 
akibat penempatan bidang kendali, sedangkan kestabilan quadcopter diperoleh melalui pengaturan 
keempat rotor oleh flight controller. Hal menarik untuk mengetahui apakah pengaruh input kendali 
impuls dan doublet terhadap karakteristik gerak yang terjadi pada pesawat sayap-tetap juga terjadi 
pada quadcopter. 
 
 
2. Metodologi 

Pada penelitian ini dilakukan rancang-bangun quadcopter dan in-flight PID tuning untuk mendapatkan 
nilai Kp, Ki, dan Kd yang tepat agar quadcopter terbang stabil dan terkendali. Selain itu, perlu 
dirancang teknik manuver uji terbang yang mensimulasikan input kendali impuls dan doublet pada 
kendali elevator dan aileron quadcopter. Analisa respon gerak quadcopter pada ketiga matra kestabilan 
dilakukan untuk mengetahui apakah quadcopter memiliki karakteristik gerak seperti pada pesawat 
sayap-tetap. 
 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Rancang-Bangun Quadcopter v3 

Quadcopter v3 yang digunakan pada penelitian ini merupakan quadcopter tipe-x (perhatikan Gambar 
2) dan memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
Massa take off : 905 gr 
Panjang lengan : 45 cm 
Flight controller : Ardupilot Mega (APM) 2.8 
GPS  : GPS Ublox Neo M8N 
Brushless motor : T-Motor Air 2213 / 920KV 
Propeller : 9450 propeller 10 x 4.5 

 
Gambar 2.(a) Quadcopter v3 yang memiliki kemampuan anti-collision; 

(b) konfigurasi rotor pada quadcopter tipe + dan quadcopter tipe x [3] 
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Gambar 3 menunjukan diagram blok sistem Quadcopter v3. Flight controller APM v2.8 mendapatkan 
data posisi quadcopter dari sensor accelerometer dan magnetometer; data sikap terbang roll, pitch, dan 
yaw dari sensor gyroscope; dan data ketinggian terbang dari sensor barometer. Data-data tersebut 
diolah flight controller dan dikirimkan dalam bentuk sinyal PWM (pulse width modulation) ke ESC 
(electronic speed controller) untuk menggerakkan motor. Data-data yang diolah APM juga dapat 
dikirim ke GCS (ground control station) melalui telemetri. Quadcopter v3 memiliki kemampuan anti-
collision melalui penggunaan empat sensor ultrasonik. 

 

Gambar 3. Diagram blok sistem Quadcopter v3 
 
 
3.2 Gerak Quadcopter 

Gerak quadcopter dilakukan melalui pengaturan kecepatan putar keempat rotornya. Untuk terbang 
maju ke depan, quadcopter tipe-x harus terbang pitch down dengan kedua lengan depan ke bawah 
(lihat Gambar 2). Rotor bagian belakang, yaitu rotor #2 dan rotor #4, berputar lebih cepat 
dibandingkan rotor bagian depan, yaitu rotor #1 dan #3 (perhatikan Tabel 1). Dengan demikian, gaya 
angkat bagian belakang quadcopter lebih besar dan quadcopter pitch down. 
 
 
 

Tabel 1. Hubungan gerak quadcopter tipe-x dengan kecepatan putar keempat rotor 
Gerak 

Quadcopter 
Kecepatan Putar 

Rotor #1 Rotor #2 Rotor #3 Rotor #4 
hover tetap tetap tetap tetap 

roll kanan tetap dipercepat dipercepat tetap 
roll kiri dipercepat tetap tetap dipercepat 
pitch up dipercepat tetap dipercepat tetap 

pitch down tetap dipercepat tetap dipercepat 
yaw kanan dipercepat dipercepat tetap tetap 
yaw kiri tetap tetap dipercepat dipercepat 

 
Pada penelitian ini, quadcopter melakukan simulasi input kendali elevator dan aileron pesawat sayap-
tetap. Pilot menggerakkan tuas kendali pitch dan roll pada radio transmitter, sehingga keempat rotor 
berputar sesuai dengan gerak quadcopter yang diharapkan (lihat Tabel 1). 
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3.3 In-Flight PID Tuning 

Kestabilan pada quadcopter dilakukan dengan mengatur gaya dorong pada keempat rotor. ESC 
mengendalikan kecepatan putar brushless motor agar diperoleh gaya dorong yang diinginkan. Flight 
controller membandingkan hasil penginderaan sensor accelerometer berupa kecepatan terbang dan 
sensor gyroscope berupa sikap terbang quadcopter dengan perintah kendali yang diberikan. Flight 
controller APM v2.8 menggunakan metoda PID (proportional, integral, and derivative) untuk 
mengendalikan quadcopter agar dapat terbang stabil. 

Pitch rate merupakan gerak quadcopter pada matra longitudinal, yaitu turunan kecepatan sudut pitch 
terhadap waktu. Sedangkan roll rate merupakan gerak quadcopter pada matra lateral, yaitu turunan 
kecepatan sudut roll terhadap waktu. Proses tuning konstanta PID dapat dilakukan dengan metoda 
auto-tune maupun trial and error [4]. Pada penelitian ini dilakukan in-flight PID tuning untuk 
mendapatkan nilai konstanta PID (Kp, Ki, dan Kd) yang tepat (lihat Tabel 2). 
 

Tabel 2. Hasil in-flight PID tuning 
 Pitch Rate Roll Rate 
Kp 0.15 0.25 
Ki 0.1 0.1 
Kd 0.004 0.01 
Delay [%] 0 0.77 
Output [%] 13 14.07 
Damping [ms] 303 401 

 
3.4 Input Kendali Impuls dan Doublet 

Mengingat quadcopter tidak memiliki bidang kendali, maka defleksi bidang kendali disimulasikan 
melalui pengaturan tuas kendali pada radio control (RC). Input kendali manuver uji terbang pada 
penelitian ini berupa impuls dan doublet yang diterapkan pada elevator dan aileron. Kedua input 
kendali impuls dan doublet disimulasikan menggunakan tuas kendali elevator dan aileron. 

Impuls adalah gerakan tuas kendali dengan sudut defleksi positif tertentu selama satu detik, setelah itu 
tuas kendali kembali ke posisi normal (perhatikan Gambar 4). Doublet merupakan gerakan tuas 
kendali dengan sudut defleksi positif tertentu selama satu detik, kemudian dilanjutkan dengan sudut 
defleksi negatif tertentu selama satu detik, setelah itu tuas kendali kembali ke posisi normal 
(perhatikan Gambar 5). 

 
Gambar 4. Input kendali impuls pada Quadcopter v3 

 
Gambar 5. Input kendali doublet pada Quadcopter v3 

 
 
3.5 Uji Terbang 

Uji terbang dilakukan pada kondisi terbang hovering dengan kendali manual dari RC. Sampling data 
pada uji terbang ini diperoleh dari nilai input kendali quadcopter dan respon gerak quadcopter akibat 
impuls dan doublet tuas kendali. 
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Gambar 6. Input kendali impuls pitch dan respon gerak pada matra longitudinal 

 

 
Gambar 7. Input kendali doublet pitch dan respon gerak pada matra longitudinal 

 

 
Gambar 8. Input kendali impuls roll dan respon gerak pada matra lateral-direksional 

 

Gambar 6 menunjukkan input impuls elevator (garis merah) pada detik ke-18.565 sampai detik ke-
19.568. Pada matra longitudinal terjadi perubahan sudut pitch quadcopter (garis biru) dengan 
peredaman oskilasi dalam durasi 1.002 detik. Hal ini menunjukkan peredaman oskilasi yang terjadi 
cukup cepat, atau waktu yang dibutuhkan quadcopter untuk kembali ke kondisi datar tidak begitu 
lama. Pada respon perubahan ketinggian terbang quadcopter (garis hijau), terjadi perubahan tinggi 
terbang 10 cm saat impuls pitch diberikan diikuti perubahan tinggi terbang hingga 1.5 meter. 

Gambar 7 menunjukkan input doublet elevator (garis merah) pada detik ke-19.155 sampai detik ke-
19.856. Pada matra longitudinal terjadi perubahan sudut pitch quadcopter (garis biru) dengan 
peredaman oskilasi dalam durasi 0.701 detik. Pada respon perubahan ketinggian terbang quadcopter 
(garis hijau), terjadi perubahan tinggi terbang 60 cm setelah doublet pitch diberikan. 

Berdasarkan respon gerak quadcopter di atas, maka respon tersebut menyerupai modus gerak short 
period matra longitudinal pada pesawat sayap-tetap karena durasi terjadinya oskilasi. Short period 
ditandai dengan terjadinya peredaman oskilasi dengan durasi pada rentang waktu 0.5-2.0 detik. Selain 
itu, short period ditandai dengan terjadinya perubahan tinggi terbang yang signifikan. 
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Gambar 8 menunjukkan input impuls aileron (garis merah) pada detik ke-16.159 sampai detik ke-
17.762. Pada matra lateral terjadi perubahan sudut roll quadcopter (garis biru) dengan peredaman 
oskilasi dalam durasi 1.603 detik. Hal ini menunjukkan peredaman oskilasi yang terjadi cukup cepat. 
Pada matra direksional tidak terjadi perubahan sudut yaw quadcopter (garis hijau). Pada respon 
perubahan ketinggian terbang quadcopter (garis merah), terjadi perubahan tinggi terbang 40 cm setelah 
impuls roll diberikan (lihat Gambar 9). 

