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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala taufiq, hidayah dan karunia-Nya sehingga Seminar 

Nasional Tahunan dan Pameran Virtual Teknik Mesin 2020 dengan tema “Membangun Sinergitas U-

I-G Menuju Kemandirian Energi Nasional” dapat diselenggarakan. Seminar nasional ini terdiri dari 

hasil-hasil penelitian yang mencakup bidang-bidang teknik mesin antara lain Konversi Energi, 

Konstruksi, Material dan Mekatronika. Melalui seminar nasional ini, kami mengharapkan para 

peneliti dan mahasiswa dari institusi perguruan tinggi, praktisi industri dan pemerintah dapat 

meningkatkan kolaborasi dan membangun sinergitas yang nyata dalam inovasi di era disrupsi dan 

implementasi yang efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kemaslahatan bangsa menuju 

kemandirian energi nasional.   

 Artikel ilmiah pada prosiding SNTTM UH 2020 dilakukan seleksi dalam dua tahap: 1) seleksi 

abstrak untuk kegiatan seminar dan 2) seleksi makalah lengkap untuk prosiding daring. Pada seminar 

kali ini terdapat 38 makalah lengkap yang diseminarkan yang berasal dari berbagai institusi. Dari 38 

makalah, sembilan makalah terpilih untuk diterbitkan di Jurnal Penelitian Enjiniring (JPE) FT UH. 

Oleh karena itu, pada prosiding SNTTM UH 2020 terdapat 29 artikel ilmiah, dengan perincian 55% 

pada bidang konversi energi, 45% lainnya pada bidang konstruksi mesin, material dan robotika.  

 Kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah mendukung kegiatan  ini, para 

narasumber, peserta, praktisi dan panitia yang dengan penuh dedikasi telah bekerja mulai dari 

persiapan sampai pelaksanaan kegiatan seminar hingga penerbitan buku prosiding ini. 

 Semoga buku prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Atas perhatian dan kerjasama 

yang baik diucapkan terima kasih. 

  

 

Salam, 
 
 
 
Dr. Eng. Ir. Jalaluddin, ST, MT 
Ketua Departemen Teknik Mesin Unhas 
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DAFTAR ISI 
 

 
KODE 

MAKALAH JUDUL MAKALAH HALAMAN 

KE.01 
Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 20WP Berbasis Arduino 
Uno 12-17 
Aldo Femby Kendy Jaya Kwong, Budha Maryanti, Marsius Ferdniant 

KE.02 
Pengaruh Konsentrasi dan Ukuran Partikel Slurry terhadap Efisiensi 
Pompa Sentrifugal pada Vertical Pressure Air-blow (VPA) PT. Freeport 
Indonesia 18-23 
William Utomo Pitoyo, Machmud Syam, Novriany Amaliyah 

KE.03 
Pengaruh Posisi dan Jumlah Batang Tembaga Pada Kompor Biomassa 
Portabel Penghasil Energi Listrik Berbasis Thermoelectric Generator 24-30 
M. Khairul O. Cangara, Zuryati Djafar, Wahyu H. Piarah 

KE.04 
Analisa Potensi Energi Angin di Kota Jayapura sebagai Pembangkit 
Listrik   31-35 
Matius Ronaldo Manalu, Johni J. Numberi, Samuel P. Siregar 
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Pengaruh Modifikasi Sudut Keluar dan Sudut Wrap Impeller Terhadap 
Efisiensi Prototype Pompa Lumpur 36-40 
Suhandi, Machmud Syam, Novriany Amaliyah 

KE.06 
Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Ombak Untuk Perahu 
Nelayan di Kepulauan Selayar 41-47 
Asrianto, Luther Sule, Nasaruddin Asis 

KE.10 Pengolahan Limbah Otomotif Secara Termal : Review 48-52 Ismail Rahim 

KE.12 
Deteksi Kavitasi Pada Pompa Peripheral Dengan Metode Spektrum 
Getaran 53-59 Luther Sule, Andi Amijoyo Mochtar, Onny Sutresman, Evan Prawira 
Nugraha 

KE.14 
Pengaruh alur pada sisi cekung terhadap karakteristik turbin 
hidrokinetik savonius 60-64 
Petrus Sampelawang, Nasaruddin Salam, Luther Sule, Rustan Tarakka 

KE.15 Uji Kinerja Briket Arang Bagian Kopi Sebagai Bahan Bakar Alternatif 65-68 Sallolo Suluh, Yafet Bontang, Nitha, Frans R., dkk 

KE.16 
Analisis Unjuk Kerja Sistem Destilasi Air Laut Tipe Atap dengan Pelat 
Absorber Fin Terintegerasi PCM Storage 69-74 Jalaluddin, Andi Amijoyo Mochtar, M. Anis Ilahi R., Ismayati Sutina 
Azis, Fildza Fauzan M., Muh. Emil J. 

KE.17 Analisis Karakteristik Sistem Hidraulik Alat Angkat 75-78 Nasaruddin Salam, Rustan Tarakka, Rachmat Suhendro 

KE.18 
Kinerja Pompa Peripheral Terhadap Terjadinya Kavitasi Sisi Isap 
Pompa 79-84 Luther Sule, Andi Amijoyo Mochtar, Onny Sutresman, Evan Prawira 
Nugraha 

KE.20 
Analisis Efisiensi Kompressor Sentrifugal dengan Variasi Diameter 
Pipa Saluran Masuk 85-89 
Rustan Tarakka, Luther Sule, Nicolaus Bayu Sanjaya 

KE.21 
Pengaruh Serbuk Gergaji Terhadap Produktivitas Biogas 
Kotoran Sapi Menggunakan Media Arang Aktif Sebagai Filter 90-97 
Andi Amijoyo Mochtar, Jalaluddin, Harfian 

 
 
 

KONVERSI ENERGI [KE] 



 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                                              ISBN : 978-979-18011-4-0 

 6 

 
 

 
KODE 

MAKALAH JUDUL MAKALAH HALAMAN 

KM.02 Pengadukan Pakan Ternak Unggas Kapasitas 400kg 98-103 Ruzita Sumiati, Adriansyah, Okdi Kurniawan 

KM.03 
Analisis Penyerapan Energi pada Tabung Persegi Berdinding Tipis 
dengan Variasi Bentuk Inisiator 104-108 
Fauzan Djamaluddin dan Muhammad Jefri 

KM.05 
Efek Perlakuan Annealing Baja ST 60 Terhadap Kekasaran Permukaan 
dan Optimasi Variabel Permesinan dengan Metode Taguchi pada Proses 
Pembubutan 109-116 
Ahmad Yusran Aminy, Formanto Paliling, Rizal Amil Aulia Kasman 

KM.06 
Rancang Bangun Mini Underwater Robot 

117-123 Rafiuddin Syam, Andi Amijoyo Mochtar, Hamdani 

KM.07 
Analisis Model Kinematika Mesin CNC Laser Cutting untuk Industri 
Konveksi 124-126 
Muhammad Ihsan, Ahmad Yusran Aminy, Rafiuddin Syam 

KM.08 
Efek Pemanasan Awal Carbon Nanotube Terhadap Kekerasan, Keausan 
dan Kekasaran Aluminium Komposit 127-132 Kaspar Yobernicoes Sarangga, Muhammad Syahid, Lukmanul Hakim 
Arma 

KM.09 
Desain Sistem Likuifaksi dengan Menggunakan Mekanisme Hidrolik 

133-139 Muhammad Hardiman Nur Ramadhan, Tri Harianto, Rafiuddin Syam, 
Ahmad Yusran Amini 

KM.10 Karakteristik Getaran Sinusoidal untuk Sistem Likuifaksi 140-142 Firman Syah, Rafiuddin Syam, Tri Harianto, Andi Amijoyo Mochtar 

KM.11 
Pengaruh Penambahan Unsur Mg dan Cu Terhadap Sifat Mekanik 
Propeller Paduan Al7Si Hasil Pengecoran Cetakan Pasir 143-149 
Muhammad Syahid dan Milka Rante 

KM.12 
Rancang Bangun Masker Pintar dalam Bentuk Respirator untuk 
Berbagai Aktivitas Paramedis 150-156 
Fakhrul Stansyani Rusli, Azwar Hayat, Muzakkir, Rafiuddin Syam 

KM.13 
Pengaruh Penambahan Ekstrak Propolis Sebagai Inhibitor Terhadap 
Laju Korosi 157-161 I Nyoman Agus Wirawan Wijana, I Nyoman Gde Antara, I Nyoman 
Budiarsa 

KM.14 Rancang Bangun Resusitasi Jantung Paru Menggunakan Arduino 162-167 Muh Iqbal, Azwar Hayat, Muzakkir, Rafiuddin Syam, Agustinus Fatola 

KM.15 
Desain Alat Resusitasi Pompa Jantung (RPJ) dengan Pergerakan Sumbu 
X dan Sumbu Y 168-172 Nikson Hendrik Fawan, Azwar Hayat, Muzakkir, Rafiuddin Syam,  
Agustinus Fatola 

KM.17 
Sifat Mekanik Komposit Serat Natural Eceng Gondok : Review 

173-179 Muhammad Arsyad Suyuti, Rafiuddin Syam, Zulkifli Djafar, Hairul 
Arsyad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSTRUKSI / METALURGI [KM] 
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PROFIL PEMBICARA UTAMA 
 

Dalam rangka acara SNTTM UH 2020 telah diselenggarakan sesi pembicara utama pada hari Selasa, 
24 November 2020. Pukul 09.00 – 12.30 WITA. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung COT Lt.2 
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Gowa. Empat pembicara telah hadir dan memberikan 
presentasinya dalam sesi Pembicara Utama SNTTM UH 2020.  
 
 
 Prof. Dr. Ario Sunar Baskoro ST., MT., M.Eng 
 Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Teknik Mesin (BKSTM) se-Indonesia. 
 Beliau selaku Guru Besar Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik 
 Universitas Indonesia. Pada Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin 
 Unhas 2020 lalu beliau membawakan sebuah topik presentasi yang berjudul 
 “Membangun Sinergitas University-Industry-Government (UIG) dalam 
 Pengembangan Riset di Bidang Teknik Mesin.  
 
 
 
 Alimuddin Baso ST., M.B.A. 
 Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian 
 ESDM pada unit kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jakarta. 
 Beliau bergabung di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sejak tahun 1997 
 hingga 2013, berlanjut sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada 
 Sekretariat Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas hingga tahun 2016. Hingga pada 
 akhirnya bergabung di unit kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 
 2016 hingga sekarang.  
 
 
 
 Prof. Dr. Ing. Wahyu H. Piarah, MSME. 
 Guru Besar Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Beliau aktif sebagai dosen 
 di bidang konversi energi Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik 
 Universitas Hasanuddin. Beliau fokus pada bidang Mesin Pemanas dan 
 Perpindahan Massa, untuk itu pada kesempatan Seminar Nasional kali ini beliau 
 membawakan topik presentasi berjudul “Utilisasi Energi Panas (Kalor) 
 Terbuang menjadi Energi Terbarukan”.  
 
 
 
 Eliezer Tangyong S.T., M.M. 
 Profesional di bidang perminyakan. Beliau bergabung di PT. Star Energy sejak 
 tahun 2002 hingga sekarang. Sebelumnya beliau menamatkan karir di beberapa 
 perusahaan swasta seperti PT. Astra International, Clyde Petroleum, Gulf 
 Indonesia serta ConocoPhillips. Dalam kesempatan Seminar Nasional Tahunan 
 Teknik Mesin Unhas 2020 kali ini beliau membawakan topik presentasi dengan 
judul  “Peluang dan Tantangan Industri Migas di Masa Depan”.  
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SUSUNAN ACARA 

SNTTM UNHAS 2020 
24 November 2020 
Ruang Senat COT Lt.2 Fakultas Teknik Gowa, Universitas Hasanuddin 
08.00 – 08.30 : Persiapan dan Registrasi  
08.30 – 09.15 : Sambutan / Pembukaan  
09.15 – 10.00 : Pembicara 1;  

 Prof. Dr. Ario Sunar Baskoro ST., MT., M.Eng. 
 Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Teknik Mesin (BKSTM) se-Indonesia 

10.00 – 10.45 : Pembicara 2;   
  Alimuddin Baso ST., M.B.A. 
  Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM 
10.45 – 11.30 : Pembicara 3; 
  Prof. Dr. Ing. Wahyu H. Piarah, MSME. 
  Dosen Teknik Mesin Universitas Hasanuddin, Bidang Perpindahan Panas dan Massa 
11.30 – 12.15 : Pembicara 4; 
  Eliezer Tangyong ST., MM. 
  Profesional Bidang Perminyakan 
 
Presentasi Paper 

RUANGAN A (Konversi Energi) 

Moderator : Asriadi Sakka ST., M.Eng 

13.00 - 13.15 
Aldo Femby Kendy Jaya Kwong, Budha Maryanti, Marsius Ferdniant Universitas 

Balikpapan KE-01. Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 20WP Berbasis Arduino Uno  

13.15 - 13.30 
William Utomo Pitoyo, Machmud Syam, Novriany Amaliyah 

Universitas 
Hasanuddin KE-02. Pengaruh Konsentrasi dan Ukuran Partikel Slurry terhadap Efisiensi Pompa 

Sentrifugal pada Vertical Pressure Air-blow (VPA) PT. Freeport Indonesia 

13.30 - 13.45 
M. Khairul O. Cangara, Zuryati Djafar, Wahyu H. Piarah 

Universitas 
Hasanuddin KE-03. Pengaruh Posisi dan Jumlah Batang Tembaga Pada Kompor Biomassa Portabel 

Penghasil Energi Listrik Berbasis Thermoelectric Generator 

13.45 - 14.00  
Matius Ronaldo Manalu, Johni J. Numberi, Samuel P. Siregar Universitas 

Cendrawasih KE-04. Analisa Potensi Energi Angin di Kota Jayapura sebagai Pembangkit Listrik   

14.00 - 14.15 
Suhandi, Machmud Syam, Novriany Amaliyah Universitas 

Hasanuddin KE-05. Pengaruh Modifikasi Sudut Keluar dan Sudut Wrap Impeller Terhadap 
Efisiensi Prototype Pompa Lumpur  

14.15 - 14.30 
Asrianto, Luther Sule, Nasaruddin Asis Universitas 

Hasanuddin KE-06. Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Ombak Untuk Perahu Nelayan di 
Kepulauan Selayar 

14.30 - 14.45 
Budha Maryanti dan Muhammad Anggun Tri Anggono 

Universitas 
Balikpapan KE-07. Studi Eksperimental Keausan Kampas Rem Komposit Serat Kulit Durian dan 

Serbuk Aluminium Dengan Resin Vinylester 

14.45 - 15.00 
Ratna Sary dan Ahmad Syuhada Universitas 

Syiah Kuala KE-08. Analisis Potensi Energi Angin Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida di 
Banda  Aceh dan  Sekitarnya  

15.00 - 15.15 
Dominggus G. H. Adoe, Gusnawati, Nanang Ernanto Universitas 

Nusa Cendana KE-09. Analisis Pengaruh Temperatur Pada Metode Pirolisis Dari Sampah Plastik Pet 
Terhadap Kapasitas Dan Kuantitas Minyak Pirolisis 

15.15 - 15.30 
Ismail Rahim Universitas 

Negeri 
Makassar KE-10. Pengolahan Limbah Otomotif Secara Termal : Review 
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RUANGAN B (Konversi Energi) 

Moderator : Gerard Anotonini Duma ST., MT. 

13.00 - 13.15 
Nasaruddin Salam, Rustan Tarakka, Muh. Rachmad Imanuddin Umar Universitas 

Hasanuddin KE-11. Analisis Komputasi Karakteristik Aliran Melintasi Tiga Silinder Persegi 
Tersusun Tandem Paralel 

13.15 - 13.30 
Luther Sule, Andi Amijoyo Mochtar, Onny Sutresman, Evan Prawira Nugraha Universitas 

Hasanuddin KE-12. Deteksi Kavitasi Pada Pompa Peripheral Dengan Metode Spektrum Getaran 

13.30 - 13.45 
Ridwan, Abi Bahri H Universitas 

Gunadarma KE-13. Analisis Pengaruh Elevasi Terhadap Jalan Pada Aerodinamika Kendaraan 

13.45 - 14.00  
Petrus Sampelawang, Nasaruddin Salam, Luther Sule, Rustan Tarakka Universitas 

Hasanuddin KE-14. Pengaruh alur pada sisi cekung terhadap karakteristik turbin hidrokinetik 
savonius 

14.00 - 14.15 
Sallolo Suluh, Yafet Bontang, Nitha, Frans R., dkk 

UKI Toraja 
KE-15. Uji Kinerja Briket Arang Bagian Kopi Sebagai Bahan Bakar Alternatif  

14.15 - 14.30 

Jalaluddin, Andi Amijoyo Mochtar, M. Anis Ilahi R., Ismayati Sutina Azis, Fildza 
Fauzan M., Muh. Emil J. Universitas 

Hasanuddin KE-16. Analisis Unjuk Kerja Sistem Destilasi Air Laut Tipe Atap dengan Pelat 
Absorber Fin Terintegerasi PCM Storage 

14.30 - 14.45 
Nasaruddin Salam, Rustan Tarakka, Rachmat Suhendro Universitas 

Hasanuddin KE-17. Analisis Karakteristik Sistem Hidraulik Alat Angkat 

14.45 - 15.00 
Luther Sule, Andi Amijoyo Mochtar, Onny Sutresman, Evan Prawira Nugraha Universitas 

Hasanuddin KE-18. Kinerja Pompa Peripheral Terhadap Terjadinya Kavitasi Sisi Isap Pompa 

15.00 - 15.15 
Lutfi Laili Salim, Iwan Setyawan, Sri Poernomo Sari dan Ridwan Universitas 

Gunadarma KE-19. Analisis Performa Turbin Angin Savonius Tipe U Dengan Memvariasikan 
Jumlah Sudu Turbin 

15.15 - 15.30 
Rustan Tarakka, Luther Sule, Nicolaus Bayu Sanjaya Universitas 

Hasanuddin KE-20. Analisis Efisiensi Kompressor Sentrifugal dengan Variasi Diameter Pipa 
Saluran Masuk 

15.30 - 15.45 
Andi Amijoyo Mochtar, Jalaluddin, Harfian Universitas 

Hasanuddin KE-21. Pengaruh Serbuk Gergaji Terhadap Produktivitas Biogas 
Kotoran Sapi Menggunakan Media Arang Aktif Sebagai Filter 

 
 

RUANGAN C (Konstruksi/Material) 

Moderator : Dr. Fauzan ST., MT. 

13.00 - 13.15 

Ahmad Yusran Aminy dan Formanto Paliling 
Universitas 
Hasanuddin KM-01. Analisis Pengaruh Proses Permesinan CNC Menggunakan Endmill Two Flute 

Terhadap Sirkularitas Pada Material Komposit Carbon Fiber Reinforced Polymer 

13.15 - 13.30 
Ruzita Sumiati, Adriansyah, Okdi Kurniawan Politeknik 

Negeri Padang KM-02. Pengadukan Pakan Ternak Unggas Kapasitas 400kg 

13.30 - 13.45 
Fauzan Djamaluddin dan Muhammad Jefri Universitas 

Hasanuddin KM-03 . Analisis Penyerapan Energi pada Tabung Persegi Berdinding Tipis dengan 
Variasi Bentuk Inisiator 

13.45 - 14.00  
Muhammad Syahid dan A. Ari Putra Universitas 

Hasanuddin KM-04. Simulasi Pengecoran Flange Reducer Paduan Aluminium Cetakan Pasir Resin 

14.00 - 14.15 Ahmad Yusran Aminy, Formanto Paliling, Rizal Amil Aulia Kasman 
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KM-05. Efek Perlakuan Annealing Baja ST 60 Terhadap Kekasaran Permukaan dan 
Optimasi Variabel Permesinan dengan Metode Taguchi pada Proses Pembubutan 

Universitas 
Hasanuddin 

14.15 - 14.30 
Rafiuddin Syam, Andi Amijoyo Mochtar, Hamdani Universitas 

Hasanuddin KM-06. Rancang Bangun Mini Underwater Robot 

14.30 - 14.45 
Muhammad Ihsan, Ahmad Yusran Aminy, Rafiuddin Syam Universitas 

Hasanuddin KM-07. Analisis Model Kinematika Mesin CNC Laser Cutting untuk Industri 
Konveksi  

14.45 - 15.00 

Kaspar Yobernicoes Sarangga, Muhammad Syahid, Lukmanul Hakim Arma 
Universitas 
Hasanuddin KM-08. Efek Pemanasan Awal Carbon Nanotube Terhadap Kekerasan, Keausan dan 

Kekasaran Aluminium Komposit 

15.00 - 15.15 
Muhammad Hardiman Nur Ramadhan, Tri Harianto, Rafiuddin Syam, Ahmad 
Yusran Amini Universitas 

Hasanuddin KM-09. Desain Sistem Likuifaksi dengan Menggunakan Mekanisme Hidrolik 

 
RUANGAN D (Konstruksi/Material) 

Moderator : Dr. Hairul Arsyad ST., MT. 

13.00 - 13.15 
Firman Syah, Rafiuddin Syam, Tri Harianto, Andi Amijoyo Mochtar Universitas 

Hasanuddin KM-10. Karakteristik Getaran Sinusoidal untuk Sistem Likuifaksi  

13.15 - 13.30 
Muhammad Syahid dan Milka Rante Universitas 

Hasanuddin KM-11. Pengaruh Penambahan Unsur Mg dan Cu Terhadap Sifat Mekanik Propeller 
Paduan Al7Si Hasil Pengecoran Cetakan Pasir 

13.30 - 13.45 
Fakhrul Stansyani Rusli, Azwar Hayat, Muzakkir, Rafiuddin Syam Universitas 

Hasanuddin KM-12. Rancang Bangun Masker Pintar dalam Bentuk Respirator untuk Berbagai 
Aktivitas Paramedis 

13.45 - 14.00  
I Nyoman Agus Wirawan Wijana, I Nyoman Gde Antara, I Nyoman Budiarsa Universitas 

Udayana KM-13. Pengaruh Penambahan Ekstrak Propolis Sebagai Inhibitor Terhadap Laju 
Korosi 

14.00 - 14.15 
Muh Iqbal, Azwar Hayat, Muzakkir, Rafiuddin Syam, Agustinus Fatola Universitas 

Hasanuddin KM-14. Rancang Bangun Resusitasi Jantung Paru Menggunakan Arduino 

14.15 - 14.30 

Nikson Hendrik Fawan, Azwar Hayat, Muzakkir, Rafiuddin Syam,  Agustinus 
Fatola Universitas 

Hasanuddin KM-15. Desain Alat Resusitasi Pompa Jantung (RPJ) dengan Pergerakan Sumbu X dan 
Sumbu Y 

14.30 - 14.45 

Oknovia Susanti, Jon Affi, Yuni Asrilia 
Universitas 

Andalas Padang KM-16. Pengaruh Komposisi Unsur Gadolinium (Gd) terhadap Paduan Magnesium 
(Mg) Pada Proses Casting untuk Bahan Dasar Implan: Literatur Review 

14.45 - 15.00 
Muhammad Arsyad Suyuti, Rafiuddin Syam, Zulkifli Djafar, Hairul Arsyad Universitas 

Hasanuddin KM-17. Sifat Mekanik Komposit Serat Natural Eceng Gondok : Review  
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[KE-1] PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK 
TENAGA SURYA 20WP BERBASIS ARDUINO UNO 

Aldo Femby Kendy Jaya Kwong, Budha Maryanti, S.T., M.T., Marsius Ferdniant, S.T., M.S.      
Teknik MesinUniversitas Balikpapan 

Jl.Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan  
E-mail: aldofemby97@gmail.com 

 

ABSTRAK 
Energi listrik merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah 
menekan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga 
surya adalah salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Faktor yang mempengaruhi 
besaran daya listrik yang dihasilkan sel surya ialah sudut sel surya terhadap matahari, suhu ruangan sekitar sel 
surya maupun intensitas cahaya matahari. Perancangan ini akan menciptakan pembangkit listrik tenaga surya 
yang berbasis arduino untuk menghasilkan daya listrik yang lebih optimal. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui besaran daya yang dihasilkan sel surya dan diaplikasikan terhadap lampu beban. Perancangan dan 
penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2020 di Port PT.Skren Sarana Samudera yang 
terletak pada Jl. A.W. Syahrani , Somber, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Objek 
penelitian pada penulisan skripsi ini adalah pembangkit listrik tenaga surya 20wp berbasis arduino uno. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan cara observasi, literature dan 
eksperimen.Hasil dan analisa perancangan diperoleh bahwa pembangkit listrik tenaga surya 20wp berbasis 
arduino uno telah berhasil dan dapat menghasilkan 3,286Wh hingga 16,593Wh. Pembangkit listrik ini juga 
mampu menyalakan lampu beban selama 38 jam, 24 menit, dan 57 detik. Dari hasil analisa uji F, uji T dan uji 
korelasi dinyatakan bahwa sudut sel surya terhadap matahari, suhu ruangan, dan ntensitas cahaya matahari 
saling mempengaruhi terhadap daya listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya 20wp berbasis 
arduino uno secara simultan. Sudut sel surya tidak mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan  pembangkit 
listrik tenaga surya 20wp berbasis arduino uno secara parsial 

Kata kunci: Pembangkit listrik, Arduino uno, Daya listrik 
 

ABSTRACT 
Electrical energy is an im important need for society that always increased. Indonesian government has pressed 
to reduce usage of fossil fuels. Solar power plants in tha one solution to reduce usage of fossil fuels.factors that 
affect the amount of electrical power produced is angle of solar panels against the sun, room temperature 
around solar panels although sun’s light intensity. This design will crate 20wp Arduino uno based solar power 
plant for produce more electrical energys.This research purpose is for analized to get informations about how 
much power was produced by this solar plant and it connecting to load lamp. This designing and research held 
in June into August 2020 at Port PT.Skren Sarana Samudera that located in Jl. A.W. Syahrani , Somber, 
Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. The research object in this thesis writing is 20wp 
Arduino uno based solar power plant.the method in this research is quantitative method by observation, 
literature, and experiment.The result and design analized obtained that  20wp Arduino uno based solar power 
plant have been successfully and could producing 3,286Wh into 16,593Wh. This solar plant also able to run on 
load lampfor 38 hours, 24 minutes, and 57 seconds.From F, T and corellation experiment analized result reveal 
that angle of solar sel into sun, room temperature, and sun light intensityhas effect to electrical power that has 
been produced by 20wp Arduino uno based solar power plant in simultaneously. Angle of solar sel not affect to 
to electrical power that has been produced by 20wp Arduino uno based solar power plant in partial. 

 
Keywords: Solar plant, Arduino uno, Elektrical power   
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1. PENDAHULUAN 
 Energy listrik merupakan 
kebutuhan penting bagi masyarakat. 
Seiring zaman, kebutuhan listrik 
masyarakat semakin meningkat pesat. 
Kebutuhan listrik di Indonesia dari tahun 
2003 hingga 2020 meningkat sebesar 
6,5%. Peningkatan penggunaan listrik juga 
membuat pemakaian minyak bumi dan 
batubara meningkat. Pemerintah berupaya 
menekan penggunaan minyak bumi dan 
batubara sebagai bahan bakar pembangkit 
listrik dengan menciptakan inovasi energi 
terbarukan seperti biofuel, biomassa, dan 
penggunaan energi alam. Salah satunya 
energi alam yang dapat digunakan ialah 
matahari. Sinar matahari dapat 
dikonversikan menjadi energi listrik 
dengan menggunakan pembangkit listrik 
tenaga surya (PLTS).  
 Penggunaan sel surya memiki 
beberapa kelebihan yaitu tidak 
menimbulkan gas hasil pembakaran , 
praktis dan tidak menimbulkan kebisingan. 
Sel surya sangat cocok dipasang di 
pemukiman masyarakat Indonesia karena 
Indonesia tergolong negara dengan 
wilayah tropis 
Sel surya dapat menghasilkan tenaga listrik 
DC yang dapat mengisi tenaga listrik 
dalam accu. Selain pemanfaatan untuk 
pengisian tenaga accu , sel surya dapat 
dimanfaatkan untuk penerangan lampu 
darurat ketika terjadi mati lampu. Lampu 
penerangan DC sangat penting untuk 
keselematan pekerja.  
 Pada Penelitian ini, penulis 
melakukan penelitian rancangan panel 
surya monokristal 20wp berbasis arduino 
uno. Pada rancangan rangkaian 
ditambahkan solar charge controller yang 
dapat mengontrol aliran energi yang 
dihasilkan panel surya. Rancangan 
rangkaian panel surya juga dilengkapi 
dengan Arduino uno dan Motor servo 
MG996R yang mengatur sudut panel 
terhadap arah cahaya matahari dalam 
interval waktu yang sudah ditentukan yaitu 
perubahan sudut setiap 2 jam sekali. 

 Pada penelitian ini, penulis 
menetapkan 3 sudut panel surya yaitu 45° 
pada pukul 10.00 hingga 12.00 Wita; 90° 
pada pukul 12.00 hingga 14.00 Wita dan 
135° pada pukul 14.00 hingga 16.00 Wita. 
 
2. PROSES PENELITIAN  
2.1 Tempat Penelitian  
Penelitian dan perancangan dilaksanakan pada 
bulan Juni 2020 – Agustus 2020 di port 
PT.Skren Sarana Samudera yang terletak pada 
JL. A.W. Syahrani , Somber, kelurahan Batu 
ampar, Balikpapan utara, Kalimantan timur. 
 
2.2 Proses Perancangan 
 A. Persiapan  

1. Gunakan alat – alat keselamat seperti 
wear pack ,sarung tangan las ,kaca mata 
,sepatu safety dan helm las.  

2. Persiapkan alat dan bahan penelitian.  
3. Atur perintah penggerakan motor dari 

arduino sesuai waktu dan berapa derajat 
untuk menggerakan motor dan panel.  

B. Proses perakitan  
1. Pembuatan kerangka PLTS dari besi 

siku yang telah dipotong dengan 
gurinda dan di las sesuai rencana 
kerangka.  

2. Rakit bearing , sub besi , panel surya , 
baterai , controller , arduino , motor , 
bread board ,  kabel , relay dan lampu 
DC sesuai rencana perakitan.  

C.Proses Pengumpulan data  
1. Letakan PLTS di tempat terbuka , dan 

di cuaca yang cerah.  
2. ambil data dari controller dan 

menggunakan multimeter pada kabel 
output plts setiap 1 jam selama 8 jam 
penelitian. 
 

2.3 Objek Penelitian  
Adapun hasil rancangan penelitian ini 
sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 PLTS 20wp  

 
2.4 Desain PLTS 20 wp  
Adapun desain PLTS 20wp berbasis 
arduino sebagai berikut:  

 
Gambar 2.2 desain PLTS 

 
2.5 Perhitungan  

Adapun data yang didapat akan 
diselesaikan untuk mendapatkan hasil 
penelitian  dengan definisi dan persamaan 
berikut: 

Daya listrik yang dihasilkan dari panel 
surya merupakan hasil perkalian dari 
tegangan keluaran dengan banyaknya 
electron yang mengalir atau besarnya arus. 
Maka dapat ditunjukan sebagai persamaan 
rumus berikut: [8] 
 
P=VI  
 
Dengan :  
P =Daya Keluaran (watt) 
V = Tegangan Keluaran (volt)  
I  = Arus (Ampere)  
Untuk mendapatkan nilai rata-rata nilai 
daya yang dihasilkan selama pengujian 
dapat ditunjukan sebagai persamaan 
berikut:  
 
P rerata = !"#!$#⋯#!&

&
 

 
Dengan :  

P rerata = Daya rata-rata (watt per jam) 
P1 = Daya pada titik pengujian ke satu 
(watt) 
P2    = Daya pada titik pengujian ke dua 
(watt) 
Pn    =Daya pada titik pengujian ke  n  
(watt) 
 
2.6 Tabel data PLTS 
Adapun data yang didapat pada penelitian 
selama 10 hari ialah sebagai berikut : 

Tabel 2.1  data PLTS 

 
Tabel 2.2 data PLTS (2) 

 
 
2.7 Perhitungan output  
Untuk mengetahui kemampuan lampu 
beban yang menggunakan daya dari accu 
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dapat diselesaikan dengan persamaan 
berikut:  
Diketahui :  
PLampu = 10W 
Vaccu    = 12V 
AhAccu = 40Ah 
 
Maka  
 
ILampu=PLampu/VAccu 
ILampu=10W/12V 
ILampu=0,833A 
 
Setelah mendapatkan nilai ILampu, maka 
dilanjutkan dengan persamaan berikut:  
 
Waktu pemakaian=(AhAccu/(ILampu ))-
Dieffiensi accu 
Waktu pemakaian=(40Ah/(0,833A ))-
20% 
Waktu pemakaian=48,02-20% 
Waktu pemakaian=48,02-9,604 
Waktu pemakaian=38,416 Jam  
Waktu 
pemakaian=38jam,24menit,57detik 
 
2.8 Perhitungan Uji F dan Korelasi  

uji stimulant (uji f) digunakan 
untuk mengetahui apakah  sudut panel 
surya, suhu ruangan, serta intensitas 
cahaya dapat mempengaruhi daya yang 
dihasilkan. hasil data input panel surya  
akan diolah dalam pengujian f serta 
menghasilkan data sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Anova 

 
untuk mengetahui secara detail pengaruh 
sudut terhadap daya yang dihasilkan plts, 
maka dapat diselesaikan dengan hasil nilai 
dari sumbangan efektif (se). sebelum 
melakukan analisa sumbangan efektif 
diperlukan nilai koefisien beta uji f dan 
nilai koefisien dari uji korelasi. 
 

Tabel 2.4 hasil uji korelasi 

 
dari tabel 2.4 hasil uji korelasi didapatkan 
nilai koefisien korelasi suhu / celcius (x1) 
terhadap daya / watt (y) ialah 0,588. 
didapatkan juga nilai koefisien korelasi 
intensitas cahaya / lux (x2) terhadap 
terhadap daya / watt (y) ialah 0,766. pada 
nilai koefisien korelasi sudut (x3) terhadap 
daya / watt (y) ialah 0,54.  
 setelah didapatkan nilai koefisien 
beta variabel dan uji f dan nilai koefisien 
korelasi variabel, maka didapatkan nilai 
pengaruh masing – masing variabel dengan 
persamaan berikut:  
 
𝑆𝐸 𝑋 = 𝐵𝑒𝑡𝑎	𝑥	×𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛	𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖

×100% 
 
Untuk mendapatkan nilai sumbangan 
efisien masing – masing variabel dapat 
diselesaikan dengan perhitungan berikut:  
Diketahui : 
Beta X1 = 0,304 
Beta X2 = 0,627 
Beta X3 = -0,058 
Koefisien korelasi X1 = 0,588 
Koefisien korelasi X2 = 0,766 
Koefisien korelasi X3 = 0,054 
 
Maka  
 
Untuk SE(X1) 
𝑆𝐸 𝑋1 = 𝐵𝑒𝑡𝑎	𝑥1	

×𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛	𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖	𝑥1	
×100% 

𝑆𝐸 𝑋1 = 0,304	×0,588×100% 
𝑆𝐸 𝑋1 = 17,87% 
 
Untuk SE(X2) 
𝑆𝐸 𝑋2 = 𝐵𝑒𝑡𝑎	𝑥2	

×𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛	𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖	𝑥2	
×100% 
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𝑆𝐸 𝑋2 = 0,627	×0,766×100% 
𝑆𝐸 𝑋2 = 48,02% 
 
Untuk SE(X3) 
𝑆𝐸 𝑋3 = 𝐵𝑒𝑡𝑎	𝑥3	

×𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛	𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖	𝑥3
×100% 

𝑆𝐸 𝑋3 = (−0,058)	×0,054×100% 
𝑆𝐸 𝑋3 = (−0,31)% 
Dari hasil nilai sumbangan efektif masing 
– masing varibel, didapatkan bahwa 
variabel X2 / intensitas cahaya memiliki 
pengaruh paling besar terhadap daya yang 
dihasilkan PLTS, sedangkan variabel X1 / 
suhu memiliki pengaruh kecil terhadap 
daya yang dihasilkan. Pada variabel X3/ 
sudut  tidak memiliki pengaruh secara 
parsial terhadap daya yang dihasilkan 
PLTS. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil input dan output PLTS 
 Berdasarkan perhitungan data input 
dan output diatas maka didapat hasil 
sebagai berikut:  
1. Daya listrik yang dihasilkan paling 

besar terjadi pada hari Senin, 27 Juli 
2020 pada pukul 13.00 dengan sudut 
90° yaitu sebesar 31,2W.  

2. Daya listrik yang dihasilkan paling 
besar lebih sering terjadi pada sudut 
90°.  

3. Daya listrik yang dihasilkan paling 
kecil terjadi pada hari Sabtu, 25 Juli 
2020 pada pukul 12.00 dengan sudut 
90° yaitu sebesar 0,45W.. 

4. Daya output yang dihasilkan PLTS 
dapat menyalakan lampu DC 10W 
selama 38 jam, 24 menit, 57 detik. 
 

 
Gambar 2.3 Grafik Perubahan Energi 

 

B.  Analisa pengaruh Variabel. 
1. Intensitas cahaya memiliki pengaruh 

yang paling besar terhadap daya listrik 
yang dihasilkan PLTS dengan nilai 
pengaruh sebesar 48,02%. 

2. Suhu disekitar PLTS memiliki 
pengaruh kecil terhadap daya listrik 
yang dihasilkan PLTS dengan nilai 
pengaruh sebesar 17,87%. 

3. Sudut panel surya terhadap matahari 
tidak memiliki pengaruh secara parsial 
terhadap daya listrik yang dihasilkan 
PLTS.  

4. Sudut panel surya terhadap matahari 
hanya memiliki pengaruh simultan 
bersama intensitas cahaya dan suhu 
disekitar PLTS terhadap daya listrik 
yang dihasilkan PLTS.  

4.PENUTUP  
4.1KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil perancangan yang telah 
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Pembangkit listrik tenaga surya 
20wp berbasis arduino uno dapat 
menghasilkan daya sebesar hingga 31,2W 
atau menghasilkan 3,286Wh hingga 
16,593Wh. Dengan daya yang dihasilkan 
pembangkit listrik tenaga surya 20wp 
mampu menyalakan lampu 10w dengan 
rentan waktu pemakaian selama 
𝟑𝟖𝐣𝐚𝐦, 𝟐𝟒𝐦𝐞𝐧𝐢𝐭, 𝟓𝟕𝐝𝐞𝐭𝐢𝐤. sudut panel 
surya terhadap matahari tidak 
mempengaruhi daya yang dihasilkan 
pembangkit listrik tenaga surya 20wp 
berbasis arduino uno secara parsial dan 
tidak signifikan. 

 
4.2 SARAN  
Disarankan untuk penelitian selanjutnya 
dilakukan dengan pengambilan data yang 
lebih banyak serta menggunakan 
anemometer untuk mengetahui pengaruh 
kecepatan udara terhadap daya yang 
dihasilkan. Penelitian selanjutnya 
dilakukan pada cuaca yang cerah untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal.  
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Abstrak  
Proses produksi yang dioperasikan oleh PT. Freeport Indonesia dimulai dengan melakukan eksplorasi dan penghancuran 
bijih, pengapungan, pengeringan, dan pengapalan. Pada proses dewatering, hasil tambang dalam bentuk slurry akan 
dipindahkan menggunakan pompa sentrifugal sebelum masuk ke Vertical Pressure Air-blow (VPA). Bentuk slurry yang 
merupakan pencampuran partikel padat dan liquid dapat mempengaruhi pola aliran pada pompa sentrifugal sehingga 
dapat mempengaruhi kinerja pompa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh konsentrasi dan 
ukuran partikel slurry terhadap efisiensi pompa sentrifugal. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menunjukkan 
kisaran ukuran partikel antara 37 - 44 µm dan konsentrasi slurry antara 65,86% - 70,87%. Hasil simulasi menunjukkan 
pengaruh ukuran partikel terhadap konsentrasi slurry yang dapat mempengaruhi efesiensi pompa. Efisiensi maksimum 
terjadi pada ukuran partikel 37 µm dan konsentrasi slurry 65,86% dengan nilai efisiensi 44,57%. Berdasarkan hasil 
simulasi dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai konsentrasi slurry memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 
efisiensi pompa sentrifugal dibandingkan dengan pengaruh ukuran partikel, yaitu dengan memperhatikan jumlah faktor 
reduksi head pada setiap kondisi. 
 

Abstract  
Effect of Concentration and Particle Size of Slurry to The Efficiency of Centrifugal Pump in Vertical Pressure Air-
blow (VPA) PT. Freeport Indonesia. Production process operates by PT. Freeport Indonesia starts by doing exploration 
and crushing of ore, flotation, dewatering, and shipping. In the dewatering process, mine in the slurry form will be 
transferred using a centrifugal pump before getting into Vertical Pressure Air-blow (VPA). Form of slurry, which is the 
mixing of solid particle and liquid, can effects the flow pattern in the centrifugal pump thus can affect the performance of 
the pump. The purpose of this research is to evaluate the effect of concentration and particle size of slurry to the efficiency 
of the centrifugal pump. The data were collected in this research show the range of particle size between 37 - 44 µm and 
the concentration of the slurry between 65.86% - 70.87%. The result of this research was obtained with did a simulation 
on the effect of particle size to the concentration of the slurry to determine the efficiency of the pump. The maximum 
efficiency happened when the particle size is 37 µm and the concentration of the slurry is 65.86% with the value of 
efficiency is 44.57%. Based on the simulation result, concluded that the increase of the value of slurry’s concentration 
gives the higher impact to the efficiency of the centrifugal pump than the effect of particle size, with regard to the number 
of head reduction factor for each condition. 

Kata Kunci: pompa sentrifugal, head reduction factor, slurry, Vertical Pressure Air Blow  
 
1. Pendahuluan  

Pompa merupakan alat yang digunakan untuk 
memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke 
tempat lain dengan cara menaikkan tekanan yang 
lebih rendah ketekanan yang lebih tinggi dari  
cairan tersebut. Selain pompa air dalam industri 
pertambangan pompa biasa digunakan untuk 
memindahkan lumpur yang mengandung 
kosentrat  (tembaga, emas dan perak). Pompa 
lumpur sentrifugal memanfaatkan gaya 
sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller yang 

mengubah energi kecepatan menjadi energi 
tekanan ke lumpur. Impeller menjadi  komponen 
yang paling utama dan berpengaruh terhadap 
efisiensi pompa lumpur. desain impeller yang 
tepat sangat diperlukan sebelum melakukan 
perakitan pompa.. Berbagai macam desain  
impeller yang terbukti mempengaruh efisiensi  
pompa lumpur, antara lain impeller tipe tertutup, 
semi tertutup, terbuka, jumlah vanes, dan sudut 
keluar, sudut wrap dan lain sebgainya. 
Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk 
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melakukan analisis lebih lanjut mengenai 
pengaruh modifikasi sudut keluar dan sudut wrap 
terhadap efisiensi prototype pompa lumpur dan 
pengaruh kosentrasi lumpur terhadap kebutuhan 
daya pompa lumpur.   Sudut keluar (𝛽#)  dan 
sudut wrap impeller (∅)  adalah parameter yang 
signifikan untuk optimasi desain impeller 
berdasarkan one-dimensional theory. 
Berdasarkan studi numerik pemilihan parameter 
sudut keluar   impeller	(𝛽#) dapat meningkatkan 
efisiensi hydraulic 10.6 % dan meningkatkan 
flow rate 9 % [1]. Pemilihan sudut keluar yang 
tepat dapat meningkatkan efisiensi hydraulic 
sebesar 5.4 % dan ketinggian sebesar 20.4 % [2]. 
Sedangkan memodifikasi sekligus sudut keluar 
dan sudut wrap impeller dapat meningkatkan dan 
efisiensi 5.77 %. Dengan variasi sudut keluar  15° 
hingga 40° dan wrap sudut impeller 90° sampai 
130° [3]. Sudut wrap didefinisikan sebagai salah 
satu diantara garis singgung pada ujung inlet 
vanes dan ujung outlet vanes. Wrap angle sangat 
berpengaruh  terhadapa kinerja pompa, 
meningkatkan wrap angle akan menyebabkan 
alur aliran lebih panjang antara vanes, dengan 
demikian akan meningkatkan kehilangan 
gesekan. Sebaliknya apabila mengecilkan wrap 
angle akan menghasilkan alur aliran yang yang 
pendek tetapi menghasilkan kontrol yang buruk 
pada aliran. Sementra untuk sudut keluar, nilai 
medium dapat dengan efektif mengembangkan 
performa hidrolik pompa sentrifugal [3].  
Mengubah wrap angle yang tepat dapat 
meningkatkan efisiensi hydraulic sebesar 5.4 % 
dan ketinggian sebesar 20.4 % [2]. Sedangkan 
memodifikasi sekligus sudut keluar dan sudut 
wrap impeller dapat meningkatkan dan efisiensi 
5.77 %. Dengan variasi sudut keluar  15° hingga 
40° dan wrap sudut impeller 90° sampai 130° [3]. 
Sudut wrap didefinisikan sebagai salah satu 
diantara garis singgung pada ujung inlet vanes 
dan ujung outlet vanes. 

Wrap angle sangat berpengaruh  terhadap 
kinerja pompa, meningkatkan wrap angle akan 
menyebabkan alur aliran lebih panjang antara 
vanes, dengan demikian akan meningkatkan 
kehilangan gesekan. Sebaliknya apabila 
mengecilkan wrap angle akan menghasilkan alur 
aliran yang yang pendek tetapi menghasilkan 
kontrol yang buruk pada aliran. Sementra untuk 
sudut keluar, nilai medium dapat dengan efektif 
mengembangkan performa hidrolik pompa 
sentrifugal [3].  Mengubah wrap angle yang tepat 

dapat meningkatkan head 3.6 % dan efisiensi 
1.6 % [4]. Efisiensi turbin hydraulic dengan 
mengubah wrap angle forward impeller 
meningkat diatas 10 % [5]. 

Pada penelitian yang memvariasikan 
konsentrasi lumpur ( 5%, 10 %, 15 %,) dengan 
ukuran (4 mm, 13 mm, dan 20 mm) putaran 
pompa ( 2200 rpm, 2600 rpm, 3000 rpm) 
disimpulkan bahwa kebutuhan daya pompa 
semakin meningkat ketika kosentrasi lumpur 
juga meningkat [6].  Hasil  serupa dari penelitian 
sebelumnya dengan menggunakan ice slurry 
ditemukan  setiap kenaikan kosentrasi dari 0 % - 
25 % putaran pompa 2900 rpm memberikan 
pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan  daya 
[7]. 
 
2. Metode Penelitian 

Tahapan pertama pengambilan data 
dilakukan sebelum modifikasi impeller dengan 
𝛽# = 90°	∅ = 0° dan sesudah modifikasi dengan 
𝛽# = 25°	∅ = 90°, 𝛽# = 40°	∅ = 90°. Gambar 
desain impeller sebelum dan sesudah modifikasi 
ditunjukkan pada gambar 1a dan b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1a. Desain impeller  β# = 90°	∅ = 0° 
 

 
 

Gambar 1b. Desain impeller modifikasi 
 

Konsentrasi yang digunakan 0 % (air) dan 
lumpur pada kosentarasi 5 % dan 15 %. Dengan 
memvariasikan ketinggian (H) 0,5 m; 0, 7  m; 1 
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m; dan 1,25 m untuk memperoleh nilai debit (Q), 
tegangan (V), dan arus (I) yang dihasilkan oleh 
pompa. Pada proses pengambilan data tersebut  
diusahakan berada pada homogeneous ( 
kosentrasi kurang dari 50-60  wt% ) sehingga 
kondisi partikel solid dapat terdistribusi secara 
merata. Kemudian akan dilakukan analisis data 
menggunakan persamaan sebagai berikut : 
 
2.1 Debit 
Debit  merupakan perbandingan antara volume 
fluida dalam setiap waktu 

	𝑄 = 	 0
1
  (1) 

  Keterangan :  
Q = Debit (L/m) 

     V = Volume (L) 
     t  = Waktu (t) 

  
1.2 Densitas Lumpur 
Lumpur terdiri dari partikel padat yang 
tersuspensi dalam cairan, sifat-sifat campuran 
lumpur akan tergantung pada komposisi 
komponen. Densitas bubur dapat dihitung dari 
persamaan berikut :  

𝜌3 = 	 455
67
89

:[	 <==>	678?
	]
        (2) 

 
Keterangan : 
				𝜌3 = Densitas	lumpur	 𝐾𝑔 𝑚P	 

						𝐶R = Kosentrasi	paritkel	solid 
																	dalam	berat	 %  

							ρZ 	= 	Densitas	partikel	solid	
𝐾𝑔
𝑚P 

											ρ[ = Densitas	fluida	cair	 Kg mP	 
 

1.3 Head loss minor 
 Head loss minor merupakan kerugian aliran 
yang disebabkan oleh gesekan fluida terhadap 
komponen-komponen perpipaan seperti katup, 
bengkokan, dan sambungan antar pipa. Berikut 
adalah persamaan head loss minor  

𝒉𝑳	𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓 =𝑲	 𝑽
𝟐

𝟐𝒈
       (3) 

 Keterangan :  
 ℎk	3lmno = Head Loss Minor  
	𝐾          = Koefisien friksi  

  
𝑉										      = Kecepatan aliran fluida (m/s) 𝑔   
      = Percepatan Gravitasi (3

qr
) 

 

2.4 Head Loss Mayor 
Head loss mayor merupakan kerugian aliran yang 
disebabkan oleh gesekan antara fluida dan 
permukaan pipa. Nilai dari Head loss mayor 
dapat ditentukan dengan menggunakan 
persamaan berikut  : 

𝒉𝒍	𝒎𝒂𝒋𝒐𝒓	 	= 	𝒇	 𝑳
𝑫
	 𝑽

𝟐

𝟐	𝒈
    (4) 

Keterangan : 
ℎx	3yzno	= Head loss mayor (m) 
𝑓            = Friction factor 
𝐿            = Panjang pipa (m)  
𝑑            = Diameter pipa (m)  
𝑉            = Kecepatan aliran fluida (m/s) 
𝑔            = Percepatan Gravitasi (𝑚 𝑠#) 
 
 
 
 
2.5 Total Head 
Total head pompa merupakan energi yang 
harus disediakan oleh pompa untuk 
mengalirkan fluida sesuai dengan kondisi 
instalasi. 

       H =  𝐻� +	𝐻q	 +	ℎ𝐿	𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 + ℎx	3yzno	 
       Keterangan : 
       H     = Total head (m) 
       𝐻�    = Delivery head (m) 
       𝐻q				  = Suction head (m) 
								ℎ𝐿	𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟			= Kerugian minor (m) 
			ℎx	3yzno					= Kerugian mayor (m) 

 
2.6 Daya Masuk Pompa 
Daya masuk pompa yang dibutuhkan dalam 
pengoperasian dapat dihitung menggunakan 
persamaan berikut :  

𝑃𝑖𝑛 = 𝑉 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜋  
 Keterangan :  
      Pin = Daya masuk pompa (watt)  
      V = Tegangan listrik (volt) 
      I = Kuat arus listrik (ampere)   
						𝜋 = Faktor daya 
  
2.7 Efisiensi Volumetris 

Efisiensi volumetris merupakan perbandingan 
antara debit fluida aktual (𝑄�) dan debit fluida 
secara teori (𝑄�) 

𝛈𝒗𝒐𝒍 = 𝑸𝑨
𝑸𝑻

 x 100% 
    Keterangan :  
				η�nx = Efisiensi Volumetris (%) 
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				𝑄� = Debit Aktual (L/m) 
							𝑄� = Debit Teoritis (L/m) 
 
2.8 Debit Teori 

Debit teori merupakan perkalian antara 
volume setiap rongga pada vanes impeller  
dengan kecepatan sudut impeller. Adapun 
persamaan yang digunakan sebagai berikut : 

𝑸𝒕 = 𝑽.𝝎	 

																=
𝑽	. 𝝅	. 𝒏
𝟑𝟎 	 

Keterangan : 
𝑄1 = Debit teori (ml/s) 

     V = Volume rongga vanes impeller (ml) 
     n = Kecepatan putaran motor (rpm) 

					𝜔 = Kecepatan sudut (𝑠�4) 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 2. Hubungan debit (Q) dengan daya pompa (Pin) 
impeller sudut 𝛽# = 90°	∅ = 0° 
 
 

Gambar 3 Hubungan debit (Q) dengan daya pompa (Pin) 
impeller sudut 𝛽# = 25°	∅ = 90° 

 

 
Gambar 4. Hubungan debit (Q) dengan daya pompa (Pin) 

impeller sudut 𝛽# = 25°	∅ = 90° 
 

Berdasarkan ketiga jenis impeller tersebut 
terjadi peningkatan daya pompa seiring dengan 
peningkatan kosentrasi lumpur. Dimana daya 
pompa terbesar pada impeller β# = 25°	∅ = 90°  
31,93 watt dan daya pompa terendah pada 
impeller β# = 40°	∅ = 90° 28,74 watt. 
Kosentrasi lumpur memberikan pengaruh 
terhadap konsumsi daya pompa. Karena setiap 
kenaikan kosentrasi yang terjadi menyebabkan 
kenaikan densitas lumpur. Pada kosentrasi 5 %  
densitas lumpur 1022 𝐾𝑔

𝑚P kemudian 
meningkat pada kosentrasi 15 % densitas lumpur 
yang diperoleh dan 1071 𝐾𝑔 𝑚P. Dengan 
demikian dinyatakan bahwa densitas lumpur 
memberikan pengaruh langsung terhadap 
kerugian head.   
 

 
Gambar 5. Perbandingan antara debit (Q)  ketinggian (H) 
dan debit (Q) efisiensi volumetris (η�nx) impeller sudut 

β# = 90°	∅ = 0° 
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Gambar 6. Perbandingan antara debit (Q)  ketinggian (H) 
dan debit (Q) efisiensi volumetris (η�nx) impeller sudut 

β# = 25°	∅ = 90° 
 

 
Gambar 7. Perbandingan antara debit (Q)  ketinggian (H) 
dan debit (Q) efisiensi volumetris (η�nx) impeller sudut 

β# = 25°	∅ = 90° 
 

Berdasarkan ketiga variasi sudut keluar dan sudut 
wrap  impeller tersebut nilai debit dan efisiensi 
volumetris tersbesar terdapat pada impeller 
dengan β# = 90°	∅ = 0°	 dengan debit (Q) 23,57 
L/m dan efisiensi volumetris (η�nx)   46,34 % 
pada ketinggian 0 m fluida air kosentrasi 0 %. 
Sementra nilai debit terkecil terdapat pada 
impeller dengan β# = 40°	∅ = 90° dengan debit 
2,71 L/m dan efisiensi volumetris 5,54 % di 
ketinggian  1,25 m kosentrasi 15 %.  Setelah 
melakukan investigasi mengubah nilai sudut 
keluar dan sudut wrap pada interval yang 
dilakukan oleh penelitian serupa  ditemukan 
bahwa perubahan sudut keluar dan sudut wrap 
ttidak memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan efisiensi volumetris. Oleh karena itu 
perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk 
mengetahui kemungkinan penyebab hal tersebut. 
Selain itu perlu juga dilakukan investigasi sudut 

keluar dan sudut wrap yang lebih beragam untuk 
memperoleh hasil yang optimal tanpa 
memperhatikan pengaruh dari material impeller 
yang digunakan. Pada penelitian ini material 
impeller modifikasi terbuat dari bahan ABS 
plastik sedangkan material impeller manufaktur 
terbuat dari  nilon plastik.  
 
4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa peningkatan kosentrasi 
lumpur  memberi pengaruh terhadap peningkatan 
kebutuhan daya pompa. Dimana daya pompa 
terbesar pada impeller β# = 25°	∅ = 90° 31,93 
watt dan daya pompa terendah pada impeller 
β# = 40°	∅ = 90° 28,74 watt. Sudut keluar (β#) 
dan sudut wrap (∅) impeller memberikan 
pengaruh terhadap efisiensi volumetris. 
Diperoleh efisiensi volumetris terbesar 46,34 % 
pada impeller β# = 90°	∅ = 0°  dan efisiensi 
volumetris terkecil  5,54 % pada impeller β# =
40°	∅ = 90.	 

Untuk menjaga nilai efisiensi volumetris 
pompa tetap maksimal, maka kosentrasi lumpur 
harus tetap dijaga seminimal mungkin agar tetap 
pada kondisi aliran yang homogeneous dan 
mendekati kondisi kemurnian. Perlu dilakukan 
penelitian lanjutan  dengan sudut keluar (β#) dan 
sudut wrap (∅)	lebih beragam impeller protype 
pompa lumpur.  
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Abstrak 
Termoelektrik Generator (TEG) adalah elemen pembangkitan daya yang memanfaatkan perbedaan temperatur di 

antara kedua permukaannya untuk menghasilkan energi listrik. Dalam artikel ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui 
potensi energi listrik yang dapat dihasilkan oleh modul TEG dengan menggunakan sumber panas dari sebuah kompor 
biomassa portabel. Pengujian dilakukan pada beberapa variasi posisi dan jumlah batang tembaga yang dipanaskan oleh 
api yang berasal dari ruang bakar dan selanjutnya memanaskan TEG. Batang tembaga tersebut diposisikan bergantian, 
di bagian atas, tengah, dan bawah kompor dengan variasi jumlah tembaga sebanyak 1, 2 dan 4 buah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa posisi batang tembaga terbaik adalah pada bagian tengah. Dan ∆T, V, P dan η maksimal masing-
masing  berturut-turut adalah: 163.5°C, 2.18V, 0.01W dan  0.012% (untuk 1 batang tembaga); 159.95oC, 5.11V, 0.091W 
dan 0.058% (untuk 2 batang tembaga);  144.96oC, 6.37V, 0.208W dan 0.143%  (untuk 4 batang tembaga). 

 
Abstract 

 
Thermoelectric Generator (TEG) is a power generation element that utilizes the temperature difference between its two 
surfaces to generate electrical energy. In this article, research was conducted to determine the potential for electrical 
energy that can be generated by the TEG module by using a heat source from a portable biomass stove. Tests were carried 
out at several variations in the position and number of copper rods heated by a fire that comes from the combustion 
chamber and then heats the TEG. The copper rods are positioned alternately, at the top, middle, and bottom of the stove 
with variations in the amount of copper as much as 1, 2, and 4 pieces. The results showed that the best copper rod position 
was in the middle. And the maximum ∆T, V, P and η, respectively are: 163.5°C, 2.18V, 0.01W and 0.012% (for 1 copper 
rod); 159.95oC, 5.11V, 0.091W and 0.058% (for 2 copper rods); 144.96oC, 6.37V, 0.208W and 0.143% (for 4 copper 
rods). 
Keywords: waste heat, biomass stove, copper, thermoelectric generator, temperature difference, voltage 
 
1. Pendahuluan 

Energi listrik bagi manusia di zaman 
modern saat ini merupakan kebutuhan yang tidak 
bisa tergantikan. Setiap aktifitas yang dilakukan 
tidak terlepas dari peran energi listrik dalam 
rangka memudahkan segala pekerjaan. Di 
Indonesia, produksi energi listrik cenderung 
masih memanfaatkan energi fosil khususnya 
batubara dan minyak bumi sebagai bahan baku 
utamanya. Namun saat ini cadangan energi fosil 
Indonesia semakin menipis sementara konsumsi 
terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan 
ekonomi, dan seperti diketahui cadangan minyak 
bumi dari 8,21 milyar barel pada 2008 menurun 
ke kisaran 7,5 milyar barel di tahun 2018 [1]. 

Dalam mengantisipasi kelangkaan energi 
fosil, terutama minyak bumi hingga akhir abad 
21, sudah difikirkan mencari energi alternatif 
melalui suatu perencanaan yang matang. Dari 
sekian jenis energi alternatif yang ada, untuk 

kondisi di Indonesia saat ini pemberdayaan energi 
biomassa disarankan sebagai prioritas utama di 
samping pengembangan energi alternatif yang 
lain sebagai pendukung. Pemilihan energi 
biomassa sebagai prioritas utama berdasarkan 
pertimbangan yaitu: (1) Indonesia merupakan 
Negara agraris yang besar dan dipastikan akan 
mampu memasok sumber bahan baku biomassa 
dari limbah pertanian, perkebunan, dan 
peternakan: (2) energi biomassa merupakan 
energi yang ramah lingkungan; (3) dalam 
penyediaan energi panas dapat di gabung (mix) 
dengan batubara. Dan total potensi Biomassa di 
Indonesia adalah 32,654 MWe [2].   

Dalam artikel ini, penelitian terhadap 
penggunaan kompor biomasa diperlihatkan 
sebagai sebuah kompor alternatif  pengganti  
tungku konvensional/tradisional yang digunakan 
selama ini  oleh masyarakat pedalaman yang jauh 
dari akses/distribusi bahan bakar fosil/gas. Selain 
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sebagai kompor yang praktis dan mudah 
dipindahkan/dibawa kemana-mana, kompor 
biomassa ini juga bertujuan untuk menghasilkan 
energi listrik skala kecil.  Hal ini dikarenakan 
kompor tersebut memanfaatkan teknologi 
Thermoelectric Generator (TEG)   dalam 
memanfaatkan panas buangan yang terjadi. 
Teknologi ini menjanjikan alternatif  
pembangkitan listrik yang luar biasa karena 
mempunyai beberapa kelebihan, yaitu dapat 
diandalkan keawetannya, tidak bising atau tanpa 
suara saat dioperasikan karena tidak memiliki 
bagian mekanik yang bergerak, tidak 
membutuhkan pemeliharaan, sederhana, kompak 
dan aman, memiliki ukuran yang sangat kecil dan 
sangat ringan, mampu beroperasi pada suhu 
tinggi, mampu beroperasi untuk  skala kecil dan 
lokasi terpencil, ramah lingkungan, dan sumber 
energi yang fleksibel. Kelebihan-kelebihan 
tersebut menyebabkan studi mengenai aplikasi 
generator termoelektrik telah banyak dilakukan 
[3].  

 

 
Gambar 1 Teknologi pengunaan thermoelectric pada 

kompor kayu [4] 
 

Aplikasi TEG sudah pernah diujikan pada 
kompor kayu. Cedar dan Drummond [4] 
mempresentasikan desain untuk memperbaiki 
sistem perpindahan kalor kompor dengan 
menambahkan blower  dan  memasangkan 
generator termoelektrik untuk memanfaatkan 
sebagian panas hasil pembakarannya menjadi 
sumber energi listrik alternatif. Cedar juga 
menambahkan batang tembaga di dalam ruang 
bakar bagian atas yang berfungsi mentransfer 
panas dari dalam ruang bakar ke generator 
thermoelektrik. Kemudian Cedar mempatenkan 
hasil karyanya dengan nama biolite. Dari kompor 
biolite yang telah dipatenkan oleh Cedar dapat 
menghasilkan daya sebesar 3 Watt sesuai dengan 
spesifikasi yang tertera pada produk biolite [4]. 

Penelitian lain yang memanfatkan 
penggunaan modul termoelektrik untuk 
pembangkitan energi listrik yang diaplikasikan di 
kompor kayu dilakukan Nuwayhid [5] dengan 
menggunakan modul termoelektrik pendingin, 
kompor mampu membangkitkan daya 1W  pada 
temperatur permukaan kompor 100oC–300oC. 
Nuwayhid [5] melanjutkan penelitian dengan 
pendinginan modul termoelektrik menggunakan 
pendinginan konveksi alami. Diterapkan pada 
kompor kayu rumah tangga menggunakan modul 
tunggal. Hasilnya daya listrik 4,2 W mampu 
dibangkitkan pada sistem ini [5]. 
 Di Thailand, Lertsatitthanakorn, C [6]  
menggunakan generator thermoelektrik tipe 
TEP1-1264-3,4 untuk mengkonversi  panas  dari  
kompor  berbahan  bakar biomassa. Hasilnya 
adalah pada beda temperatur  berkisar 15oC, unit 
bisa mencapai daya keluaran sebesar 2,4W. 
Efisiensi konversi  3,2  %  mampu  untuk  
menghidupkan  lampu  dan  radio  portabel  kecil 
[6]. Sementara di Indonesia, sistem termoelektrik 
yang pernah diteliti menggunakan 10 buah 
termoelektrik TEG-SP1848-27145 SA yang 
disusun seri dengan variasi media pembakaran 
berupa kayu bakar, gas LPG dan spitrus. 
Penggunaan media pembakaran yang berbeda 
mempengaruhi output tegangan yang diberikan 
oleh termoelektrik. Selisih temperatur antara sisi 
dingin dan sisi panas termoelktrik generator (∆T) 
saat keadaan stabil adalah 35oC menggunakan 
bahan bakar kayu, 39oC menggunakan bahan 
bakar gas LPG dan 20oC menggunakan bahan 
bakar spirtus. Tegangan optimal yang diberikan 
menggunakan bahan bakar gas LPG dengan (∆T) 
39 oC dengan output 1.62 Volt [7]. 

 
2. Metode Penelitian 

Desain  peralatan  yang  digunakan  
diperlihatkan seperti pada Gambar 2 berikut.  
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Gambar 2  Desain peralatan uji 

 
Keterangan Gambar: 
Titik pengukuran Temperatur Ruang Bakar Bawah (T1), 
Temperatur Ruang Bakar Tengah (T2), Temperatur Api 
(T3), Temperatur Ujung Tembaga (T4), Temperatur 
Lingkungan (T5), Temperatur Sisi Panas Termoelektrik 
Generator (T6), Temperatur Sisi Dingin Termoelektrik 
Generator (T7), Temperatur Heatsink (T8).   

 
Tampak dalam gambar batang tembaga 

digunakan untuk meneruskan panas yang berasal 
dari ruang bakar kompor menuju termoelektrik 
generator untuk dikonversikan menjadi energi 
listrik. Setelah dilakukan pemasangan modul 
termoelektrik generator   (TEG) pada kompor 
biomassa, proses pembakaran biomassa 
dilakukan dan pengambilan data dengan 
memberikan variasi jumlah batang tembaga yang 
digunakan yaitu 1 batang tembaga yang 
ditempatkan pada atas, tengah, dan bawah dari 
kompor lalu selanjutnya bertambah menjadi 2 dan 
4 tembaga. Dan dalam makalah ini, ditampilkan 
hasil untuk penggunaan modul tunggal TEG.  
 

Tegangan keluaran dari modul TEG diukur 
dan dibaca menggunakan modul National 
Instrument (NI) setelah kompor telah dinyalakan. 
Pengukuran temperatur sisi panas (Th), sisi 
dingin (Tc) dan tegangan (ΔV) dari modul TEG 
dilakukan dengan selang waktu 10 detik hingga 
bahan bakar/biomassa yang digunakan telah habis 
terbakar. Data yang diperoleh kemudian 
tersimpan di laptop/komputer menggunakan 
program LabVIEW. 

Dalam menganalisis kinerja modul 
termoelektrik, koefisien Seebeck yang 
menggambarkan tegangan (gaya gerak listrik) 

timbul karena perbedaan temperatur menjadi 
sangat penting. Koefisien Seebeck dapat 
dinyatakan oleh persamaan berikut [8]: 

 
∝	=

∆V
T' − T)

																																																																								(1) 

Dimana: 
∆V = Perbedaan Tegangan 
Α = Koefisien Seebeck Antara Dua Bahan 
Semikonduktor 
Th = Temperatur Sisi Panas Modul (°C) 
Tc = Temperatur Sisi Dingin Modul (°C) 
 

Sementara arus listrik yang dihasilkan 
diberikan oleh persamaan berikut [9]: 

 
I =

∝ ∆T
R/ + R1

=
∝ T' − T)
R/ + R1

																																																	(2) 

Dimana: 
I = Arus Listrik Pada Rangkaian (A) 
Ri = Tahanan Internal Modul Termoelektrik 
RL = Tahanan Eksternal 
∆T = Th-Tc 
 

Laju perpindahan panas (Qh) dari sumber 
panas pada permukaan sisi panas	(T') ke 
permukaan sisi dingin (T)) adalah sebagai berikut 
[8]: 

 
Q' = ∝ I	T' + k T' − T) 																																																(3) 
 

Dimana k adalah konduktivitas termal 
modul (W m	℃). Daya output (P) yang 
dihasilkan atau dapat dibangkitkan oleh 
termoelektrik generator dan efisiensi (𝜂) 
termoelektrik generator adalah sebagai berikut [8] 
 
P = I	V																																																																																						(4) 

η = 	
P
Q'
																																																																																				(5) 
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3. Hasil dan Diskusi 

a. 1 Batang Tembaga  

 
Gambar 3  Sejarah Temperatur Api (Tapi) 

untuk Satu batang Tembaga  
 

Gambar 3 menunjukkan sejarah temperatur 
api pada setiap variasi 1  batang tembaga dengan 
posisi tembaga yang berbeda yaitu atas, tengah, 
dan bawah untuk modul tunggal TEG. Dimana 
pada detik awal pengambilan data hingga detik ke 
1300 temperatur api terus meningkat hingga 
mencapai titik maksimumnya lalu menurun 
sering dengan bahan bakar yang berada di bawah 
sudah mulai terbakar sehingga menyebabkan 
penurunan temperatur api sampai api tidak 
menyala lagi. Pada posisi tembaga bawah 
temperatur maksimumnya 712,49°C pada detik 
1100 lalu menurun, Sementara pada posisi 
tembaga tengah temperatur maksimumnya 
740.84°C pada detik 1300 lalu menurun. Dan  
posisi tembaga atas   temperatur maksimumnya 
738,68°C pada detik 1100 lalu menurun., dapat  
disimpulkan di setiap posisi batang tembaga yang 
berbeda hampir sama nilai temperaturnya. 

 

 
 

Gambar 4  ∆T dan V untuk Satu batang Tembaga  

 
Pada Gambar 4 diperlihatkan sejarah 

perubahan dan Tegangan yang dihasilkan untuk 
sebuah batang batang tembaga dengan variasi  
posisi tembaga yang berbeda yaitu bawah,  
tengah, dan atas. Tampak perbedaan nilai beda 
temperatur maksimum di setiap posisi tembaga 
ini berbanding lurus juga dengan perbedaan 
tegangan maksimum yang dihasilkan untuk setiap 
posisi tembaga. Pada tembaga bawah diperoleh 
nilai ∆T dan V maksimum adalah 164.41 °C  dan 
1.68 V dan sementara pada tembaga tengah 
diperoleh nilai ∆T dan V maksimum adalah 
163.5°C dan 2.18 V dan pada tembaga bagian atas 
nilai  ∆T dan V  maksimum yang diperoleh adalah 
148.45°C dan 1.49 V. Dapat disimpulkan untuk 
variasi 1 batang tembaga dengan posisi tembaga 
yang berbeda nilai tertinggi berada pada posisi 
tembaga tengah ini disebabkan karena pada 
temperatur ruang bakar tengah sangat tinggi 
sehingga menyebabkan tembaga lebih panas 
dibandingkan yang lainnya. 

Gambar 5 berikut memperlihatkan Daya 
listrik (P) dan Efisiensi(η) yang dihasilkan pada 
setiap variasi 1 tembaga dengan posisi tembaga 
yang berbeda yaitu bawah, tengah, dan atas 
dengan menggunakan modul tunggal TEG. 
Terlihat perbedaan besar Daya yang dihasilkan di 
setiap posisi tembaga ini berbanding lurus  
dengan Efisiensi di setiap posisi tembaganya. 
Untuk batang tembaga bagian bawah, tengah dan 
atas berturut-turut menghasilkan Daya (P) dan (η) 
maksimum sebesar 0.01 Watt dan 0.06%;  0.017 
Watt dan 0.012% dan 0.008 Watt dan 0.007%. 
Simpulan untuk poin ini adalah untuk 1 batang 
tembaga pada posisi bagian tengah memiliki 
Daya dan efisiensi yang tertinggi.  

 

 
Gambar 5  P dan η untuk Satu  batang Tembaga  
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b. 2 Batang  Tembaga  

 
 

Gambar 6   Sejarah Temperatur Api (TApi)  
untuk 2 Batang   Tembaga  

 
Gambar 6 menunjukkan sejarah temperatur 

api pada setiap variasi 2 tembaga dengan posisi 
tembaga yang berbeda yaitu bawah, tengah, dan 
ataas. Dimana pada detik awal pengambilan data 
temperatur api terus meningkat hingga mencapai 
titik maksimumnya setelah itu menurun seiring 
dengan menipisnya bahan bakar yang terbakar   
hingga   padam. Dapat dilihat di setiap posisi 
batang tembaga yang berbeda, temperatur 
maksimumnya hampir sama berada pada 600-
700℃ dengan pola garis yang sama. Pada batang 
tembaga bawah temperatur maksimumnya adalah 
690.08oC pada detik ke 1500. Sementara pada 
tembaga tengah temperatur maksimumnya adalah 
677.91oC. lalu untuk batang tembaga bagian atas 
temperatur maksimumnya adalah 618.10oC pada 
detik 1300. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
temperatur maksimum  untuk setiap  posisi batang 
tembaga yang berbeda hampir sama. 

 

 
Gambar 7  ∆T dan V untuk  2 Batang Tembaga  

 
Gambar 7 menunjukkan sejarah perubahan 

Perbedaan Temperatur antara ke dua   sisi panas 
dan sisi dingin dari modul tunggal TEG  pada 
variasi 2 batang tembaga  dengan posisi yang 
berbeda yaitu bawah, tengah, dan atas. Terlihat 
Nilai ∆T dan V maksimum di setiap posisi  2 
batang tembaga. Adapun ∆T dan V maksimum 
masing-masing untuk setiap posisi dari bagian 
bawah,  tengah dan atas tersebut, adalah berturut-
turut 127.89 oC dan 2.58V;  159.95oC dan 5.11 V; 
dan 109.23oC dan 2.21 V.   