 
Gambar 9. Input kendali impuls roll dan respon ketinggian terbang 

 

 
Gambar 10. Input kendali doublet roll dan respon gerak pada matra lateral-direksional 

 

 
Gambar 11. Input kendali doublet roll dan respon ketinggian terbang 

 

Gambar 10 menunjukkan input doublet aileron (garis merah) pada detik ke-17.554 sampai detik ke-
18.155. Pada matra lateral terjadi perubahan sudut roll quadcopter (garis biru) dengan peredaman 
oskilasi dalam durasi 0.601 detik. Hal ini menunjukkan peredaman oskilasi yang terjadi cukup cepat. 
Pada matra direksional tidak terjadi perubahan sudut yaw quadcopter (garis oranye). Pada respon 
perubahan ketinggian terbang quadcopter (garis merah), terjadi perubahan tinggi terbang 20 cm setelah 
doublet roll diberikan (lihat Gambar 11). 

Berdasarkan respon gerak quadcopter di atas, maka respon tersebut menyerupai modus gerak roll 
damping matra lateral pada pesawat sayap-tetap karena durasi terjadinya oskilasi. Roll damping 
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ditandai dengan terjadinya peredaman oskilasi dengan durasi pada rentang waktu 0.5-2.0 detik. Selain 
itu, roll damping ditandai dengan tidak terjadinya perubahan sudut yaw. 
 
 
4. Kesimpulan 

Quadcopter yang dirancang-bangun dapat diterbangkan dengan stabil melalui pemilihan nilai Kp, Ki, 
dan Kd yang tepat. Input kendali impuls dan doublet berhasil diterapkan melalui tuas kendali elevator 
dan aileron pada radio control. Respons gerak yang mirip dengan short period matra longitudinal 
fixed-wing terjadi pada quadcopter akibat input kendali elevator. Short period ditandai dengan 
peredaman oskilasi kurang dari 2.0 detik dan terdapat kenaikan tinggi terbang quadcopter. Respons 
gerak yang mirip dengan roll damping matra lateral fixed-wing juga terjadi pada quadcopter akibat 
input kendali aileron. Roll damping ditandai dengan peredaman oskilasi kurang dari 2.0 detik dan 
tidak ada perubahan sudut yaw quadcopter. 
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Abstrak 
 

Tricopter merupakan pesawat multirotor dengan tiga lengan. Ada dua jenis tricopter, yaitu 
tipe tiga rotor dengan rotor belakang dapat dipuntir (tilted tail-rotor) dan tipe enam rotor 
dengan dua rotor yang berputar berlawanan arah di tiap lengannya. Pada jenis pertama, 
kendali terbang untuk gerak yawing dilakukan oleh tail-rotor. Tail-rotor didefleksikan ke 
kiri atau ke kanan sesuai perintah flight controller. Seperti diketahui gerak tricopter relatif 
lebih lincah dibandingkan gerak quadcopter. Dengan demikian, rancang-bangun tricopter 
harus memastikan pesawat seimbang dengan pusat gravitasi berada di tengah pesawat. 
PID tuning diperlukan agar pesawat stabil dan dapat dikendalikan. Pengaturan konstanta 
acro digunakan untuk memastikan tricopter dapat melakukan gerak yawing dengan baik. 
Pengecekan telemetri dilakukan untuk tujuan misi terbang autonomous. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang-bangun tilted tail-rotor tricopter dengan misi terbang 
autonomous antar way-point. Konstanta PID yang digunakan adalah Kp = 0.233, Ki = 
0.233, dan Kd = 0.013 untuk roll rate serta Kp = 0.350, Ki = 0.350, dan Kd = 0.002 untuk 
pitch rate. Konstanta acro yang diamati adalah antara 1 hingga 5. Semakin besar 
konstanta acro, semakin besar sudut defleksi tail-rotor; sehingga momen yaw pesawat juga 
semakin besar. Tricopter yang dirancang-bangun dapat melakukan terbang autonomous 
antar way-point dan melakukan pendaratan otomatis tanpa bantuan pilot. 
 
Kata kunci: tricopter, tilted tail-rotor, konstanta acro 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Tricopter merupakan pesawat multirotor dengan tiga lengan. Ada dua jenis tricopter, yaitu tipe tiga 
rotor dengan rotor belakang dapat dipuntir (tilted tail-rotor) dan tipe enam rotor dengan dua rotor yang 
berputar berlawanan arah di tiap lengannya. 

 

Gambar 1 Tilted tail-rotor tricopter [1] 

Pada jenis pertama (perhatikan Gambar 1), tilted tail-rotor tricopter memiliki dua lengan pada bagian 
depan. Rotor #1 pada lengan depan kanan berputar searah jarum jam, sedangkan rotor #2 pada lengan 
depan kiri berputar berlawanan arah jarum jam. Rotor ketiga diletakkan pada lengan belakang berputar 
berlawanan arah jarum jam. Dua rotor berputar melawan arah jarum jam, tetapi hanya satu rotor yang 
berputar searah jarum jam. Sesuai dengan hukum momentum putar, maka struktur tricopter jenis ini 
memiliki kecenderungan berputar searah jarum jam atau gerak yawing ke kanan. Untuk mengimbangi 
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momen ke arah kanan tersebut, maka rotor bagian belakang tricopter secara default didefleksikan ke 
arah kanan. 
Gerak tilted tail-rotor tricopter dilakukan dengan cara mengatur kecepatan putar ketiga rotor dan tail 
servo (perhatikan Tabel 1). Pada gerak maju ke depan, tricopter melakukan gerak pitch down. Motor 
ketiga yang terletak di lengan belakang diputar lebih cepat, sehingga menghasilkan gaya angkat yang 
lebih besar. Tail servo tetap didefleksikan ke kanan untuk melawan momentum putar struktur tricopter. 

Tabel 1 Hubungan gerak tricopter dengan kecepatan putar ketiga rotor dan tail servo 

Gerak 
Tricopter 

Kecepatan Putar Gerak 
Tail Servo Rotor #1 Rotor #2 Rotor #3

hover tetap tetap tetap tetap 
roll kanan tetap dipercepat tetap tetap 
roll kiri dipercepat tetap tetap tetap 
pitch up dipercepat dipercepat tetap tetap 

pitch down tetap tetap dipercepat tetap 
yaw kanan tetap tetap tetap defleksi ke kiri 
yaw kiri tetap tetap tetap defleksi ke kanan 

 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang-bangun tilted tail-rotor tricopter dengan misi terbang 
autonomous antar way-point. Pengaruh pengaturan konstanta PID (Kp, Ki, dan Kd) terhadap 
kestabilan terbang dan konstanta acro untuk efektivitas gerak yawing juga diteliti. 
 
 
2. Metodologi 

Pada penelitian ini dilakukan rancang-bangun tilted tail-rotor tricopter, PID auto-tuning untuk 
mendapatkan tricopter yang stabil dan terkendali, dan pengaturan konstanta acro agar tricopter dapat 
responsif terhadap perintah kendali yaw. Pengujian jangkauan telemetri dan pengaturan misi terbang di 
perangkat lunak Mission Planner dilakukan sebelum uji terbang autonomous antar waypoint dapat 
dilaksanakan. 
 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1  Rancang-Bangun Autonomous Tricopter v1 

Berdasarkan persyaratan dan tujuan perancangan Autonomous Tricopter v1, maka diperoleh 
spesifikasi sebagai berikut (perhatikan Gambar 2): 
Massa take off : 1200 gr 
Panjang lengan : 30 cm 
Flight controller : Ardupilot Module (APM) 2.8 
GPS  : U-Blox Module M6N 
Brushless motor : Emax XA2122 / 980 Kv 
Propeller : Gemfan 10 x 4,5 

 
Gambar 2. Hasil rancang-bangun Autonomous Tricopter v1 
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Seperti diketahui gerak tricopter relatif lebih lincah dibandingkan gerak quadcopter. Dengan demikian, 
rancang-bangun tricopter harus memastikan pesawat seimbang dengan pusat gravitasi berada di tengah 
pesawat. Untuk kemudahan perancangan, sudut antar lengan dibuat sebesar 120 derajat dengan dua 
lengan depan dibuat dapat berayun. 
Gambar 3 menunjukkan diagram blok sistem Autonomous Tricopter v1 yang telah dirancang-bangun. 
Kendali terbang untuk gerak yawing dilakukan oleh tail-rotor. Tail-rotor didefleksikan ke kiri atau ke 
kanan sesuai perintah flight controller yang dikirimkan dalam bentuk sinyal PWM (pulse width 
modulation) ke tilt servo. Mekanisme kerja servo disematkan pada tail-rotor, sehingga tail-rotor dapat 
didefleksikan. Pengaturan sudut kemiringan tail-rotor dilakukan dengan cara mengubah nilai konstanta 
acro pada perangkat lunak Mission Planner. 
 

APM(Flight Controller)

IMU

MAG

BARO

ACC

GYROS

Power 
Distribution 

Board

Baterai

R/C
ESC

ESC

ESC

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Tilt Servo

GPS

TELEMETRI

Laptop  
Gambar 3. Diagram blok sistem Autonomous Tricopter v1 

 
 
3.2 PID Auto-Tuning 

PID auto-tuning dilakukan untuk mendapatkan nilai konstanta PID (Kp, Ki, dan Kd) yang tepat agar 
wahana dapat terbang stabil dan terkendali [2,3]. Gambar 4 menunjukkan tampilan Mission Planner 
pada proses autotune PID. Konstanta PID yang diperoleh dari uji terbang PID tuning adalah 
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Gambar 4. Proses autotune PID pada Mission Planner 

 
Kp = 0.233, Ki = 0.233, dan Kd = 0.013 untuk roll rate serta Kp = 0.350, Ki = 0.350, dan Kd = 0.002 
untuk pitch rate. 
Gambar 5 atas menunjukkan sampling data uji terbang dengan input kendali roll (garis biru) dan 
respon roll rate (garis merah) tricopter; sedangkan gambar bawah untuk pitch rate tuning. Dari grafik 
terlihat bahwa proses auto-tuning berhasil dengan baik. Respon gerak tricopter dapat mengikuti setiap 
gerak input kendali dari pilot melalui RC (radio control). 