 
 

 
 

Gambar 8   P dan η untuk 2 Batang Tembaga  
 

Pada Gambar 8 berikut, menunjukkan besar 
Daya listrik dan Efisiensi maksimum yang 
dihasilkan untuk 2 batang tembaga dengan variasi 
posisi yang berbeda yaitu bawah, tengah, dan 
atas. Terlihat besar Daya yang diperoleh ekivalen 
dengan Efisiensi yang dihasilkan untuk setiap 
posisi batang tembaganya. Nilai Daya (P) dan 
Efisiensi (η) untuk 2 batang  tembaga posisi 
bagian bawah, tengah dan atas berturut-turut 
adalah 0.023 Watt dan 0.019%; 0.091 Watt dan 
0.058%; 0.017 Watt dan 0.016.  
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c. 4   Batang Tembaga 
  

 
Gambar 9  Sejarah Temperatur Api (T Api) 

 untuk 4 Batang Tembaga  
 

Gambar 9 menunjukkan sejarah temperatur 
api pada setiap variasi 4 tembaga dengan posisi 
tembaga yang berbeda yaitu bawah,  tengah, dan 
atas. Seperti halnya fenomena pada 1 dan 2 batang 
tembaga, untuk 4 batang tembaga juga terlihat 
fenomena yang sama, yakni pada detik awal 
pengambilan data temperatur api terus meningkat 
sampai mencapai titik maksimumnya, setelah  itu 
kembali temperatur api menurun sering dengan 
bahan bakar yang berada di bawah sudah mulai 
terbakar habis dan menyebabkan penurunan 
temperatur api hingga padam. Adapun hasil 
pengukuran temperatur api rata-rata maksimum 
diperoleh untuk setiap posisi batang bagian 
bawah, tengah dan atas adalah masing-masing 
adalah 665.2oC  pada menit ke 1300, 566.94oC 
pada detik 1100 dan  529.21oC pada detik 1500. 

Gambar 10 menunjukkan beda temperatur 
dan tegangan maksimum pada setiap variasi 
posisi 4 batang tembaga yang berbeda yaitu 
bawah, tengah, dan atas dengan modul tunggal 
TEG. Adapun masing-masing ∆T dan V untuk 
setiap posisi bawah, tengah dan atas, masing-
masingnya adalah 5.16 V dan 102.91oC, 7.91 V 
dan 144.96oC dan 6.37 V dan 105.88oC. Dan 
simpulan yang sama untuk ini adalah bahwa 
untuk variasi 4 batang tembaga posisi tengah 
mendapatkan nilai maksimum tertinggi, ini 
disebabkan karena pada temperatur api pada 
ruang bakar tengah  merupakan temperatur yang 
tertinggi sehingga menyebabkan batang tembaga 
memperoleh  panas yang lebih besar.  

 

 
 

Gambar 10  ∆T dan V untuk 4 Batang Tembaga  
 

 
 

Gambar 11   P dan η untuk 4 Batang  Tembaga  
 

Gambar 11 di atas memperlihatkan besar 
Daya Listrik (P) dan  efisiensi (η) untuk setiap 
variasi 4 batang  tembaga dengan posisi yang 
berbeda yaitu bawah, tengah, dan atas. Tampak  
nilai P dan η mempunyai pola yang sama 
(ekivalen) di setiap posisi nya. Adapun besar nilai 
masing-masing utntuk posisi bawah, tengah dan 
atas, berturut-turut adalah 0.091 W dan 0.089%, 
0.208 W dan 0.143% dan 0.13 W dan 0.126%.  

4. Kesimpulan 

Dari hasil yang diperlihatkan di atas dapat 
disimpulkan secara keseluruhan bahwa ∆T, V, P 
dan η maksimal diperoleh pada posisi batang 
tembaga di bagian tengah, baik untuk 1, 2 dan  4 
batang tembaga.  Adapun hasilnya berturut-turut 
adalah: 163.5°C, 2.18V, 0.01W dan  0.012% 
(untuk 1 batang tembaga); 159.95oC, 5.11V, 
0.091W dan 0.058% (untuk 2 batang tembaga);  
144.96oC, 6.37V, 0.208W dan 0.143%  (untuk 4 
batang tembaga). 
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Abstrak 
Potensi energi1 angin di kota Jayapura Khususnya di Lingkungan  kantor Rektorat Universitas Cenderawasih masih 
sangat sedikit dimanfaatkan sehingga perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap konversi energi 
angin menjadi energi yang berguna. Energi kinetis angin biasanya digunakan untuk menggerakkan turbin angin2 
untuk membangkitkan energi listrik. Untuk mengetahui besarnya potensi energi listrik yang bisa dihasilkan maka 
perlu dilakukan pengukuran langsung kecepatan angin di kota Jayapura khususnya di Lingkungan kantor Rektorat 
Universitas Cenderawasih3. Pengukuran kecepatan angin menggunakan anomometer jenis HP – 866B mulai tanggal 
30 Juli sampai 1 Agustus 2020 dalam kurun waktu 3 hari dengan interval waktu 4 jam/hari. Hasil analisa yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa kecepatan angin dominan selama 3 (tiga) hari adalah 1.9692 m/s atau setara dengan 
3.8217 knot. Berdasarkan hasil tersebut maka energi angin yang terdapat di Lingkungan kantor Rektorat Universitas 
Cenderawasih masuk ke dalam kecepatan angin pada kelas 4 yaitu antara 3.4 – 5.4 knots, sehingga dapat di 
simpulkan bahwa perlu adanya penelitian lanjutan untuk memperoleh hasil maksimal untuk energi listrik yang di 
bangkitkan. Daya efektif4 dari angin yang dihasilkan oleh suatu turbin angin antara 0.7857 – 16.299 W. Sedangkan 
energi listrik yang dapat dimanfaatkan persatuan luas penampang turbin antara 0.202 – 4.1914  W/m². 
Kata Kunci : Potensi Energi, Turbin Angin, Kota Jayapura,  Daya Efektif. 
 

Abstract 
The potential of wind energy in Jayapura City, especially in the office environment of the Rectorate at 
Cenderawasih University, is still very little used, so it is necessary to carry out further research on the conversion of 
wind energy into useful energy. Wind kinetic energy is usually used to drive wind turbines to produce electrical 
energy. To find out the magnitude of the potential for electrical energy that can be generated, it is necessary to 
measure the wind speed in the city of Jayapura directly, especially in the office environment of the Cenderawasih 
University Rector. Wind speed measurement using an anomometer type HP - 866B from 30 July to 1 August 2020 
in a period of 3 days with an interval of 4 hours / day. The analysis that has been done shows that the dominant wind 
speed for 3 (three) days is 1.9692 m / s or equivalent to 3.8217 knots. Based on these results, the wind energy 
contained in the office environment of the Cenderawasih Rectorate is included in the class 4 wind speed, which is 
between 3.4 - 5.4 knots, so it can be concluded that further research is needed to get maximum results for the 
electrical energy produced by effective power. The wind generated by the wind turbine is between 0.7857 - 16.299 
W. Meanwhile, the electrical energy that can be utilized by the turbine with a cross-sectional area is between 0.202 - 
4.1914 W / m². 
Keywords: Energy Potential, Wind Turbines, Jayapura City, Effective Power.
 
 

1. PENDAHULUAN 
Kebutuhan akan energi, khususnya 

energi listrik di Papua semakin berkembang 
menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan 
hidup masyarakat sehari- hari. Bahan bakar fosil 
yang sekarang digunakan sebagai bahan utama 
untuk menghasilkan listrik ketersediannya 
semakin terbatas, belum lagi polusi yang 
dihasilkan oleh proses konversi dari bahan bakar 
fosil menjadi energi listrik tersebut. Untuk itu 
perlu adanya sumber energi alternatif yang  
 

 
 
berpotensi membangkitkan listrik dengan proses 
yang ramah lingkungan. 

Untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan 
listrik di atas, maka diperlukan sebuah sumber 
energi baru yang mampu memenuhi kebutuhan 
listrik yang semakin besar ,ada beberapa energi 
baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber energi baru pengganti energi 
fosil yang sudah mulai terbatas yaitu energi 
matahari, energi angin, energi air dan bahkan 
energi dari tenaga gelombang dan perbedaan 
temperatur di laut. Di sini penulis memilih angin 
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sebagai sumber yang dimanfaatkan sebagai 
sumber energi listrik. Angin merupakan sumber 
energi yang tak ada habisnya sehingga 
pemanfaatan sistem konversi energi angin akan 
berdampak positif terhadap lingkungan. Namun 
tidak semua daerah memiliki angin yang 
potensial. Menurut (Habibie, 2011) kecepatan 
angin yang dapat digunakan untuk 
membangkitakan listrik adalah 1.6 m/s – 17.1 
m/s. Untuk itu perlu adanya penelitian potensi 
tenaga angin terlebih dahulu pada daerah yang 
direncanakan akan dibangun Pembangkit Listrik 
Tenaga Angin (PLT Angin). Angin dibedakan 
menjadi beberapa jenis berdasarkan tempat dan 
musim terjadinya yaitu angin laut, angin darat, 
angin lembah, angun gunung, angin Fohn, angin 
muson, angin barat dan angin musim timur 
(Wikipedia, 2016). Angin laut sendiri 
merupakan angin yang bertiup dari arah laut ke 
darat yang biasanya terjadi dari pukul 09.00 
sampai dengan pukul 16.00. Mencermati hal di 
atas penulis memilih Lingkungan Kantor 
Rektorat Universita Cenderawasih, lebih 
tepatnya di bukit bagian kanan dekat dengan 
lapangan baru Softball yang mengarah ke laut, 
penulis merasa tempat ini sangat cocok untuk di 
teliti lebih lanjut  karena posisi nya yang 
menghadap ke laut lepas dan juga berada di 
ketinggian yang pasti nya terjadinya angin laut 
sangat besar. Oleh sebab itu penulis akan 
melakukan penelitian potensi enegi angin di 
lingkungan kantor Rektorat Universitas 
Cenderawasih. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

Angin 
Angin merupakan udara yang bergerak 

akibat adanya rotasi bumi dan juga karena adanya 
perbedaan tekanan udara dengan arah aliran 
angin dari tempat yang memiliki tekanan tinggi 
ke tempat yang bertekanan rendah atau dari 
daerah yang memiliki suhu atau temperatur 
rendah ke wilayah bersuhu tinggi. Apabila 
dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah 
memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. 
Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun 
karena udaranya berkurang. Udara dingin 
disekitarnya mengalir ke tempat yang bertekanan 
rendah tadi. Udara menyusut menjadi lebih berat 
dan turun ke tanah. Diatas tanah udara menjadi 

panas lagi dan naik kembali. Aliran naiknya udara 
panas dan turunnya udara dingin ini dikarenakan 
konveksi. (Wikipedia, 2016). 

Angin memiliki hubungan yang erat 
dengan sinar matahari karena daerah yang terkena 
banyak paparan sinar matahari akan memiliki 
suhu yang lebih tinggi serta tekanan udara yang 
lebih rendah dari daerah lain di sekitarnya 
sehingga menyebabkan terjadinya aliran 
udara.Hal tersebut terbukti ketika siang hari 
angin akan bergerak lebih cepat dari pada malam 
hari dan juga pada daerah khatulistiwa angin 
akan bergerak lebih cepat dikarenakan daerah 
sekitar khatulistiwa, yaitu pada busur 0°, adalah 
daerah yang mengalami pemanasan lebih banyak 
dari matahari dibanding daerah lainnya di Bumi. 
Syarat dan kondisi angin yang dapat di gunakan 
untuk menghasilkan energi listrik dapat di lihat 
pada tabel berikut ini. 

 
Table 1 tingkatan kecepatan angin 10 meter di atas 
permukaan tanah dalam satuan knot 

Tabel kecepatan angin 10 meter di atas 
permukaan tanah 

Kelas Kecepatan 
(m/s) 

Kondisi Alam di 
Daratan 

1. 0,00-0.02 ............... 

2. 0.3-1.5 Angin tenang,asap lurus 
ke atas 

3. 1.6 -3.3 Asap bergerak 
mengikuti arah angin 

4. 3.4 – 5.4 

Wajah terasa ada angin 
daun-daun bergoyang 
pelan, petunjuk arah 

angin bergerak 

5. 5.5 – 7.9 
Debu jalan, kertas 

bertebangan, ranting 
pohon bergoyang 

6. 8,0 – 10,7 
Ranting pohon 

bergoyang, bendera 
berkibar 

7. 10.8 – 13,8 

Ranting pohon besar 
bergoyang, air 

plumpang bergoyang 
kecil 

8. 13,9 – 17.1 
Ujung pohon 

melengkung, hembusan 
angin  terasa di telinga 

9. 17,2 – 20,7 Dapat mematahkan 
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ranting pohon, jalan 
berat melawan arah 

angin 

10. 20,8 – 24,4 
Dapat mematahkan 

ranting pohon, rumah 
rubuh 

11. 24,5 –28,4 
Dapat merubuhkan 

pohon, menimbulkan 
kerusakan 

12. 28,5 – 32,6 Menimbulkan 
kerusakan parah 

13. 32,7 – 36,9 Tornado 
( Sumber : Habibie M. N., 2011 ) 

Jadi kecepatan angin yang dapat di 
gunakan  untuk membangkitkan listrik ada pada 
tabel nomor 3 sampai dengan nomor 8, namun 
jika lebih dari itu akan mengakibatkan bencana 
alam seperti tornado tapi apabila terlalu kecil 
berarti tidak bisa membangkitkan listrik. 

 
Turbin Angin 

1) Jenis – Jenis Turbin Angin 
Turbin angin sendiri menurut arah sumbu 

di bedakan menjadi Turbin Angin Sumbu 
Horizontal (TASH) dan Turbin Angin Sumbu 
Vertikal (TASV). 

• Turbin Angin Sumbu Horizontal (TASH) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Turbin Angin sumbu vertikal 

Turbin angin sumbu vertikal di bagi menjadi 2 
yaitu : 

 
a) Turbin Angin Savonius 

 

 
Gambar 3 Turbin Savonius (Wikipedia, 2016) 

  
Perhitungan Potensi Energi Angin  

Jika suatu blok udara mempunyai luas 
penampang/A (m²) dan bergerak dengan 
kecepatan angin V (m/s), maka laju aliran udra 
yag mengalir tiap detik (Sam, 2005) adalah :   

ṁ=A .V.ρ ............................. (1) 
dimana ρ adalah kerapatan udara 

(kg/m²). Selanjutnya di dapatkan energi yang di 
hasilkan persatuan waktu (Sam, 2005) adalah 
sebagai berikut : 

P = E / satuan waktu 
= 1 2 . A . V³ . ρ (watt).............. (2) 

Menurut Brown, C.K dan Warne daya 
efektif dari angin yang mungkin di hasilkan oleh 
suatu turbin angin (Ea) dapat di hitung dengan 
persamaan (Ilmi Abdullah, 2015). 

Ea = 1 2 . Cp . ρ . D² . V³ ............ (3) 
dimana  Cp dan D adalah koefisien daya 

dan diameter turbin angin. Nilai dari Cp adalah 
0.4 ( (Ilmi Abdullah, 2015). Selanjutnya sistem 
konversi energu angin umtuk membangkitkan 
tenaga listrik  (PS/A )Wp dihitung dengan 
persamaan. 
Ps/ A)Wp = 1 2 .Cp.ɳtr.ɳg. ɳb .ρ .V³..............(4) 
dimana  ɳtr  . ɳg . ɳb  berturut-turut adalah 
efesiensi Transmisi, generator, dan baterai. Nilai 

Gambar 2 Turbin Darrieus (Wikipedia,  2016) 

Gambar 1 Turbin Angin 
Horizontal (Wikipedia, 2016) 
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dari efesiensi tersebut berturut-turut adalah 0.95, 
0.85, 0.75 (Sam, 2005). 
 

3. METODE PENELITIAN 
Tempat Penelitian  

Lokasi penelitian sendiri di bagi menjadi 
dua tempat yaitu di bukit di samping kanan 
Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih dan 
di Lab. Fakultas Teknik Universitas 
Cenderawsih pada tanggal mulai pengambilan 
data 30 Juli-1 Agustus 2020 dan data sakunder 
dari BMKG Kota Jayapura. 
 
Peralatan Penelitian 

Peralatan utama dalam penelitian ini 
adalah Handheld Anemometer Tipe HP-866B 
seperti pada Gambar 4,  dan juga prototipe 
turbin angin tipe savovius dengan diameter (1m) 
seperti pada Gambar 5. 

 
Gambar 4 Handheld Anemometer HP- 866B

 
Gambar 5 Prototipe Turbin Angin Tipe Savonius 

 
Tahapan Penelitian 

Adapun urutan penelitian yang di lakukan 
adalah sebagai berikut : 

a) Mempersiapkan alat dan bahan yang di 
pergunakan untuk pengukuran kecepatan angin. 

b) Menentukan titik pengukuran dan memasang 
alat ukur. 

c) Mengukur dan Mencatat kecepatan angin 
dengan interval waktu 4 (empat) jam / hari 
selama 3 (tiga) hari. 

d) Mengolah data hasil pengukuran untuk 
mendapatkan  kecepatan angin, minimum, 
maksimum, dan rata rata. 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Adapun data penelitian yang di dapat di 

lapangan yang berlangsung 3 (tiga) hari dengan 
interval waktu 4 jam / hari (2 (dua) jam pagi, 2 
(dua) jam siang) adalah data kecepatan angin 
dominan dan temperatur seperti yang dapat di 
lihat pada Tabel 2. 

 Dari tabel tersebut menunjukkan 
kecepatan angin dominan pada hari pertama jam 
09.00 WIT – 10.00 WIT adalah 1.18 m/s atau 
setara dengan 2.3 knot dengan temperatur udara 
31.85°C. Maka dari itu perhitungan potensi 
energi angin  adalah sebagai berikut : 

A. Perhitungan luas penampang turbin (bentuk 
setengah tabung) : 

A  =  π . r²  + π . r . t 
Dimana : r : Jari-jari bilah 
                t : Tinggi Bilah 

                           = 3,14 . (0,5 m)² + 3,14 . 0,5 . 1 
m 

= 2,355 m² 
B. Jika luas penampang turbin sudah di ketahui, 

maka laju aliran udara pada hari pertama  adalah  
sebagai berikut: 

ṁ  =  A . V . ρ 
Dimana :     V : Kecepatan Angin 1.18 m/s 
                    ρ : Kerapatan Udara 1,158785 
kg/m³ (diambil dari temperatur 31,85 °C) 
=  2,355 m² . 1,18 m/s . 1,158785 kg/m³ 

=  3,22014 kg/s 
C. Maka perhitungan energi yang di hasilkan 

persatuan waktu 
P = E / satuan waktu 

=  ½ . ρ . A .V³ 
=  0,5 . 1,158785 kg/ m³ . 2,355 m² . (1,18 m/s)³ 

=  2,2418 W 
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D. Perhitungan daya efektif  turbin  angin yang di 
hasilkan 

Ea =  ½ . Cp . ρ . A . V³ 
Dimana : Cp : Koefisien Daya 0,4 (asumsi) 

=  0,5 . 0,4 . 1,158785 kg/m³ .  2,355 m²  . (1.18 
m/s)³ 

  =  0.90 W 
E. Perhitungan sistem konversi energi angin untuk 

membangkitkan listrik 
Wp = P/A =  ½ . Cp . ɳ$% . ɳ& . ɳ'. ρ . V³ 
Dimana : ɳ() : Efesiensi Transmisi 0,95 

(Asumsi) 
ɳ&  : Efesiensi Generator 0,85 (Asumsi) 
ɳ'  : Efesiensi Baterai 0,75 (Asumsi) 

= 0,5 . 0,4 .0,95 . 0,85 . 0,75 .1,158785 kg/m³ . 
(1.18 m/s)³ 

= 0,2326 W/m² 
 

5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa kecepatan 

maksimum, minimum dan rata-rata pada 
kawasan kantor Rektorat Universitas 
Cenderawasih dalam kurun waktu 3 hari dengan 
interval waktu 4 jam/ hari dapat di simpulkan 
sebagai berikut : 

a) Kecepatan angin minimum dan maksimum yang 
di dapat dari penelitian ini adalah antara 1.13 
sampai 3.11 m/s atau setara dengan 2.19 sampai 
6.05 knot. Dengan rata rata kecepatan angin 
1.9692 m/s atau setara dengan 3.83 knot. 

b) Energi listrik yang dapat di bangkitkan antara 
0.21 sampai 4.38 W/m², atau dengan rata rata 
1.60 W/m². 

c) Dengan ini potensi energi angin di kawasan 
kantor Rektorat Universitas Cenderawasih 
berpotensi untuk di manfaatkan karena tergolong 
ke dalam kriteria jenis kecepatan angin kelas 4. 
 
 
 
 
 

6. SARAN 
Penelitian ini merupakan kajian awal 

terhadap potensi energi kecepatan angin di kota 
Jayapura Khususnya di kawasan kantor Rektorat 
Universitas Cenderawasih sehingga perlu di 
lakukan pengukuran lebih lanjut untuk hari hari 
lainnya selama tingkatan per-minggu, per-bulan, 
dan per-tahun supaya di peroleh kesimpulan 
yang lebih akurat mengingat kecepatan angin di 
Lingkungan Universitas Cenderawasih 
khususnya yang berletak di Perumnas 3 (tiga) 
sangat di pengaruhi oleh angin laut yang 
berlangsung pada siang hari. 
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Abstrak  
Impeller menjadi komponen yang paling utama dan berpengaruh terhadap efisiensi pompa lumpur. Desain impeller yang 
tepat sangat diperlukan sebelum melakukan perakitan pompa lumpur.  Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh 
sudut wrap dan sudut keluar, terhadap efisiensi prototype pompa lumpur dan pengaruh kosentrasi lumpur terhadap 
kebutuhan daya pompa.  Data yang peroleh setelah melakukan penelitian disimpulkan bahwa sudut keluar (β#) dan sudut 
wrap (∅) impeller memberikan pengaruh terhadap efisiensi volumetris.  Dimana efisiensi volumetris terbesar 46,34 % 
pada impeller β# = 90°	∅ = 0°  dan efisiensi volumetris terkecil  5,54 % pada impeller β# = 40°	∅ = 90.	 Sedangkan 
peningkatan kosentrasi lumpur  memberi pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan daya pompa. Dimana daya pompa 
terbesar pada impeller β# = 25°	∅ = 90° 31,93 watt dan daya pompa terendah pada impeller β# = 40°	∅ = 90° 28,74 
watt. 
 

Abstract  
Effect	 of	 Impeller	 Exit	Angle	and	Wrap	Angle	on	 Slurry	Pump	Prototype	 Efficiency.	 Impeller is the most important 
component that has an effect to the slurry pump efficiency. The right impeller design is needed before makes a slurry 
pump. The purpose of this research was to determine the effect of the wrap angle and the exit angle, on the efficiency of 
the slurry pump prototype and the effect of the slurry concentration on the pump power requirements. Data results showed 
that the exit angle (β#)  and wrap angle (∅) impeller affect volumetric efficiency. Where the largest volumetric efficiency 
is 46.34% for impellers β# = 90°	∅ = 0°	and the smallest volumetric efficiency is 5.54% for impellers β# = 40°	∅ = 90. 
While the pump power requirement was increase as the increasing in slurry concentration also a on increasing pump 
power requirements. High pump power required at the impeller β# = 40°	∅ = 90°	of	31,93	watt and the low pump power 
at the impeller β# = 40°	∅ = 90° of 28,74 watt 
   
Kata Kunci: impeller, sudut keluar, sudut wrap, efisiensi,  daya pompa 
.  
 
1. Pendahuluan  

Pompa merupakan alat yang digunakan untuk 
memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke 
tempat lain dengan cara menaikkan tekanan yang 
lebih rendah ketekanan yang lebih tinggi dari  
cairan tersebut. Selain pompa air dalam industri 
pertambangan pompa biasa digunakan untuk 
memindahkan lumpur yang mengandung 
kosentrat  (tembaga, emas dan perak). Pompa 
lumpur sentrifugal memanfaatkan gaya 
sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller yang 
mengubah energi kecepatan menjadi energi 
tekanan ke lumpur. Impeller menjadi  komponen 
yang paling utama dan berpengaruh terhadap 
efisiensi pompa lumpur. desain impeller yang 
tepat sangat diperlukan sebelum melakukan 
perakitan pompa.. Berbagai macam desain  

impeller yang terbukti mempengaruh efisiensi  
pompa lumpur, antara lain impeller tipe tertutup, 
semi tertutup, terbuka, jumlah vanes, dan sudut 
keluar, sudut wrap dan lain sebgainya. 
Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk 
melakukan analisis lebih lanjut mengenai 
pengaruh modifikasi sudut keluar dan sudut wrap 
terhadap efisiensi prototype pompa lumpur dan 
pengaruh kosentrasi lumpur terhadap kebutuhan 
daya pompa lumpur.   Sudut keluar (𝛽#)  dan 
sudut wrap impeller (∅)  adalah parameter yang 
signifikan untuk optimasi desain impeller 
berdasarkan one-dimensional theory. 
Berdasarkan studi numerik pemilihan parameter 
sudut keluar   impeller	(𝛽#) dapat meningkatkan 
efisiensi hydraulic 10.6 % dan meningkatkan 
flow rate 9 % [1]. Pemilihan sudut keluar yang 
tepat dapat meningkatkan efisiensi hydraulic 
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sebesar 5.4 % dan ketinggian sebesar 20.4 % [2]. 
Sedangkan memodifikasi sekligus sudut keluar 
dan sudut wrap impeller dapat meningkatkan dan 
efisiensi 5.77 %. Dengan variasi sudut keluar  15° 
hingga 40° dan wrap sudut impeller 90° sampai 
130° [3]. Sudut wrap didefinisikan sebagai salah 
satu diantara garis singgung pada ujung inlet 
vanes dan ujung outlet vanes. Wrap angle sangat 
berpengaruh  terhadapa kinerja pompa, 
meningkatkan wrap angle akan menyebabkan 
alur aliran lebih panjang antara vanes, dengan 
demikian akan meningkatkan kehilangan 
gesekan. Sebaliknya apabila mengecilkan wrap 
angle akan menghasilkan alur aliran yang yang 
pendek tetapi menghasilkan kontrol yang buruk 
pada aliran. Sementra untuk sudut keluar, nilai 
medium dapat dengan efektif mengembangkan 
performa hidrolik pompa sentrifugal [3].  
Mengubah wrap angle yang tepat dapat 
meningkatkan efisiensi hydraulic sebesar 5.4 % 
dan ketinggian sebesar 20.4 % [2]. Sedangkan 
memodifikasi sekligus sudut keluar dan sudut 
wrap impeller dapat meningkatkan dan efisiensi 
5.77 %. Dengan variasi sudut keluar  15° hingga 
40° dan wrap sudut impeller 90° sampai 130° [3]. 
Sudut wrap didefinisikan sebagai salah satu 
diantara garis singgung pada ujung inlet vanes 
dan ujung outlet vanes. 

Wrap angle sangat berpengaruh  terhadap 
kinerja pompa, meningkatkan wrap angle akan 
menyebabkan alur aliran lebih panjang antara 
vanes, dengan demikian akan meningkatkan 
kehilangan gesekan. Sebaliknya apabila 
mengecilkan wrap angle akan menghasilkan alur 
aliran yang yang pendek tetapi menghasilkan 
kontrol yang buruk pada aliran. Sementra untuk 
sudut keluar, nilai medium dapat dengan efektif 
mengembangkan performa hidrolik pompa 
sentrifugal [3].  Mengubah wrap angle yang tepat 
dapat meningkatkan head 3.6 % dan efisiensi 
1.6 % [4]. Efisiensi turbin hydraulic dengan 
mengubah wrap angle forward impeller 
meningkat diatas 10 % [5]. 

Pada penelitian yang memvariasikan 
konsentrasi lumpur ( 5%, 10 %, 15 %,) dengan 
ukuran (4 mm, 13 mm, dan 20 mm) putaran 
pompa ( 2200 rpm, 2600 rpm, 3000 rpm) 
disimpulkan bahwa kebutuhan daya pompa 
semakin meningkat ketika kosentrasi lumpur 
juga meningkat [6].  Hasil  serupa dari penelitian 
sebelumnya dengan menggunakan ice slurry 
ditemukan  setiap kenaikan kosentrasi dari 0 % - 

25 % putaran pompa 2900 rpm memberikan 
pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan  daya 
[7]. 
 
2. Metode Penelitian 

Tahapan pertama pengambilan data 
dilakukan sebelum modifikasi impeller dengan 
𝛽# = 90°	∅ = 0° dan sesudah modifikasi dengan 
𝛽# = 25°	∅ = 90°, 𝛽# = 40°	∅ = 90°. Gambar 
desain impeller sebelum dan sesudah modifikasi 
ditunjukkan pada gambar 1a dan b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1a. Desain impeller  β# = 90°	∅ = 0° 
 
 

 
 

Gambar 1b. Desain impeller modifikasi 
 

Konsentrasi yang digunakan 0 % (air) dan 
lumpur pada kosentarasi 5 % dan 15 %. Dengan 
memvariasikan ketinggian (H) 0,5 m; 0, 7  m; 1 
m; dan 1,25 m untuk memperoleh nilai debit (Q), 
tegangan (V), dan arus (I) yang dihasilkan oleh 
pompa. Pada proses pengambilan data tersebut  
diusahakan berada pada homogeneous ( 
kosentrasi kurang dari 50-60  wt% ) sehingga 
kondisi partikel solid dapat terdistribusi secara 
merata. Kemudian akan dilakukan analisis data 
menggunakan persamaan sebagai berikut : 
 
2.1 Debit 
Debit  merupakan perbandingan antara volume 
fluida dalam setiap waktu 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020     ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

  38 

	𝑄 = 	 9
:
  (1) 

  Keterangan :  
Q = Debit (L/m) 

     V = Volume (L) 
     t  = Waktu (t) 

  
1.2 Densitas Lumpur 
Lumpur terdiri dari partikel padat yang 
tersuspensi dalam cairan, sifat-sifat campuran 
lumpur akan tergantung pada komposisi 
komponen. Densitas bubur dapat dihitung dari 
persamaan berikut :  

𝜌< = 	 =>>
?@
AB

C[	 EFFG	?@AH
	]
        (2) 

 
Keterangan : 
				𝜌< = Densitas	lumpur	 𝐾𝑔 𝑚W	 

						𝐶Y = Kosentrasi	paritkel	solid 
																	dalam	berat	 %  

							ρ` 	= 	Densitas	partikel	solid	
𝐾𝑔
𝑚W 

											ρa = Densitas	fluida	cair	 Kg mW	 
 

1.3 Head loss minor 
 Head loss minor merupakan kerugian aliran 
yang disebabkan oleh gesekan fluida terhadap 
komponen-komponen perpipaan seperti katup, 
bengkokan, dan sambungan antar pipa. Berikut 
adalah persamaan head loss minor  

𝒉𝑳	𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓 =𝑲	 𝑽
𝟐

𝟐𝒈
       (3) 

 Keterangan :  
 ℎp	<qrst = Head Loss Minor  
	𝐾          = Koefisien friksi  

  
𝑉										      = Kecepatan aliran fluida (m/s) 𝑔   
      = Percepatan Gravitasi (<

vw
) 

2.4 Head Loss Mayor 
Head loss mayor merupakan kerugian aliran yang 
disebabkan oleh gesekan antara fluida dan 
permukaan pipa. Nilai dari Head loss mayor 
dapat ditentukan dengan menggunakan 
persamaan berikut  : 

𝒉𝒍	𝒎𝒂𝒋𝒐𝒓	 	= 	𝒇	 𝑳
𝑫
	 𝑽

𝟐

𝟐	𝒈
    (4) 

Keterangan : 
ℎ}	<~�st	= Head loss mayor (m) 
𝑓            = Friction factor 
𝐿            = Panjang pipa (m)  
𝑑            = Diameter pipa (m)  

𝑉            = Kecepatan aliran fluida (m/s) 
𝑔            = Percepatan Gravitasi (𝑚 𝑠#) 
 
 
 
 
2.5 Total Head 
Total head pompa merupakan energi yang 
harus disediakan oleh pompa untuk 
mengalirkan fluida sesuai dengan kondisi 
instalasi. 

       H =  𝐻� +	𝐻v	 +	ℎ𝐿	𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 + ℎ}	<~�st	 
       Keterangan : 
       H     = Total head (m) 
       𝐻�    = Delivery head (m) 
       𝐻v				  = Suction head (m) 
								ℎ𝐿	𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟			= Kerugian minor (m) 
			ℎ}	<~�st					= Kerugian mayor (m) 

 
2.6 Daya Masuk Pompa 
Daya masuk pompa yang dibutuhkan dalam 
pengoperasian dapat dihitung menggunakan 
persamaan berikut :  

𝑃𝑖𝑛 = 𝑉 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜋  
 Keterangan :  
      Pin = Daya masuk pompa (watt)  
      V = Tegangan listrik (volt) 
      I = Kuat arus listrik (ampere)   
						𝜋 = Faktor daya 
  
2.7 Efisiensi Volumetris 

Efisiensi volumetris merupakan perbandingan 
antara debit fluida aktual (𝑄�) dan debit fluida 
secara teori (𝑄�) 

𝛈𝒗𝒐𝒍 = 𝑸𝑨
𝑸𝑻

 x 100% 
    Keterangan :  
				η�s} = Efisiensi Volumetris (%) 
				𝑄� = Debit Aktual (L/m) 
							𝑄� = Debit Teoritis (L/m) 
 
2.8 Debit Teori 

Debit teori merupakan perkalian antara 
volume setiap rongga pada vanes impeller  
dengan kecepatan sudut impeller. Adapun 
persamaan yang digunakan sebagai berikut : 

𝑸𝒕 = 𝑽.𝝎	 

																=
𝑽	. 𝝅	. 𝒏
𝟑𝟎 	 

Keterangan : 
𝑄: = Debit teori (ml/s) 
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     V = Volume rongga vanes impeller (ml) 
     n = Kecepatan putaran motor (rpm) 

					𝜔 = Kecepatan sudut (𝑠�=) 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 2. Hubungan debit (Q) dengan daya pompa (Pin) 
impeller sudut 𝛽# = 90°	∅ = 0° 
 
 

Gambar 3 Hubungan debit (Q) dengan daya pompa (Pin) 
impeller sudut 𝛽# = 25°	∅ = 90° 
 

 
Gambar 4. Hubungan debit (Q) dengan daya pompa (Pin) 

impeller sudut 𝛽# = 25°	∅ = 90° 
 

Berdasarkan ketiga jenis impeller tersebut 
terjadi peningkatan daya pompa seiring dengan 
peningkatan kosentrasi lumpur. Dimana daya 
pompa terbesar pada impeller β# = 25°	∅ = 90°  
31,93 watt dan daya pompa terendah pada 
impeller β# = 40°	∅ = 90° 28,74 watt. 
Kosentrasi lumpur memberikan pengaruh 
terhadap konsumsi daya pompa. Karena setiap 
kenaikan kosentrasi yang terjadi menyebabkan 
kenaikan densitas lumpur. Pada kosentrasi 5 %  

densitas lumpur 1022 𝐾𝑔
𝑚W kemudian 

meningkat pada kosentrasi 15 % densitas lumpur 
yang diperoleh dan 1071 𝐾𝑔 𝑚W. Dengan 
demikian dinyatakan bahwa densitas lumpur 
memberikan pengaruh langsung terhadap 
kerugian head.   
 

 
Gambar 5. Perbandingan antara debit (Q)  ketinggian (H) 
dan debit (Q) efisiensi volumetris (η�s}) impeller sudut 

β# = 90°	∅ = 0° 
 
 

 
Gambar 6. Perbandingan antara debit (Q)  ketinggian (H) 
dan debit (Q) efisiensi volumetris (η�s}) impeller sudut 

β# = 25°	∅ = 90° 
 

 
Gambar 7. Perbandingan antara debit (Q)  ketinggian (H) 
dan debit (Q) efisiensi volumetris (η�s}) impeller sudut 

β# = 25°	∅ = 90° 
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Berdasarkan ketiga variasi sudut keluar dan sudut 
wrap  impeller tersebut nilai debit dan efisiensi 
volumetris tersbesar terdapat pada impeller 
dengan β# = 90°	∅ = 0°	 dengan debit (Q) 23,57 
L/m dan efisiensi volumetris (η�s})   46,34 % 
pada ketinggian 0 m fluida air kosentrasi 0 %. 
Sementra nilai debit terkecil terdapat pada 
impeller dengan β# = 40°	∅ = 90° dengan debit 
2,71 L/m dan efisiensi volumetris 5,54 % di 
ketinggian  1,25 m kosentrasi 15 %.  Setelah 
melakukan investigasi mengubah nilai sudut 
keluar dan sudut wrap pada interval yang 
dilakukan oleh penelitian serupa  ditemukan 
bahwa perubahan sudut keluar dan sudut wrap 
ttidak memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan efisiensi volumetris. Oleh karena itu 
perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk 
mengetahui kemungkinan penyebab hal tersebut. 
Selain itu perlu juga dilakukan investigasi sudut 
keluar dan sudut wrap yang lebih beragam untuk 
memperoleh hasil yang optimal tanpa 
memperhatikan pengaruh dari material impeller 
yang digunakan. Pada penelitian ini material 
impeller modifikasi terbuat dari bahan ABS 
plastik sedangkan material impeller manufaktur 
terbuat dari  nilon plastik.  
 