 
Gambar 5. Sampling data input dan respon roll rate dan pitch rate 

pada uji terbang auto-tune konstanta PID 
\ 
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3.3 Pengaturan Konstanta Acro 

Konstanta acro terkait dengan manuver acrobatic tricopter. Acro mode yang digunakan untuk 
mengatur gerak yaw tricopter adalah ACRO_YAW_P (perhatikan Gambar 6). Tuas kendali yaw pada 
RC terhubung dengan defleksi tilt servo melalui pengaturan konstanta acro ini. Input nilai konstanta 
acro berkisar antara 1 hingga 10. Semakin besar konstanta acro, maka semakin cepat laju rotasi (yaw 
rate). Pada penelitian ini, konstanta acro yang diamati adalah 1, 3, dan 5. 
 

 
Gambar 6. Pengaturan nilai konstanta acro 

 
Nilai konstanta acro tersebut pada Mission Planner menentukan kecepatan sudut yaw, yaitu gerak 
rotasi tricopter pada matra direksional. Pengaturan konstanta acro digunakan untuk memastikan 
tricopter dapat melakukan gerak yawing dengan baik. Semakin besar konstanta acro, maka semakin 
besar sudut defleksi tail-rotor. Sudut defleksi yang besar menyebabkan vektor gaya dorong pada 
sumbu-x (Tx) yang besar juga, sehingga momen yaw pada tail-rotor semakin besar. Dengan 
menggunakan nilai konstanta acro = 5, maka sudut maksimum defleksi servo adalah sebesar 28 derajat 
dan memberikan respon gerak yaw tercepat (lihat Tabel 2). 
 
 

Tabel 2. Pemilihan konstanta acro dan momen yaw yang dihasilkan 
Konstanta Acro Sudut Servo (deg) Thrust (N) Tx (N) Momen Yaw (Nm) 

1 7.5 4.636 0.605 0.182 
3 23 4.631 1.809 0.543 
5 28 4.630 2.173 0.652 

 
 
3.4 Uji Telemetri 

Telemetri yang digunakan 3D Robotic dengan frekuensi 433 MHz dan terdiri dari dua benda, yaitu air 
module dan ground module. Air module diletakkan di tricopter dan disambungkan ke flight controller. 
Ground module dihubungkan ke laptop dan Mission Planner. Dengan demikian, telemetri digunakan 
untuk mengambil data kondisi tricopter secara real time dan dapat langsung dipantau melalui GCS 
(ground control station). 

Uji telemetri dilakukan untuk mengetahui jangkauan telemetri di berbagai tempat dengan kondisi yang 
berbeda. Transmitter dan receiver diletakan pada jarak tertentu sampai sinyal telemetri pada Mission 
Planner menunjukkan angka nol (tidak ada sinyal). Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa penghalang 
berupa pepohonan atau bangunan mempengaruhi jangkauan telemetri. Demikian juga, saluran udara 
tegangan ekstra tinggi (Sutet) akan memperpendek jangkauan telemetri. Dari informasi ini, uji terbang 
autonomous terbaik dilakukan di lapangan terbuka tanpa penghalang dan tidak berada di sekitar Sutet. 
 

Tabel 3. Uji jangkauan telemetri 
Test 

# 
Tempat Uji Telemetri Jangkauan 

Telemetri (m) Keterangan 
Air Module Ground Module

1 ruang terbuka ruang terbuka 175.01 tidak ada penghalang 
2 

ruang terbuka ruang terbuka 38.72 
terhalang bangunan 

hangar 
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3 ruang terbuka ruang terbuka 36.31 terhalang pepohonan 

4 ruang terbuka ruang terbuka 14.16 
tidak ada penghalang, 

terdapat Sutet 
 
 
3.5 Perangkat Lunak Mission Planner 

Perangkat lunak yang digunakan dalam uji terbang Autonomous Tricopter v1 adalah Mission Planner 
yang berfungsi sebagai GCS. Perangkat lunak ini bersifat open source dan dapat digunakan pada 
lingkungan Windows dan Linux. Melalui perangkat lunak ini, firmware untuk tricopter dimasukkan ke 
flight controller. Gambar 7 menunjukkan tampilan perangkat lunak Mission Planner. Mission Planner 
ini digunakan untuk setup dan setting tricopter, memantau, serta mengendalikan tricopter dalam 
melakukan misi tebang autonomous seperti waypoint, loiter, dan tinggi terbang. Koneksi Mission 
Planner ke flight controller menggunakan telemetri atau USB. Dengan demikian, software ini 
digunakan untuk mengunduh data terbang serta menganalisis data terbang yang terdapat pada flight 
controller. 
 
 
3.6 Uji Terbang Tricopter 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang-bangun tilted tail-rotor tricopter dengan misi terbang 
autonomous antar way-point. Tricopter yang dirancang-bangun dapat melakukan terbang autonomous 
antar way-point dan melakukan pendaratan otomatis tanpa bantuan pilot. 

Uji terbang autonomus dilakukan dengan misi terbang melalui tiga waypoint. Tricopter telah mampu 
terbang secara stabil dengan mengikuti waypoint dan menjaga ketinggian terbang sesuai dengan 
perintah misi terbang yang ditentukan dalam perangkat lunak Mission Planner. Uji terbang 
autonomous ini diakhiri dengan landing secara otomatis. Tabel 4 menunjukkan rencana misi terbang 
dan hasil uji terbang autonomous yang telah dilakukan. 
 

 
Gambar 7. Tampilan perangkat lunak Mission Planner [4] 

 
Tabel 4. Rencana misi terbang dan hasil uji terbang autonomous 

Posisi 
Rencana Misi Terbang Hasil Uji Terbang 
Latitude Longitude Latitude Longitude 

Home -6.872775 107.572968 -6.872775 107.572968 
Waypoint #1 -6.872721 107.573013 -6.872718 107.573017 
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Waypoint #2 -6.872675 107.572960 -6.872672 107.572961 
Waypoint #3 -6.872724 107.572914 -6.872720 107.572914 
Ketinggian 10 m 10 m 
Waypoint Radius 1 m 1 m 

 
Berdasarkan perhitungan jarak antar koordinat GPS di atas, diperoleh perbedaan jarak rata-rata antara 
rencana misi terbang dengan hasil uji terbang autonomous sebesar 0.82 meter. Hal ini menunjukkan uji 
terbang autonomous berhasil dilakukan dengan baik. 
 
 
4. Kesimpulan 

Tilted tail-rotor tricopter yang dirancang-bangun dapat melakukan terbang autonomous antar way-
point sesuai dengan perintah Mission Planner dan melakukan pendaratan otomatis tanpa bantuan pilot. 
Berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap hasil uji terbang autonomous, maka disimpulkan bahwa 
tricopter dapat terbang dengan stabil dan terkendali. Kendali terbang PID dan pengaturan konstanta 
acro yang dipilih sesuai dengan misi terbang tricopter. Konstanta proporsional, integral, dan derivatif 
yang digunakan adalah Kp = 0.233, Ki = 0.233, dan Kd = 0.013 untuk roll rate serta Kp = 0.350, Ki = 
0.350, dan Kd = 0.002 untuk pitch rate. Nilai konstanta acro = 5, menghasilkan sudut maksimum 
defleksi servo sebesar 28 derajat. Momen yaw yang terjadi 0.652 Nm memberikan respon gerak yaw 
tercepat. 
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Abstrak 