4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa peningkatan kosentrasi 
lumpur  memberi pengaruh terhadap peningkatan 
kebutuhan daya pompa. Dimana daya pompa 
terbesar pada impeller β# = 25°	∅ = 90° 31,93 
watt dan daya pompa terendah pada impeller 
β# = 40°	∅ = 90° 28,74 watt. Sudut keluar (β#) 
dan sudut wrap (∅) impeller memberikan 
pengaruh terhadap efisiensi volumetris. 
Diperoleh efisiensi volumetris terbesar 46,34 % 
pada impeller β# = 90°	∅ = 0°  dan efisiensi 
volumetris terkecil  5,54 % pada impeller β# =
40°	∅ = 90.	 

Untuk menjaga nilai efisiensi volumetris 
pompa tetap maksimal, maka kosentrasi lumpur 
harus tetap dijaga seminimal mungkin agar tetap 
pada kondisi aliran yang homogeneous dan 

mendekati kondisi kemurnian. Perlu dilakukan 
penelitian lanjutan  dengan sudut keluar (β#) dan 
sudut wrap (∅)	lebih beragam impeller protype 
pompa lumpur.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan peralatan pembangkit listrik tenaga gelombang laut untuk kapal 
nelayan di Kepulauan Selayar dan untuk mengetahui seberapa besar daya yang dihasilkan oleh peralatan pembangkit 
listrik tenaga gelombang laut tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan dengan panjang lengan 
2 meter dengan tinggi gelombang 0,1 - 0,6 meter yang disesuaikan dengan gerakan naik turun lengan menghasilkan daya 
minimum 0,48 watt dan daya maksimum 45,81 watt. Sedangkan panjang lengan 4 meter dengan tinggi gelombang 0,1 - 1 
meter menghasilkan daya minimum 0,57 watt dan daya maksimum 217,28 watt. 
 

Abstract 
 
This study aims to determine the design of ocean wave power generator equipment for fishing boats in the Selayar 
Islands and to find out how much power the ocean wave power generating equipment generates. The results showed that 
the power produced with an arm length of 2 meters with a wave height of 0.1 - 0.6 meters adjusted to the up and down 
movement of the arm produced a minimum power of 0.48 watts and a maximum power of 45.81 watts. While the arm 
length of 4 meters with a wave height of 0.1 - 1 meter produces a minimum power of 0.57 watts and a maximum power 
of 217.28 watts. 
 
Kata kunci:Alternator listrik; perahu nelayan, gelombang laut 

 
 
1. Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 
luas 1.904.556 km2 yang terdiri dari; 17.508 
pulau, 5,8 juta km2 lautan dan panjang pantai 
81.290 juta km2, potensi energi laut terutama 
gelombang laut sangat potensial untuk 
diberdayakan sebagai energi primer alternatif 
yang baru dan terbarukan terutama untuk 
pembangkit listrik. Dengan garis pantai yang 
panjang, potensi energi gelombang sangat 
signifikan dan jika digunakan dengan benar [1], 
dapat menjadi sumber energi yang sangat besar. 
Potensi praktis energi gelombang Indonesia 
diperkirakan sekitar 17.989 MW [2]. 

Secara astronomis Kepulauan Selayar 
terletak di antara 5° 42'- 7° 35' Lintang Selatan 
dan 120° 15'- 122° 30' Bujur Timur. 
Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan 
Selayar memiliki batas: Utara - Kabupaten 
Bulukumba, Timur - Laut Flores, Barat - Laut 

Flores dan Selat Makassar, Provinsi Nusa 
Tenggara Tenggara. Kepulauan Selayar 
memiliki luas wilayah 10.503,69 km2 dengan 
luas daratan 1.357,03 km2 dan luas laut 
9.146,66 km2 [3]. 

Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar 
menggunakan jaring pengangkat yang 
digerakkan oleh rata-rata 3-4 mesin: 3 mesin 
utama mendorong perahu dan 1 mesin untuk 
menyalakan lampu yang menarik ikan. Mesin 
kedua ini biasanya bertenaga diesel. Konsumsi 
solar yang konsisten dapat menyebabkan krisis 
energi. Krisis energi terjadi sebagai akibat dari 
kelangkaan minyak mentah yang semakin 
meningkat dan permintaan energi yang 
meningkat. Terobosan sumber energi alternatif 
dan terbarukan semakin dibutuhkan [4]. 
Sumber energi alternatif yang mungkin bisa 
menjadi solusi untuk krisis yang membayangi 
ini adalah gelombang laut yang telah lama 
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dikenal sebagai sumber energi yang sangat 
besar [5, 6]. 

Beberapa sistem pembangkit listrik tenaga 
gelombang laut telah dikembangkan oleh 
berbagai peneliti di dunia, antara lain 
pembangkit listrik tenaga gelombang laut 
sistem osilasi, pembangkit listrik tenaga 
gelombang air dengan sistem buoy, pembangkit 
listrik gelombang laut dengan sistem engkol, 
dll. 

Dari beberapa penelitian yang telah 
dipublikasikan yang membahas topik 
pembangkit listrik dengan menggunakan energi 
gelombang laut di berbagai wilayah di seluruh 
dunia, menginspirasi penulis untuk merancang 
pembangkit listrik osilasi pembangkit listrik 
tenaga gelombang yang dapat dipasang pada 
perahu nelayan di desa nelayan kabupaten 
kepulauan selayar. 

2. Tinjauan Literatur 
2.1. Gelombang laut 

Gelombang laut adalah gerakan naik 
turunnya air dengan arah tegak lurus ke 
permukaan air laut yang membentuk kurva atau 
grafik sinusoidal. Angin yang menggerakkan 
kekuatannya ke permukaan air menimbulkan 
riak-riak, aliran-aliran / perbukitan dan berubah 
menjadi gelombang atau gelombang laut [7]. 
Gelombang laut memiliki energi potensial dan 
kinetik yang dapat dihitung dengan persamaan 
dari Kim Neilsen. Dengan menggunakan 
persamaan ini kita bisa mendapatkan sejumlah 
energi yang terdapat pada gelombang pasang 
tinggi [8]. 
 

Persamaan energi potensial gelombang laut 
adalah:  

21
4wE g aρ λ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
(1) 

Daya yang dapat dihasilkan dari energi 
gelombang laut di perairan pesisir di Indonesia 
dapat diperoleh dengan menggunakan 
persamaan sebagai berikut: 

𝑃 = 	
1
16𝜋

𝜌𝑤𝑔*𝐴*𝑇 (2) 

dimana 
Pw = Daya Gelombang Laut 
w = lebar pelampung 
ρ = Kepadatan Air Laut 
a = Amplitudo Gelombang Laut H/2 

g = Percepatan Gravitasi 
λ = Panjang gelombang 
T = Periode Gelombang 

Gelombang laut adalah perambatan air laut 
yang berfluktuasi naik turun karena dihasilkan 
terutama oleh angin di daerah pembangkitan 
laut dalam. Secara umum bentuk gelombang 
laut di alam sangat kompleks dan sulit untuk 
digambarkan secara sistematis karena tidak 
linier, tiga dimensi, serta memiliki tinggi dan 
periode gelombang yang berbeda. Gelombang 
laut dihasilkan oleh angin (gelombang angin), 
kekuatan matahari dan bulan (pasang surut), 
letusan gunung berapi atau gempa bumi di laut 
(tsunami) [9]. 

Bentuk dan rambatan gelombang yang 
bervariasi dan tidak beraturan sangat 
mempengaruhi karakteristik gelombang yang 
terjadi di perairan tersebut. Selain perubahan 
ketinggian, panjang dan kecepatan gelombang 
juga terjadi fenomena lain seperti 
pendangkalan, refraksi, difraksi dan refleksi 
sebelum gelombang pecah. Pengendapan 
gelombang merupakan proses penurunan tinggi 
gelombang akibat perubahan kedalaman 
dimana kecepatan gelombang menurun dan 
akibatnya terjadi juga pembiasan karena arah 
gerakan puncak gelombang mengikuti bentuk 
kontur kedalaman laut. Pembiasan ditekankan 
pada perubahan tinggi gelombang akibat 
pembengkokan arah puncak gelombang. 
Sedangkan difraksi adalah proses bergerak 
menuju kawasan lindung sehingga 
menimbulkan gelombang [10]. 

Periode kedatangan gelombang dapat 
dihitung menggunakan persamaan yang 
disarankan oleh Nielsen [11] di Utami [12] 
sebagai berikut: 

3.55T H= ×  (3) 

dimana   
T  = periode gelombang 
H.  = tinggi gelombang (m) 

Dengan mengetahui perkiraan periode 
datangnya gelombang, maka kita dapat 
menghitung panjang gelombang dan kecepatan 
gelombang dengan persamaan menurut Ross 
[13] di Utami [12] sebagai berikut: 

25.12 Tλ = ×  (4) 

dimana:   
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𝜆  = panjang gelombang (m) 
T  = periode gelombang 
 
 

2.2. Alternator 
Penerapan konsep induksi elektromagnetik 

digunakan pada dinamo atau generator. Alat ini 
mengubah energi mekanik atau kinetik menjadi 
energi listrik. Prinsip kerja dinamo atau 
generator ada dua macam, diantaranya: 
• Kumparan berputar dalam medan magnet.  
• Magnet berputar di antara beberapa 

kumparan.  
Ketika kumparan diputar antar kutub magnet 

sehingga memotong garis medan magnet maka 
kumparan akan menerima fluks magnet dengan 
besaran yang bervariasi. Perubahan fluks 
magnet dapat menyebabkan ggl induksi. Energi 
kinetik pada dinamo atau generator dapat 
diperoleh dari putaran roda, angin, dan air 
terjun. Secara umum berdasarkan arus yang 
dibangkitkan, dinamo atau generator dibedakan 
menjadi dua jenis, yaitu AC (arus bolak-balik) 
dan DC (arus searah). Dalam dinamo, terdapat 
bagian yang berputar yang disebut rotor, 
sedangkan bagian yang diam disebut stator 
[14]. 

3. Metodologi Penelitian 

3.1. Waktu dan tempat penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 

sampai dengan Desember 2019 di perairan 
Kepulauan Selayar bagian barat, Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Tentang Analisis 
Pembangkit Listrik Tenaga Ombak Kapal 
Penangkap Ikan di Kepulauan Selayar. Alat 
perancangan yang digunakan dalam penelitian 
adalah sebagai berikut: 

Gambar 1 menunjukkan desain pembangkit 
listrik energi gelombang berosilasi pada kapal 
penangkap ikan. Desainnya terdiri dari bagian-
bagian seperti: 

a. Alternator  
b. Freewheel 
c. Rantai 
d. V-belt 
e. Pully 
f. mekanisme pelampung  
g. Bantalan  
h. Pegas 

 
Gambar 2 dan 3 adalah tampak samping dan 

tampak atas peralatan, secara masing-masing, 
Gambar 4 menunjukkan bagaimana peralatan 
tersebut ditempatkan di atas kapal. 

 

Gambar 1. Pembangkit Listrik Tenaga 
Gelombang Laut 

 

 
Gambar 2. Alat tampak samping 

 
Gambar 3. Alat tampak atas  
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Gambar 4. Posisi alat di atas kapal 

Perhitungan teknis diperlukan untuk 
mendapatkan nilai daya gelombang laut yang 
menjadi perbandingan untuk mendapatkan nilai 
efisiensi dari pembangkit listrik gelombang 
laut. Jumlah daya yang dihasilkan masing-
masing dihitung sebagai: 

3.55T H= ×  (5) 
25.12 Tλ = ×  (6) 

𝑃. = 	
1
16𝜋

𝜌𝑤𝑔*𝐴*𝑇 
(7) 

100%
w

P
P
αη = ×  (8) 

3.2. Metode pengujian 

• Alternator dihubungkan ke aki sesuai urutan 
yang diatur agar alternator dapat mengisi 
daya. 

• Pasang lampu indikator pengisian daya pada 
baterai 

• Gerakkan lengan pada pembangkit listrik 
tenaga gelombang laut sesuai dengan 
frekuensi gelombang laut. 

• Ukur putaran pully alternator menggunakan 
tachometer dan daya yang keluar dari 
alternator dengan multimeter digital. 

• Catat putaran dan tegangan yang dihasilkan 
setelah menggerakkan lengan pembangkit 
listrik gelombang laut. 

3.3. Analisis data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis data 
kuantitatif dengan statistik deskriptif 
menggunakan persamaan. Data yang diperoleh 
ditabulasi dalam bentuk tabel dan 
diinterpretasikan dalam bentuk grafik yang 
selanjutnya akan menjadi acuan dalam 
pembuatan deskripsi. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Data gelombang laut yang digunakan adalah 
gelombang laut di perairan pulau barat pulau 
Selayar. Datanya dapat dilihat pada Tabel 1. 
Gambar 5 adalah alat yang digunakan untuk 
pengujian dalam pengumpulan data penelitian. 

4.1. Contoh penghitungan 

Diambil dari data tinggi gelombang laut 
rata-rata maksimum yang signifikan. 
a. Massa jenis air laut = 1030 kg / m3 

b. Tinggi gelombang rata-rata maksimum = 1 
meter 

c. Percepatan gravitasi = 9,8 kg.m / s 
d. Periode gelombang = 3.55T H= × dimana 

H adalah tinggi gelombang. 
e. Periode ketinggian gelombang maksimum; 

• 3.55 1T = ×  
• 3.55 T s=  

Tabel 1. Tinggi gelombang laut di perairan pulau 
barat Kepulauan Selayar 

2018 Tinggi Gelombang 
Laut Rata-rata (m) 

Tinggi Gelombang 
Maksimum (m) Bulan 

Januari 0,75-1,0 1.0 - 2.0 
Februari 0,75-1,0 1.0 - 2.0 
Maret 0,5-0,075 1.0 - 1.25 
April 0,1-0,5 0,5 - 0,75 
Juni 0,5-0,75 0.75 - 1.0 
Juli 0,5-0,75 0.75 - 1.0 
Agustus 0,5-0,75 1.0 - 1.25 
September 0,5-0,75 1.0 - 1.25 
Oktober 0,5-0,75 1.0 - 1.25 
November 0,1-0,5 0.75 - 1.0 
Desember 0,1-0,5 0.75 - 1.0 

 

 
Gambar 5. Peralatan pembangkit listrik tenaga 

gelombang laut 
 

f. Panjang gelombang = 25.12 Tλ = ×  
kemudian 

g. Panjang gelombang untuk ketinggian 
gelombang maksimum 
• 25.12 3.55λ = ×  
• 64.5 meterλ =  

h. Amplitudo gelombang laut = 
2
H  = = 0,5 

meter 1
2

 

Penyelesaian: 
Persamaan energi potensial gelombang laut 

adalah: 
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𝑃. = 	
1
16𝜋

𝜌𝑤𝑔*𝐴*𝑇 (9) 

Tenaga yang dapat dihasilkan dari energi 
gelombang laut di perairan pesisir di Indonesia 
dapat diperoleh dengan menggunakan 
persamaan: 

𝑃. = 	
1
16𝜋

𝜌𝑤𝑔*𝐴*𝑇 (10) 

Kemudian, 
 

𝑃 = 	
1
16𝜋

	1030
kg
𝑚4 	 . 0,44	𝑚	. 9,81

𝑚
𝑠*
	 . 0,5*	. 3,55	𝑠 

 
𝑃. = 770,45388		𝑤𝑎𝑡𝑡 
 

Daya yang dihasilkan dari alat untuk tinggi 
gelombang 1 meter dengan panjang lengan 4 
meter adalah 217,2846 watt, sehingga 
efisiensinya 

 

100%
w

P
P
αη = ×  (11) 

 
Kemudian efisiensi 

𝜂 = 	
217,2846
770,45388 	𝑥	100% 

𝜂 = 	28,2021	% 

4.2. Variasi panjang lengan 2 Meter 

Gambar 6 menunjukkan jumlah putaran (n) 
yang dapat dihasilkan alat, dengan tinggi 
gelombang (S1) dan variasi panjang lengan 2 
meter. Pada ketinggian gelombang 0,1 - 0,6 m 
dapat menghasilkan kecepatan 101,5 rpm, 
195,5 rpm, 487,6 rpm, 540 rpm, 675 rpm, dan 
758,5 rpm. Massa pelampung yang digunakan 
pada panjang lengan 2 meter adalah 5 kg. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi gelombang maka semakin 
banyak putaran yang dapat dihasilkan oleh alat 
tersebut. Selain itu, bisa juga dipengaruhi oleh 
panjang lengan. 

Gambar 7 menunjukkan besarnya daya yang 
dihasilkan (P), dengan variasi tinggi gelombang 
dan panjang lengan 2 meter. Pada ketinggian 
gelombang minimal 0,1 - 0,6 m masing-masing 
menghasilkan gelombang 0,48 W, 1,91 W, 5,36 
W, 13,58 W, 27,23 W, dan 45,81 W. dapat 
mempengaruhi jumlah daya. Selain itu 
banyaknya putaran pada pully alternator juga 
sangat mempengaruhi besarnya tenaga yang 

dapat dihasilkan. Dari grafik berikut kita dapat 
melihat peningkatan daya yang dihasilkan 
berdasarkan rpm. 

 

 
Gambar 6. Tinggi gelombang (m) dan putaran puli 

alternator (rpm) panjang lengan 2 meter 

 

 
Gambar 7. Putaran dan daya yang dihasilkan (P) 

 
4.3. Variasi panjang lengan 4 Meter 

Gambar 8 menunjukkan jumlah putaran (n) 
yang dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik 
tenaga gelombang laut, dengan tinggi 
gelombang dan variasi panjang lengan 4 meter. 
Pada ketinggian gelombang 0,1-1 m dapat 
menghasilkan 219,4 rpm, 329,4 rpm, 356,2 
rpm, 375,3 rpm, 447 rpm, 608,2 rpm, 610 rpm, 
723,2 rpm, 1005 rpm, dan 1194,2 rpm. Dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi gelombang, 
semakin banyak rotasi yang dihasilkan 
instrumen. Rpm yang dihasilkan berbeda 
dengan panjang lengan 2 meter saat diuji. 
Massa pelampung yang digunakan pada 
panjang lengan 4 meter adalah 3 kg. Hal ini 
menunjukkan bahwa panjang lengan juga 
mempengaruhi massa pelampung. 
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Gambar 8. Tinggi gelombang (m) dan Putaran pully 

alternator panjang lengan 4 meter 

 
Gambar 9. Putaran dan daya yang dihasilkan (P) 

Gambar 9 menunjukkan bahwa daya yang 
dibangkitkan (P) dengan variasi tinggi 
gelombang dan panjang lengan adalah 4 meter. 
Pada ketinggian gelombang minimum 0,1 - 1 m 
menghasilkan 0,57 W, 3,50 W, 10,75 W, 13,22 
W, 20,27 W, 30,68 W, 108,89 W, 131,47 W, 
182,85 W dan 217,28 W. Tinggi gelombang 
dapat mempengaruhi besarnya kekuasaan. 
Selain itu, panjang lengan juga mempengaruhi 
daya yang dihasilkan oleh alat tersebut. 
Banyaknya putaran pada pully alternator juga 
sangat mempengaruhi besarnya tenaga yang 
bisa dihasilkan. Dari grafik berikut kita dapat 
melihat peningkatan daya. 

5. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya 
yang dihasilkan dengan panjang lengan 2 meter 
dengan tinggi gelombang 0,1 - 0,6 meter yang 
disesuaikan dengan gerakan naik turun lengan 
menghasilkan daya minimum 0,48 watt dan 
daya maksimum 45,81 watt. Sedangkan 
panjang lengan 4 meter dengan tinggi 
gelombang 0,1 - 1 meter menghasilkan daya 

minimum 0,57 watt dan daya maksimum 
217,28 watt. 
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Abstrak  
Perkembangan industri automotif yang pesat menjadikan permintaan dan pemakaian yang besar pada produk ban 
kendaraan. Dampak negatif yang dihasilkan adalah melimpahnya limbah ban bekas. Diperkirakan sekitar 1 juta limbah 
ban dihasilkan setiap tahunnya. Material ban yang tersusun dari material polimer adalah jenis material yang tidak mudah 
didekomposisi, dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk proses degradasi di alam. Material ban tersusun dari 47% 
karet, 22% carbon black, 17% metal, dan sisanya adalah bahan-bahan aditif seperti ZnO, sulfur, clay dan komponen 
lainnya. Sekitar 74-76% dari material ban adalah material berbasis karbon. Komponen-komponen ini memiliki potensi 
untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Beberapa jenis proses termal telah diteliti untuk mengolah limbah ban menjadi syngas 
maupun karbon aktif. Review ini akan memaparkan beberapa proses termal yaitu proses gasifikasi, pirolisis dan proses 
plasma dan jenis material apa saja yang dapat dihasilkan dengan memanfaatkan limbah ban. 
 

Abstract  
A Review of Automototive Waste Thermal Processing.  The rapid development of the automotive industry has made a 
large demand and use of vehicle tires. The resulting negative impact is the abundance of tire waste. It is estimated that 
about 1 million waste tires are generated annually. Tire material which is composed of polymer material is a type of 
material that is not easily decomposed, it takes more than 100 years for the degradation process in nature. The tire material 
is composed of 47% rubber, 22% carbon black, 17% metal, and the rest are additives such as ZnO, sulfur, clay and other 
components. About 74-76% of tire materials are carbon-based materials. These components have the potential to be 
further exploited. Several types of thermal processes have been investigated to process the tire waste into syngas and 
activated carbon. This review will describe several thermal processes, namely the gasification process, pyrolysis and 
plasma processes and what types of materials can be produced by utilizing waste tires. 
   
Kata Kunci: Limbah ban, gasifikasi, pirolisis, plasma 
.  
 
1. Pendahuluan  

Perkembangan dunia otomotif yang sangat 
pesat dewasa ini telah menjadikan permintaan 
dan pemakaian yang besar pada berbagai produk 
pendukung kendaraan. Salah satu jenis produk 
otomotif yang meningkat permintaannya adalah 
ban roda kendaraan baik roda dua maupun roda 
empat. Namun hal yang tidak bisa dihindari 
adalah dampak negatif yang dihasilkan dari 
melimpahnya limbah ban bekas yang sudah tidak 
terpakai. Menurut data diperkirakan sekitar 1 
milyar limbah ban bekas dihasilkan setiap 
tahunnya di seluruh dunia.  

Material ban kendaraan yang tersusun dari 
material polimer adalah jenis material yang tidak 
mudah didekomposisi dan terurai, dibutuhkan 
masa yang panjang (± 100 tahun) untuk proses 
degradasi pada lingkungan alam. Selain itu, lebih 
dari 50% limbah ban hanya dibuang tanpa 
melalui proses apapun, bahkan sebagian juga ada 
yang melakukan proses pembakaran sehingga 
menimbulkan polusi udara. Penumpukan dari 

limbah ban bekas membutuhkan lahan yang luas, 
dan hal ini pun dapat menimbulkan masalah lain 
terhadap lingkungan.  

Meskipun vulkanisir ban bekas sering 
dilakukan sebagai alternatif penggunaan 
Kembali dari limbah ban namun opsi ini tidak 
sebanding secara ekonomis dibandingkan 
dengan pembuatan ban baru serta penggunaan 
ban vulkanisir memiliki masalah dari segi 
keselamatan dan kinerja jika digunakan pada 
kecepatan tinggi. Beberapa pemaanfaatan limbah 
ban bekas juga diaplikasikan pada pembuatan 
beton[1,2], aspal[3,4] atau material paving[5,6]. 

Komponen utama dari ban adalah rubber 
dimana rubber ini memiliki komposisi yang 
kompleks karena beberapa jenis materialnya 
disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. 
Komponen yang umum adalah natural rubber 
(NR), styrene-butadiene rubber (SBR) dan 
butadiene rubber (BR). Komponen lainnya yang 
komposisinya disesuaikan berdasarkan 
kebutuhannya yaitu carbon black, minyak 
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Moisture Volatile Matter Fixed Carbon Ash C H O N S
1.1 62.2 32.2 4.3 84.4 6.7 6.9 0.4 1.6 [2]
0.2 71.5 28.5 8.3 82.6 7.4 8.2 0.4 1.5 [3]
0.8 68.7 27.2 3.3 85.6 7.9 4.7 0.5 1.3 [4]
1.4 66.1 27.5 5 83.2 7.7 6.2 1.5 1.4 [5]
0.4 59.9 21 18.4 86.3 7.1 4.5 0.5 1.7 [6]

Analisis Proksimasi (%wt) Analisis Ultimasi (%wt)
Ref

dispersan, sulfur, akselerator, zinc oxide serta 
silika. Pada umumnya ban pada kendaraan mobil 
atau truk memiliki komposisi sebagai berikut : 
natural rubber 14-30%, synthetic rubber 14-
27%, carbon black 20-28%, baja 13-25%, filler, 
akselerator, antiozonant dan material tambahan 
lainnya 10-17% [7]. 

Hasil analisa proksimasi dan ultimasi dari 
limbah ban yang dilaporkan dalam beberapa 
literatur ditunjukkan dalam tabel 1.  

 
Tabel 1. Analisis proksimasi dan ultimasi limbah ban 
 

 
 
 
 
 
Kandungan energi tinggi yang terdapat pada 

limbah ban juga dimanfaatkan dari segi energi 
seperti pembakaran langsung pada kiln industri 
semen dan kertas [8,9]. Namun, pembakaran ini 
dapat menghasilkam emisi gas yang berbahaya 
bagi lingkungan[10].  

Menyikapi hal ini, proses termokimia 
dianggap berperan pernting dalam pengolahan 
limbah ban karena dapat mengurangi efek 
terhadap lingkungan. 

Berbagai penelitian dilakukan untuk 
memanfaatkan limbah otomotif ini menjadi suatu 
jenis material melalui berbagai proses mekanik, 
kimia dan termal. Dalam review ini akan dibahas 
mengenai jenis-jenis proses termal dan material 
apa saja yang dapat dihasilkan dengan 
memanfaatkan limbah otomotif berupa ban 
bekas. 

 
 

2. Proses Gasifikasi 
Gasifikasi adalah proses dimana udara, 

oksigen dan atau uap bereaksi dengan suatu 
material dalam proses endotermik untuk 
menghasilkan gas produk yang umumnya terdiri 
dari syngas (CO dan H2) serta by-produk lainnya 
berupa CO2, hidrokarbon dan arang. 

Ada dua proses utama dalam proses 
gasifikasi dari limbah ban yaitu reaksi 
dekomposisi primer dan reaksi dekomposisi 
sekunder. Dalam reaksi dekomposisi primer 
termasuk didalamnya adalah dekomposisi 
limbah ban menjadi hidrokarbon ringan dan berat 

serta arang. Proses dekomposisi sekunder 
melibatkan pemecahan hidrokarbon berat, 
reformasi hidrokarbon ringan dan berat 
kemudian dilanjutkan dengan gasifikasi material 
arang untuk meningkatkan produksi gas.[11] 

Berbagai jenis proses gasifikasi limbah ban 
dilakukan dengan menggunakan bermacam-
macam model reaktor dan gasifying agent baik 
dalam skala laboratorium maupun dalam skala 
pilot-project. Gas hidrogen dengan tingkat 
kemurnian tinggi dapat dihasilkan dari limbah 
ban yang diproses melalui gasifikasi dalam 
reaktor fixed bed dengan menggunakan gasifying 
agent berupa udara yang dikombinasikan dengan 
katalis Ni-Mg-Al.[12] 

Proses lainnya yang dilakukan dalam reaktor 
rotary kiln skala laboratorium, proses gasifikasi 
dilakukan pada limbah ban dengan menggunakan 
uap sebagai gasifying agent dan katalis natural 
berupa nikel dan dolomite. Katalis nikel dapat 
menghasilan kandungan hydrogen tertinggi 
sebesar 78% sedangkan katalis dolomite 
menghasilkan hidrogen sebesar 64%.[13] 

Pada reaktor rotary kiln, investigasi terhadap 
pengaruh temperature terhadap produksi dan 
komposisi gas yang dihasilkan telah dilakukan 
untuk gasifikasi limbah ban dengan 
menggunakan uap sebagai gasifying agent tanpa 
menggunakan katalis. Hasilnya menunjukkan 
bahwa pada temperature tinggi dapat 
menghasilkan produksi syngas mencapai 86 wt% 
dan produksi arang yang rendah akibat 
peningkatan reaksi fase padat-gas dengan 
temperature. Temperatur operasi yang tinggi 
juga dapat menghasilkan konsentrasi hydrogen di 
atas 65%. [14] 

Studi secara numerik untuk proses gasifikasi 
limbah ban dengan menggunakan fixed bed down 
draft gasifier dilakukan dengan CFD model 
untuk mengetahui gejala konversi ban dan efek 
dari produksi syngas dengan variasi waktu 
tunggu dalam gasifier. Perubahan kecepatan 
udara masuk secara langsung memengaruhi 
waktu tunggu dalam reaktan dan produk dalam 
gasifier. [15] 

Pemanfaatan plasma untuk gasifikasi dengan 
menggunakan limbah ban juga telah dilakukan 
dengan menggunakan plasma gasifier skala 
laboratorium. Plasma menghasilkan temperature 
proses yang sangat tinggi sehingga produksi gas 
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hydrogen meningkat dari 58% hingga 99%. Hasil 
ini merupakan nilai tertinggi yang pernah 
dilaporkan terkait dengan proser gasifikasi pada 
limbah ban. [16] 
 
3. Proses Pirolisis 

Pirolisis secara umum adalah proses 
pemanasan tanpa adanya atau sangat sedikit 
oksigen sehingg terjadi penguraian dari bahan-
bahan organik di dalam suatu material. Produk 
hasil pirolisis dapat berupa gas, bio-oil, liquid 
maupun solid.  

Proses pirolisis pada limbah ban melibatkan 
sejumlah proses kimia yang kompleks, 
diantaranya yaitu proses degradasi polimer 
sebagai proses utama, kemudian proses sekunder 
pada bagian dalam dari partikel ban dan dalam 
fase gas.  Perilaku dari proses pirolisis pada 
limbah ban memiliki perbedaan dari proses 
pirolisis pada material polimer lainnya, terutama 
disebabkan oleh sifat fisiknya seperti komposisi 
dan analisis proksimasinya. Limbah ban 
dikarakterisasi berdasarkan kandungan karbon 
tetap yang tinggi yang berasal dari jumlah carbon 
black yang ditambahkan dalam proses 
vulkanisasi ban. Hal ini menyebabkan limbah 
ban dapat menghasilkan arang dalam jumlah 
yang besar dalam proses pirolisis. Literatur 
melaporkan karakteristik arang ataupun karbon 
aktif yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 
proses yang terjadi baik itu temperatur, laju 
pemanasan maupun desain reaktor serta 
pengaruh dari waktu tunggu dalam reaktor. 

Teknologi pirolisis sendiri dapat 
dikategorikan menjadi pirolisis cepat dan 
pirolisis lambat. Pirolisis cepat dikatgorikan 
berdasarkan laju pemanasannya yang tinggi yaitu 
103 oC/detik serta waktu tunggu dalam reaktor 
diatas 3 detik. [17]. Kondisi ini dapat 
meminimalisir reaksi sampingan sehingga dapat 
menghasilkan minyak pirolisis yang tinggi 
[18,19]. Teknologi pirolisis cepat yang umum 
digunakan adalah proses bubling [20,21], 
circulating fluidized bed [22], spouted bed 
[23,24], dan rotating cone serta ablative reactor 
[25,26]. 

Potensi produk yang dihasilkan dari pirolisis 
limbah ban adalah berupa gas, minyak pirolisis 
dan juga char, dimana produk yang dihasilkan 
sangat bergantung pada kondisi pirolisis yang 

digunakan. Produk utama yang dihasilkan adalah 
berupa minyak pirolisis yang memiliki 
komposisi yang kompleks termasuk hidrokarbon 
dari beragai jenis seperti aromatic, paraffin, 
olefin dan naphtene yang dapat digunakan 
sebagai bahan bakar.  Selain itu gas hasil pirolisis 
limbah ban juga dapat digunakan sebagai bahan 
bakar, meskipun memerlukan penambahan 
katalis. Produk sampingan lainnya adalah arang 
(char) yaitu produk padatan yang dapat 
dimanfaatkan sebagai karbon aktif atau diolah 
kembali menjadi karbon hitam. 

4. Proses Plasma 

Plasma dikenal sebagai wujud zat keempat 
yang terbentuk dari ionisasi dari material gas [27. 
Aplikasi plasma dalam reaksi gasifikasi memiliki 
mekanisme reaksi yang sama dengan gasifikasi 
konvensional[28], namun sebagai tambahannya 
adalah, proses plasma dapat memproduksi aliran 
gas dengan kandungan hydrogen yang lebih 
tinggi dari berbagai jenis hidrokarbon dengan 
efesiensi konversi mendekati 100%. Hal ini 
disebabkan oleh karakteristik plasma yang dapat 
memacu terjadinya reaksi kimia sekalipun tanpa 
menggunakan katalis. Spesies-spesies aktif yang 
terdapat dalam plasma seperti ion, radikal 
electron memiliki temperature hingga ribuan 
derajat lebih tinggi dari temperature sekitarnya, 
hal inilah yang memacu laju reaksi kimia yang 
umumnya disebabkan karena penggunaan katalis 
[29].	

Plasma dapat membangkitkan “temperature” 
yang sangat tinggi atau sangat rendah 
berdasarkan cara pembangkitan dan daya 
kerjanya. Range temperature yang sangat luas ini 
memungkinkan plasma untuk dapat 
diaplikasikan pada berbagai aspek misalnya 
pengolahan limbah, proses coating, gas treatment 
dan sintesis kimiawi. 

Ada dua jenis plasma yang umum digunakan 
dalam proses industri yaitu thermal atau 
equilibrium plasma serta non-equilibrium 
plasma, dimana karakterisasi ini didasarkan pada 
high energy density serta temperature dari 
partikel-partikelnya (atom, molekul dan ion). 
Jenis dari thermal plasma yang telah 
diaplikasikan untuk pengolahan limbah antara 
lain adalah Dirrect Current (DC) plasma, 
alternating current (AC), microwave dan radio 
frequeny (RF) plasma[30-32]. 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020               ISBN : 978-979-18011-4-0  
 

  51 

Reaktor dari plasma termal memiliki beberapa 
kelebihan untuk aplikasi pada pengolahan limbah 
diantaranya, temperature dan energi densitas 
yang tinggi memungkinkan terjadinya reaksi 
dalam waktu yang cepat. Plasma dapat 
digunakan pada berbagai jenis limbah baik padat, 
cair maupun gas. Plasma juga tidak memerlukan 
oksidan untuk memproduksi sumber panas, 
karena tidak ada penggunaan bahan bakar, 
volume laju aliran gas yang dihasilkan lebih kecil 
dari proses pembakaran konvensional sehingga 
mudah dan ekonomis untuk diatur. 

Aplikasi plasma dalam pengolahan limbah 
pembuatan baja dapat menghasilkan metal dan 
material oksida dengan menggunakan tungku DC 
plasma. Chromium dan Nickel dapat dihasilkan 
Kembali dari limbah ini hingga mencapai 
90%[33].  Sedangkan metode RF plasma dapat 
menghasilkan serbuk halus yang berpotensi 
menjadi serbuk keramik seperti spinel 
ferrites[34,35]. 

Proses electroplating yang diterapkan pada 
berbagai komponen industry untuk mencegah 
keausan dan korosi banyak menghasilkan limbah 
cair yang mengandung zinc, chromium dan 
nickel. Pemanfaatan plasma DC non-transferred 
arc dapat mengektraksi chromium, zinc dan 
nickel dalam bentuk ferrite/chromite[36-37]. 

Microwave plasma yang menggunakan jenis 
plasma torch diklaim efektif untuk perlakuan 
pada jenis material biomassa karena 
temperaturnya meningkat akibat sejumlah besar 
oksidasi dari radikal-radikal dan juga akibat 
oksidasi parsial [38]. Selain itu, atom oksigen 
yang terdisipasi dari uap plasma sangat reaktif 
dalam proses reforming dan gasifikasi bahan 
bakar hidrokarbon. Penambahan uap tidak hanya 
memacu produksi CO, H2, CO2 dan CH4, tetapi 
juga menambah laju perlakuan dalam hal ini 
untuk mengonversi suatu material[39].  
Selain itu juga dilaporkan bahwa microwave 
plasma sangat efektif untuk mengonversi limbah 
plastik atau polyethylene menjadi syngas.  

Aplikasi plasma pada limbah medis 
menunjukkan penurunan kadar kandungan zat 
berbahaya TSS hingga 99%, penurunan kadar 
silver (Ag) hingga 72%, serta BOD dan COD 
mengalami penurunan diatas 50%. Selain itu 
produksi nanopartikel silver juga dilaporkan 

dapat dihasilkan dari pengolahan limbah medis 
ini. [40] 

Dalam berbagai literatur mengenai teknologi 
plasma termal yang diaplikasikan pada berbagai 
jenis limbah terlihat bahwa pengembangan terus 
berlangsung. Analisis yang ditunjukkan dalam 
berbagai penelitian yang telah dipublikasikan 
mengindikasikan bahwa plasma termal adalah 
alternatif yang menjanjikan disbanding metode 
termal konvensional lainnya dalam pengolahan 
limbah. 