 
Rangka (frame) merupakan salah satu komponen terpenting dalam menentukan parameter 
performance dari disain kendaraan mobil listrik. Dimana selain kuat menopang beban dari 
kendaraan, juga harus ringan agar efisiensi terhadap pemakaian listrik lebih rendah. 
Alumunium adalah satu alternatif yang akan di jadikan bahan rangka dari kendaraan 
tersebut karena ringan. Dalam penelitian ini, pipa alumunium 6063  akan di jadikan 
sebagai bahan untuk rangka,  dimana  pipa yang di gunakan berdiamter 28,5 mm dengan 
tebal rata rata 1,5 mm. Ragka kendaraan tersebut terdapat sambungan-sambungan  dan 
tiap  sambungan akan dilas menggunakan TIG dengan logam pengisi alumunium 5356 
berdiameter  1,6 mm. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian pengaruh parameter 
pengelasan terhadap kekuatan sambungan las. Besarnya Heat input akan menjadi 
parameter dalam membandingkan kekuatan hasil sambungan las ini. Variasi arus yang di 
gunakan adalah 80 Ampere, 100Ampere dan 120 Ampere, kemudian hasil pengelasanya di 
uji bending dan uji kekerasan serta analisa struktur mikro pada sekitar daerah lasan. Di 
pilih uji bending karena dalam aplikasinya rangka pada umumnya mengalami 
pembebanan lentur dari penumpang dan mesin yaitu rata rata sebesar 600 N penumpang 
dan 400 N mesin, total 1000 N. Uji lentur yang di lakukan hingga spesimen mengalami 
patah. Sedangkan analisa struktur mikro di lakukan untuk memperkuat analisa terhadap 
hasil dari pengujian mekanik. Dari hasil pengujian, kekuatan sambungan menahan beban 
lentur rata rata yaitu untuk base metal 1461 N, arus 80 Ampre adalah 1411 N, arus 100 
Ampre 1230 N dan 120 Ampre adalah 975 N. Dan dari hasil uji keras pun semakin tinggi 
arus atau heat input, harga kekerasan semakin rendah. Di lihat dari struktur mikro 
semakin tinggi arus, ukuran butir semakin besar dan lebar daerah HAZ juga semakin 
besar. Arus yang tinggi atau masukan panas yang tinggi menyebabkan pertumbuhan butir 
semakin tinggi. Ukuran butir mempengaruhi kekuatan dan kekerasan dimana semakin 
besar butir kekuatan dan kekerasan akan turun dan lebih cendrung getas. Selain itu arus 
yang besar juga menyebabkan hasil pengelasan pada plat tipis akan menimbulkan cacat, 
tembus atau bolong bolong. Maka dalam pengelasan pipa alumunium 6063 diamater 28,5 
dengan ketebalan rata rata 1.5 mm ini di sarankan menggunakan arus yang rendah yaitu 
80 Ampere.  Dan Kekuatan lentur pada arus 80 Ampre ini sudah melebihi batas minumum 
kekuatan (1000 N). 
 
Kata kunci: pengelasan aluminium, uji lentur, arus pengelasan 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Bentuk dan dimensi rangka untuk perencanaan mobil listrik dengan satu penumpang didisain 
sesederhana mungkin, karena efisiensi mobil listrik sangat di pengaruhi oleh berat total dari kendaraan 
tersebut. Selain berat, juga harus mampu menahan gaya aksial, gaya normal, momen, aksi percepatan 
perlambatan, juga menahan kejutan yang diakibatkan bentuk permukaan jalan, mampu meredam dan 
menyerap energi akibat beban kejut akibat benturan dengan benda lain [1]. Oleh karena itu, 
dibutuhkan material yang ringan dan kuat untuk memenuhi spesifikasi tersebut. Bahan Alumunium 
adalah salah satu solusi, karena ringan dan dipasaran memiliki variasi bentuk dan dimensi yang relatif 
banyak.  
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Gambar 1 Gambar disain rangka mobil listrik satu penumpang 

Namun ada beberapa kendala, dalam disain terdapat banyak sambungan –sambungan seperti dapat di 
lihat pada gambar 1. Setiap sambungan akan disambung dengan proses pengelasan. Pengelasan adalah 
salah satu proses teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan 
logam pengisi dengan atau tanpa tekanan sehingga menghasilkan sambungan yang kontinu [2]. 

Proses pengelasan yang di lakukan pada rangka tersebut sangat mempengaruhi karakteristik mekanik 
bahan, pada umumnya akibat pengelasan  karakteristik mekanik dari bahan menurun, hal ini 
disebabkan karena hasil pengelasan dapat menimbulkan cacat-cacat akibat kesalahan welder atau 
parameter pengelasan yang di gunakan tidak tepat.  Beberapa parameter yang berpengaruh terhadap 
hasil pengelasan antara lain adalah hubungan antara logam induk dengan logam pengisi, kualifikasi 
welder, bentuk sambungan, masukan panas atau heat input. Masukan panas terdiri dari Arus, tegangan 
dan kecepatan pengelasan. Variasi besarnya arus dan laju kecepatan pengelasan (travel speed) harus 
seimbang, tergantung kepada jenis material dan  tebal plat yang dilas. Masukan panas ini harus di 
kendalikan untuk beberapa alasan, sebagai contoh masukan panas yang berlebih menyebabkan 
material mengalami distorsi, penyusutan lateral dan kecendrungan pembentukan fasa yang merugikan. 
Semua ini dapat mempengaruhi serviceability struktur las, mengurangi ketahanan material terhadap 
korosi dan menurunnya sifat-sifat mekanis. Batasan masukan panas di tentukan oleh banyak  faktor, 
salah satunya adalah dimensi dari logam yang akan dilas yaitu ketebalan  [2]. Angka heat input yang 
rendah akan menyebabkan penetrasi yang dangkal dan angka heat input yang terlalu tinggi akan 
menyebabkan timbulnya keretakan pada daerah yang terkena panas [3]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan saran atas masukan panas atau besarnya arus yang tepat 
terhadap karakteristik mekanik yang baik pada  sambungan las rangka kendaraan mobil listrik. 
Besarnya Heat input  akan menjadi parameter dalam membandingkan kekuatan hasil sambungan las 
ini. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pipa alumunium yang digunakan sebagai bahan 
rangka adalah seri 6063, dengan diameter 28,5 mm dan tebal rata rata 1,5 mm. Alumunium 6063  
adalah alumunium paduan magnesium dan silikon. Al 6063 memiliki sifat mekanik yang baik, sifat-
sifatnya dapat di ubah dengan proses perlakuan panas ( heat treatable), dan yang lebih utama memiliki 
sifat mampu las yang tinggi (weldable). Permukaannya yang mengkilat sehingga sering di gunakan 
untuk material architectural dan juga di gunakan untuk beban beban tinggi dan rendah seperti frame 
atau rangka [4]. Berikut tabel 1, dapat dilihat data data alumunium 6063. 

Pengelasan menggunakan TIG dengan logam pengisi alumunium 5356 berdiameter  1,6 mm. 
Pengelasan dilakukan oleh welder dengan kualifikasi 6G. Masukan panas yang di variasikan adalah 
arus, dimana  variasi arus yang di gunakan adalah 80 Ampere, 100Ampere dan 120 Ampere dan 
Sambungan yang di pilih adalah sambungan tumpul tanpa kampuh dan satu layer. Gas pelindung yang 
di gunakan adalah argon 99%. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan bending sambungan las, kekerasan 
dan struktur mikro sambungan terhadap variasi besar arus. Di pilih uji bending karena dalam 
aplikasinya rangka pada umumnya mengalami pembebanan lentur dari penumpang dan mesin yaitu 
rata rata sebesar 600 N penumpang dan 400 N mesin, total 1000 N. Uji lentur yang di lakukan hingga 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TMM-3 
 

spesimen mengalami patah. Pengamatan  struktur mikro di lakukan untuk memperkuat analisa pada 
daerah hasil lasan terhadap hasil pengujian mekanik.   

 
 

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian yang di lakukan menggunakan metode eksperimental. Proses pengelasan dan pengujian 
bending, pengujian kekerasan Vickers serta pengamatan struktur mikro dilakukan di laboratorium 
produksi dan material teknik Jurusan Teknik Mesin Itenas Bandung. Seperti pada gambar 2, Al 6063 
di potong potong kemudian  di las dengan variasi arus 80 Ampere,100 Ampere dan 120 Ampere, 
masing masing terdiri dari tiga spesimen. 

 

Gambar 2 Proses pemotongan dan pengelasan 80A, 100 A, 120 A 

Setelah di las, permukaan hasil lasan di kikir untuk meratakan permukaan dan melihat apakah 
permukaan lasan ada yang cacat atau tidak, jika cacat maka spesimen tersebut tidak di pakai sebagai 
spesimen uji. 

 
Gambar 3 Proses Pengikiran dan hasilnya 

Kemudian dilanjutkan dengan pengujian bending dengan menggunakan mesin, penekukkan di lakukan 
tepat pada daerah lasan (seperti pada gambar 4), sehingga dapat di lihat bagaimana kondisi permukaan 
lasan setelah di tekuk dan di ketahui juga berapa kekuatan sambungan untuk menahan beban lentur 
yang di terima. 

Tabel 1 Komposisi kimia dan sifat mekanik Al 6063 (Asm Handkbook, Vol 2) 
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Gambar 4 Proses Uji bending   

 

Gambar 5 Hasil pengujian bending untuk 80 A, 100 A, 120 A 

 

 

Gambar 6 Spesimen untuk pengamatan struktur mikro untuk 80 A, 100 A, 120 A 

Material yang di potong potong diatas telah di pilih melalui  pengujian visual, dimana hasil pengelasan 
yang cacat tidak di ambil sebagai spesimen, kemudian di lanjutkan dengan pengamatan struktur mikro.  
Pengamatan struktur mikro di awali dengan mounting (gambar 6), pengamplasan dengan mesh 400, 
600, 800, 1000, 1200, 2000 dan pemolesan dengan pasta dan kain beludru (selvyt). Untuk cairan etsa 
di gunakan HCL, HNO3, HF dan CH3OH) [5]. Spesimen untuk struktur mikro juga di jadikan 
spesimen untuk uji kekerasan dengan menggunakan Vickers.   

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil pengujian bending hingga mencapai sudut 90O, seperti pada gambar 5, secara visual 
permukaan las hasil bending ada yang patah dan retak. Patah dan  retak terjadi tidak pada daerah weld 
metal tapi terjadi pada daerah HAZ. Dapat dilihat pada gambar 7. Hal ini terjadi karena daerah weld 
metal sudah menjadi daerah superior karena ada pengaruh dari asupan dari logam pengisi dan 
pengaruh argon. Sedangkan pada daerah HAZ, menjadi daerah yang lemah karena pengaruh panas 
akan mengubah struktur mikro sehingga berpengaruh kepada sifat mekanik, pada umumnya sifat 
mekaniknya menjadi turun dan bersifat getas. 
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Gambar 7 Permukaan hasil uji bending 

Base metal yang di maksud pada tabel 2 di bawah adalah spesimen yang di bending tanpa ada 
sambungan, yang merupakan acuan dari hasil sambungan. Artinya kekuatan lentur sambungan yang 
baik adalah lebih besar dari kekuatan lentur base metal (tanpa sambungan) atau sama atau mendekati 
kekuatan lentur base metal. 