Pengolahan limbah otomotif dengan 
menggunakan metode plasma belum ditemukan 
dalam studi literatur sehingga hal ini memiliki 
potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. 
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Abstrak 

Pompa peripheral telah banyak digunakan sebagai pompa umpan boiler pada boiler kecil, sebagai pompa penambah 
tekanan dan untuk semua aplikasi di mana laju aliran rendah harus dipompakan pada tekanan tinggi. Namun, dalam 
penggunaannya sering sekali didapati penurunan performa, salah satu indikasi terjadinya penurunan performa pompa 
adalah kavitasi. Kavitasi dapat menyebabkan terjadinya getaran yang tinggi dan suara bising. Penelitian ini membahas 
deteksi kavitasi pada pompa peripheral dengan memanfaatkan spektrum getaran. Kavitasi dibuat dengan cara 
memvariasikan bukaan katup hisap kemudian getaran yang terjadi diukur dengan alat Vibexpert II. Pengukuran 
dilakukan pada pompa peripheral dengan kecepatan putaran 750 rpm, 1500 rpm, 2250 rpm dan 3000 rpm serta variasi 
bukaan pada sisi hisap sebesar 0°, 20°, 40°, dan 60°. Performa dan bentuk spektrum getaran pompa peripheral sebelum 
dan setelah terjadinya kavitasi dibandingkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kavitasi tersebut. Pada 
Penelitian ini didapatkan kavitasi terjadi pada saat katup hisap tertutup sebesar 60o dengan kecepatan putaran 2250 dan 
3000 rpm. Saat terjadi kavitasi performa pompa peripheral akan semakin menurun. Kavitasi yang terjadi pada pompa 
peripheral ditandai dengan adanya peningkatan amplitudo getaran pada 4 dan atau 5 kali frekuensi. 
 

Abstract 
Detection of Cavitation in Peripheral Pumps using Vibration Spectrum Method.  
Peripheral pumps have been widely used as boiler feed pumps in small boilers, as pressure booster pumps and for all 
applications where low flow rates must be pumped at high pressure. However, in its use, there is often a decrease in 
performance, one indication of a decrease in pump performance is cavitation. Cavitation can cause high vibrations and 
noise. This research discusses the detection of cavitation in peripheral pumps by utilizing the vibration spectrum. 
Cavitation is made by varying the opening of the suction valve and then the vibration that occurs is measured with a 
Vibexpert II tool. Measurements were made at peripheral pumps with rotation speeds of 750 rpm, 1500 rpm, 2250 rpm 
and 3000 rpm and variations of openings on the suction side of 0 °, 20 °, 40 °, and 60 °. The performance and shape of 
the peripheral pump vibration spectrum before and after cavitation were compared to determine how much influence the 
cavitation had. In this study, it was found that cavitation occurred when the inlet valve was closed at 60o with a rotation 
speed of 2250 and 3000 rpm. When cavitation occurs, the performance of peripheral pumps will decrease. Cavitation 
that occurs in peripheral pumps is characterized by an increase in the vibration amplitude at 4 and 5 times the 
frequency.  
 
Kata Kunci : Pompa Peripheral, Kavitasi, Frekuensi, Spektrum Getaran. 
. 
1. Pendahuluan 

      Pompa peripheral merupakan penggabungan 
antara pompa sentrifugal dan pompa 
perpindahan positif (positve displacement 
pump), seperti yang terlihat pada Gambar 1. 
Pompa ini menggabungkan antara tekanan 
keluar yang tinggi dari pompa perpindahan dan 
operasi yang fleksibel dari pompa sentrifugal 
[1].  Pompa peripheral cocok untuk memompa 
cairan yang tidak terkontaminasi. Sebagai 
contoh untuk pompa umpan boiler pada boiler 
kecil, sebagai pompa penambah tekanan 
(booster pump), pompa cuci mobil, sebagai 
pompa untuk industri kimia dan untuk semua  
aplikasi dimana laju aliran rendah harus 
dipompa pada tekanan tinggi [1]. 

 

 
Gambar 1. Pompa peripheral 
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Gambar 2. Diagram fase air [2] 

      Kavitasi adalah gejala menguapnya zat cair 
yang sedang mengalir karena tekanannya 
berkurang sampai dibawah tekanan uap jenuh. 
Misalnya air pada tekanan 1 atmosfir akan 
mendidih dan menjadi uap jenuh pada 
temperatur 100̊C. Tetapi jika tekanan 
direndahkan maka air akan mendidih pada 
temperatur yang lebih redah. Jika tekanannya 
cukup rendah maka pada temperatur kamarpun 
air dapat mendidih (Gambar 2) [7]. 
      Jika pompa mengalami kavitasi, maka akan 
timbul suara berisik dan getaran. Ketika pompa 
tetap dijalankan dalam keadaan kavitasi secara 
terus menurus dalam jangka lama, maka 
permukaan dinding saluran dan disekitar aliran 
yang berkavitasi akan mengalami kerusakan [7]. 
Sehingga kavitasi yang terjadi harus segera 
dideteksi, salah satu metode deteksi kavitasi 
yang sering digunakan yaitu dengan 
menggunakan spektrum getaran. 
      Spektrum getaran digunakan untuk 
menentukan kondisi operasi dan mekanik 
peralatan. Keuntungan utama adalah bahwa 
spektrum getaran dapat mengidentifikasi 
masalah yang berkembang sebelum mereka 
menjadi terlalu serius dan menyebabkan 
downtime yang tidak terjadwal. Ini bisa dicapai 
dengan melakukan pemantauan berkala getaran 
mesin baik secara terus menerus atau pada 
interval terjadwal. Pemantauan getaran secara 
teratur dapat mendeteksi bantalan yang 
memburuk atau rusak, kerugian mekanis dan 
gigi aus atau rusak (Tabel 1). Spektrum getaran 
juga dapat mendeteksi ketidakselarasan dan 
ketidakseimbangan sebelum kondisi ini 
menyebabkan kerusakan pada bantalan atau 
poros [5].    

 
Tabel 1. Spektrum getaran dan penyebabnya [1] 

 

 

2. Metode Penelitian 

      Prinsip dari pengujian ini adalah 
menciptakan kavitasi dengan cara 
memvariasikan bukaan katup hisap pompa 
peripheral. Katup hisap ini akan divariasikan 
pada bukaan tertentu sampai terjadi kavitasi. 
Setelah terjadi kavitasi, getaran pada pompa 
peripheral akan ukur dan dilihat karakteristiknya 
kemudian akan dibandingkan dengan getaran 
pada pompa peripheral sebelum terjadi kavitasi. 
Pada pengujian kali ini akan dilihat juga 
efisiensi, debit, head pompa, daya input pompa, 
dan daya hidrolik pompa setelah dan sebelum 
terjadinya kavitasi. 
      Variasi penelitian menggunakan beberapa 
parameter berikut : 
1. Katup hisap tertutup 0o dengan kecepatan 

putaran sebesar 750 rpm, 1500 rpm, 2250 
rpm, dan 3000 rpm. 

2. Katup hisap tertutup 20o dengan kecepatan 
putaran sebesar 750 rpm, 1500 rpm, 2250 
rpm, dan 3000 rpm. 

3. Katup hisap tertutup 40o dengan kecepatan 
putaran sebesar 750 rpm, 1500 rpm, 2250 
rpm, dan 3000 rpm. 

4. Katup hisap tertutup 60o dengan kecepatan 
putaran sebesar 750 rpm, 1500 rpm, 2250 
rpm, dan 3000 rpm. 

Spesifikasi alat Multipump Testing Bench yang 
akan digunakan untuk pengambilan data 
kavitasi adalah sebagai berikut : 
1. Pompa peripheral 
2. Putaran maksimal : 3000 rpm  
3. Debit maksimal : 40 l/min. 
4. Tinggi total pompa : 22 m.w.c. 

(meters of water column). 
5. Effisiensi maksimal : 30% 
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6. Penampungan dengan kapasistas 160 liter 
7. Selang dan pipa dengan ukuran 1 inci 

 
Keterangan :  

1. Manometer tangki  5. Katup keluar 
Penampungan 6. Sensor tekan keluar 
2. Manometer tangki  7. Sensor tekanan masuk 
Hisap 8. katup hisap 
3. Level sensor 9. pompa peripheral 
4. Gate  
Gambar 3. (a) Keseluruhan alat Multipump Testing 

Bench. (b) Katup keluar pompa. (c) pompa 
peripheral. 

Instalasi pengujian ditampilkan pada 
Gambar 4 sebagai berikut : 

 
Gambar 4. Skema intalasi pengujian 

3. Hasil dan Diskusi 

3.1.  Deteksi Kavitasi dengan Pengamatan 
 

      Dari data hasil pengamatan langsung untuk 
mengamati gelembung yang terjadi didapatkan, 
pada saat katup hisap tertutup 0° dan 20° 
dengan semua variasi kecepatan putaran belum 
terlihat adanya gejala kavitasi. Pada saat katup 
hisap tertutup 40° dengan kecepatan putaran 
750 dan 1500 masih belum menunjukkan gejala 
adanya kavitasi (Gambar 5). Namun, pada 
kecepatan putaran 2250 dan 3000 rpm sudah 
mulai muncul buih yang merupakan gejala awal 
terjadi gelembung uap air yang lebih besar lagi 
(Gambar 6) 

  
(a) Katup Tertutup 0o 

Putaran 750-3000 rpm 
(b) Katup Tertutup 20o 

Putaran 750-3000 rpm 

  
(c) Katup Tertutup 40o 

Putaran 750-1500 rpm 
(b) Katup Tertutup 60o 

Putaran 750 rpm 
Gambar 5. Saluran masuk pompa peripheral saat 

belum terjadi kavitasi 
 

   
(a) Katup Tertutup 40o 

Putaran 2250 rpm 
(b) Katup Tertutup 40o 

Putaran 3000 rpm 

 
(c) Katup Tertutup 60o Putaran 1500 rpm 

Gambar 6. Saluran masuk pompa peripheral saat 
terjadi buih 

      Kemudian pada saat katup hisap tertutup 60° 
pada kecepatan putaran 750 rpm masih belum 
terlihat adanya gelembung ataupun buih yang 
terjadi (Gambar 5). Pada kecepatan putaran 
1500 rpm mulai terlihat buih yang muncul 
(Gambar 6). Selanjutnya pada kecepatan putaran 
2250 dan 3000 rpm sudah terlihat munculnya 
gelembung uap air yang terjadi (Gambar 7). Hal 
ini di karenakan tekanan yang terjadi pada sisi 
hisap pompa lebih kecil dari tekanan uap jenuh 
air yang sedang dipompakan. [7] 

   
(a) Katup Tertutup 60o 

Putaran 2250 rpm 
(b) Katup Tertutup 60o 

Putaran 3000 rpm 
Gambar 7. Saluran masuk pompa peripheral saat 

terjadi buih 
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3.2.  Deteksi Kavitasi dengan Perbandingan 
NPSH 

Ada 2 jenis NPSH yaitu, NPSH Available 
(NPSHA) dan NPSH Required (NPSHR). 
NPSHA adalah nilai NPSH yang ada pada 
sistem saat pompa akan bekerja. NPSHR adalah 
nilai NPSH spesifik pompa agar bekerja dengan 
normal. Jika NPSHA yang tersedia lebih kecil 
dari NPSHR yang dibutuhkan pompa maka 
pompa tersebut mengalami kavitasi [2]. 

Tabel 2.  Tabel Perhitungan NPSH 
Katup Hisap Putaran NPSHA NPSHR 

Tertutup 0o 

750 rpm 9,970 

0,696 

1500 rpm 9,970 
2250 rpm 9,970 
3000 rpm 9,970 

Tertutup 20o 

750 rpm 9,942 
1500 rpm 9,931 
2250 rpm 9,899 
3000 rpm 9,835 

Tertutup 40o 

750 rpm 9,659 
1500 rpm 9,536 
2250 rpm 9,185 
3000 rpm 8,472 

Tertutup 60o 

750 rpm 6,277 
1500 rpm 4,813 
2250 rpm 0,633 
3000 rpm -7,856 

Pada Tabel 2 dapat dilihat nilai NPSHA pada 
saat katup hisap tertutup 0o pada semua 
kecepatan putaran sama ini dikarenakan belum 
terjadi kerugian head pada variasi katup hisap 
tersebut. Dapat dilihat juga bahwa ketika katup 
hisap pompa semakin tertutup maka nilai 
NPSHA yang terjadi juga semakin kecil, sampai 
pada saat katup hisap tertutup 60o pada 
kecepatan putaran 2250 dan 3000 rpm nilai 
NPSHA sudah lebih kecil dari nilai NPSHR. 
NPSHA pada saat katup hisap tertutup 60o 

dengan kecepatan putaran 3000 rpm bernilai 
minus ini disebabkan karena head yang 
dihasilkan oleh pompa lebih kecil dari kerugian 
head yang terjadi pada sisi hisap pompa. 

4. Performa Pompa Peripheral saat Terjadi 
Kavitasi	

      Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa 
kapasitas terbesar terjadi pada kecepatan 
putaran 3000 rpm dengan katup hisap tertutup 
sebesar 0o dan kapasitas terkecil terjadi pada 
kecepatan putaran 750 rpm dengan katup hisap 
tertutup 60o.	

	
Gambar 8. Grafik bukaan katup hisap vs kapasitas 

Semakin tertutup katup pada sisi hisap 
pompa maka semakin kecil juga kapasitas yang 
terjadi ini disebabkan karena ketika katup hisap 
semakin tertutup maka luas penampang aliran 
juga semakin kecil sehingga debit air yang 
terjadi juga semakin. 

 
Gambar 9. Grafik bukaan katup hisap vs head 

      Pada Gambar 9. dapat dilihat bahwa head 
tertinggi terjadi pada kecepatan putaran 3000 
rpm dengan katup hisap tertutup 40o dan head 
terendah terjadi pada kecepatan putaran 750 rpm 
dengan katup hisap tertutup 0o. Semakin 
tertutup katup pada sisi hisap pompa maka 
semakin tinggi juga head yang terjadi pada 
semua putaran, ini dikarenakan ketika katup 
hisap semakin tertutup perbedaan tekanan antara 
sisi hisap pompa dengan sisi keluar pompa 
semakin besar sehingga head tekanan juga 
semakin besar.  
      Pada kecepatan putaran 3000 rpm dengan 
katup hisap tertutup 60o head pompa menurun 
ini disebabkan karena pada kondisi tersebut 
pompa telah mengalami kavitasi. Namun, pada 
kecepatan putaran 2250 rpm dengan katup hisap 
tertutup 60o head pompa tidak menurun 
walaupun pada keadaan ini pompa telah 
mengalami ini. Hal ini disebabkan karena 
impeler pada pompa ini didesain khusus 
sehingga memungkinkan pompa untuk bekerja 
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bahkan dengan adanya gelembung udara dalam 
air yang dipompakan [3]. 

 
Gambar 10. Grafik bukaan katup hisap vs effisiensi 

      Pada Gambar 10 dapat dilihat bahwa 
effisiensi tertinggi terjadi pada kecepatan 
putaran 2250 rpm dengan katup hisap tertutup 
sebesar 40o dan effisiensi terendah terjadi pada 
kecepatan putaran 3000 rpm dengan katup hisap 
tertutup sebesar 60o atau pada saat terjadinya 
kavitasi. Dapat dilihat juga bahwa effisiensi 
pompa cenderung naik seiring tertutupnya katup 
pada sisi hisap pompa, namun pada saat katup 
hisap tertutup sebesar 60o effisiensi pada semua 
kecepatan putaran langsung menurun. Ini 
disebabkan karena kapasitas aliran yang 
dihasilkan oleh pompa pada kondisi ini sangat 
kecil sehingga effisiensi yang terjadi juga sangat 
kecil. 

5. Deteksi Kavitasi dengan Metode 
Spektrum Getaran 

Pada beberapa bentuk spektrum getaran 
yang diamati, terdapat beberapa puncak yang 
terbentuk baik pada kondisi kavitasi maupun 
tidak. Jadi, bentuk spektrum getaran ini tidak 
dapat dianggap sebagai akibat dari terjadinya 
kavitasi. Sehingga harus dilakukan pengecekan 
terlebih dahulu dengan cara mencocokan bentuk 
spektrum getaran yang terjadi dengan Tabel 1 
yang menjelaskan penyebab terjadinya bentuk 
spektrum getaran tertentu. Setelah dilakukan 
pengecekan didapatkan bahwa pompa peripheral 
tersebut mengalami kondisi ketidakseimbangan 
(unbalance) dan kondisi bearing buruk (Gambar 

11) 

   

(a) Arah aksial 

 
(b) Arah radial 

Gambar 11. Bentuk spektrum getaran pompa 
peripheral 

      Jadi, berikutnya bentuk spektrum getaran 
yang akan ditampilkan dilakukan pengurangan 
terhadap beberapa puncak getaran tersebut.  

 
(a) Arah aksial 2250 rpm 

 
(b) Arah radial 2250 rpm 
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(c) Arah aksial 3000 rpm 

 
(d) Arah radial 3000 rpm 

Gambar 12. Bentuk spektrum getaran kondisi normal 

      Pada Gambar 4(a) deteksi kavitasi dengan 
pengamatan dan Gambar 4(b) deteksi kavitasi 
dengan perbandingan NPSH telah diketahui 
bahwa kavitasi terjadi pada kecepatan putaran 
2250 rpm dan 3000 rpm dengan katup hisap 
tertutup sebesar 60o. Mengacu pada hal tersebut, 
maka bentuk spektrum getaran kondisi kavitasi 
dapat diketahui. 

 
(a) Arah aksial 2250 rpm 

 

 
(b) Arah radial 2250 rpm 

 
(c) Arah aksial 3000 rpm 

 
(d) Arah radial 3000 rpm 

Gambar 10. Bentuk spektrum getaran kondisi kavitasi 

       Pada Gambar 10 menunjukkan bentuk 
spektrum getaran pada saat kondisi kavitasi. 
Spektrum getaran dapat diamati pada variasi 
pembukaan katup 0o, 20o, dan 40o. Pada saat 
katup hisap tertutup 60o didapatkan nilai 
amplitudo getaran yang lebih tinggi pada daerah 
sekitar 4 (empat) dan atau 5 (lima) kali 
frekuensi (125 – 250 Hz). Kavitasi pada pompa  
peripheral baru terjadi pada kecepatan putaran 
dan variasi pembukaan katup hisap yang besar 
karena semakin tinggi kecepatan putaran maka 
kecepatan fluida juga semakin tinggi dan 
semakin tinggi variasi pembukaan katup hisap 
maka kehilangan head yang terjadi pada pompa 
peripheral juga semakin tinggi [8]. Kehilangan 
head yang besar ini dapat yang menyebabkan 
penurunan tekanan pada sisi hisap sampai 
dibawah tekanan uap sehingga terjadi kavitasi. 

6. Kesimpulan 
1. Berdasarkan 3 (tiga) metode untuk 

mendeteksi kavitasi yang telah dilakukan 
didapatkan bahwa kavitasi pada pompa 
peripheral terjadi pada saat katup hisap 
tertutup sebesar 60o dengan kecepatan 
putaran 2250 dan 3000 rpm. 

2. Performa pompa peripheral ketika terjadi 
kavitasi dapat dilihat dari beberapa parameter 
berikut: 
2.1. Kapasitas, yaitu kapasitas yang 

dihasilkan pompa peripheral akan 
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menurun menjadi ketika terjadi 
kavitasi. 

2.2. Head, yaitu head yang dihasilkan 
pompa peripheral akan menurun ketika 
terjadi kavitasi pada kecepatan putaran 
3000 rpm. Namun, pada kavitasi 
dengan kecepatan putaran 2250 rpm 
head  yang dihasilkan belum menurun 
ini dikarenakan pompa peripheral 
masih dapat mengatasi kavitasi yang 
terjadi	

2.3.Effisiensi, yaitu effisiensi yang 
dihasilkan pompa peripheral akan 
menurun ketika terjadi kavitasi. 

3. Bentuk spektrum getaran yang terjadi ketika 
pompa peripheral mengalami kavitasi 
ditandai dengan adanya peningkatan 
amplitudo getaran yang melebihi dari bentuk 
spektrum getaran ketika tidak terjadi 
kavitasi. Peningkatan amplitudo getaran ini 
baru dapat terlihat jelas pada daerah 4 dan 
atau 5 (lima) kali frekuensi (125 – 250 Hz) 
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Abstrak 
Turbin hidrokinetik savonius merupakan salah satu perangkat untuk mengekstraksi energi kinetik aliran yang cukup 
disukai namun kinerjanya lebih rendah dibanding turbin jenis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan karakteristik turbin hidrokinetik savonius melalui modifikasi model sudu berupa penambahan alur. Model 
uji  adalah rotor tipe savonius dua sudu yang diberi alur lebar 1,5 cm arah horisontal pada sisi cekung sudu dengan 
jumlah yang divariasi. Jumlah variasi alur yaitu ; tanpa alur, 4 dan 8 alur diuji di saluran irigasi pada kecepatan aliran 
konstan sebesar  1,55 m/s. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan variasi jumlah alur dapat meningkatkan 
koefisien daya (CP), koefisien torsi (CT) maupun TSR. Koefisien daya maksimum yang dihasilkan masing-masing sudu 
yaitu, sudu tanpa alur sebesar 0,193, sudu 4 alur sebesar 0,325 dan sudu 8 alur sebesar 0,378. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa peningkatan terbesar CP maksimum terjadi pada sudu dengan 8 alur yaitu sebesar 29,01 % dari 
sudu tanpa alur. Koefisien torsi maksimum dihasilkan oleh sudu 8 alur sebesar 1,50 sedang pada sudu tanpa alur hanya 
1,33. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan koefisien torsi sebesar 12,78 % dibanding sudu tanpa alur. 

Kata kunci :  Hidrokinetik, Savonius, alur sisi cekung, koefisien torsi, TSR, koefisien daya   

The savonius hydrokinetic turbine is a device for extracting flow kinetic energy which is quite popular, but its 
performance is slower than other types of turbines. This study aims to determine the increase in the characteristics of 
the savonius hydrokinetic turbine through a modification of the blade model in the form of adding grooves. The test 
model is a two-blade savouries type rotor with a 1.5 cm wide groove in the horizontal direction on the concave side of 
the blade with a varied number. The number of channel variations, namely; without grooves, 4 and 8 grooves, were 
tested in the irrigation canal at a constant flow rate of 1.55 m / s. The test results show that the addition of variations in 
the number of grooves can increase the power coefficient (CP), torque coefficient (CT) and TSR. The maximum power 
coefficient produced by each blade, namely, blade without groove is 0.193, 4-groove blade is 0.325, and the blade is 8-
groove of 0.378. These results indicate that the largest increase in the maximum CP occurred for blades with 8 grooves, 
namely 29.01% of blades without grooves. The maximum torque coefficient produced by the 8 groove blades is 1.50 
while the blades without grooves are only 1.33. These results indicate an increase in the torque coefficient of 12.78% 
compared to blades without grooves. 

Keywords: Hydrokinetic, Savonius, concave side groove, torque coefficient, TSR, power coefficient 

.  
1. Pendahuluan 

Dengan semakin menipisnya sumber 
energi konvensional, umat manusia dipaksa 
untuk mengeksplorasi setiap potensi yang ada di 
alam sebagai sumber energi baru dan 
terbarukan. Salah satu sumber energi yang 
cukup melimpah namun belum optimal 
pemanfaatannya sebagai sumber energi adalah 
air. Permukaan Bumi yang 71 % ditutupi 
permukaan air merupakan salah satu sumber 
energi yang sangat potensial dan berkelanjutan 
namun pemanfaatannya sebagai sumber energi 
masih sangat terbatas [1]. Konversi energi dari 
gelombang laut, aliran pasang surut, aliran 
sungai, kanal, saluran irigasi merupakan sumber 

energi kinetik dari aliran yang tersedia dalam 
jumlah dan sebaran cukup luas termasuk untuk 
wilayah Indonesia pada umumnya, namun 
belum dapat diandalkan sebagai pemasok energi 
karena efisiensi ekstraksinya masih rendah. 

Teknologi hidrokinetik untuk 
mengoptimalkan energi aliran air dengan head 
rendah, memerlukan aplikasi turbin yang sesuai. 
Model turbin angin Savonius yang diaplikasikan 
pada turbin hidrokinetik menarik dan mempuyai 
keunikan untuk membangun instalasi turbin air 
skala kecil yang dapat menjangkau daerah 
terpencil untuk kebutuhan lokal karena biaya 
produksi dan perawatan lebih rendah, 
pengoperasian sederhana, mudah diproduksi 
secara lokal, investasi lebih kecil tanpa 
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membangun bendungan dan rekaya aliran yang 
dapat mengganggu ekosistem sehingga dampak 
lingkungan minimal. 

Rotor tipe Savonius lebih efektif 
mengekstraksi energi hidrokinetik dari aliran air 
dengan kecepatan rendah dibanding rotor 
hidrokinetik tipe lainnya [2]. Turbin 
hidrokinetik savonius merupakan turbin 
berbasis drag yaitu turbin yang menghasilkan 
daya mekanis akibat perbedaan gaya drag dari 
sisi cekung dan cembung sudu. Prinsip kerjanya 
didasarkan pada perbedaan gaya drag antara sisi 
cekung dan cembung dari sudu berbentuk “S“ 
ketika berputar mengelilingi poros vertikal. 
Koefisien hambatan (CD) untuk permukaan 
cekung lebih besar dari permukaan cembung, 
sehingga sudu maju pada sisi cekung 
menghadap aliran mengalami gaya drag lebih 
besar daripada sudu cembung yang kembali. 
Model Savonius memiliki keunggulan berupa 
desain yang sederhana, tidak bising saat 
beroperasi, dapat berputar sendiri pada 
kecepatan aliran rendah, namun memiliki 
kinerja yang rendah [3]. Dibandingkan dengan 
jenis turbin poros vertikal lainnya, pembuatan 
dan bahan sudu turbin Savonius lebih mudah 
diaplikasikan sehingga memungkinkan 
diproduksi mandiri secara lokal oleh masyarakat 
di daerah pedalaman. 

Parameter desain utama yang 
mempengaruhi kinerja turbin Savonius baik 
wind turbine Savonius maupun hydrokinetic 
turbine Savonius adalah; aspek rasio (AR), 
overlaps ratio (OR), jumlah sudu (n), jumlah 
tingkatan (stage of turbine), penggunaan poros, 
penggunaan pelat ujung (end cap),  dan model 
sudu (shape blade) [4]  

Hasil kajian yang fokus pada 
pengembangan model sudu turbin hidrokinetik 
Savonius telah dilakukan oleh Kumar, A. dkk., 
2016, dengan simulasi CFD dari modifikasi 
sudu konvensional yang dipuntir dengan variasi 
sudut puntir 00, 12,50 dan 250. Disimpulkan 
bahwa kinerja model Savonius yang dipuntir 
12,50 menghasilkan koefisien daya maksimum 
sebesar 0,39 pada TSR = 0,9 dan kecepatan 
aliran 2 m/s. 

Dalam penelitian [4], Wenlong Tian 
melakukan kajian dengan simulasi CFD untuk 
mendapatkan desain optimum dari variasi 
ketebalan sudu cekung dan cembung. Penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa sudu modifikasi 

lebih baik dari model konvensional. Cp 
maksimum = 0, 258 diperoleh pada TSR ≥ 07 . 

Dalam penelitian lainnya  [5], dilakukan  
penelitian secara eksperimen dan simulasi 
numerik untuk membandingkan kinerja turbin 
hidrokinetik savonius 2 dan 3 sudu dengan sudu 
model elips. Kesimpulan penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa Savonius 2 sudu lebih baik 
dari model lainnya dengan Cp maks. = 0,28 
yang diperoleh pada TRS = 0,89, Re = 2,25 x 
105 dan AR = 0,7 . 

Kerikous, E., dkk,[6]) melakukan kajian 
secara simulasi CFD dengan modifikasi 
ketebalan sudu pada sisi cekung dan cembung 
sehingga ketebalan sudu bervariasi secara 
simultan. Dihasilkan Cp maksimum sebesar 
0,243 untuk sudu modifikasi dan untuk sudu 
konvensional Cp sebesar 0,214.  

Modifikasi sudu model Savonius yang 
layak dikaji dan dikembangkan adalah 
penambahan alur pada permukaan sudu cekung. 
Dalam penelitiannya, [7]; [8], mengemukakan 
bahwa kinerja rotor Savonius dapat ditingkatkan 
dengan mengurangi gaya gesek fluida pada sudu 
kembali (returning blade) dan atau 
meningkatkan gaya gesek yang bekerja pada 
sudu maju (advancing blade). Adanya alur pada 
sisi cekung sudu berdampak pada peningkatan 
gaya gesek fluida yang bekerja pada sudu maju 
sehingga selisih gaya gesek pada sudu maju dan 
sudu kembali dapat lebih meningkatkan kinerja 
rotor. 

  
2. Metodologi Penelitian 

Penelitian dilakukan secara eksperimen 
melalui pengujian model pada salah satu saluran 
irigasi di Toraja Utara. Pengamatan dan 
pengukuran terhadap variabel bebas dan terikat 
untuk mengetahui karakteristik rotor dua sudu 
dengan variasi jumlah alur yaitu sudu tanpa 
alur, 4 alur dan 8 alur dengan  kecepatan aliran 
konstan sebesar 1,55 m/s. 
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Gambar 1. Set up alat uji pada saluran irigasi 
Model menggunakan poros diameter 2,5 

cm dan dilengkapi pelat ujung diameter 35,1 
cm. Bahan sudu yang digunakan adalah pipa 
PVC yang diberi alur model empat persegi lebar 
15 mm dengan kedalaman konstan sebesar 7 
mm pada sisi cekung. Dimensi rotor nampak 
pada gambar 1. 

 

 
Gambar 2. Dimensi rotor dengan alur pada sisi 

cekung sudu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Savonius dengan 4 alur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Savonius dengan 8 alur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Rangka Alat Uji dengan sudu tanpa alur 
 
Pengujian untuk mengetahui karakteristik 

model tanpa alur dan model modifikasi berupa 
nilai tip speed ratio (TSR), Koefisien torsi (CT) 
dan koefisien daya (CP). 

Daya air (Pin) yaitu daya yang tersedia 
dalam aliran masuk dihitung dengan 
persamaan : 

 												𝑃# =
%
&
𝜌. 𝐴𝑉+      (1) 

Dimana ρ adalah densitas air, kecepatan aliran 
V.  

Besarnya eneigi kinetik aliran yang dapat 
diekstrak atau ditangkap rotor Savonius (Pout) 
dihitung dengan persamaan : 
									𝑃,-. = 	𝜏. ω   (2) 

Selanjutnya data kecepatan angular hasil 
pengukuran digunakan untuk mengetahui nilai 
TSR melalui persamaan : 
     											TSR = 4.5

6
   (3) 

Dimana 𝜔 adalah kecepatan sudut putaran sudu, 
R adalah jari-jari sudu, dan V adalah kecepatan 
aktual aliran.  
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Untuk menghitung koefisien torsi (CT) 
yang dihasilkan model uji, dihitung berdasarkan 
persamaan : 

   									𝐶9 = 	
𝝉

𝟏
𝟐			𝝆𝑨𝑽

𝟐𝑹
      (4) 

Dimana τ adalah torsi yang dihasilkan dan 
dihitung dengan perkalian antara beban mekanik 
yang diberikan dikali radius fulley yang 
digunakan. Kinerja model dapat 
direpresantisakan dari koefisien daya (CP) yang 
dihitung dengan menggunakan persamaan : 
										𝐶A =

ABCD
AEF

         (5) 

3. Hasil dan pembahasan  

Karakter dari turbin hidrokinetik savonius 
dapat ditunjukkan oleh beberapa parameter 
utama yaitu tip speed ratio (TSR), koefisien 
torsi (CT) dan koefisien daya (CP) pada masing-
masing variasi. Pada penelitian ini, variabel 
yang diamati pengaruhnya difokuskan pada 
pengaruh alur model empat persegi yang dibuat 
pada sisi cekung sudu dengan jumlah divariasi 
yaitu sudu tanpa alur, 4 alur dan 8 alur.    

 
3.1 Pengaruh Variasi Alur Terhadap Daya (Pout) 

Pengaruh variasi jumlah alur terhadap 
kemampuan mengekstrak energi kinetik dalam 
aliran dari tubin hidrokinetik savonius dapat 
dilihat pada grafik 1. Nampak bahwa daya 
maksimum yang dihasilkan sudu tanpa alur 
adalah sebesar 22,9 Watt, hal mana lebih kecil 
dibanding sudu 4 alur yang menghasilkan daya 
maksimum sebesar 30,77 Watt, dan sudu 
dengan 8 alur sebesar 36.16 Watt. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa adanya alur berdampak 
pada peningkatan daya yang dapat diekstrak.  

 

 
 

Grafik 1. Pengaruh variasi alur terhadap Pout 
 

3.2 Pengaruh Variasi Alur Terhadap Koefisien 
Torsi(Ct) 

Grafik 2 menunjukkan bahwa 
penambahan alur mengakibatkan terjadinya 
peningkatan koefisien torsi (CT) maksimum. 
Sudu tanpa alur menghasilkan sebesar 1,33 sudu 
4 alur 1,50 dan sudu 8 alur sebesar 1,50. Terjadi 
peningkatan koefisien torsi pada sudu dengan 4 
alur dan 8 alur sebesar 12, 78 %. 
 

 
 

Grafik 2. Hubungan variai alur terhadap koefisien 
torsi (CT) 
 
A. Pengaruh variasi alur terhadap Koefisien 

daya (Cp)  
 

 
 
Grafik 3. Hubungan Koefisien daya (Cp) dengan TSR 

 
Koefisien daya merupakan salah satu 

parameter penting untuk mengetahui 
karakteristik mesin konversi termasuk turbin 
hidrokinetik savonius. Grafik 3 memberi 
gambaran pengaruh alur pada sudu. Hal mana 
nampak bahwa sudu beralur menghasilkan 
koefisien daya (CP) yang lebih besar dibanding 
sudu tanpa alur. CP maksimum sudu tanpa alur 
adalah 0,193 sedang CP maksimum sudu 4 alur 
adalah 0,326 dan sudu 8 alur mencapai CP 
maksimm sebesar 0,378. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa alur mengakibatkan 
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peningkatan koefisien daya. Peningkatan 
koefisien daya terbesar terjadi pada sudu 8 
sebesar 29,01 % dari koefisien daya sudu tanpa 
alur.  

 
4. Kesimpulan 

1. Penambahan alur empat persegi pada sisi 
cekung sudu savonius meningkatkan 
kecepatan rotasional. TSR maksimum 
sebesar 0.69 dihasilkan sudu dengan 8 
alur, meningkat 9.6 % dibanding TSR 
yang dihasilkan sudu tanpa alur. 

2. Koefisien torsi maksimum  sebesar 1.5 
dihasilkan sudu 8 alur, meningkat 12,78 % 
dari koefisien torsi maksimum yang 
dihasilkan sudu tanpa alur. 

3. Penambahan alur pada sisi cekung sudu 
meningkatkan Koefisien daya (CP). Nilai 
CP terbesar dihasilkan sudu 8 alur sebesar 
0,37. Hal tersebut menunjukkan 
peningkatan sebesar 29,01 % dari 
koefisien daya maksimum yang dihasilkan 
sudu tanpa alur. 
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Abstrak  

Kopi merupakan tanaman perkebunan strategis yang biasa dikonsumsi dalam bentuk minuman yang bersifat 
menyegarkan. Karena cita rasa unik yang dimilikinya sehingga menghipnotis orang untuk selalu menikmatinya. Pada 
proses pasca panen kopi tentu membuat limbah yang.terbuang begitu saja tanpa proses daur ulang yang tepat Oleh 
karena itu limbah kopi ini berupa kulit, batang, daun dan ranting kopi dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode experimental dengan memanfaatkan kulit, batang, ranting daun kopi 
sebagai bahan bakar dalam bentuk briket arang. Hasil uji pembakaran dari 4 jenis briket yang berbeda menunjukkan 
bahwa briket B1(batang kopi) paling unggul dalam hal mendidihkan air sebanyak 5 (lima) kali dengan efisiensi thermal 
sebesar 47,98%  
Kata kunci : briket, batang, ranting, daun dan kulit kopi, efisiensi thermal 
 

Abstract 
Coffee is a strategic plantation crop which is usually consumed in the form refreshing drink. Because of the unique 
taste that hypnotizes people to always enjoy it. In the post-harvest process, coffee naturally creates waste that is wasted 
without a proper recycling process. Therefore, coffee waste in the form of coffee skins, stems, leaves and branches is 
used as alternative energy. The method used in this research is an experimental method by utilizing the skin, stems 
and twigs of coffee leaves as fuel in the form of charcoal briquettes. The combustion test results of 4 different types of 
briquettes show that the B1 (coffee stem) briquette is the most superior in terms of boiling water 5 (five) times with a 
thermal efficiency of 47.98% 
Keywords: briquettes, stems, twigs, leaves and skin of coffee, thermal efficiency 
 
 
1. Pendahuluan 

Peningkatan permintaan energi yang 
disebabkan oleh pertumbuhan populasi 
penduduk dan menipisnya sumber cadangan 
minyak dunia serta permasalahan emisi dari 
bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada 
setiap negara untuk segera memproduksi dan 
menggunakan energi terbarukan. Untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap bahan 
bakar minyak pemerinta telah menerbitkan 
peraturan presiden republik indonesia nomor 5 
tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional 
untuk mengembangkan sumber energi alternatif 
sebagai pengganti bahan bakar minyak[1]. 
Kebijakan tersebut menekankan pada sumber 
daya yang dapat diperbaharui sebagai energi 
alternatif pengganti bahan bakar minyak. Salah 
satu energi yang dapat diperbaharuia adalah 
energi biomassa. Biomassa atau bahan-bahan 
organik ini dapat di olah dan di jadikan sebagai 
bahan bakar alternatif contonya dengan 
pembuatan briket. Sumber energi jenis ini 
banyak di peroleh dari hasil kehutanan, 
peternakan, dan perkebunan. Pemanfaatan  
energi biomassa yang berasal dari produk 

aktifitas perkebunan  yaitu berupa batang kopi, 
daun dan kulit merupakan tiga bagian dari pohon 
kopi.   