Tabel 2 Besarnya beban lentur yang dapat di tahan oleh sambungan 

Spesimen Beban lentur (N) 
Base Metal  1461 
80 Ampre 1411 

100 Ampre 1230 
120 Ampre 975 

 

 

Gambar 8 Grafik beban lentur yang dapat di tahan oleh spesimen tanpa sambungan (base metal) 
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Gambar 9 Grafik beban lentur yang dapat di tahan oleh spesimen dengan Arus 80 Ampere 

 

Gambar 10 Grafik beban lentur yang dapat di tahan oleh spesimen  dengan Arus 100 Ampere 
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Gambar 11 Grafik beban lentur yang dapat di tahan oleh spesimen dengan Arus 120 Ampere 

Dari hasil uji lentur dapat di lihat bahwa semakin tinggi arus, maka harga ketahanan terhadap beban 
lentur  dari pipa hasil pengelasan semakin rendah di banding kekekuatan lentur dari base metal. Untuk 
arus yang rendah 80 A, kekuatan lenturnya lebih mendekati harga kekuatan lentur pipa tanpa las 
sedangkan untuk arus yang tinggi hingga 120 A, kekuatan lenturnya jauh di bawah base metal, hal ini 
di sebabkan karena   masukan panas yang tinggi dapat menyebabkan beberapa hal antara lain  
spesimen mengalami distorsi yang berlebih karena terjadinya penyusutan lateral dan kecendrungan 
pembentukan fasa yang merugikan  serta ukuran butir di daerah terpengaruh panas menjadi lebih 
besar, hal ini dapat menyebabkan sambungan menjadi getas (rapuh). Hal ini dapat di lihat pada hasil 
pengamatan struktur mikro pada gambar 11. Hubungan antara ukuran butir dengan sifat mekanis ini 
sudah di nyatakan oleh Hall and Petch  bahwa semakin besar diameter butir  maka angka kekerasan, 
kekuatan luluh akan  kekuatan fatik akan menurun dan laju perambatan retak lebih cepat [6]. Selain itu 
secara teknis dan hasil dari permukaan lasan untuk arus yang tinggi 120 A pada pengelasan pipa 
banyak mengalami cacat, antara lain permukaan lasan bolong-bolong walaupun polaritas pengelasan di 
ganti ganti ( menggunakan DCEP atau DCEN). 

Untuk membuktikan lebih lanjut dilakukan pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan di lakukan 
pada logam induk yang tidak dilas, HAZ dan weld metal. Alat yang digunakan untuk uji keras 
ini adalah microvickers dengan beban maksimum 1 kg dan pengujian ini sangat cocok untuk 
material yang lunak atau kekuatannya rendah seperti alumunium. Pada setiap daerah di 
lakukan 5 kali pengujian dan kemudian di rata ratakan. Angka kekerasan rata rata hasil 
pengujian dapat di lihat pada tabel 3. 

Tabel 3 Hasil uji keras pada daerah pengelasan 

Pengujian 

 
Logam 
induk  

(tanpa las)  

80 A 100A 120 A 

HAZ 
Weld 
Metal  HAZ 

Weld 
Metal HAZ 

Weld 
Metal 

Rata-Rata 51,3 VHN 67 VHN 69 VHN 58 VHN 66 VHN 53 VHN 61 VHN 

Dari hasil uji keras juga terlihat bahwa, pada arus 120 A angka kekerasan lebih rendah  baik di daerah 
HAZ dan Weld metal di bandingkan dengan arus 80 A dan 100A. Jika di bandingkan kekerasan pada 
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pipa yang tidak dilas (logam induk)  dengan daerah HAZ pipa yang dilas, kekerasanya meningkat pada 
setiap kenaikan arus (tabel 3), kenaikan kekerasan ini bisa di sebabkan  oleh terbentuknya presipitat 
atau senyawa. Alumuinium 6063 ini mengandung Silikon (Si) 0.45 % dan Magnesium (Mg) 0.54% 
berpotensi untuk membentuk presipitat Mg2Si dan senyawa MgSi. Presipitat ini dapat meningkat kan 
kekuatan dan kekerasan dari paduan alumunium ini,  namun dari pengamatan struktur mikro tidak 
terlihat adanya pembentukan presipitat. Sehingga pemanasan akibat pengelasan tidak mempengaruhi 
terbentuknya presipitat, yang akan meningkatkan kekuatan dan kekerasan dari paduan pipa alumunium 
ini. 

 

Gambar 12 Hasil pengamatan struktur mikro pada 80A, 100A, 120 A, dengan pembesaran 200x. 

Pengamatan struktur mikro (metallografi) di lakukan terhadap spesimen pada semua variasi arus. 
Spesimen stelah di amplas dan di poles kemudian di celupkan kedalam larutan etsa HF, 20mL HNO,30 
mL HCL,50mL CH3OH selama 10 detik. 

Dari hasil pengamatan struktur mikro pada gambar 12, pada daerah HAZ, semakin tinggi arus, terlihat 
ukuran butir bertambah besar dan  daerah HAZ semakin lebar. Selain itu dengan naiknya arus, daerah  
batas logam cair dan tidak mencair (fusion line) juga semakin lebar. Untuk daerah weld tidak ada 
perubahan yang signifikan terhadap perubahan arus. Pada daerah base metal pada pengelasan ini juga 
tidak terjadi perubahan bentuk dan ukuran butir terhadapa variasi arus, karena pada daerah ini panas 
yang terjadi tidak terlalu besar sehingga tidak merubah sturktur mikro. Dari pengamatan juga tidak 
terdapat presipitat yang terjadi. Ukuran butir yang besar memiliki  sifat mekanis seperti kekuatan dan 
kekerasan yang rendah, hal di sebabkan karena, semakin besar ukuran butir maka jumlah batas butir 
juga sedikit. Batas butir memiliki energi yang tinggi untuk menghalangi pergerakan dislokasi, artinya 
semakin sedikit jumlah batas butir, maka dislokasi semakin mudah bergerak, logam tersebut lunak. [6] 

 

4.  Kesimpulan dan Saran 

Arus yang tinggi atau masukan panas yang tinggi menyebabkan terjadinya pertumbuhan butir yang 
tinggi sehingga menyebabkan butir menjadi kasar, butir yang kasar menyebabkan kekuatan lentur 
sambungan menjadi rendah atau dengan kata lain sambungan menjadi getas. Selain itu penggunaan 
arus yang tinggi, terdapat banyak cacat seperti pipa yang di las bolong bolong. Kekuatan lentur yang 
tinggi terdapat pada arus 80 A dan harganya mendekati kekkuatan lentur pipa tanpa las. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pengelasan Alumunium 6063 diameter 28,5 mm dan tebal rata rata 1,5 mm yang 
akan di jadikan rangka untuk mobil listrik satu penumpang adalah menggunakan besar arus 80 Ampere 
dimana kekuatan lenturnya diatas kekuatan lentur yang di targetkan yaitu 1000 N. 

 

Daftar Pustaka 

[1] Noorsakti Wahyudi,2016,Oktober, Studi Eksperimen Rancang Bangun Rangka Jenis Ladder 
Frame pada Kendaraan Sport. Journal of Electrical Electronic Control and Automotive 
Engineering (JEECAE) 

[2] Yusril Irwan, 2012. Proses Pengelasan,  Penerbit CV. Hasba Jaya. ISBN 602891365-0 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TMM-9 
 

[3] M. Hafid Huda 2017, Pengaruh Pengelasan TIG Terhadap kekuatan Tarik dan Bending Pada 
sambungan Pelat alumunium 5083. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan teknologi  kelautan (KAPAL) vol 
14, No.1 1 Februari 2017 

[4]ASM Handbook, Vol 2 , Properties and Selection, Non Ferrous Alloys And Special-Pupose 
Material ASM Handbook Committee, P 103 DOI; 10.1361. 