Pohon kopi banyak tumbuh subur daerah 
sulawesi selatan khususnya Toraja Utara. 
Menurut data dari dinas Kehutanan dan 
perkebunan Kabupaten Toraja Utara tahun 2013-
2016 wilayah perkebunan ada sekitar 10751,5  ha 
dan produksi kopi 2879,52 ton yang dhasilkan 
dari kopi Robusta dan Kopi arabika. Dari hasil 
produktivitas kopi yang begitu melimpah tentu 
ada limbah yang dihasilkan seperti batang, 
ranting daun dan kulit kopi yang tergolong dalam 
pencemaran organic. Pencemar organik apabilah 
tidak di manfaatkan untuk hal yang lebih baik, 
maka dapat merusak daerah sekitar. Adapun 
beberapa penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan dengan memanfaatkan limbah kopi 
yaitu [2] melakukan penelitian terhadap tiga jenis 
daun yaitu daun kopi, daun pinus dan daun  
bamboo sebagai bahan briket biomassa 
menghasilkan nilai kalor dan efisiensi daun kopi 
masingmasing sebesar 4180 cal/gram dan 
38,56%.[3]melakukan penelitian briket 
campuran kulit kopi dengan sekam padi dengan 
perbandingan 50:50 menghasilkan nilai kalor 
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briket sebesar 4179 cal/gram dan laju 
pembakaran 0,0134 gram/sekon.[4] melakukan 
pembuatan briket dengan perbandingan 
campuran 75% kulit kopi dan 25% tempurung 
kelapa menghasilkan nilai kalor sebesar 
6125.6%. Dalam penelitian, peneliti mencoba 
untuk menggunakan zat penguat yang terbuat 
dari pasir, mengingat adanya penelitian tentang 
campuran briket tempurung kelapa dengan 
menvariasikan dengan zat penguat pasir 
menghasilkan efisiensi thermal sebesar 
68,57%[5]. Dari ulasan beberapa penelitian 
sebelumnya menggambarkan bahawa belum 
adanya penelitian terhadap bagian kopi berupa 
batang, kulit, daun dan ranting kopi  dengan 
berbagai komposisi untuk dibentuk menjadi 
briket yang bermutu baik dan menjadi bahan 
bakar alternatif yang ramah lingkungan. 
2. Material Dan Metdologi Penelitian 
Penelitian diawali dengan pengumpulan bahan 
briket bagian kopi yang terbuang dari sisa 
aktivitas pasca panen kopi. Kemudian bagian 
kopi dikeringkan sehingga proses karbonisasi 
sebelum pembentukan arang lebih maksimal. 
Factor pendukung zat aditif pembuatan briket 
berupa pasir dan pasir sebagai penguat 
dihaluskan berbentuk butiran secara terpisah. 
Adapun komposisi bahan briket bagian kopi 
dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini 
 
Tabel 1. Komposisi Bahan briket Bagian Kopi 

 
Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode eksperimental dengan memanfaatkan 
limbah briket arang bagian kopi yang terdiri atas 
4 jenis yaitu daun, kulit, batang dan ranting kopi 
sebagai bahan bakar dalam bentuk briket yang 
diuji. Bentuk briket sarang tawon digunakan 
karena mempunyai bidang permukaan nyala 
yang lebih besar[6]. Pengujian yang telah 
dilakukan yaitu Proksimasi, nilai kalor dan 
proses pembakaran briket  pada ruang bakar 
kompor aluminium. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kompor Aluminium[7] 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 

 Penelitian ini telah dilakukan proses 
pengujian lewat pengujian proksimasi berupa 
kadar abu, kadar air, volatile matter, fixed carbon  
dan proses pengujian lewat pembakaran briket 
bagian kopi pada kompor dengan menghasilkan 
beberapakomponen yang diamati berupa nilai 
kalor, temperatur air, kemampuan mendidihkan 
air, lama waktu penddihan air dan efisiensi 
thermal. Adapun hasil rekapitulasi hasil analisis 
dari pengolahan data dapat dilihat pada tabel  2 
dibawah ini : 
 
Tabel 2. Rekapitulasi hasil perhitungan efisiensi 

thermal 

 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa Briket B1 (batang kopi) 
paling unggul dalam hal temperatur api, kemampuan 
mendidihkan air dan efisiensi thermal. 

Gambar 2. Hubungan nilai kalor terhadap komposisi 
bagian kopi 

Kode sampel B1 B2 B3 B4
ma (Liter) 3 3 3 3
mp (kg) 0.25 0.25 0.25 0.25
Mu(kg) 0.4 0.06 0.06 0.06
Cp air (kj/kgºC) 0.9 0.9 0.9 0.9
Cp al (kj/khºC) 4.1769 4.1769 4.1769 4.1769
Ta (ºC) 100 100 100 100
Tb (ºC) 27 27 27 27
TC (ºC) 432 420 290 234

Briket terpakai 0.28 0.28 0.29 0.23

HHV (Cal/gram) 5862.33 5568.66 5443.66 5345.77
Kemamp. Mend. Air (liter) 15 6 6 9

ɳth (%) 47.988 16.71 12.24 32.32

(B1) - - - 75 75
(B2) 850 - - 75 75
(B3) 850 - 75 75
(B4) - - 850 75 75

850
-
-
-

SaSampel

KkoKomposisi Bahan

Batang 
(gram)

Ranting 
(Gram)

Daun 
(gram)

Kulit 
Kopi 

(Gram)

Pasir 
(gram)

Tepung 
tapioca 
(gram)
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Pada gambar 2 diatas menggambarkan hubungan nilai 
kalor terhadap briket jenis bagian kopi. Hasil pembakaran  
briket menunjukkan bahwa briket B1(bagian batang kopi 
dengan perakat tepung tapioca dan zat penguat pasir 
mampu menghasilkan nilai kalor yang paling tinggi dari 
ketiganya sebesar 5861,6 cal/gram. Semakin tinggi fixed 
carbon briket, maka nilai kalor briket semakin tinggi juga. 
Hal ini dapat dilihat karena proses pembuatan briket yang 
maksimal. 
 

 
Gambar 3. Sejarah Temperatur api terhadap 

waktu pembakaran 
Pada gambar 3 diatas memperlihatkan sejarah 

temperatur api dalam proses pembakaran yang 
dilakukan terhadap 4 jenis bagian kopi 
menunjukkan bahwa temperatur api yang tinggi 
sebesar 432oC dihasilkan  briket bagian batang 
kopi pada menit ke 45 dengan lama penyala 
apinya selama 175 menit. Dibandingkan dengan 
briket arang bagian daun kopi  temperatur api 
yang paling rendah sebesar 261oC dengan proses 
penyalaan api hanya 95 menit. Semakin tinggi 
nilai kalor yang dimiliki, semakin lama pula 
nyala api bertahan karena laju udara yang masuk 
pada ruang bakar kompor semakin cepat juga.   

 

Gambar 4. Hubungan kemampuan mendidihkan air 
terhadap jenis briket 

Pada dilihat pada gambar 4 diatas memperlihat 
hubungan kemampuan mendidihkan air terhadap 
jenis briket. Hasil pembakaran menunjukkan 
bahwa Briket B1 (bahan briket batang kopi) 
mampu mendidihkan air sebanyak 5 kali (15  
liter) selama 180 menit. Semakin tinggi nilai 
kalor, maka proses laju pembakaran semakin 
lama mempertahankan panas. 
 
 

 
Gambar 5. Hubungan Efisiensi thermal terhadap 

Komposisi bahan Bagian kopi 
 
Pada gambar 5 diatas hasil pembakaran briket 
menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi briket 
didapatkan pada bagian briket batang kopi 
sebesar 47,98%. Dibandingkan pada bagian 
briket arang daun kopi palin rendah sebesar 
12,24%. Hal ini disebabkan nilai kalor yang 
dimilikis briket B1 tinggi sebesar 586,6 cal/gram, 
maka semakin tinggi juga efisiensi thermal yang 
dihasilkan. 
 
 
4.  Kesimpulan 

  Dari Hasil pembahasan yang telah dilakukan 
maka dapat disimpulkan bahwa  kinerja 
pembakaran briket arang bagian kopi paling baik 
didapatkan pada bagian briket arang batang kopi 
sebesar 47,98%.  
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Abstrak 
Pemanfaatan air laut untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan penanganan khusus karena air laut mengandung 
3,5% garam. Untuk pemanfaatan air laut sebagai air minum, diperlukan proses pemisahan antara air dan garam. Salah 
satu teknologi pemisahan yang sering digunakan adalah sistem distilasi, yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih 
berdasarkan titik didih atau volatilitasnya. Penelitian ini adalah pengembangan teknologi sistem distilasi air laut tenaga 
matahari untuk suplai air bersih dan keperluan lainnya pada masyarakat yang berada di daerah pesisir kepulauan. 
Rekayasa teknologi dan inovasi alat destilasi tersebut adalah dengan penggunaan pelat absorber berfin terintegrasi dengan 
thermal storage PCM. Penelitian experimental laboratory untuk mendapatkan unjuk kerja sistem distilasi dilakukan di 
Laboratorium Energi Terbarukan Departemen Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Dua sistem distilasi air laut tenaga 
matahari yang terdiri dari sistem distilasi dengan menggunakan pelat absorber datar dan pelat absorber berfin terintegrasi 
dengan PCM storage diuji secara simultan pada kondisi pengujian yang sama. Selanjutnya, unjuk kerja dari kedua sistem 
distilasi dengan variasi volume air pada bak destilasi (25, 65 dan 100%) tersebut dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa unjuk kerja pada volume air 100% untuk sistem distilasi air laut dengan pelat absorber berfin terintegrasi dengan 
PCM storage lebih baik daripada unjuk kerja sistem distilasi dengan pelat absorber datar. Produktivitas air dan efisiensi 
rata-rata harian pada volume 100% dari sistem distilasi air laut dengan pelat absorber berfin terintegrasi dengan PCM 
storage masing-masing adalah 357.64 ml/jam/m2 dan 27,46% dan sistem distilasi dengan pelat absorber datar masing-
masing adalah 178.21 ml/jam/m2 dan 21.12%. Pengujian dengan variasi volume air pada bak destilasi (25, 65 dan 100%) 
menunjukkan bahwa Produktivitas air dan efisiensi rata-rata harian tertinggi diperoleh pada volume 100%. Penggunaan 
pelat absorber ber-fin terintegrasi dengan PCM storage berkontribusi terhadap efisiensi dan produktivitas air dari sistem 
distilasi.  
 
 

Abstract 
Performance Analysis of sea water distillation using flat absorber plate and finned absorber plate with PCM storage. 
Utilization of sea water for human needs requires special treatment because the sea water contains 3.5% salt. A separation 
process between water and salt is required to use sea water as drinking water. Distillation system is one technology in 
common used as a separation of refining sea water, where two or more substances were separated which based on their 
boiling point and volatility. This research is aimed to develop a solar-powered seawater distillation system for drinking 
water supply and other needs for people living in the coastal areas of the islands. Modification and innovation of the 
distillation system is by using an integrated finned absorber plate with PCM thermal storage. Experimental laboratory 
research was carried-out to obtain the distillation system performance at the Renewable Energy Laboratory of the 
Mechanical Engineering Department, Universitas Hasanuddin. Two solar-powered sea water distillation systems 
consisting of using a flat absorber plate and an integrated finned absorber plate with PCM storage were simultaneously 
operated under the same conditions. Furthermore, the performance of the two distillation systems with variations in the 
volume of water in the distillation bath of 25, 65 and 100% was analyzed. The results showed that the performance of the 
seawater distillation system with an integrated fined absorber plate with PCM storage at 100% water volume was better 
than that of with a flat absorber plate. The daily average of water productivity and efficiency at 100% water volume of 
the seawater distillation system with integrated fined absorber plates with PCM storage are 357.64 ml/hour/m2 and 
27.46% respectively and the distillation system with flat absorber plates is 178.21 ml/hour/m2 and 21.12% respectively. 
Examining in vary the water volume 25, 65 and 100% showed that the highest results of the daily average of water 
productivity and efficiency were obtained at 100% water volume. The use of finned absorber plate integrated with PCM 
storage contributes to the water productivity and efficiency of the distillation system. 
   
Kata Kunci: Destilasi air laut, pelat absorber fin, termal storage, phase change material (PCM), unjuk kerja. 
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1. Pendahuluan 

Sistem distilasi air laut tenaga matahari 
merupakan proses penguapan air laut dengan 
menggunakan energi radiasi matahari langsung 
untuk menghasilkan air tawar. Sistem ini 
umumnya menggunakan pelat absorber 
berbentuk datar yang dicat hitam sebagai 
penyerap energi matahari. Sistem distilasi 
matahari adalah perangkat yang terjangkau 
dalam memanfaatkan energi dari matahari untuk 
menghasilkan air tawar dari air laut. Sejumlah 
penelitian telah dipelajari untuk meningkatkan 
unjuk kerja sistem distilasi tenaga matahari 
meliputi produktivitas air dan efisiensi. 
Penggunaan beberapa Phase Change Material 
(PCM) seperti Potasium Dichromate, Natrium 
Asetat dan Natrium Sulfat pada sistem distilasi 
air laut tenaga matahari telah diteliti [1]. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa Natrium 
sulfat memberikan unjuk kerja yang lebih baik 
dibandingkan dengan yang lain. Sistem distilasi 
dengan menggunakan pelat absorber V-
bergelombang terintegrasi dengan phase 
changing material (PCM) telah dipelajari oleh 
Shalaby dkk [2]. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kinerja termal terbaik dicapai dengan 
penggunaan pelat absorber terintegrasi dengan 
PCM storage dibandingkan dengan konfigurasi 
lainnya. Unjuk kerja sistem distilasi dengan pelat 
absorber ber-fin tunggal dari berbagai bahan 
seperti besi, aluminium, tembaga, stainless steel, 
kaca, mika dan kuningan telah diteliti [3]. 
Penggunaan pelat absorber V-bergelombang 
yang terintegrasi dengan PCM pada sistem 
distilasi menunjukkan peningkatan air distilat 
sebesar 87.4% dibandingkan dengan sistem 
distilasi konvensional [4]. Yousef et al. [5] 
meneliti tiga tipe sistem distilasi antara lain: 1) 
tipe konvensional, 2) tipe dengan menggunakan 
PCM dan 3) tipe dengan menggunakan fin yang 
tertanam pada PCM.   Hasilnya menunjukkan 
bahwa kinerja termal terbaik dicapai pada sistem 
destilasi dengan penggunaan fin yang tertanam 
pada PCM. Selain itu, untuk meningkatkan unjuk 
kerja dari sistem distilasi digunakan fin yang 
tertanam pada PCM dan steel wool fiber (SWF) 
dengan PCM [6]. 4 tipe sistem distilasi diteliti 
meliputi: 1) sistem konvensional, 2) sistem 
dengan PCM, 3) sistem dengan penggunaan fin 
yang tertanam pada PCM dan 4) sistem dengan 
PCM dan SWF. Hasilnya menginformasikan 

bahwa unjuk kerja sistem dengan PCM, sistem 
dengan fin yang tertanam pada PCM dan sistem 
dengan  PCM dan SWF lebih baik dibandingkan 
dengan sistem konvensional. Sonker dkk [7] 
menggunakan PCM seperti paraffin wax, stearic 
acid dan lauric acid sebagai storage pada sistem 
distilasi. Xu dkk [8] telah meneliti kinerja leleh 
PCM triplex-layer menggunakan lilin parafin 
dengan berbagai suhu leleh pada unit 
penyimpanan energi latent thermal energy 
storage	(LTES). Comprehensive storage density 
evaluation	 (CSDE) dapat digunakan sebagai 
kriteria untuk mengoptimalkan desain unit 
penyimpanan energi termal laten shell and tube 
(LTES) horizontal. 

Penggunaan plat absorber bentuk V telah 
diteliti untuk meningkatkan absorptivitas plat 
absorber [9] dan terintegrasi dengan berbagai 
bahan PCM seperti stearic acid [10] dan paraffin 
wax [11]. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penggunaan plat absorber bentuk-V dan 
penyimpanan PCM memberikan kinerja yang 
lebih baik. Analisis eksperimental penggunaan 
PCM storage pada kolektor tenaga matahari oleh 
Palacio dkk [12] menunjukkan bahwa 
penggunaan PCM storage meningkatkan unjuk 
kerja. 

Penelitian ini menginvestigasi secara 
eksperimental sistem distilasi air laut tipe atap 
menggunakan pelat absorber datar dan pelat 
absorber ber-fin terintegrasi dengan PCM 
storage. Uji eksperimental kedua sistem destilasi 
tersebut dilakukan secara bersamaan dalam 
kondisi yang sama. Produktivitas air dan efisiensi 
dihitung berdasarkan data pengujian untuk 
menunjukkan unjuk kerja sistem distilasi. 

 
2. Metodologi	

2.1  Pengujian Eksperimental 
Dua sistem destilasi tenaga matahari terdiri 

dari a) sistem distilasi dengan menggunakan 
pelat absorber datar dan b) sistem distilasi 
dengan menggunakan pelat absorber ber-fin 
terintegrasi dengan PCM storage seperti yang di 
tunjukkan pada Gambar 1. Uji eksperimental 
dilakukan pada waktu dan kondisi yang sama. 
Gambar 2  menunjukkan experimental set-up. 
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Gambar 1. Sistem distilasi air laut terdiri dari: a) 

menggunakan pelat absorber datar, b) menggunakan 
pelat absorber ber-fin dengan PCM storage 

 

 
Gambar 2. Experimental set-up 

2.2  Kinerja Sistem Destilasi Tenaga Matahari 
 Kesetimbangan energi untuk destilasi 
matahari mengikuti persamaan 1 sampai 3. 
Produktivitas dan Efisiensi perjam di definisikan 
sebagai : 

𝑃",$ = ℎ'()*(𝑇(,$ − 𝑇)*.$)×
3600
𝐿(

	
(1)	

	
Total produktivitas dan efisiensi dapat 

dinyatakan sebagai : 
	

𝑃5,$ = 𝑃",$
67"

	 (2)	

dan  

ɳ5,$ =
(𝑃5,$𝐿9:)
(𝐴< 𝐼>)∆𝑡

×100%	
(3)	

Di mana Lav adalah rata-rata dari panas laten uap 
air harian dan t adalah interval waktu di mana 
radiasi matahari telah di ukur. 

 

 

2.3  Karekteristik PCM 
 Praffin Wax relatif mudah diperoleh dalam 
berbagai suhu, terjangkau, dapat diandalkan, 
aman, dan merupakan zat yang tidak berbahaya. 
Dalam sistem penyimpanan panas, sebagian 
besar paraffin dapat digunakan sebagai PCM. 
Parafin wax aktif dan stabil dari sudut pandang 
kimia. Juga, paraffin wax dipilih sebagai PCM 
karena kisaran suhunya yang mencair terletak 
dalam kisaran suhu destilasi dan panas laten fusi 
yang relatif tinggi. Sifat termofisik bahan PCM 
disajikan dalam Tabel 1. 
 

Table	1.	Sifat termofisik material PCM	

Material 

Melting  
temp. 

 

Latent  
Heat of  
Fusion 

Cp  
solid 

 

Cp  
liquid 

 

k  
solid 

 

k  
liquid 

 

𝜌  
 

(℃) (kJ kg-

1) (kJ kg-1 K-1) (W.m-1K-1) (kg.m-

3) 
Paraffin 

Wax 40 - 53 251 1,92 3,26 0,514 0,224 830 

3. Hasil dan Pembahasan 

 Uji eksperimental dilakukan terhadap dua 
sistem distilasi air laut tenaga matahari 
menggunakan pelat absorber datar dan pelat 
absorber fin terintegrasi dengan PCM storage. 
Kedua sistem diroperasikan secara bersamaan 
dalam kondisi yang sama untuk mempelajari 
unjuk kerja termalnya. Pengujian ini dilakukan di 
Laboratorium Energi Terbarukan Jurusan Teknik 
Mesin Universitas Hasanuddin, Gowa (1190 30' 
06,1" BT dan 050 13' 52,4" LS). Dimensi kedua 
sistem distilasi masing-masing memiliki panjang 
70 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 15 cm. Data 
dicatat dalam setiap 5 menit dari pukul 09.00 
hingga 18.00 WITA (waktu setempat). Pengujian 
dilakukan 3 variasi volume air pada bak 
penampungan air yakni 25, 65 dan 100%.  

3.1  Intensitas Radiasi Matahari 
 Gambar 3 Menunjukkan perbandingan 
antara intensitas radiasi matahari terhadap waktu 
pengujian selama 3 hari, yaitu tanggal 13 s/d 15 
Agustus 2020.  
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Gambar 3. Intensitas Radiasi Matahari 

3.2  Temperatur kaca dalam, air, dan PCM 
Gambar 4 s/d 6 menunjukkan perbandingan 

temperatur terhadap volume air dengan variasi 
volume air 25, 65 dan 100%. 

 

 
Gambar 4. Temperatur kaca dalam, air, dan PCM 

kapasitas 25% 
 

 
Gambar 5. Temperatur kaca dalam, air, dan PCM 

kapasitas 65% 
 

 
Gambar 6. Temperatur kaca dalam, air, dan PCM 

kapasitas 100% 
 

Gambar 4 s/d 6 menunjukkan temperatur 
kaca dalam dan air pada sistem distilasi dengan 
pelat absorber datar dan pelat absorber fin 
terintegrasi dengan PCM storage. Temperatur air 
tertinggi masing-masing sebesar 65.5oC (25%), 
60.5oC (65%) dan 57.9oC (100%) pada sistem 

distilasi dengan pelat absorber datar dan 63.7oC 
(25%), 61.1oC (65%) dan 61.5oC (100%) pada 
pelat absorber fin terintegrasi dengan PCM 
storage. Temperatur tertinggi PCM pada pelat 
absorber fin terintegrasi dengan PCM storage 
adalah masing-masing sebesar 57.1oC (25%), 
55.6oC (65%) dan  55.5oC (100%). 

 
 
 
 

3.3  Efisiensi sistem distilasi air laut 
Gambar 7 s/d 9 menunjukkan perbandingan 

efisiensi sistem distilasi terhadap waktu dengan 
variasi volume air 25, 65 dan 100%.  
 

 
Gambar 7. Efisiensi sistem distilasi air laut kapasitas 

25% 
 

 
Gambar 8. Efisiensi sistem distilasi air laut kapasitas 

65% 
 

 
Gambar 9. Efisiensi sistem distilasi air laut kapasitas 

100% 
 Gambar 7, 8, dan 9 menunjukkan besaran 
efisiensi yang dihasilkan pada tanggal 13 s/d 15 
Agustus 2020. Efisiensi rata-rata harian pada 
pelat absorber datar dan pelat absorber ber-fin 
terintegrasi PCM storage pada volume air 25% 
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sebesar masing-masing 20.64% dan 20.97%. 
Untuk volume air 65%, efisiensi rata-rata harian 
pada pelat absorber datar dan pelat absorber 
berfin terintegrasi PCM storage sebesar masing-
masing 16.48% dan 19.80%. Selanjutnya, 
efisiensi rata-rata harian pada pelat absorber 
datar dan pelat absorber berfin terintegrasi PCM 
storage pada volume air 100% sebesar masing-
masing 21.12% dan 27.46%. 

 

 

3.4  Produktivitas Air 
 Produktivitas air dari sistem distilasi 
terhadap waktu dengan variasi volume air 25, 65 
dan 100%. 
 

 
Gambar 10. Produktivitas Air Tawar Pada Volume Air 

Asin 25% 
 

 
Gambar 11. Produktivitas Air Tawar Pada Volume Air 

Asin 65% 
 

 
Gambar 12. Produktivitas Air Tawar Pada Volume Air 

Asin 100% 
 

 Produktivitas air rata-rata harian pada pelat 
absorber datar dan pelat absorber berfin 
terintegrasi PCM storage pada volume air 25% 
sebesar masing-masing 200 ml/jam/m2 dan 
272.53 ml/jam/m2. Untuk volume air 65%, 
produktivitas air rata-rata harian pada pelat 
absorber datar dan pelat absorber berfin 
terintegrasi PCM storage sebesar masing-masing 
172 ml/jam/m2 dan 255.21 ml/jam/m2. 
Selanjutnya, produktivitas air rata-rata harian 
pada pelat absorber datar dan pelat absorber 
berfin terintegrasi PCM storage pada volume air 
25% sebesar masing-masing 178.21 ml/jam/m2 
dan 357.64 ml/jam/m2. 
 
4. Kesimpulan 

Dua sistem distilasi air laut tenaga matahari 
yang terdiri dari sistem distilasi dengan 
menggunakan pelat absorber datar dan pelat 
absorber berfin terintegrasi dengan PCM storage 
diuji secara simultan pada kondisi pengujian 
yang sama. Beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1) Pengujian dengan variasi volume air pada 

bak destilasi (25, 65 dan 100%) 
menunjukkan bahwa Produktivitas air dan 
efisiensi rata-rata harian tertinggi diperoleh 
pada volume 100%. 

2) Produktivitas air dan efisiensi rata-rata 
harian pada volume 100% dari sistem 
distilasi air laut dengan pelat absorber berfin 
terintegrasi dengan PCM storage masing-
masing adalah 357.64 ml/jam/m2 dan 
27,46% dan sistem distilasi dengan pelat 
absorber datar masing-masing adalah 178.21 
ml/jam/m2 dan 21.12%. 

3) Penggunaan pelat absorber ber-fin 
terintegrasi dengan PCM storage 
berkontribusi terhadap efisiensi dan 
produktivitas air dari sistem distilasi. 
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Abstrak 
Sistem hidraulik adalah teknologi yang memanfaatkan zat cair untuk melakukan suatu gerakan segaris atau putaran. 
Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip Pascal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja yang dapat dihasilkan 
oleh sistem hidraulik sebagai alat angkat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan eksperimen. Pengujian dilakukan 
dengan 7 variasi pembebanan yaitu 0 N, 9.8 N, 19.6 N, 29.4 N, 39.2 N, 49 N, 58.8 N serta 7 variasi pembukaan katup 
aliran yaitu 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan 
yang diberikan pada sistem hidraulik alat angkat akan mengakibatkan nilai kecepatan piston silinder semakin rendah.  
Selain itu, juga menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai tekanan maka nilai daya mekanis dan daya fluida serta 
efisiensi sistem hidraulik alat angkat akan mengalami peningkatan. Efisiensi maksimum sebesar 34.13% diperoleh pada 
pembenanan 58.8 N dan pembukaan katup aliran 100% dengan daya mekanis dan daya fluida masing-masing 1.601 
Watt dan 4.690 Watt. 

 
Abstract 

The hydraulic system is a technology that utilizes liquid to perform linear motion or rotation. This system works on  
Pascal’s principle. This research was conducted to analyze the performance that can be generated by the hydraulic 
system as a lifting tool. The research was performed with an experimental approach. The tests were carried out in 7 
variations of loading; 0 N, 9.8 N, 19.6 N, 29.4 N, 39.2 N, 49 N, 58.8 N, and in 7 variations of valve opening flow that is 
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, and 100%. The results obtained indicate that the higher the pressure exerted on the 
hydraulic system as a lifting tool, the lower the cylinder piston velocity value. In addition, it also shows that higher 
pressure value will increase the mechanical power and fluid power values as well as the hydraulic system efficiency of 
the lifting tool. The maximum efficiency of 34.13% is obtained at 58.8 N loading and 100% valve opening with 
mechanical power and fluid power respectively 1.601 Watt and 4.690 Watt. 
   
Kata Kunci: Daya fuida, daya mekaknis, efisiensi, sistem hidraulik, tekanan.  
 
 
1. Pendahuluan 

Alat angkat berperan penting dalam 
mekanisme transportasi suatu barang dari satu 
tempat tempat lain. Proses ini tidak dapat 
dikerjakan oleh tenaga manusia melainkan 
teknologi permesinan yang mengambil alir 
dalam proses transportasi ini. Dewasa ini, 
banyak sekali alat angkat dan angkut yang 
diproduksi dalam berbagai bentuk. Pemilihan 
alat yang tepat tidak hanya memerlukan 
pengetahuan khusus tentang desain dan 
karakteristik operasi suatu mekanisme mesin 
tetapi juga memerlukan pengetahuan yang 
menyeluruh tentang peralatan tersebut dalam 
suatu lokasi tertentu [1]. 

Sistem hidraulik sudah banyak digunakan 
di beberapa industri besar, pemanfaatan 
hidraulik dalam kegiatan perindustrian sangat 
membantu jalannya kegiatan perindustrian 
terkait. Penerapan sistem hidraulik biasanya 

digunakan dalam berbagai macam bidang 
industri makanan, industri minuman, industri 
permesinan, industri otomotif, hingga industri 
pembuatan robot. Oleh karena itu, pengetahuan 
tentang komponen dari sistem hidraulik sangat 
penting dalam semua cabang industri [2]. 

Berdasarkan analisis tahun 2018 
perkembangan industri Indonesia mengalami 
peningkatan yaitu pada tahun 2018 
perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17% 
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 
2017 yang sebesar 5,07% [3]. Untuk 
menyeimbangkan produksi yang dihasilkan 
sesuai dengan permintaan konsumen maka 
industri-industri dituntut untuk menaikkan atau 
meningkatkan hasil produksi serta untuk 
memperlancar pendistribusian produknya baik 
itu dengan kapasitas kecil maupun dengan 
kapasitas yang besar. Di dalam pendistribusian 
produk yang berkapasitas besar sangat 
diperlukan suatu mesin pemindah bahan untuk 
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memperlancar gerakan produk dari satu tempat 
ke tempat lain yang sangat tidak mungkin 
dilakukan secara manual dengan  tenaga 
manusia. 

Salah satu alat pemindah bahan tersebut 
adalah dengan menggunakan sistem hidraulik. 
Sistem hidraulik adalah teknologi yang 
memanfaatkan zat cair, biasanya oli, untuk 
melakukan suatu gerakan segaris atau putaran. 
Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip Pascal, 
yaitu jika suatu zat cair dikenakan tekanan, 
tekanan itu akan merambat ke segala arah 
dengan sama besar. Prinsip dalam rangkaian 
hidraulik adalah menggunakan fluida kerja 
berupa zat cair yang dipindahkan dengan pompa 
hidraulik untuk menjalankan suatu sistem 
tertentu. 

Sistem hidraulik menggunakan energi 
kinetik dari cairan yang dipompa pada suatu 
kolom dan energi tersebut diberikan pukulan 
yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk 
lain (energi tekan). Pompa hidraulik berfungsi 
untuk mentransfer energi mekanik menjadi 
energi hidraulik. Pompa hidraulik bekerja 
dengan cara menghisap oli dari tangki hidraulik 
dan mendorongnya ke dalam sistem hidraulik 
dalam bentuk aliran (flow). Aliran ini yang 
dimanfaatkan dengan cara merubahnya menjadi 
tekanan. Tekanan dihasilkan dengan cara 
menghambat aliran oli dalam sistem hidraulik. 
Hambatan ini dapat disebabkan oleh orifice, 
silinder, motor hidraulik, dan aktuator. Pompa 
hidraulik yang biasa digunakan ada dua macam 
yaitu positive dan nonpositive displacement 
pump [4]. 
 
2. Metode Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan pendekatan 
eksperimen. Alat dan bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pompa, 
tangki/reservoir, silinder hidraulik double 
acting, directional control valve, relieve valve, 
pipa/hose, beban, manometer Bourdon, gelas 
ukur, stop watch, fluida cair [5]. 

Desain model sistem hidraulik yang 
digunakan pada peneitian ini diperlihatkan pada 
Gambar 1.  

 
Gambar 1. Desain model sistem hidraulik 

 
Keterangan : 
• Reservoir sebagai tempat menampung fluida 

cair.  
• Diaphragm pump sebagai penghisap fluida 

cair dari tangki dan mendorongnya ke 
seluruh sistem hidrolik. 

• Valve sebagai pengontrol pembukaan aliran. 
• PA manometer Bourdon sebagai alat ukur 

tekanan fluida cair yang terjadi dari katup 
aliran ke directional control valve. 

• Directional control valve sebagai pengatur 
jalur fluida cair untuk menggerakkan 
silinder hidraulik. 

• P1 & P2 manometer Bourdon sebagai alat 
ukur tekanan fluida cair yang terjadi dari 
directional control valve ke silinder 
hidraulik. 

• Silinder hidraulik sebagai pendorong dan 
penarik beban. 

• Load/Beban. 
• PB manometer Bourdon sebagai alat ukur 

tekanan fluida cair yang terjadi dari 
directional control valve ke tangki.	

Pengujian dilakukan dengan 7 variasi 
pembebanan yaitu 0 N, 9.8 N, 19.6 N, 29.4 N, 
39.2 N, 49 N, 58.8 N serta 7 variasi pembukaan 
katup aliran yaitu 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 
80%, 100%.   

Dalam menganalisis kinerja model sistem 
hidrolik alat angkat, debit fluida cair yang 
mengalir pada setiap variasi pembukaan katup 
aliran diukur menggunakan gelas ukur  dengan 
volume 1 liter. Debit aliran dapat dinyatakan 
dengan persamaan (1).  
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Q = V/t     (1) 
 
dimana : 
Q  = debit (m3/s) 
V  = volume (m3) 
t  = waktu (s) 

Kecepatan yang dihasilkan saat piston 
silinder mendorong atau menarik beban dapat 
diperoleh dengan menggunakan persamaan (2). 
 

u = s/t     (2) 

dimana :  
u  = kecepatan piston silinder (m/s) 
s  = jarak (m) 
t  = waktu (s) 
        Daya mekanis adalah daya output sistem 
hidrolik. Daya mekanis dapat dinyatakan 
dengan persamaan (3). 
 

Na = F.u     (3) 
     
dimana :  
Na = daya mekanis (Watt) 
F  = beban (N) 
u  = kecepatan piston silinder (m/s) 

Daya fluida adalah daya input yang 
dihasilkan pompa hidrolik yang dapat 
dinyatakan dengan persamaan (4).  
 

Nh  = P.Q    (4) 
 
dimana : 
Nh = daya Fluida (watt) 
Q  = kapasitas pompa (m3/s) 
P = tekanan (Pa) 

Efisiensi hidraulik adalah perbandingan 
antara daya mekanis dan daya fluidayang dapat 
diperoleh dengan menggunakan persamaan (5).  
 

ηh = Na/Nh x 100%   (5) 
    
dimana :  
ηh  = efisiensi hidraulik (%) 
Nh = daya mekanis (watt) 
Na = daya fluida (watt) 
 
3. Hasil dan Pembahasan  
a. Hubungan kecepatan terhadap tekanan 

pada sistem hidraulik 

Hubungan antara kecepatan terhadap 
tekanan saat piston silinder mendorong beban 
ditampilkan pada gambar 2. Sementara, 
hubungan antara tekanan terhadap kecepatan 
saat piston silinder menarik beban diberikan 
pada gambar 3. Pada gambar 2, diperoleh 
informasi bahwa hubungan antara kecepatan 
terhadap tekanan saat piston silinder mendorong 
beban mengalami perubahan yang cukup 
signifikan. Dimana semakin tinggi tekanan 
dalam sistem hidraulik maka nilai kecepatan 
saat piston silinder mendorong beban 
mengalami penurunan. Nilai kecepatan tertinggi 
terjadi pada pembukaan katup aliran 100% 
dengan tekanan 20684.28 Pa dan beban 0 N 
sebesar 0.0350 m/s. Sementara, untuk nilai 
kecepatan terendah terjadi pada pembukaan 
30% dengan tekanan 68947.6 Pa dan beban   
58.8 N sebesar 0.0226 m/s. 

 
Gambar 2.  Hubungan kecepatan terhadap tekanan 
saat piston silinder mendorong beban pada model 

sistem  hidraulik alat angkat 
 
Pada pengujian saat piston silinder 

menarik beban seperti yang diperlihatkan pada 
gambar 3 menunjukkan bahwa hubungan antara 
kecepatan dan tekanan pengujian saat piston 
silinder menarik beban mengalami perubahan 
yang cukup signifikan. Semakin tinggi tekanan 
yang diberikan maka nilai kecepatan saat piston 
silinder menarik beban mengalami penurunan. 
Nilai kecepatan tertinggi terjadi pada 
pembukaan 100% dengan tekanan 20684.28 Pa 
dan beban 0 N sebesar 0.0412 m/s. Sementara, 
nilai kecepatan terendah terjadi pada 
pembukaan 30% pada tekanan 68947.6 Pa dan 
beban 58.8 N sebesar 0.0257 m/s.  
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Kecepatan yang terjadi dapat mewakili 
kinerja dari sistem hidraulik yang digunakan. 
Dari hasil pengujian, diperoleh kecepatan kerja 
hidraulik akan semakin naik jika tekanan yang 
diberikan semakin rendah, begitu pula 
sebaliknya bahwa semakin tinggi tekanan yang 
diberikan maka nilai kecepatan yang dihasilkan 
akan semakin rendah. Pada pembukaan katup 
aliran 30%, terjadi perubahan kecepatan 
terendah seiring dengan meningkatnya tekanan 
yang diberikan. Hal tersebut disebabkan karena 
semakin sempit pembukaan katup aliran maka 
debit aliran yang masuk berkurang sehingga 
kecepatan piston silinder mendorong beban 
akan melambat seiring dengan peningkatan 
tekanan yang diberikan.  