[5] Ahmad JPY 2014, Analisa Kekerasan , cacat las dan Struktur Mikro Pada sambungan T Paduan 
Alumunium 6061 T6511 Hasil Gas Metal ARC Welding Dengan Variasi Kuat Arus, Jurnal ROTOR 
Volume 7 No.2 Nov 2014 

[6] William D. Callisters. JR. Fundamentals of Material Science And Engineering, Mc Graw Hill 1970 
 



Seminar Nasional – XVII ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS – Bandung, 21-22 November 2018  
 
 

TMM-10 
 

Pengembangan Deposisi Vibrasi Material Serbuk pada Teknologi Direct Laser Melting 
Memakai Nosel Kuningan untuk Aplikasi 3D Printing 

 
Teguh Pudji Purwanto, Alva Edy Tontowi, Rachmat Sriwijaya  

Jurusan Teknik Mesin dan Teknik Industri 
Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada Yogyakarta 

email : teguh-pp@ugm.ac.id 
email : sriwijaya@gajahmada.edu 

 
Abstrak   

 
Metode deposisi vibrasi dikembangkan untuk mengatasi kekurangan dari metode yang 
sudah berkembang. Parameter ukuran kualitas deposisi adalah laju aliran, bentuk deposisi 
material yaitu lebar dan kestabilan bentuk. Dari penelitian penelitian yang sudah banyak 
dilakukan, parameter yang mempengaruhi kualitas deposisi dengan metode deposisi 
vibrasi ini adalah arah getaran vertikal dan horizontal, bentuk gelombang sinusoidal kotak 
maupun gergaji, frekuensi, amplitude, ukuran partikel, bentuk dan ukuran nosel, jarak 
nosel dengan meja kerja atau tinggi jatuh. Karakteristik aliran serbuk laser toner melalui 
nosel dicoba untuk ukuran nosel 0,5, 0,8 dan 1,0 mm. Untuk setiap diameter nosel dicoba 
sifat aliran serbuk sebagai fungsi dari frekuensi, dan dilihat hasil deposisinya baik searah 
getaran maupun tegak lurus getaran dengan cara membuat bentuk persegi. Dicoba pada 
tiga frekuensi yaitu 950, 1000 dan 1050 Hz. Serbuk yang dipakai adalah serbuk laser toner 
yang merupakan komposit dengan komposisi 60%  polyester resin dan 40% oksida besi. 
Ukuran partikel antara 5-15 micrometer. Bentuk partikelnya berupa butiran yang tidak 
teratur dengan permukaan yang kasar dan runcing (spiky). Dari hasil pengamatan, 
ternyata kualitas deposisi terbaik terjadi pada diameter nosel 1,0 mm dan frekuensi 
getaran 950 Hz. Terlihat dari rekaman dengan kamera high speed bahwa serbuk keluar 
nosel dalam bentuk gumpalan gumpalan. Dari hasil pencetakan 2D terlihat bahwa 
kecepatan meja kecuali berpengaruh terhadap efisiensi pemakaian serbuk juga 
berpengaruh terhadap dimensi yang dihasilkan. Pada penelitian ini diprogram untuk 
membuat satu lapis dinding setinggi 10 mm. Pada kecepatan meja 4,2 dan 5,5 mm/s, tinggi 
yang diinginkan dapat tercapai, tetapi pada kecepatan 8 mm/s tingginya tidak dapat 
tercapai. Hal ini karena pada kecepatan yang tinggi sinar laser yang hanya berdaya 2,5 
Watt hanya mampu melelehkan sebagian kecil serbuk yang tertumpuk. Hal ini diperkuat 
dengan turunnya efisiensi pada kecepatan 8 mm/s. 
 
Kata kunci: 3D Printing, Direct Laser Melting, Deposisi Vibrasi, Laser Toner, Dioda Laser  

 
 
 
1. Pendahuluan  

Teknologi 3D printing semakin berkembang, baik memakai bahan baku berbentuk filament, cair 
maupun serbuk. Untuk yang memakai bahan baku serbuk dikembangkan teknologi powder bed dan 
directed energy deposition. Teknologi Directed Energy Deposition atau Laser Beam Melting 
merupakan proses yang paling populer pada teknologi AM untuk material metal. Teknologi ini 
dikembangkan oleh Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, dikenal dengan 
nama Directed Light Fabrication dan yang dikembangkan oleh Sandia National Laboratory, 
Albuquerque, New Mexico yang dikenal dengan teknologi Laser Engineered Net Shaping TM 
(LENS®). Teknologi LENS® memakai laser berdaya besar sebagai sumber panas untuk melelehkan 
material serbuk yang disemprotkan dengan memakai gas pembawa (carrier gas). Material yang telah 
meleleh kemudian didepositkan lapis demi lapis dipandu oleh CAD dan CAM membentuk benda yang 
diinginkan. Kedua proses memakai bahan baku serbuk yang disuplai secara kontinyu dengan memakai 
gas pembawa ke daerah focus sinar laser sehingga material akan meleleh dan kemudian membeku 
kembali pada saat sinar laser meninggalkannya. Suplai serbuk dengan memakai bantuan gas pembawa 
mempunyai kelemahan yaitu efisiensi pemakaian serbuk relative rendah [9], dan terjadinya porositas 
[4,5,6,7,14]. 
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Beberapa peneliti telah mengembangkan metode deposisi material serbuk dengan bantuan getaran , 
baik pada dengan frekuensi sonic [1,2,8,9,10,13,16,17,18] maupun ultrasonic [11.15]. Metode deposisi 
vibrasi dikembangkan untuk mengatasi kekurangan dari metode yang sudah berkembang. Parameter 
ukuran kualitas deposisi adalah laju aliran, bentuk deposisi material yaitu lebar dan kestabilan bentuk. 
Dari penelitian penelitian yang sudah banyak dilakukan, parameter yang mempengaruhi metode 
deposisi vibrasi ini adalah arah getaran vertikal dan horizontal, bentuk gelombang sinusoidal kotak 
maupun gergaji, frekuensi, amplitude, ukuran partikel, bentuk dan ukuran nosel, jarak nosel dengan 
meja kerja atau tinggi jatuh.  

Penyiapan lapisan serbuk untuk keperluan direct laser melting dengan bantuan vibrasi diteliti cukup 
komprehensip oleh Stichel et. al. [12,13], dengan memakai nosel yang terbuat dari baja dan digetarkan 
kearah longitudinal. Material serbuk yang dipakai pada penelitiannya adalah polyamide 12. Pada 
waktu melalui lubang nosel, material serbuk akan membentuk struktur melengkung didekat ujung 
nosel yang akan menyebabkan tidak terjadi aliran secara alamiah. Jika nosel digetarkan maka serbuk 
akan mulai dapat mengalir. Ada 2 parameter yang mempengaruhi fenomena ini, yaitu pemadatan dan 
dilatasi. Dilatasi akan mengakibatkan gaya gesek antar partikel akan berkurang sehingga serbuk akan 
lebih mudah mengalir, tetapi pemadatan akan menaikan gesekan antar partikel dan menghambat laju 
aliran serbuk. Pengaruh mana yang dominan ditentukan oleh sifat serbuk dan nosel, dan juga pola 
getar. Dari penelitiannya diperoleh bahwa pada frekuensi 450 Hz dan amplitude tegangan sebesar 30 V 
merupakan kondisi yang paling baik untuk proses deposisi dalam kaitannya dengan penyiapan lapisan 
serbuk.  

 

2. Metodologi 

Skema susunan penelitian  yang dipakai dapat dilihat pada Gambar 1. Nosel kuningan dengan diameter 
lubang 0,5, 0,8 dan 1,0 mm ditempelkan pada mini shaker dengan memakai pemegang. Mini shaker 
yang dipakai adalah speaker getar merek Mugen. Laser yang dipakai adalah laser diode dengan daya 
2,5 Watt.  

 
                                                   Gambar 1 Skema susunan alat penelitian 
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Foto posisi pemasangan nosel pada speaker getar dapat dilihat pada Gambar 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 Posisi instalasi pemegang nosel pada speaker getar 

  
Serbuk yang dipakai adalah serbuk laser toner yang merupakan komposit dengan komposisi 60%  
polyester resin dan 40% oksida besi. Ukuran partikel antara 5-15 micrometer. Bentuk partikelnya 
berupa butiran yang tidak teratur dengan permukaan yang kasar dan runcing (spiky). Photo serbuk 
dengan memakai SEM dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 
 

Gambar 3 Photo SEM serbuk laser toner 
 

Dengan ukuran partikel yang sangat kecil dan bentuk yang tidak teratur, maka serbuk ini mempunyai 
sifat sangat sulit mengalir, hal ini dibuktikan dengan pengukuran sudut repose yang sebesar 60o.  
Serbuk dimasukan kedalam nosel, kemudian nosel digetarkan oleh mini shaker dengan sinyal 
sinusoidal yang frekuensinya dapat divariasikan.  
 
3.  Hasil dan Pembahasan 

Pertama diuji terlebih dahulu sifat mampu alir dari serbuk yang dipakai sebagai bahan penelitian. Sifat 
mampu alir ini ditunjukan dengan pengukuran sudut repose. Ternyata sudut repose yang terukur 
adalah 60o. Dengan sudut repose sebesar itu, dari referensi menunjukan serbul laser toner ini sangat 
sulit untuk mengalir.  

Karakteristik aliran serbuk laser toner melalui nosel dicoba untuk ukuran nosel 0,5, 0,8 dan 1,0 mm. 
Untuk setiap diameter nosel dicoba sifat aliran serbuk sebagai fungsi dari frekuensi. Ternyata 
frekuensi yang berpengaruh terhadap aliran serbuk adalah disekitar 1000 Hz. Dicoba pada tiga 
frekuensi yaitu 950, 1000 dan 1050 Hz, dan dilihat hasil deposisinya baik searah getaran maupun tegak 
lurus getaran dengan cara membuat bentuk persegi seperti terlihat pada Gambar 4b. Dari hasil 

Diode Laser 
Nosel
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pengamatan, ternyata kualitas deposisi terbaik terjadi pada diameter nosel 1,0 mm dan frekuensi 
getaran 950 Hz. Gambar 4a menunjukan bentuk aliran serbuk keluar nosel yang direkan dengan 
memakai kamera high speed 1000 fps. Terlihat dari rekaman tersebut bahwa serbuk keluar nosel dalam 
bentuk gumpalan gumpalan. Hal ini karena material serbuk akan membentuk struktur melengkung 
didekat ujung nosel yang akan menyebabkan tidak terjadi aliran secara alamiah. Jika nosel digetarkan 
maka serbuk akan mulai menggumpal dan menjadi cukup berat sehingga gaya berat ini mampu 
mengatasi besarnya pemadatan dan dilatasi sehingga dapat mengalir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Gambar 4 (a) Aliran serbuk keluar nosel, dan (b) bentuk deposisi 

 

Dicoba juga untuk mengukur efisiensi pemakaian serbuk pada saat membentuk suatu bentuk 2D, yaitu 
sebuah dinding tipis dengan tinggi sekitar 1 cm dan kecepatan meja 4,2, 5,5 dan 8 mm/s. Setelah 
terbentuk dinding, serbuk yang tidak meleleh dibersihkan. Perbandingan luasan kondisi bersih 
dibandingkan dengan luasan kondisi kotor dipakai untuk menghitung efisiensi. Efisiensi yang 
diperoleh adalah 0,5, 0,42 dan 0,45. Jadi semakin cepat kecepatan meja akan semakin rendah 
efisiensinya, atau serbuk yang meleleh menjadi semakin sedikit. Gambar 5a menunjukan kondisi 
lelehan masih kotor, sedangkan Gambar 5b menunjukan kondisi hasil hasil lelehan setelah 
dibersihkan. 

 

 

                                             (a)                                                (b) 

Gambar 5 (a) Hasil pencetakan kondisi kotor, (b) kondisi bersih 

Efisiensi yang masih relatif rendah ini kemungkinan karena daya laser yang dipakai masih kurang 
besar, sehingga tidak mampu melelehkan semua serbuk yang ditembak laser. Terbukti dengan semakin 
cepat gerakan meja kerja maka semakin sedikit serbuk yang dapat dilelehkan oleh sinar laser sehingga 
efisiensinya menjadi turun. 

 
(a) (b)
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Hasil pencetakan 2D yaitu membuat dinding tipis setinggi 10 mm dengan memakai diameter nosel 1,0 
mm dan frekuensi 950 Hz dengan 3 buah variasi kecepatan meja dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1 Hasil pencetakan 2D serbuk laser toner dengan memakai nosel 1,0 mm dan daya laser 2,5 Watt 

 
Kecepatan 

Meja 
(mm/s) 

Hasil 2D
Tampak Depan Tampak Samping 

 
 
 
 

4.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 Hasil pencetakan 2D serbuk laser toner dengan memakai nosel 1,0 mm dan daya laser 2,5 
Watt (Lanjutan) 

 
 

 
 

5.5 
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8.0 

 
 

Dari hasil pencetakan 2D terlihat bahwa kecepatan meja kecuali berpengaruh terhadap efisiensi 
pemakaian serbuk juga berpengaruh terhadap dimensi yang dihasilkan. Pada penelitian ini diprogram 
untuk membuat satu lapis dinding setinggi 10 mm. Pada kecepatan meja 4,2 dan 5,5 mm/s, tinggi yang 
diinginkan dapat tercapai, tetapi pada kecepatan 8 mm/s tingginya tidak dapat tercapai. Hal ini karena 
pada kecepatan yang tinggi sinar laser yang hanya berdaya 2,5Watt hanya mampu melelehkan 
sebagian kecil serbuk yang tertumpuk. Hal ini diperkuat dengan turunnya efisiensi pada kecepatan 8 
mm/s. 

Permukaan hasil pencetakan terlihat tidak halus, hal ini karena serbuk laser toner yang dipakai sebagai 
media penelitian adalah merupakan bahan komposit polyester resin yang mempunyai suhu leleh 
rendah dan bahan karbida besi yang mempunyai suhu leleh tinggi. Karena sinar laser yang ditembakan 
mempunyai daya yang rendah, maka hanya mampu melelehkan bahan polyester resin. Sedangkan 
karbida bersi tidak meleleh, hal ini yang menyebabkan permukaan hasil lelehan menjadi kasar. 

 
4.  Kesimpulan dan Saran 

Telah dapat dibuat perangkat 3D printer dengan memakai bahan baku berupa serbuk dan metode 
deposisi vibrasi. Hasil pencetakan dipengaruhi oleh sifat fisika bahan serbuk yang dipakai dan 
besarnya daya laser. Efisiensi pemakaian serbuk dipengaruhi oleh kecepatan relative antara posisi laser 
terhadap meja kerja. Efisiensi pemakaian serbuk berbanding terbalik dengan kecepatan meja kerja. 
Kesempurnaan bentuk yang dicetak juga dipengaruhi oleh kecepatan relatif ini. 

Sebagai saran untuk perbaikan dan penyempurnaan metode ini, perlu dicoba untuk berbagai macam 
jenis serbuk dan juga besarnya daya laser. 
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Abstrak 

 
Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi 
dan pertumbuhan penduduk. Potensi PLTMH Head rendah tersebar di berbagai lokasi. 
Turbin propeler merupakan salah satu pilihan turbin untuk memanfaatkan memanfaatkan 
potensi tersebut. Pembuatan runner turbin propeler sebelumnya dilakukan secara manual 
yaitu dengan cara di cor kemudian proses finishing atau pembentukannya dengan 
menggunakan kikir, sehingga hal tersebut mengakibatkan kekasaran pada permukaan 
propeler, dan berbagai kekekurangan geometris lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan 
kavitasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan sudu-sudu turbin menjadi berlubang-
lubang kecil, sehingga mengurangi efisiensi turbin yang akhirnya dapat pula merusak sudu 
propeler turbin. Penelitian ini bertujuan untuk membuat runner turbin propeler tersebut 
menggunakan mesin CNC, serta melakukan pengujian secara sederhana. Runner tersebut 
adalah merupakan runner dari turbin yang berkapasitas 500 Watt, dengan putaran 
nominal 1500 rpm.  Pembuatan runner turbin propeler untuk PLTMH dengan 
menggunakan CNC telah bisa dilakukan. Evaluasi awal menunjukkan bahwa runner yang 
dibuat menggunakan CNC ini lebih baik dibandingkan dengan runner yang dibuat secara 
manual.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa runner yang dibuat menggunakan CNC 
mempunyai performansi yang lebih baik dibandingkan dengan yang dibuat dengan 
pengencoran. Pada debit minimum peningkatan daya mencapai 18,8% sedangkan pada 
debit maksimum peningkatan daya mencapai 16,7%. 
 
Kata kunci: runner, propeler, CNC, PLTMH  

 
 
 
1. Pendahuluan  

Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan 
pertumbuhan penduduk. Kondisi ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga 
listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai. Dengan keterbatasan sumber 
energi fosil serta timbulnya berbagai masalah dalam pemanfatannya, penggunaan energi baru dan 
terbarukan perlu ditingkatkan. Energi hidro merupakan salah satu energi terbarukan yang layak untuk 
diperhatikan.  Potensi Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit 
Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di Indonesia dengan total perkiraan sampai 
75.000 MW, sementara pemanfaatannya masih sekitar 11% dari total potensi. Sampai dengan tahun 
2015, kapasitas terpasang terbesar dari pemanfaatan tenaga air sekitar 8,1 GW terdiri termasuk 
pembangkit tenaga air skala mini dan mikro [1].   

Potensi PLTMH Head rendah tersebar di berbagai lokasi. Studi kelayakan PLTMH, berdasarkan 
survey lokasi pada Desa Gunung Bunder, Pamijahan, Bogor, misalnya menghasilkan kesimpulan 
adanya potensi PLTMH dengan tinggi jatuh 2,6 meter, yang sesuai untuk turbin propeler.   

Daerah irigasi adalah daerah yang potensial untuk memanfaatkan turbin head rendah. Terdapat sekitar 
48.000 daerah irigasi di Indonesia, salah satunya adalah daerah sungai Serayu – Opak, yang memiliki 
potensi PLTMH sebesar 26 MW [3]. Studi pada Jaringan Irigasi di Kedungkandang Malang, 
menyimpulkan adanya potensi PLTMH  mencapai 1 MW pada jaringan irigasi tersebut [4]. Sedangkan 
studi potensi PLTMH  di Saluran Irigasi  Banjarcahyana, di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 
diketahui adanya potensi total sebesar 153 kW, dengan head 4,71 m, 2,88 m, dan  5,35 m [5]. 
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Teknologi pemanfaatan energi hidro head menengah dan tinggi, bisa dikatakan sudah mapan. Akan 
tetapi teknologi pemanfaatan energi hidro head rendah masih perlu dikembangkan. Turbin propeler 
merupakan turbin Kaplan kelompok turbin reaksi jenis baling-baling, hanya saja sudut sudu geraknya 
tida bisa diatur untuk menyesuaikan dengan debit aliran. Pada pemilihan turbin didasarkan pada 
kecepatan spesifiknya. Kelompok turbin Kaplan ini memiliki kecepatan spesifik tinggi (high spesific 
speed). Turbin kaplan bekerja pada kondisi head rendah dengan debit besar. Efisiensi yang diperoleh 
menurut salah satu penelitian dapat mencapai 71% [6]. 

Pembuatan runner turbin propeler sebelumnya dilakukan secara manual yaitu dengan cara di cor 
kemudian proses finishing atau pembentukannya dengan menggunakan kikir, sehingga hal tersebut 
mengakibatkan kekasaran pada permukaan propeler, dan berbagai kekekurangan geometris lainnya.   
Hal ini dapat mengakibatkan kavitasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan sudu-sudu turbin menjadi 
berlubang-lubang kecil, sehingga mengurangi efisiensi turbin yang akhirnya dapat pula merusak sudu 
propeler turbin. Penelitian ini bertujuan untuk membuat runner turbin propeler tersebut menggunakan 
mesin CNC, serta melakukan pengujian secara sederhana. Pembuatan runner turbin propeler dengan 
metoda ini diharapkan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. 
 