 

 
Gambar 3.  Hubungan kecepatan terhadap tekanan 

saat piston silinder menarik beban pada model sistem  
hidraulik alat angkat 

 
Hasil penelitian yang diperoleh oleh 

Abidin, K. dan Wagiani,S, menginformasikan 
bahwa suatu fluida yang dilengkapi dengan 
sebuah penghisap yang dapat bergerak maka 
tekanan di suatu titik tertentu tidak hanya 
ditentukan oleh berat fluida di atas permukaan 
air tetapi juga oleh gaya yang dikerahkan oleh 
penghisap yang sesuai dengan Prinsip Bernoulli, 
dimana apabila kecepatan aliran fluida itu 
tinggi, maka tekanan fluida akan menjadi 
rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida 
rendah, tekanannnya menjadi tinggi [6]. 
 
b. Hubungan daya mekanis terhadap 

tekanan pada sistem hidraulik 

Hubungan antara daya mekanis terhadap 
tekanan pada saat piston silinder mendorong 
beban diperlihatkan pada gambar 4 dan 

hubungan antara daya mekanis terhadap tekanan 
saat piston silinder menarik beban diberikan 
pada gambar 5. Dari gambar 4, diperoleh bahwa 
seluruh pembukaan katup aliran saat piston 
silinder mendorong beban dari 30%, 40%, 50%, 
60%, 70%, 80%, dan 100%, terjadi perubahan 
daya mekanis yang berbeda di setiap 
pembukaan., dimana semua mengalami 
peningkatan daya mekanis seiring peningkatan 
tekanan yang terjadi. Nilai tekanan yang  
diberikan berturut-turut adalah  20684.28 Pa, 
27579.04 Pa, 41368.56 Pa, 48263.32 Pa, 
55158.08 Pa, 62052.84 Pa dan 68947.6 Pa. 

 

 
Gambar 4.  Hubungan daya mekanis terhadap 

tekanan saat piston silinder mendorong beban pada 
model sistem  hidraulik alat angkat 

 

 
Gambar 5.  Hubungan daya mekanis terhadap 

tekanan saat piston silinder menarik beban pada 
model sistem  hidraulik alat angkat 

 
Dari gambar 5 dapat diperoleh bahwa 

seluruh bukaan katup aliran pada saat piston 
silinder menarik beban dari  30%, 40%, 50%, 
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60%, 70%, 80%, dan 100%,  terjadi perubahan 
daya mekanis yg berbeda di setiap pembukaan 
katup aliran, dimana semua mengalami 
peningkatan daya mekanis seiring peningkatan 
tekanan yang diberikan. Nilai tekanan yang 
digunakan adalah sama seperti pada saat piston 
silinder menarik beban.  

Daya mekanis adalah output yang 
dihasilkan pada suatu sistem hidraulik yang 
digerakkan oleh pompa dengan bantuan daya 
fluida dan tekanan. Hal tersebut berdasarkan 
beban/gaya dan kecepatan piston silinder yang 
diberikan sehingga menghasilkan daya mekanis. 
Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda 
semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan 
juga bertambah besar. Sebaliknya, semakin luas 
permukaan benda, maka tekanan yang 
dihasilkan akan semakin kecil, dimana luas 
permukaan berbanding terbalik dengan tekanan. 
Gaya yang dimaksud merupakan gaya tegak 
lurus terhadap permukaan suatu obyek [7]. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 
setiap pembukaan katup aliran, diketahui bahwa 
nilai daya mekanis yang dihasilkan berbanding 
lurus dengan tekanan yang dihasilkan. Nilai 
daya mekanis yang diperoleh akan terjadi 
peningkatan seiring meningkatnya tekanan yang 
diberikan [8]. 

 
c. Hubungan daya fluida terhadap tekanan 

pada sistem hidraulik 

Hubungan daya fluida terhadap tekanan 
pada saat piston silinder mendorong beban 
diperlihatkan pada gambar 6. Sementara,  
hubungan daya fluida terhadap tekanan pada 
saat piston silinder menarik beban dapat dilihat 
pada gambar 7. Dari gambar 6, terlihat bahwa 
pada seluruh pembukaan katup aliran pada saat 
piston silinder mendorong beban dari 30%, 40%, 
50%, 60%, 70%, 80%, dan 100%,  terjadi 
peningkatan daya fluida seiring peningkatan 
tekanan yang diberikan. Nilai tekanan yang 
diberikan berturut-turut  adalah 20684.28 Pa, 
27579.04 Pa, 41368.56 Pa, 48263.32 Pa, 
55158.08 Pa, 62052.84 Pa dan 68947.6 Pa. 

Dari gambar 7,  menunjukkan bahwa pada 
seluruh pembukaan katup aliran pada saat piston 
silinder menarik beban dari 30%, 40%, 50%, 
60%, 70%, 80%, dan 100%,  terjadi peningkatan 
daya fluida seiring peningkatan tekanan yang 
diberikan. Nilai tekanan yang diberikan sama 

seperti pada saat piston silinder mendorong 
beban. 

 
Gambar 6.  Hubungan daya fluida terhadap tekanan 

saat piston silinder mendorong beban pada model 
sistem  hidraulik alat angkat 

 

 
Gambar 7.  Hubungan daya fluida terhadap tekanan 
saat piston silinder menarik beban pada model sistem  

hidraulik alat angkat 
 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

diketahui bahwa nilai daya fluida yang 
dihasilkan mengalami peningkatan seiring 
meningkatnya tekanan yang diberikan. Hal 
tersebut karena tekanan fluida yang ada dalam 
sistem hidraulik akan terdesak akibat tekanan 
luar yang diberikan, dimana besarnya tekanan 
yang diberikan berbanding lurus dengan daya 
fluida [9]. Hasil penelitian yang diperoleh juga 
sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Datur, I. 
et al., dimana tekanan dipengaruhi oleh luas 
permukaan benda dan massa fluida berbanding 
lurus dengan tekanan yang diberikan [10]. 
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d. Hubungan efisiensi terhadap tekanan 

pada sistem hidraulik	

Hubungan antara efisiensi terhadap 
tekanan pada pengujian saat piston silinder 
mendorong beban dan menarik beban diberikan 
pada gambar 8 dan gambar 9 

 
Gambar 8.  Hubungan efisiensi terhadap tekanan saat 
piston silinder mendorong beban pada model sistem  

hidraulik alat angkat 
 

Dari gambar 8, diperoleh informasi bahwa 
hubungan antara efisiensi terhadap tekanan 
hidraulik pada saat piston silinder mendorong 
beban mendapatkan hasil yang signifikan dari 
masing masing pembukaan katup aliran. Pada 
pembukaan katup aliran 30%, 40%, 50%, 60%, 
70%, 80%, dan 100%, dimana semakin tinggi 
nilai tekanan yang diberikan maka nilai efisiensi  
mengalami kenaikan. Nilai efisiensi tertinggi 
terjadi pada pembukaan 100% dengan tekanan 
68947.6 Pa yaitu sebesar 34.133%. 

Sementara pada gambar 9,  diperlihatkan 
bahwa hubungan antara efisiensi terhadap 
tekanan pada saat piston silinder menarik beban 
juga mendapatkan hasil yang signifikan dari 
masing masing pembukaan katup aliran. Pada 
pembukaan katup aliran 30%, 40%, 50%, 60%, 
70%, 80%, dan 100%, dimana semakin tinggi 
nilai tekanan yang diberikan maka nilai efisiensi  
mengalami kenaikan Nilai efisiensi tertinggi 
terjadi pada pembukaan katup aliran 100% 
dengan tekanan 86184.5 Pa sebesar 30.524%. 

 
Gambar 9.  Hubungan efisiensi terhadap tekanan saat 

piston silinder menarik beban pada model sistem  
hidraulik alat angkat 

 
4. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan 
yang diberikan pada sistem hidraulik alat angkat 
akan mengakibatkan nilai kecepatan piston 
silinder semakin rendah.  Selain itu, juga 
menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai 
tekanan maka nilai daya mekanis dan daya 
fluida serta efisiensi sistem hidraulik alat angkat 
akan mengalami peningkatan. Efisiensi 
maksimum sebesar 34.13% diperoleh pada 
pembenanan 58.8 N dan pembukaan katup 
aliran 100% dengan daya mekanis dan daya 
fluida masing-masing 1.601 Watt dan 4.690 
Watt. 
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Abstrak 

Pompa peripheral telah banyak digunakan sebagai pompa rumah tangga,hotel  hotel, rumah sakit dan lain-lain. Namun, 
dalam penggunaannya sering diperoleh penurunan kinerja yang salah satunya disebabkan oleh kavitasi. Kavitasi dapat 
mengakibatkan terjadinya getaran yang tinggi dan suara bising. Penelitian ini membahas deteksi kavitasi pada pompa 
peripheral dengan memanfaatkan spektrum getaran. Kavitasi dibuat dengan cara memvariasikan bukaan katup hisap 
kemudian getaran yang terjadi diukur dengan alat Vibexpert II. Pengukuran dilakukan pada pompa peripheral dengan 
kecepatan putaran 750, 1500, 2250, dan 3000 rpm serta variasi bukaan pada sisi hisap sebesar 0°, 20°, 40°, dan 60°. 
Kinerja dan bentuk spektrum getaran pompa peripheral sebelum dan setelah terjadinya kavitasi dibandingkan  untuk  
mengetahui  seberapa  besar pengaruh  kavitasi  tersebut. Pada Penelitian ini didapatkan kavitasi terjadi pada saat katup 
hisap tertutup sebesar 60o dengan kecepatan putaran 2250 dan 3000 rpm. Saat terjadi kavitasi performa pompa 
peripheral akan semakin menurun. Kavitasi yang terjadi pada pompa peripheral ditandai dengan adanya peningkatan 
amplitudo getaran pada 4 (empat) dan atau 5 (lima) kali frekuensi. 
 

Abstract 
Peripheral Pump Performance to Pump Side Cavitation.  
Peripheral pumps have been widely used as household pumps, hotels, hospitals and others. However, in its use, there is 
often a decrease in performance, one of which is caused by cavitation. Cavitation can result in high vibrations and 
noise. This research discusses the detection of cavitation in peripheral pumps by utilizing the vibration spectrum. 
Cavitation is made by varying the opening of the suction valve and then the vibration that occurs is measured with a 
Vibexpert II device. Measurements were made on peripheral pumps with rotation speeds of 750, 1500, 2250, and 3000 
rpm and variations in the openings on the suction side of 0 °, 20 °, 40 °, and 60 °. The performance and shape of the 
peripheral pump vibration spectrum before and after cavitation were compared to determine how much influence the 
cavitation had. In this study, it was found that cavitation occurs when the inlet valve is closed at 60o with a rotation 
speed of 2250 and 3000 rpm. When cavitation occurs, the performance of peripheral pumps will decrease. Cavitation 
that occurs in peripheral pumps is characterized by an increase in the amplitude of vibrations at 4 (four) and /or 5 (five) 
times the frequency. 
 
Kata Kunci : Pompa Peripheral, Kavitasi, Frekuensi, Amplitudo getaran. 
. 
1. Pendahuluan 

      Kavitasi adalah gejala menguapnya zat cair 
yang sedang mengalir, karena tekanannya 
berkurang sampai dibawah tekanan uap jenuh. 
Misalnya air pada tekanan 1 atmosfir akan 
mendidih dan menjadi uap jenuh pada 
temperatur 100̊C. Tetapi jika tekanan 
direndahkan maka air akan mendidih pada 
temperatur yang lebih redah. Jika tekanannya 
cukup rendah maka pada temperatur kamarpun 
air dapat mendidih. Jika pompa mengalami 
kavitasi, maka akan timbul suara berisik dan 
getaran. Ketika pompa tetap dijalankan dalam 
keadaan kavitasi secara terus menurus dalam 
jangka lama, maka permukaan dinding saluran 
dan disekitar aliran yang berkavitasi akan 
mengalami kerusakan [1]. Sehingga kavitasi 
yang terjadi harus segera dideteksi, salah satu 

metode deteksi kavitasi yang sering digunakan 
yaitu dengan menggunakan spektrum getaran. 
    Spektrum getaran digunakan untuk 
menentukan kondisi operasi dan mekanik 
peralatan. Keuntungan utama adalah bahwa 
spektrum getaran dapat mengidentifikasi 
masalah yang berkembang sebelum mereka 
menjadi terlalu serius dan menyebabkan 
downtime yang tidak terjadwal. Ini bisa dicapai 
dengan melakukan pemantauan berkala getaran 
mesin baik secara terus menerus atau pada 
interval terjadwal. Pemantauan getaran secara 
teratur dapat mendeteksi bantalan yang 
memburuk atau rusak, kerugian mekanis dan 
gigi aus atau rusak.  Spektrum getaran juga 
dapat mendeteksi ketidakselarasan dan 
ketidakseimbangan sebelum kondisi ini 
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menyebabkan kerusakan pada bantalan atau 
poros [2]. 

1.1. Pompa Peripheral 
     Pompa peripheral merupakan penggabungan 
antara pompa sentrifugal dan pompa 
perpindahan positif (positive displacement 
pump) (Gambar 1). Pompa ini menggabungkan 
antara tekanan keluar yang tinggi dari pompa 
perpindahan dan operasi yang fleksibel dari 
pompa sentrifugal. Pompa peripheral ini cocok 
untuk memompa cairan yang tidak 
terkontaminasi. Sebagai contoh untuk pompa 
umpan boiler pada tekanan tinggi. 

 

 

Gambar 1. Impeler Pompa Peripheral [3] 

     Perbedaan utama antara pompa sentrifugal 
dan peripheral terdapat pada impellernya. 
Dalam pompa peripheral impellernya didesain 
khusus berbentuk peripheral dimana impeller 
tersebut berputar didalam sebuah saluran 
(Gambar 2). Fluida yang memasuki pompa 
sentrifugal hanya sekali saja melewati 
impellernya, sehingga kenaikan tekanan hanya 
terjadi ketika fluida bergerak dari tengah ke 
ujung impeller. 
 

 
Gambar 2. Sirkulasi Fluida Pada Impeller Pompa 

Peripheral [3] 
 
Pada pompa peripheral, fluida yang mengalir 
masuk kemudian dihisap dan diambil oleh 
impeller. Di dalam impeller fluida bersirkulasi 
ulang membentuk jalur  seperti  ulir  seperti 
pada Gambar 2. sehingga kenaikan tekanan 

terjadi selama fluida bersirkulasi ulang dari sisih 
isap ke sisi buang pompa. Setelah melewati 
hampir satu putaran di dalam saluran, fluida 
memiliki kecepatan tinggi yang akan 
membuatnya keluar. Karena itu tekanan pada 
yang terjadi pada fluida akan menjadi sangat 
tinggi. 
      Karakteristik lain pompa peripheral adalah 
bahwa, tidak seperti pompa sentrifugal lainnya, 
pompa peripheral dapat mengangkut cairan 
dengan kandungan gas yang relatif tinggi. 
Bahkan pembentukan gelembung uap yang 
parah tidak akan menyebabkan aliran terputus 
atau berdampak besar pada kelancaran pompa. 
Namun, tentu saja terjadinya kavitasi tetap saja 
akan berpengaruh pada kinerja pompa 
peripheral, sehingga tetap harus dilakukan 
pencegahan untuk mengatasi kavitasi tersebut. 
 

2. Metode Penelitian 

     Pelaksanaan penelitian menggunakan prinsip 
kerja pembukaan katup hisap pompa peripheral 
dengan variasi pembukaan dengan tujuan untuk 
mengamati terjadinya kavitasi pada sisi hisap. 
Variasi pembukaan katup hisap dibagi atas 4 
(empat) posisi katup yaitu 0°, 20°, 40°, dan 60°, 
dimana masing-masing memiliki kecepatan 
putaran 750, 1500, 2250, dan 3000 rpm untuk 
setiap variasi pembukaan katup. Getaran yang 
terjadi akibat kavitasi di dalam pengamatan, 
selanjutnya akan dibandingkan dengan sesaat 
sebelum terjadinya kavitasi pada sisi hisap 
pompa. Parameter pengujian yang diamati 
adalah efisiensi, debit, head pompa, daya input 
pompa, dan daya hidrolik pompa baik sebelum 
maupun setelah terjadinya kavitasi. 
     Aliran fluida air pada pipa 1” yang mengalir 
dari vessel yang berkapasitas 160 liter, melewati 
katup pembukaan yang diatur pada empat posisi 
secara bergantian. Sebelum fluida melewati 
pompa yang memiliki ketinggian 22 m.w.c 
(meters of water column), pressure sensor akan 
membaca tekanan fluida yang menuju pompa 
yang memiliki debit maksimal 40 liter/menit. 
Alat Multipump Testing Bench yang digunakan 
dalam penelitian seperti yang terlihat pada 
Gambar 3. Instrumen interface pengontrolan 
sistem diperlihatkan pada Gambar 4 dan skema 
penelitian pengaruh kavitasi terhadap kinerja 
pompa diperlihatkan pada Gambar 5. 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                    ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

 
 
  
 
 

81 

 
Keterangan :  

1. Manometer tangki  5. Katup keluar 
Penampungan 6. Sensor tekan keluar 
2. Manometer tangki  7. Sensor tekanan masuk 
hisap 8. katup hisap 
3. Level sensor 9. pompa peripheral 
4. Gate  
Gambar 3. (a) Keseluruhan alat Multipump Testing 

Bench. (b) Katup keluar pompa. (c) pompa 
peripheral. 

 

Keterangan: 
1. Switch sensor tekanan 
2. Penghubung sensor tekanan keluar 
3. Saklar on/off 

Gambar 4. Interface instrumen 

 

 
Gambar 5. Skema intalasi pengujian 

3. Analisa Hasil 

3.1.  Deteksi Kavitasi  
 

      Indikasi awal bahwa pompa peripheral 
mengalami kavitasi dapat dilihat dari timbulnya 
gelembung uap air yang terjadi karena 
tertutupnya katup hisap sehingga tekanan pada 
sisi hisap pompa turun sampai dibawah tekanan 
uap jenuh air yang dipompakan. Gelembung ini 
dapat dilihat pada selang transparan disisi hisap 
pompa. 
     Dari data hasil pengamatan langsung untuk 
mengamati gelembung yang terjadi didapatkan, 
pada saat katup hisap tertutup 0° dan 20° 
dengan semua variasi kecepatan putaran belum 
terlihat adanya gejala kavitasi. Pada saat katup 
hisap tertutup 40° dengan kecepatan putaran 
750 dan 1500 rpm masih belum menunjukkan 
gejala adanya kavitasi seperti yang terlihat pada 
Gambar 6. Tetapi, pada kecepatan putaran 2250 
dan 3000 rpm sudah mulai muncul buih yang 
merupakan gejala awal terjadi gelembung uap 
air yang lebih besar lagi seperti yang terlihat 
pada Gambar 7. 

  
(a) Katup Tertutup 0o 

Putaran 750-3000 rpm 
(b) Katup Tertutup 20o 

Putaran 750-3000 rpm 

  
(c) Katup Tertutup 40o 

Putaran 750-1500 rpm 
(b) Katup Tertutup 60o 

Putaran 750 rpm 
Gambar 6. Saluran masuk pompa peripheral saat 

belum terjadi kavitasi 
 

   
(a) Katup Tertutup 40o 

Putaran 2250 rpm 
(b) Katup Tertutup 40o 

Putaran 3000 rpm 
 

 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                    ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

 
 
  
 
 

82 

(c) Katup Tertutup 60o Putaran 1500 rpm 
 

Gambar 7. Saluran masuk pompa peripheral saat 
terjadi buih 

      Kemudian pada saat katup hisap tertutup 60° 
pada kecepatan putaran 750 rpm masih belum 
terlihat adanya gelembung ataupun buih yang 
terjadi (Gambar 7). Pada kecepatan putaran 
1500 rpm mulai terlihat buih yang muncul 
(Gambar 6). Selanjutnya pada kecepatan putaran 
2250 dan 3000 rpm sudah terlihat munculnya 
gelembung uap air yang terjadi  (Gambar 8). 
Hal ini di karenakan tekanan yang terjadi pada 
sisi hisap pompa lebih kecil dari tekanan uap 
jenuh air yang sedang dipompakan. [1] 

   
(a) Katup Tertutup 60o 

Putaran 2250 rpm 
(b) Katup Tertutup 60o 

Putaran 3000 rpm 
Gambar 8. Saluran masuk pompa peripheral saat 

terjadi buih 

3.2.  Deteksi Kavitasi dengan Perbandingan 
NPSH 

Mendeteksi kavitasi pada suatu pompa juga 
dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 
NPSH-nya. Ada 2 jenis NPSH yaitu, NPSH 
Available (NPSHA) dan NPSH Required 
(NPSHR). NPSHA adalah nilai NPSH yang ada 
pada sistem saat pompa akan bekerja. NPSHR 
adalah nilai NPSH spesifik pompa agar bekerja 
dengan normal. Jika NPSHA yang tersedia lebih 
kecil dari NPSHR yang dibutuhkan pompa maka 
pompa tersebut mengalami kavitasi [1]. 
Perbandingan NPSHA dengan NPSHR dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Tabel Perhitungan NPSH 
Katup Hisap Putaran NPSHA NPSHR 

Tertutup 0o 

750 rpm 9,970 

0,696 

1500 rpm 9,970 
2250 rpm 9,970 
3000 rpm 9,970 

Tertutup 20o 

750 rpm 9,942 
1500 rpm 9,931 
2250 rpm 9,899 
3000 rpm 9,835 

Tertutup 40o 

750 rpm 9,659 
1500 rpm 9,536 
2250 rpm 9,185 
3000 rpm 8,472 

Tertutup 60o 

750 rpm 6,277 
1500 rpm 4,813 
2250 rpm 0,633 
3000 rpm -7,856 

Pada Tabel 2 dapat dilihat nilai NPSHA pada 
saat katup hisap tertutup 0o pada semua 
kecepatan putaran sama ini dikarenakan belum 
terjadi kerugian head pada variasi katup hisap 
tersebut. Dapat dilihat juga bahwa ketika katup 
hisap pompa semakin tertutup maka nilai 
NPSHA yang terjadi juga semakin kecil, sampai 
pada saat katup hisap tertutup 60o pada 
kecepatan putaran 2250 dan 3000 rpm nilai 
NPSHA sudah lebih kecil dari nilai NPSHR. 
NPSHA pada saat katup hisap tertutup 60o 

dengan kecepatan putaran 3000 rpm bernilai 
minus ini disebabkan karena head yang 
dihasilkan oleh pompa lebih kecil dari kerugian 
head yang terjadi pada sisi hisap pompa. 

3.3. Hubungan Bukaan Katup dengan 
Effisiensi        	
     Efisiensi pemompaan didefinisikan sebagai 
daya hidrolik antara tenaga mekanik, yaitu, hasil 
bagi antara daya yang diberikan untuk fluida 
dan daya yang diberikan ke pompa oleh motor 
penggerak [4]. Hubungan antara bukaan katup 
dengan effisiensi dapat dilihat pada Gambar 9. 
 

 
Gambar 9. Grafik bukaan katup hisap vs efisiensi 

pompa 

 
     Pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa effisiensi 
tertinggi terjadi pada kecepatan putaran 2250 
rpm dengan katup hisap tertutup sebesar 40o dan 
effisiensi terendah terjadi pada kecepatan 
putaran 3000 rpm dengan katup hisap tertutup 
sebesar 60o atau pada saat terjadinya kavitasi. 
Dapat dilihat juga bahwa effisiensi pompa 
cenderung naik seiring tertutupnya katup pada 
sisi hisap pompa, namun pada saat katup hisap 
tertutup sebesar 60o effisiensi pada semua 
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kecepatan putaran langsung menurun. Ini 
disebabkan karena kapasitas aliran yang 
dihasilkan oleh pompa pada kondisi ini sangat 
kecil sehingga effisiensi yang terjadi juga sangat 
kecil. Sehingga dengan terjadinya kavitasi, 
maka efisiensi pompa akan menurun.  

3.4.  Hubungan Bukaan Katup dengan Head 
 
Head merupakan tinggi tekan yang dihasilkan 
oleh pompa. Head pada umumnya dinyatakan 
dalam tinggi kolom air dan umumnya dalam 
satuan meter. Head yang terdapat pada pompa 
ini berupa head tekanan, head kecepatan dan 
head potensial atau head yang terjadi karena 
perbedaan ketinggian [5]. Hubungan antara 
bukaan katup hisap terhadap head pompa dapat 
dilihat pada Gambar 9. 
 

 
Gambar 9. Grafik bukaan katup vs head 

 
     Pada Gambar 9. dapat dilihat bahwa head 
tertinggi terjadi pada kecepatan putaran 3000 
rpm dengan katup hisap tertutup 40o dan head 
terendah terjadi pada kecepatan putaran 750 rpm 
dengan katup hisap tertutup 0o. Semakin 
tertutup katup pada sisi hisap pompa maka 
semakin tinggi juga head yang terjadi pada 
semua putaran, ini dikarenakan ketika katup 
hisap semakin tertutup perbedaan tekanan antara 
sisi hisap pompa dengan sisi keluar pompa 
semakin besar sehingga head tekanan juga 
semakin besar.  
     Pada kecepatan putaran 3000 rpm dengan 
katup hisap tertutup 60o head pompa menurun 
ini disebabkan karena pada kondisi tersebut 
pompa telah mengalami kavitasi. Namun, pada 
kecepatan putaran 2250 rpm dengan katup hisap 
tertutup 60o head pompa tidak menurun 
walaupun pada keadaan ini pompa telah 
mengalami ini. Hal ini disebabkan karena 
impeler pada pompa ini didesain khusus 
sehingga memungkinkan pompa untuk bekerja 

bahkan dengan adanya gelembung udara dalam 
air yang dipompakan [6]. 

 
Kehilangan head yang besar ini dapat yang 
menyebabkan penurunan tekanan pada sisi hisap 
sampai dibawah tekanan uap sehingga terjadi 
kavitasi. 

4. Kesimpulan 
1. Kavitasi pada pompa peripheral terjadi pada 

saat katup hisap tertutup sebesar 60o dengan 
kecepatan putaran 2250 dan 3000 rpm. 

2. Performa pompa peripheral ketika terjadi 
kavitasi dapat dilihat dari beberapa parameter 
berikut: 
2.1. Kapasitas, yaitu kapasitas yang 

dihasilkan pompa peripheral akan 
menurun menjadi ketika terjadi 
kavitasi. 

2.2. Head, yaitu head yang dihasilkan 
pompa peripheral akan menurun ketika 
terjadi kavitasi pada kecepatan putaran 
3000 rpm. Namun, pada kavitasi 
dengan kecepatan putaran 2250 rpm 
head  yang dihasilkan belum menurun 
ini dikarenakan pompa peripheral 
masih dapat mengatasi kavitasi yang 
terjadi	
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Abstrak 

Kompresor adalah salah satu alat yang banyak dibutuhkan dan digunakan pada industri sebagai alat atau mesin yang 
berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida yang dimampatkan seperti udara dan gas. Kompresor sentrifugal 
merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller untuk mempercepat aliran 
fluida. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental. Pengujian dilakukan dengan 5 variasi diameter pipa saluran masuk 
yaitu 1.0”, 1.5”, 2.0”, 2.5” dan 3.0” serta 5 variasi pembukaan katup saluran masuk yaitu 10%, 25%, 50%, 75% dan 
100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jika ukuran diameter pipa saluran masuk diperbesar mengakibatkan 
peningkatan debit, daya yang disuplai dan daya yang dikonsumsi serta efisiensi pada kompresor sentrifugal. Efisiensi 
optimum yang dihasilkan sebesar 21.888% yang terjadi pada diameter pipa saluran masuk yaitu 3’’ dengan pembukaan 
katup 25%. 

Abstract 
Compressor is a tool that is widely needed and used in industry as a machine that functions to increase the pressure of 
compressed fluids such as air and gas. A centrifugal compressor is a compressor that requires centrifugal force 
generated by the impeller to accelerate fluid flow. This research was conducted experimentally. This research uses 5 
variations of the inlet pipe diameter of 1.0 ", 1.5", 2.0 ", 2.5", and 3.0 " and 5 variations of the inlet valve opening of 
10%, 25%, 50%, 75%, and 100%. The result of this research is that if the diameter of the inlet pipe is enlarged, there is 
an increase in flow rate, power supplied and power consumed and efficiency in the centrifugal compressor. The 
optimum efficiency produced is 21.888% in the diameter of the inlet pipe of 3 '' with a valve opening of 25%. 
 
Kata Kunci: Diameter pipa saluran masuk, efisiensi, kompresor sentrifugal. 
 
1. Pendahuluan 

Kompresor sangat banyak dibutuhkan dan 
digunakan pada industri – industri sebagai alat 
atau mesin yang berfungsi untuk meningkatkan 
tekanan fluida yang dimampatkan seperti udara 
dan gas. Untuk instalasi – instalasi yang 
membutuhkan tekanan yang tinggi, 
dipergunakanlah kompresor, seperti penyedia 
udara tekan untuk peralatan pneumatik pada 
pertambangan, peleburan logam, dan pada 
industri otomotif. Kompresor juga digunakan 
sebagai pemadat gas dan mengalirkannya pada 
sistem distribusi gas yang dialirkan melalui pipa 
dan pada instalasi pencairan gas alam untuk 
transport kapal laut dan sebagai kompresor dari 
turbin gas [1]. 

Kompresor adalah mesin untuk 
memampatkan udara atau gas. Kompresor udara 
biasanya mengisap udara dari atmosfir. Namun 
ada pula yang mengisap udara atau gas yang 
bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfir, 
dimana kompresor bekerja sebagai penguat 
(booster). Sebaliknya ada pula kompresor yang 
mengisap gas yang bertekanan lebih rendah dari 
pada tekanan atmosfir, dimana kompresor 
disebut pompa vakum. [2] 

Kompresor sentrifugal memanfaatkan 
gaya sentrifugal pada prinsip kerjanya.        
Mula-mula impeller meningkatkan kecepatan 
fluida, kemudian fluida dengan kecepatan tinggi 
akan masuk ke diffuser dimana terjadi 
perubahan energi kinetik menjadi energi 
potensial. Dalam proses kompresi pada 
kompresor terdapat dua macam efisiensi yang 
penting yaitu efisiensi volumentrik dan efisiensi 
adiabatik keseluruhan [2]. Kompresor 
sentrifugal satu tingkat diperlihatkan pada 
gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Kompresor sentrifugal satu tingkat [3] 

Efisiensi volumentrik hanya berlaku pada 
kompresor torak karena kompresor torak 
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menggunakan silinder untuk memampatkan 
volume gas. Sementara, efisiensi yang bekerja 
pada kompresor sentrifugal adalah efisiensi 
adiabatik keseluruhan. Efisiensi kompresor 
ditentukan oleh berbagai faktor seperti tahanan 
aerodinamik di dalam katup-katup,           
saluran-saluran, pipa-pipa, kerugian mekanis, 
efektivitas pendinginan dan lain-lain [2]. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 
efisiensi kompresor adalah ukuran diameter luar 
impeller yaitu diameter pipa saluran masuk. 
Menurut Teuku Firmansyah, apabila ukuran 
diameter luar impeler diperbesar dimana 
kompresor beroperasi pada putaran tetap, maka 
akan menyebabkan kenaikan kapasitas yang 
sebanding dengan perbandingan kenaikan 
diameter [4]. 

Desain dan kinerja kompresor merupakan 
hal yang masih perlu dikembangkan dan diteliti 
karena pada kompresor terdapat beberapa 
parameter penting yang mempengaruhi efisiensi 
kompresor. Beberapa desainer mengembangkan 
penelitian secara simulasi menggunakan HCCC 
Computer Controlled Centrifugal Compressor 
Demonstration (PC).  Pada HCCC Computer 
Controlled Centrifugal Compressor 
Demonstration (PC) dapat menghasilkan 
informasi yang akurat pada kondisi fluida yang 
berada di dalam mesin dan juga dapat 
membantu penggunanya mendapatkan evaluasi 
kinerja mesin dan mengukur karakteristik 
operasi kompresor sentrifugal secara detail pada 
objek. Kompresor tipe HCCC diberikan pada 
Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Kompresor tipe HCCC [5] 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis hubungan antara daya yang 
disuplai terhadap daya yang di konsumsi 
kompresor sentrifugal dan hubungan antara 
efisiensi terhadap debit aliran dari kompresor 
sentrifugal. 

 
2. Metode Penelitian 
 Penelitian dilakukan dengan pendekatan 
eksperimental. Pada penelitian ini, pengujian 
dilakukan dengan 5 variasi diameter pipa 
saluran masuk yaitu 1.0”, 1.5”, 2.0”, 2.5” dan 
3.0” serta 5 variasi pembukaan katup saluran 
masuk yaitu 10%, 25%, 50%, 75% dan 100%. 
Instalasi komrpesor sentrifugal diberikan pada 
gambar 3. 
 

 

Gambar 3. Instalasi kompresor sentrifugal [5] 
 

Keterangan: 
1) Titik Pipa saluran masuk dengan variasi 

diameter. 
2) Sambungan pipa dengan variasi ukuran yang 

disesuaikan dengan pipa saluran masuk. 
3) Butterfly valve saluran masuk. 
4) Orifice Plate. 
5) Sensor temperatur udara dalam pipa saluran 

masuk. 
6) Pipa saluran masuk utama. 
7) Sensor tekanan udara dalam pipa saluran 

masuk. 
8) Kompresor sentrifugal. 
9) Pipa saluran keluar. 
10) Sensor tem   peratur udara dalam pipa 

saluran keluar. 
11) Butterfly valve saluran keluar. 
 

Untuk menganalisis data pengujian 
dengan variasi diameter pipa saluran masuk 
pada kompresor, digunakan persamaan (1), (2) 
dan (3). 

	𝑣# =
%
&'

    (1) 
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𝑃 = 𝑄 𝑃* −	𝑃# + 𝜌

./ /

*
− 𝜌 .' /

*
+ 𝜌. 𝑔. (𝑧* − 𝑧#)   (2) 

 
𝜂 = 6

67
100%    (3) 

 
Persamaan (1), (2) dan (3) masing-masing 
digunakan untuk menghitung kecepatan udara 
dalam pipa, daya yang disuplai dari kipas ke 
udara dan efisiensi kompresor. 
 
3. Hasil dan Diskusi 
3.1. Hubungan daya yang disuplai terhadap 

daya yang dikonsumsi 
Hubungan daya yang disuplai terhadap 

daya yang dikonsumsi yang diperoleh dari hasil 
penelitian dengan variasi diameter pipa saluran 
masuk pada kompresor untuk setiap pembukaan 
katup dirangkum pada Tabel 1 dan Gambar 4. 

 
Tabel 1. Hubungan daya yang disuplai terhadap   

daya yang dikonsumsi. 

Diameter 
(in) 

Daya yang dikonsumsi (W) 
Pembukaan katup saluran masuk   

kompresor, PK (%) 
10 25 50 75 100 

1.0 216.60 216.21 225.56 243.19 247.58 

1.5 218.67 218.78 229.55 250.97 255.52 

2.0 218.74 219.33 229.68 251.73 255.96 

2.5 219.53 219.27 229.69 252.10 256.20 

3.0 219.82 219.25 229.70 252.34 256.03 

Diameter 
(in) 

Daya yang disuplai (W) 
Pembukaan katup saluran masuk   

kompresor, PK (%) 
10 25 50 75 100 

1.0 39.574 43.152 40.643 38.258 36.610 

1.5 43.921 47.414 46.697 48.292 47.960 

2.0 44.430 47.677 47.358 49.142 49.784 

2.5 44.579 47.862 47.550 49.650 50.542 

3.0 44.647 47.990 47.630 49.821 50.669 

	
Dari Tabel 1 dan Gambar 4 diperoleh 

informasi bahwa nilai daya yang dikonsumsi 
terendah terjadi pada pipa saluran masuk dengan 
diameter 1” dan pembukaan katup 25% sebesar 
216.21 Watt. Demikian pula untuk nilai daya 
yang disuplai juga diperoleh pada pipa saluran 
masuk dengan diameter 1”, namun pada 
pembukaan katup 100% sebesar 36.610 Watt. 
Hal tersebut disebabkan karena luas penampang 

dalam pipa saluran masuk 1’’ terlampau kecil 
mengakibatkan kapasitas udara yang masuk 
dalam pipa saluran masuk sedikit. Dengan 
variasi besar diameter pipa saluran masuk, 
hubungan daya yang disuplai terhadap daya 
yang dikonsumsi yaitu berbanding lurus. Bila 
ukuran diameter pipa saluran masuk diperbesar 
menyebabkan kenaikan daya yang disuplai 
dengan daya yang dikonsumsi pada kompresor 
sentrifugal. Hasil penelitian yang diperoleh 
sejalan dengan hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh Teuku Firmansyah[4]. 
 