 
2. Metodologi 

Computer Aided Design (CAD) adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau 
bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun 
simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 
dimensi. 

Berawal dari menggantikan fungsi meja gambar kini perangkat lunak CAD telah berevolusi dan 
terintegrasi dengan perangkat lunak CAE (Computer Aided Engineering) dan CAM (Computer Aided 
Manufacturing). Integrasi itu dimungkinkan karena perangkat lunak CAD saat ini kebanyakan 
merupakan aplikasi gambar tiga dimensi atau biasa disebut solid modelling. Solid model 
memungkinkan kita untuk memvisualisasikan komponen dan rakitan yang kita buat secara realistik. 

Computer-aided manufacturing (CAM) adalah suatu program computer untuk mengontrol peralatan 
mesin terkait dalam pembuatan benda kerja atau produk. CAM juga bisa merujuk kepada penggunaan 
komputer untuk membantu dalam semua operasi pabrik, termasuk perencanaan, manajemen, 
transportasi dan penyimpanan. Tujuan utamanya adalah untuk membuat proses produksi lebih cepat 
dengan dimensi lebih tepat dan konsistensi material, yang dalam beberapa kasus, hanya menggunakan 
jumlah bahan baku yang diperlukan (dengan demikian meminimalkan limbah), sekaligus mengurangi 
konsumsi energi.  

Secara sederhana, CAM telah dianggap sebagai kontrol numerik (NC) alat pemrograman, dimana dua-
dimensi (2-D) atau-dimensi (3-D) model tiga komponen yang dihasilkan dalam CAD perangkat lunak 
yang digunakan untuk menghasilkan G-code untuk drive dikontrol secara numerik komputer ( CNC ) 
peralatan mesin. 

Dimensi runner tubin propeler yang akan dibuat adalah sbb.: 
 Diameter luar = 125 mm 
 Diameter hub = 48,5 mm 
 Air foil  =  NACA 1206 
 Sudut masuk bagian luar = 21,4° 
 Sudut masuk bagian tengah = 24,7° 
 Kecepatan putar = 1500 rpm. 

Pembuatan gambar model Propeller Turbin Kaplan dilakukan menggunakan piranti lunak CATIA 
V5R17 yang kompatibel dengan beberap piranti lunak lainnya. Langkah-langkah  pembuatan gambar 
menggunakan piranti lunak SNACK dan CATIA V5R17diantaranya sebagai berikut: 
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1. Memilih desain airfoil yang sesuai dengan dimensi propeler turbin, yaitu NACA 1206 
menggunakan perangkat lunak Snack. Pada airfoil NACA seri empat digit, digit pertama 
menyatakan persen maximum chamber terhadap chord. Digit kedua menyatakan persepuluh 
posisi maximum chamber pada chord dari leading edge. Sedangkan dua digit terakhir 
menyatakan persen ketebalan airfoil terhadap chord.  

2. Airfoil yang telah di pilih lalu pilih, disimpan dalam format XY File.  
3. Buka desain airfoil yang telah dipilih, maka akan muncul angka-angka koordinat pada 

program notepad. 
4. Salin semua koordinat di atas pada Microsoft Excel.  
5. Tekan create spline untuk memunculkan desain airfoil pada program Catia. Ketika menekan 

create spline maka akan muncul user info kemudian kita pilih no. 2 tekan OK. Desain profil 
airfoil akan muncul di piranti lunak  CATIA 

6. Pilih menu Generative Shape Design saat proses menggambar runner propeler. 
7. Membuat dan memposisikan spline agar dapat membuat surface airfoil  blade runner. 
8. Membuat surface dengan menggunakan multi-sections surface. 
9. Merubah surface menjadi bentuk solid. Ubah menu Generative Shape Design menjadi Part 

Design. 
10. Pilih surface yang akan diubah menjadi bentuk solid, lalu klik close surface. 
11. Membuat poros turbin propeler. 
12. Memperbanyak blade menjadi 5 bagian menggunakan Circular Pattern. 
13. Membuat bagian tirus pada turbin Propeler 
14. Memotong blade, sesuai dengan diameter luar runner. 
15. Setelah model tiga dimensi pada perangkat lunak CATIA selesai dibuat, dilanjutkan dengan 

membuat working plan. 
Dalam pembuatan toolpath dan G-code propeler turbin propeler, penulis menggunakan piranti 

lunak CAD/CAM. Penggunaan piranti lunak CAD/CAM karena untuk memudahkan penulis saat 
pembuatan G-code dan  dapat langsung mentransfer kode G-code ke mesin CNC HURCO VM2. 
Adapun langkah-langkah dalam pembuatan G-code dengan menggunakan piranti lunak CAD/CAM di 
antaranya sebagai berikut: 

1. Membuat desain solid. Pada tahap ini bentuk benda kerja yang diinginkan harus terbentuk. 
Lalu buka gambar solid yang sudah terbentuk di piranti lunak CAD/CAM. 

2. Tentukan titik nol pada benda kerja. 
3. Mendefinisikan mesin yang akan di pakai yaitu CNC HURCO VM2.  
4. Memilih toolpath yang akan digunakan untuk proses roughing dan finishing. 
5. Pilih surface atau permukaan yang akan diproses. 
6. Menentukan parameter-parameter pada Surface High Speed Toolpath roughing. 
7. Menentukan tipe dan ukuran tool yang akan dipakai. Tool atau cutter yang digunakan, 

disesuaikan dengan bentuk kontur dari benda kerja yang dibuat. 
8. Menentukan parameter cutting, lalu tekan OK. 
9. Melakukan simulasi terhadap toolpath yang telah dibuat 
10. Apabila simulasi sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah menyalin simulasi ke dalam 

bentuk G-code. 
11. Salinan simulasi dalam bentuk G-code. 
12. Mengirim  program ke mesin  menggunakan  program CIMCO Edit. 

 
Proses pembuatan runner propeler pada mesin CNC dilakukan dengan dua kali proses 

pencekaman. Pertama pencekaman bagian bawah runner untuk mengerjakan permukaan bagian atas 
propeler dan kedua adalah pencekaman bagian  atas runner untuk mengerjakan permukaan bagian 
bawah. Sebelum proses eksekusi di mesin CNC, bahan terlebih dahulu dibentuk menggunakan mesin 
bubut manual agar memudahkan pada saat proses pencekaman dan proses eksekusi di mesin CNC 
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Gambar  1 Runner hasil pembuatan dengan pengecoran dan menggunakan CNC 

 
Proses pembuatan runner propeler pada mesin CNC dilakukan dengan dua kali proses 

pencekaman. Pertama pencekaman bagian bawah runner untuk mengerjakan permukaan bagian atas 
propeler dan kedua adalah pencekaman bagian  atas runner untuk mengerjakan permukaan bagian 
bawah. Sebelum proses eksekusi di mesin CNC, bahan terlebih dahulu dibentuk menggunakan mesin 
bubut manual agar memudahkan pada saat proses pencekaman dan proses eksekusi di mesin CNC 
 Gambar 2 mununjukkan instalasi pengujian, yang terdiri dari tubin yang diuji, dilengkapi 
dengan pompa berkapasitas nominal 40 liter/s, katup pengatur, dan generator dengan beban resistif. 
Generator tersebut merupakan hasil modifikasi dari motor induksi.   

 
Gambar 2 Instalasi pengujian 

 
3.  Hasil dan Pembahasan 

Pemeriksaan visual menunjukkan bahwa runner yang dibuat menggunakan CNC bebas dari 
cacat fisik, sedangkan runner hasil pengerjaan  konvensional menunjukkan adanya cacat pada 
beberapa tempat. Pengukuran sudut twist dengan dial indikator juga menunjukkan bahwa runner yang 
dibuat secara konvensional menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara bilah satu dengan 
lainnya. 

Dari data hasil pengujian dapat dihitung daya elektrik runner turbin propeler hasil CNC dan 
runner turbin propeler hasil pengecoran. Selanjutnya, dari data pengujian dilakukan perhitungan daya 
elektrik yang dihasilkan oleh generator, yang selanjutnya disajikan pada Gambar 2. Dari gambar 
tersebut dapat dilihat bahwa propeler hasil pembuatan dengan CNC memiliki daya elektrik maksimum 
sebesar 504 Watt dan daya elektrik minimum sebesar 171 Watt. Sedangkan propeler hasil pembuatan 
dengan pengecoran memiliki daya elektrik maksimum sebesar 432 Watt dan daya elektrik minimum 
144 Watt. Pada debit minimum peningkatan daya mencapai 18,8% sedangkan pada debit maksimum 
peningkatan daya mencapai 16,7%. 
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Dari perbandingan data di atas daya elektrik propeler hasil proses CNC lebih besar dibandingkan  
propeler hasil pengecoran. Daya elektrik yang dihasilkan oleh propeler hasil CNC lebih besar 
dikarenakan ukuran dimensi setiap blade sama sedangkan propeler hasil pengecoran ukuran dimensi 
setiap blade berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2 Daya elektrik terhadap bukaan katup 

 
4.  Kesimpulan dan Saran 

Dari pembahasan tersubut dapat disimpulkan bahwa runner yang dibuat menggunakan CNC 
mempunyai performansi yang lebih baik dibandingkan dengan yang dibuat dengan pengencoran. Pada 
debit minimum peningkatan daya mencapai 18,8% sedangkan pada debit maksimum peningkatan daya 
mencapai 16,7%. 
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