 
Gambar 4. Hubungan daya yang disuplai terhada 

daya yang dikonsumsi pada setia pembukaan katup 
saluran masuk dan setiap perubahan besar diameter 

pipa saluran masuk. 
 

3.2. Hubungan efisiensi terhadap debit aliran 
 Hubungan efisensi terhadap debit aliran 
dengan variasi diameter pipa saluran masuk 
pada kompresor untuk setiap pembukaan katup 
yang diperoleh dari hasil penelitian ditampilkan 
pada Tabel 2 dan Gambar 5.  
 Informasi yang diperoleh dari Tabel 2 dan 
Gambar 5 memperlihatkan bahwa debit aliran 
terendah terjadi pada pipa salauran masuk 
dengan diameter 1” dan pembukaan katup 10% 
sebesar 1.2864 x 10-2 m3/s. Untuk efisiensi 
terendah diperoleh sebesar 14.787% yang terjadi 
pada pipa saluran masuk dengan diameter 1” 
dan pembukaan katup 100%. Sementara, 
efisiensi optimum yang dihasilkan terjadi pada 
diameter pipa saluran masuk 3’’ dengan 
pembukaan katup 25% sebesar 21,888%.  
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Dengan variasi besar diameter pipa 
saluran masuk, hubungan efisiensi terhadap 
debit aliran adalah berbanding lurus. Bila 
ukuran diameter pipa saluran masuk diperbesar 
menyebabkan kenaikan efisiensi dengan debit 
aliran pada kompresor sentrifugal. 
 

Tabel 2. Hubungan efisiensi terhadap debit aliran.	

Diameter 
(in) 

Debit Aliran (10-2 m3/s) 
Pembukaan Katup Saluran Masuk 

Kompresor, PK (%) 
10 25 50 75 100 

1.0 1.2864 1.3858 1.4436 1.8626 1.9409 

1.5 1.3329 1.4087 1.5258 2.0546 2.2007 

2.0 1.3374 1.4041 1.5293 2.0551 2.2226 

2.5 1.3379 1.4045 1.5289 2.0587 2.2294 

3.0 1.3385 1.4067 1.5291 2.0596 2.2292 

Diameter 
(in) 

Efisiensi (%) 
Pembukaan Katup Saluran Masuk 

Kompresor, PK (%) 
10 25 50 75 100 

1.0 18.270 19.959 18.018 15.732 14.787 

1.5 20.085 21.672 20.343 19.242 18.769 

2.0 20.312 21.738 20.619 19.522 19.449 

2.5 20.307 21.828 20.701 19.694 19.727 

3.0 20.311 21.888 20.735 19.744 19.790 

 
 

 
 

Gambar 5. Hubungan efisiensi terhadap debit aliran 
pada setiap pembukaan katup saluran masuk dan 

setiap perubahan besar diameter pipa saluran masuk. 
 
Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil 
dari peneilitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dengan variasi besar diameter pipa saluran 

masuk, hubungan daya yang disuplai 

terhadap daya yang dikonsumsi yaitu 
berbanding lurus. Bila ukuran diameter pipa 
saluran masuk diperbesar menyebabkan 
kenaikan daya yang disuplai dengan daya 
yang dikonsumsi pada kompresor 
sentrifugal. 

2. Dengan variasi besar diameter pipa saluran 
masuk, hubungan efisiensi terhadap debit 
aliran yaitu berbanding lurus. Bila ukuran 
diameter pipa saluran masuk diperbesar 
menyebabkan kenaikan efisiensi dengan 
debit aliran pada kompresor sentrifugal. 

3. Efisiensi optimum kompresor sentrifugal 
yang dihasilkan terjadi pada diameter pipa 
saluran masuk 3’’ dengan pembukaan katup 
25% sebesar 21,888%. 
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Abstrak 

Kotoran sapi merupakan limbah peternakan yang sangat bermanfaat untuk sumber energi terbarukan. Percepatan laju 
gas dalam fermentasi biogas kotoran sapi dapat dipercepat dengan penambahan katalis, serbuk gergaji merupakan salah 
satu bahan organik yang dapat mempercepat laju produksi gas pada pembentukan biogas kotoran sapi, serta penggunaan 
arang aktif dapat memberikan kualitas gas yang lebih baik dengan menyisihkan gas-gas impurities dalam biogas. 
Penelitian ini menggunakan komposisi campuran: (B1) 6 kg kotoran sapi dan 0 kg serbuk gergaji, (B2) 4.2 kg kotoran 
sapi dan 1.8 serbuk gergaji, (B3) 4 kg kotoran sapi dan 2 kg serbuk gergaji, dan (B4) 3.8 kg kotoran sapi dan 2.2 kg 
serbuk gergaji dengan fermentasi selama 20 hari. Pada proses penelitian dilakukan pengukuran pH di awal dan di akhir 
penelitian, tekanan gas, volume gas, temperatur biodigester, nilai kalor, serta pengujian uji nyala api. Pada penelitian ini 
didapatkan nilai pH berkisar antara 7-7.5 dan temperatur biodigester 27.5-31°C. Hasil penelitian ini menunjukkan 
campuran organik dengan campuran serbuk gergaji dapat mempercepat produksi dengan dengan rentan waktu 5 hari 
lebih cepat gas telah release dibandingkan tanpa bahan organik serbuk gergaji. Hasil yang optimal terdapat pada variasi 
campuran organik serbuk gergaji dengan variasi campuran 4.2 kg kotoran sapi dan 1.8 kg serbuk gergaji memiliki laju 
produksi tertinggi yaitu 74.5 ml/hari. 
 
 

Abstract 
Effect of Sawdust on Cow Manure Biogas Productivity using Activated Charcoal Media as a Filter 
Cow dung is livestock waste which is very useful for renewable energy sources. The acceleration of gas rate in cow 
dung biogas fermentation can be improved by adding a catalyst. Sawdust is one of the organic materials that can be 
used to accelerate the gas production rate. The composition of cow dung biogas and the use of activated charcoal can 
provide better gas quality by removing impurities in biogas. This study uses a mixture composition: (B1) 6 kg cow dung 
and 0 kg sawdust, (B2) 4.2 kg cow dung and 1.8 sawdust, (B3) 4 kg cow dung and 2 kg sawdust, and (B4) 3.8 kg cow 
dung and 2.2 kg of sawdust by fermentation for 20 days. In the experiment, pH measurements were carried out at the 
beginning and at the end of the study including gas pressure, gas volume, biodigester temperature, heating value, and 
flame test were measured. In this study, the pH value ranged from 7-7.5 and the biodigester temperature was 27.5 - 31 ° 
C. The results of this study indicate that the organic mixture with the sawdust can accelerate the production with 5 days 
faster than that of without using the organic matter of sawdust. The optimal results are found in the variation of the 
organic mixture of sawdust with a mixture of 4.2 kg of cow dung and 1.8 kg of sawdust having the highest production 
rate, namely 74.5 ml / day. 
 
Kata Kunci : Kotoran sapi, biogas, serbuk gergaji, arang aktif , pH. 
. 
1. Pendahuluan 

      Energi terbarukan adalah energi yang 
berasal dari sumber-sumber terbarukan antara 
lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar 
matahari, aliran dan terjunan air dan gerakan 
perbedaan suhu lapisan laut. Energi terbarukan 
tidak mencemari lingkungan dan tidak 
memberikan konstribusi terhadap perubahan 
iklim dan pemanasan global karena 
memanfaatkan sumber energi yang ramah 
lingkungan. Energi yang digunakan berasal dari 
energi yang bekelanjutan seperti sinar matahari, 
angin, air, biofuel dan geothermal[1]. 

      Pada Tabel 1 menunjukkan uraian persentasi 
pada komponen kandungan biogas yang 
dihasilkan secara umum. 
       

Tabel 1. Kandungan biogas secara umum [2] 
Komponen Persentasi (%) 

Metana (CH4) 55-75 
Karbon dioksida (CO2) 25-45 

Nitrogen (N2) 0-0,3 
Hidrogen (H2) 1-5 

Hidrogen Sulfida (H2S) 1-5 
Oksigen (O2) 0,1-0,5 

       



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                              ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

 
 
  
 
 

91 

      Biogas adalah gas yang mudah terbakar 
(flammable) yang dihasilkan dari proses 
fermentasi (pembusukan) bahan-bahan organik 
oleh bakter-bakteri anaerob (bakter yang hidup 
dalam kondisi tanpa oksigen yang ada dalam 
udara). Reaktor yang digunakan pada umumnya 
disebut sebagai digester atau biodegster, karena 
ditempat inilah bakteri tumbuh dengan 
mencerna bahan-bahan organik[2]. Energi yang 
terkandung dalam biogas tergantung dari 
konsentrasi methan (CH4). Semakin tinggi 
kandungan dari methan, maka akan semakin 
besar kandungan dari nilai kalor pada biogas. 
Sebaliknya, semakin kecil kandungan dari 
methan maka semakin kecil pula nilai kalornya. 
Kualitas dari biogas dapat ditingkatkan dengan 
beberapa perlakuan yaitu : menghilangkan 
hidrogen sulphur, kandungan air dan karbon 
dioksida (CO2) atau yang disebut dengan proses 
purifikasi[2]. 
      Jenis-jenis bahan organik yang diproses 
sangat mempengaruhi kualitas biogas yang 
dihasilkan. Pemilihan bahan biogas dapat 
ditentukan dari perbandingan kadar karbon (C) 
dan Nitrogen (N) dalam bahan tersebut. Bahan 
organik yang umumnya mampu menghasilkan 
kulitas biogas yang tinggi mempunyai rasio C/N 
sekitar 20-30[3]. Pada Gambar 1 menunjukkan 
pencampuran kotoran ternak dengan media air 
untuk menghasilkan biogas. 

. 
Gambar 1. Pengadukan Kotoran Ternak Untuk 

Biogas [4] 
      Digester berfungsi untuk menampung dan 
sebagai tempat fermentasi bahan organik oleh 
mikroba sampai biogas terproduksi. Waktu 
tinggal bahan secara minimal pada digester 
diharapkan akan mengurangi biaya dan volume 
digester, sedangkan waktu tinggal mikroba 
maksimal diharapkan akan meminimalkan 
lumpur pada digester dan waktu pencapaian 
stabilitas proses degradasi[5]. 

      Adapun Gambar 2 memperlihatkan 
peralatan fermentasi (biodigester) biogas yang 
digunakan pada skala laboratorium. 

 
Gambar 2. Biodigester kapasitas 19 L 

      Katalis merupakan suatu zat yang 
mempercepat laju reaksi kimia pada suhu 
tertentu, tanpa mengalami perubahan atau yang 
terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis 
berperan dalam fernentasi tapi bukan sebagai 
pereaksi ataupun produk utama. Serbuk gergaji 
merupakan limbah dari penggergajian kayu. 
Serbuk gergaji dapat mempercepat proses 
fermentasi biogas, sehingga serbuk gergaji yang 
telah terurai lebih mudah diproses oleh bakteri 
metanogenesis [6]. Dalam berbagai penelitian 
ditemukan bahwa serbuk gergaji dapat 
menaikkan dan menghasilkan presentasi gas 
metan, dengan komposisi kimia serbuk gergaji 
adalah Karbon (C) 50%, Hidrogen (H) 6%, 
Nitrogen (N) 0.04 –0.10% dan Abu 0.20 – 0.50 
% [7]. 

 
Gambar 3. Limbah serbuk gergaji [7] 

Kualitas biogas yang masih belum optimal 
dapat ditingkatkan dengan menghikangkan gas-
gas impurities, seperti hidrogensulfida (H2S), 
ammonia (NH3), kandungan uap air (H3O), dan 
karbon dioksida (CO2). Gas lain yang dihasilkan  
ini selain mengganggu dalam pembakaran, juga 
dapat menurunkan nilai kalor dan akan 
menghasilkan gas-gas beracun, korosif serta 
berbau yang berbahaya bagi lingkungan [8]. 

Pemurnian biogas dapat dilakukan dengan 
berbagai teknik, antara lain absorpsi ke dalam 
cairan, permeable melalui membran, konversi 
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kimia ke senyawa kimia yang lain, dan 
kondensasi [8]. Karbon aktif memiliki daya 
adsorpsi yang baik untuk menyisihkan H2S 
sedangkan untuk menyisihkan CO2 efisiensinya 
kecil. Proses adsorpsi terjadi karena sifat yang 
dimiliki arang aktif sebagai penyerap, penyaring 
molekul, katalis, dan penukar ion [9]. 

Pada Gambar 4 adalah skema instalasi 
pengujian dengan memanfaatkan metode 
purifikasi untuk meningkatkan kualitas biogas  

 

 
Gambar 4. Skema instalasi pengujian dengan 

penyaring [10] 

2. Metode Penelitian 
2.1.  Instalasi Biogas 

Instalasi biogas terdiri dari biodigester dari 
galon 19 L yang di cat berwarna hitam, pressure 
gauge yang ditanam pada pipa keluar gas, 
termometer tanam yang di tanam pada reaktor 
biogas dan filtrasi arang aktif yang dapat 
disambungkan dengan saluran keluar gas. Untuk 
mengukur volume biogas dengan cara 
menghubungkan pipa saluran keluar gas dengan 
gelas ukur yang telah di modifikasi dalam 
keadaan terbalik. 

 
Gambar 4. Skema reaktor biodigester 

Keterangan : 
1) Reaktor 19 L   3) Katup  5) Tabung purifkator 

2) Pipa ¾ “        4) Watermur 

2.2.  Proses Pencampuran 

Biodigester diisi dengan berat total 
campuran sebanyak 12 kg sebanyak 4 buah 
dengan varian berat kotoran sapi dengan serbuk 
gergaji pada B1 adalah 6 kg kotoran sapi dan 0 
kg serbuk gergaji, B2 4.2 kg kotoran sapi dan 
1.8 kg serbuk gergaji, B3 4 kg kotoran sapi dan 
2 kg serbuk gergaji, serta B4 3.8 kg kotoran sapi 
dan 2.2 kg serbuk gergaji atau mengisi volume 
biodigester sebesar 80%. Dengan perbandingan 
bahan baku total dan air adalah 50 : 50.  Serbuk 
gergaji di blender hingga halus kemudian bahan 
organik dicampur di dalam wadah, lalu diaduk 
hingga merata selama 7 menit kemudian diukur 
kandungan pH menggunakan pH meter setelah 
itu campuran dimasukkan kedalam biodigester 
menggunakan corong dan ditutup rapat 
kemudian di diamkan selama 20 hari. 

3. 2.3. Pengambilan Data 
2.3.1. Tekanan Biogas 

Pengukuran tekanan biogas dilakukan 
dengan cara menggunakan manometer tekanan 
(pressure gauge) sebagai alat untuk mengukur 
tekanan yang berada didalam biodigester 
dengan mengamati tekanan setiap hari selama 
waktu fermentasi biodigester, manometer 
tekanan dipasang pada instalasi biodigester 
sebelum proses fermentasi. 

 
 
 
 
 

2.3.2. Pengukuran volume biogas 
 

Pengukuran volume biogas dilakukan setiap 
hari sekali selama 20 hari dengam mengamati 
gelas ukur yang sudah dimodifikasi dan 
dipasang terbalik. 

 
2.3.3. Pengukuran Suhu dan pH 
 

Pengukuran suhu dilakukan dengan 
menggunakan alat termometer cair yang 
diletakkan didalam biodigester yang dilakukan 
setiap hari selama 20 hari pada pukul 11.00. 
pengukuran pH dilakukan pada saat di awal dan 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                              ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

 
 
  
 
 

93 

di akhir pengujian fermentasi biodigester 
dengan menggunakan pH meter. 

 
2.3.4. Laju Produksi Biogas 
 

Laju produksi biogas dihitung dengan 
mengambil data volume total biogas yang 
diukur setiap hari selama 20 hari, dengan rumus 
: 

 =         (1) 
 
Keterangan :  

 = Laju produksi biogas perhari (ml/hari) 
 = Volume total biogas (ml) 

T   = Lama waktu fermentasi (hari) 

 

2.3.5. Uji Nyala 
 
 Uji nyala dilakukan dengan memperhatikan 
warna nyala api sebagai pertanda bahwa 
terdapat gas metana pada kandungan biogas 
setiap sampel percobaan. 
 
2.3.6. Nilai Kalor 
 
 Nilai kalor adalah jumlah energi yang 
dilepaskan ketika suatu bahan bakar dibakar 
secara sempurna dalam suatu proses aliran 
tunak (steady) dan produk dikembalikan lagi ke 
keadaan dari reaktan. Besarnya nilai kalor dari 
suatu bahan bakar sama dengan harga mutlak 
dari entalpi pembakaran bahan bakar. 
Pengukuran kalor dari data pengujian 
memanaskan air. Dengan menggunakan rumus : 
                                              (2) 

 
Keterangan :   
Q : kalor yang diperlukan (kJ) 
M : massa air  

 kalor jenis air ( ) 

: suhu total ( )(°C) 
 
3. Hasil dan Diskusi 
3.1.  Tekanan Biodigester  

 
Pengamatan tekanan gas pada tiap 

biodigester menggunakan manometer tekanan 
atau pressure gauge yang sudah dipasang pada 
setiap instalasi biodigester dengan skala 2.5 bar 
atau setara dengan 35 psi yang dilakukan setiap 
hari selama 20 hari fermentasi biodigester. 

Gambar 5 menunjukkan grafik tekanan pada 
tiap sampel biodigester. Pada sampel B1 
kenaikan tekanan mulai tampak pada hari ke-7 
seiring dengan perkembangan dari gas didalam 
reactor. Pada biodigester dengan tanpa serbuk 
gergaji ini kenaikan tekanan berbanding lurus 
dengan kenaikan dari volume gas, semakin 
tinggi tekanan dari biodigester maka semakin 
besar pula volume gas didalam biodigester. 

 
Gambar 5. Grafik tekanan biodigester. 

      Sedangkan pada sampel dengan 
menggunakan katalis serbuk gergaji terlihat 
kenaikan tekanan lebih cepat. Pada sampel B2 
tekanan biogas sudah mulai naik di hari ke-2, 
pada sampel B3 tekanan gas pada biodigester 
mulai mengalami kenaikan pada hari ke-6, pada 
sampel B4 grafik tekanan biogas diatas terlihat 
kenaikan gas terjadi di hari ke-15 dikarenakan 
tekanan gas pada biodigester ini sangat rendah 
sehingga manometer tekanan tidak dapat 
membaca kenaikan tekanannya. 

3.2.  Volume Biogas 
 

      Pengambilan data volume biogas dilakukan 
dengan cara menghubungkan saluran keluar gas 
dengan selang pada gelas ukur 100 mL dalam 
keadaan terbalik, pengukuran volume biogas 
dilakukan setiap hari selama 20 hari fermentasi 
biodigester, berikut hasil pengamatan dari tiap 
sampel B1, B2, B3, dan B4. 
      Gambar 6 menunjukkan grafik volume 
biogas pada tiap sampel dalam biodigester. Pada 
campuran tanpa katalis serbuk gergaji di hari 
ke-1 hingga hari ke-6 tidak ada gas yang 
dihasilkan yang disebabkan oleh proses 
fermentasi masih dalam tahap hidrolisis yaitu 
fase perombakan bakteri. Pada umumnya tahap 
pembentukan biogas membutuhkan waktu 7-10       
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Gambar 6. Grafik Volume Biogas 
hari sedangkan pada sampel dengan campuran 
katalis serbuk gergaji terlihat produksi gas lebih 
cepat. Pada sampel B2 volume gas telah 
terbentuk di hari ke-2 yaitu sebesar 30 mL, pada 
sampel B3 gas mulai terbentuk pada hari ke-4, 
pada sampel B4 volume gas mulai terjadi pada 
hari ke-6 hal ini menunjukkan adanya serbuk 
gergaji sebagai katalis yang mendorong laju 
pertumbuhan mikroorganisme pembentuk 
biogas didalam reaktor, serbuk gergaji 
memberikan nutrisi yang lebih pada bakteri 
pembentuk metana dengan memberikan nutrisi 
lebih sehingga pertumbuhan mikroorganisme 
lebih cepat. Sebaliknya, volume gas yang 
dihasilkan oleh B1 lebih tinggi dibandingkan 
dengan sampel campuran yang lainnya 
dikarenakan pada sampel B1 bahan organik 
penghasil biogas utama lebih banyak pada 
sampel reaktor B1. 

3.3. Temperatur Biodigester 
 
      Pengukuran nilai temperatur pada 
biodigester setiap sampel dilakukan dengan cara 
mengamati thermometer air yang telah ditanam 
pada instalasi biodigester sebelum pencampuran 
bahan organik. Penempatan reaktor pada setiap 
sampel diletakkan didalam ruangan tertutup dan 
tidak terkena cahaya matahari langsung agar 
kondisi temperatur biodigester terjaga pada suhu 
yang optimalnya untuk pembentukan biogas, 
sehingga data sampel masing-masing 
biodigester dapat diperlihatkan pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik Temperatur Biodigester 

      Gambar 7 menunjukkan grafik temperatur 
pada tiap sampel biodigester, temperatur pada 
biodigester sangat berpengaruh dengan 
pertumbuhan mikroorganisme pembentuk 
biogas. Temperatur setiap biodigester berada 
pada rentan 27,5-31°C. Kondisi temperatur 
biodigester sangat bergantung pada kondisi 
lingkungan sekitar pada umumnya temperatur 
untuk fermentasi anaerobik terjadi pada 
temperatur mesofilik (28 – 45°	 C) , dengan 
rentan untuk temperatur optimal 29 – 35°	 C, 
sehingga kondisi biodigester ini terbilang masih 
dalam keadaan normal untuk pembentukan 
biogas. 

3.4. pH Campuran Organik  
 

Pengamatan nilai pH dilakukan dengan 
menggunakan alat pH meter yang diletakkan 
pada campuran organik sebelum fermentasi dan 
diakhir penelitian. Nilai pH dapat dilihat pada 
Gambar 8. 

 
Gambar 8. Derajat keasaman campuran organik 

Nilai pH dari ke empat biodigester berada 
pada kisaran 7-7.5, dimana nilai tertinggi yaitu 
pada biodigester 1 nilai pH berada pada 7.5 dan 
yang terendah pada biodigester 4 sebesar 7.2. 
pada umumnya semakin netral nilai pH maka 
akan tinggi nilai CH4 nya dan kadar CO2 akan 
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semakin rendah, pH yang netral dapat memacu 
perkembangan bakteri metanogenik sehingga 
dapat berkembang biak secara optimal, kadar 
pH optimal ialah pada kisaran 7.2-8.2. 
3.5. Laju Produksi Biogas 
 

Perhitungann laju produksi dapat 
memberikan gambaran terkait perkembangan 
dan produktivitas campuran organik kotoran 
sapi dan serbuk gergaji yang dilakukan 
fermentasi selama 20 hari. Laju produksi yang 
paling optimal dari campuran dengan katalis 
serbuk gergaji adalah pada sampel B2 kotoran 
sapi 4.2 kg dan serbuk gergaji 1.8 kg. Hal ini 
sesuai dengan komposisi terbaik dari campuran 
biogas untuk katalis sekitar 30% dari berat total 
campuran organik. Laju produksi seperti yang 
terlihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Diagram batang laju produksi biogas 

Sebaliknya, hal ini juga dipengaruhi oleh 
proses ketika pencampuran bahan organik 
seperti  kekentalan campuran organik, proses 
pengadukan harus merata hingga campuran 
organik homogen, dan juga pemilihan kotoran 
sapi yang kering. 

Penelitian mengenai pengaruh katalis 
terhadap produktivitas biogas telah dilakukan 
dengan berbagai jenis katalis dan beberapa 
variasi campuran organik. Mulai dari 
penambahan kulit pisang raja sebagai katalis, 
penambahan tanah sawah dan em4 sebagai 
katalis dan juga penambahan tanah rewa beserta 
EM4 sebagai katalis seperti terlihat pada Tabel 
2. 

Tabel 2. Perbandingan dengan penelitian 
sebelumnya [11] [12]. 

No. Komposisi (Kg) 
Laju Produksi 

(mL/hari) 

1. 
Kotoran sapi 4.2 kg dan 

serbuk gergaji 1.8 kg 
74.5 

2. 
kotoran sapi 8kg + tanah 

rawa 720g dan EM-4 720g 
49.31 

3. 
8 kg kotoran sapi + 15 % 

tanah sawah + 9% EM4 
171.55 

Adanya perbedaan tersebut dipengaruhi 
banyak hal dan salah satunya adalah pengaruh 
rasio C/N pada bahan baku tersebut. Rasio C/N 
yang rendah pada bahan organik dapat 
mempermudah pembentukan biogas oleh 
bakteri metanogenik. 

3.6. Uji Nyala 
 

Pengujian uji nyala bertujuan untuk 
membuktikan gas hasil fermentasi biodigester 
kotoran sapi dengan campuran serbuk gergaji 
memiliki kandungan berupa Metana (CH4) yang 
dapat menghasilkan sumber api, sebagaimana 
pada Gambar 10. 

    
          a)             b) 
Gambar 10. Uji nyala : a) tanpa filter arang aktif  dan 

b) menggunakan filter arang aktif 

Penggunaan arang aktif sebagai filter dan 
tanpa menggunakan filter arang aktif. 
Penambahan filter arang aktif menjadikan gas-
gas pengotor biogas lebih berkurang sehingga 
gas yang dihasilkan lebih warna biru cerah dan 
bau yang dihasilkan tidak menyengat. Gas yang 
dihasilkan dari biogas adalah gas murni dari 
alam sehingga gas tersebut memiliki kandungan 
yang lebih ramah dengan lingkungan. Akan 
tetapi kandungan biogas belum sepenuhnya 
optimal karena masih mengandung gas-gas 
impurities, seperti hidrogensulfida (H2S), 
ammonia (NH3), kandungan uap air (H2O), dan 
karbondioksida (CO2). Dengan adanya filter 
arang aktif yang dipasangkan pada ujung 
instalasi saluran keluar gas maka akan dapat 
menyisihkan kandungan H2S sedangkan untuk 
menyisihkan CO2 efisiensinya kecil. Nyala api 
biogas seharusnya berwarna biru, namun 
perubahan warna api menjadi sedikit merah, hal 
ini dapat disebabkan karena adanya sedikit 
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kadar gas CO2 yang masih terkandung sebagai 
impuritas dalam biogas yang dihasilkan [13]. 

3.7. Uji Nilai Kalor 
Dengan filter arang aktif :                                                 

 

     
 

Tanpa filter arang aktif : 
        

 
         

Dari perhitungan nilai kalor yang 
dibutuhkan diperoleh hasil untuk campuran 
dengan filter arang aktif sebesar 1.9857375 kJ, 
dan untuk campuran tanpa filter arang aktif 
sebesar 1.7767125 kJ dengan rentan waktu 
kedua campuran selama 10 detik. 

4. Kesimpulan 
      Dari hasil penelitian ini didapatkan efisiensi 
produksi biogas dengan penambahan serbuk 
gergaji yang menggunakan filter arang aktif : 
kode reaktor B2 (4.2 kg kotoran sapi dan 1.8 kg 
serbuk gergaji) 5 hari  pembentukan gas lebih 
cepat dibandingan dengan tanpa penambahan 
serbuk gergaji. Kode reaktor B3 (4 kg kotoran 
sapi dan 2 kg serbuk gergaji) 3 hari 
pembentukan gas lebih cepat dibandingkan 
dengan tanpa penambahan serbuk gergaji. Kode 
reaktor B4 (3.8 kg kotoran sapi dan 2.2 kg 
serbuk gergaji) satu hari pembentukan gas lebih 
cepat dibandingkan dengan tanpa penambahan 
serbuk gergaji. Sedangkan untuk produksi 
volume gas, penambahan serbuk gergaji kurang 
efektif produktivitasnya. Warna nyala api 
dengan penambahan filter arang aktif lebih biru 
cerah dan bau tidak menyengat dibandingkan 
tanpa menggunakan filter arang aktif. 

     Efisiensi produksi biogas dengan 
penambahan serbuk gergaji yang menggunakan 
filter arang aktif : kode reaktor B2 (4.2 kg 
kotoran sapi dan 1.8 kg serbuk gergaji) 71.4 % 
pembentukan gas lebih cepat dibandingan 
dengan tanpa penambahan serbuk gergaji, kode 
reaktor B3 (4 kg kotoran sapi dan 2 kg serbuk 
gergaji) 42.8 % pembentukan gas lebih cepat 
dibandingkan dengan tanpa penambahan serbuk 
gergaji, kode reaktor B4 (3.8 kg kotoran sapi 
dan 2.2 kg serbuk gergaji) 5hari pembentukan 

gas lebih cepat dibandingkan dengan tanpa 
penambahan serbuk gergaji. Sedangkan untuk 
produksi volume gas, penambahan serbuk 
gergaji kurang efektif produktivitasnya. Warna 
nyala api dengan penambahan filter arang aktif 
lebih biru cerah dan bau tidak menyengat 
dibandingkan tanpa menggunakan filter arang 
aktif. 
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Abstrak  
 
Pembuatan  mesin  pengaduk  pakan  ternak  unggas  ini,  merupakan solusi permasalahan kesulitan dalam pengadukan 
pakan dengan cara manual. Jika dengan cara manual pengadukan membutuhkan waktu yang lama dan tenaga manusia. 
Tujuan dari pembuatan mesin ini yaitu untuk mempercepat proses pengadukan, pengadukan pakan lebih homogen dan 
mempercepat pengadukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda praktis yaitu dari hasil rancangan mesin, 
pemilihanbahan, proses manufaktur mesin  serta  pengujian  lapangan.  Dari haril  rancangan mesin pengaduk ini 
memiliki Volume bak 1,3 m3  dengan  dimensi mesin 1200 mm x 1000 mm x 1700 mm. Mesin, kecepatan 2500 rpm 
dan di tranmisikan ke reduser (60) dengan rasio 1:50 dan perbandingan pulley motor dengan Gearbox 3 inci dan 5 inci 
sehingga menghasilkan kecepatan pada poros pengaduk 37,59 rpm.  
 

Abstract  
Poultry Feed Mixer Capacity 400 Kg. The manufacture of this poultry feed mixer is a solution to the problem of 
mixing the feed manually. If it is manually stirred it takes a long time and manpower. The purpose of making this 
machine is to speed up the stirring process, mix the feed more homogeneously and speed up the stirring. The research 
method used is a practical method, namely the results of machine design, material selection, machine manufacturing 
process and field testing. From the result of the design of this mixer machine, it has a volume of 1.3 m3 with engine 
dimensions 1200 mm x 1000 mm x 1700 mm. Engine, speed 2500 rpm and transmitted to the reduser (60) with a ratio 
of 1:50 and the ratio of the motor pulley to the gearbox 3 inches and 5 inches so as to produce a speed on the stirring 
shaft 37.59 rpm 
   
Kata Kunci: Pengaduk Pakan Unggas, Perancangan, Mixer Paka 
.  
 
1. Pendahuluan  

Indonesia merupakan salah satu negara 
berkembang yang memiliki potensi di bidang 
peternakan. Salah satu usaha peternakan yang 
diminati masyarakat dan menjanjikan prospek  
ekonomi  positif adalah  peternakan unggas 
puyuh  petelur.  Usaha ternak puyuh dapat 
dikembangkan sebagai usaha mikro dengan 
pemanfaatan tempat yang tidak luas dan 
pemanfaatan modal awal yang relatif kecil.  
Peternakan puyuh di Wilayah Sumatera Barat 
sudah mulai berkembang terutama di wilayah 
payakumbuh. 

Salah satu komponen  terpenting yang harus 
diperhatikan dalam peternakan puyuh adalah 
pakan. Kualitas pakan yang baik akan 
meningkatkan produktifitas  ternak yang 
berdampak pada keuntungan  finansial usaha  
[1].  Kualitas pakan dipengaruhi oleh banyak 
faktor, mulai dari pemilihan bahan baku pakan 
yang digunakan, proses penimbangan dan yang 
paling penting adalah proses pencampuran 

pakan. Mencampur ransum merupakan kegiatan 
pencampuran bahan pakan dengan 
memperhatikan upaya upaya  dalam  
mengefisienkan  penggunaan  input  bahan-
bahan  pakan  yang  tersedia dengan 
perbandingan pakan, baik jumlah pakan maupun 
mutu dari pakan tertentu agar campuran tersebut 
dapat memenuhi pemeliharaan ternak yang akan 
mengkonsumsinya, yang tentu saja akan 
memperbaiki pendapatan kebutuhan ternak 
tersebut agar dapat berproduksi dengan baik. 
Ransum yang berkualitas baik berpengaruh pada 
proses metabolisme tubuh ternak sehingga 
ternak dapat menghasilkan telur yang sesuai 
dengan potensinya. [2] [8].  

Bahan campuran pakan ternak unggas 
seperti puyuh  secara umum yaitu tepung 
jagung, bekatul/dedak, bungkil kelapa, 
konsentrat dan cangkang kerang. Semua bahan 
tersebut harus dicampur secara merata sebelum 
di konsumsi oleh peternak. Untuk   peternakan  
skala  rumah  tangga proses pencampuran pakan 
ternak dilakukan cara manual dengan 
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memanfaatkan cangkul atau skop sebagai alat 
pengaduk seperti Gambar 1 

 
Gambar 1. Proses Pengadukan pakan secara 

manual 
 

Pengadukan pakan dalam jumlah banyak 
tentunya memerlukan waktu pengadukan yang 
relatif lebih lama. Pengadukan manual juga 
menyebabkan komposisi tiap bagian tidak 
merata karena hanya diperkirakan saja oleh 
operator. Adukan pakan yang tidak merata akan 
mempengaruhi kualitas telur seperti jika 
terdapat bongkahan jagung yang termakan oleh 
puyuh maka ukuran telur puyuh akan menjadi 
besar sehingga dapat  menyebabkan kematian 
pada puyuh. Diketahui kandungan nutrisi jagung 
mengandung jenis asam lemak tidak jenuh, 
yaitu  asam linoleat. Asam lemak ini dapat 
meningkatkan ukuran telur di samping 
bermanfaat dalam sintesis hormon reproduksi 
[3] Jadi jika puyuh memakan jagung dalam 
jumlah besar karena adukan tidak rata akan 
menyebabkan ukuran telurnya tidak normal. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
beberapa penelitian telah dilakukan untuk 
membuat mesin pengaduk pakan diantaranya 
Abdul Salam [4] mendisain mesin pengaduk 
pakan tipe horizontal dengan  kapasitas 
190kg/jam tetapi pada sistim trasmisi masih 
terjadi slip. Sanny Andjar Sari dkk [5] 
memfokuskan penelitian pada sarana untuk 
pengadukkan pakan ternak dengan penerapan 
ergonomi terjadi peningkatan output 212,5 % 
dari dibanding  dengan proses pengadukan 
manual. Kemudian dari penelitian Catur 
Pramono[6] mesin pencampur pakan hasil 
rancangannya  mampu mencampur hingga 

homogen dalam waktu 5 menit 10 detik untuk 
pakan sapi dengan massa 2,8 kg, 3 menit 6 detik 
untuk pakan kambing dengan massa 4,1 kg, dan 
1 menit 49 detik untuk pakan unggas dengan 
massa 5kg.  Mutaatiah dkk.[7]  juga telah 
membuat rancang bangun mesin pencampur 
pakan ternak dimana desain konstruksi yang 
dapat memutar wadah penampung pakan dalam 
arah vertikal namun mesin tersebut masih 
memiliki beberapa kekurangan seperti pelat 
pengaduk pada bagian bawah bak penampung 
kurang maksimal sehingga pakan belum 
tercampur merata pada bagian bawah bak 
penampung, serta desain saluran pengeluaran 
pakan yang kurang baik sehingga proses 
pengeluaran pakan dari silinder pencampur 
masih menyisakan sisa pakan di bagian bawah.  
Tentunya penelitian tentang pengaduk makan 
puyuh masih tetap dilakukan tergantung pada 
tingkat kebutuhan dan kondisi pengoperasian 

Pada penelitian ini difokuskan pada 
merancang, pembuatan dan pengaplikasian 
mesin pengaduk pakan ternak puyuh kapasitas 
400 kg untuk pemenuhan kebutuhan pakan  
puyuh populasi 2000 ekor. Makanan 400kg 
dapat memenuhi kebutuhan puyuh selama 1 
minggu 

 
2. Metode Penelitian 

2.1   Waktu dan Tempat 

Waktu dan tempat pengerjaan penelitian   
ini  adalah  dimulai pada bulan Juli 2020 
sampai  September 2020 di Bengkel Politeknik 
Negeri padang dari proses perancangan, 
pembuatan, assembly dan pengujian fungsi 
mesin. 

 
2.2  Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

Mesin pengaduk pakan ternak yang 
dirancang adalah modifikasi dari mesin yang 
telah ada di pasaran. Mesin pengaduk pakan 
ternak pada penelitian ini di peruntukkan untuk 
pakan ungas puyuh dengan kapasitas 400 kg 
yang mempunyai 2 lobang output yang dapat 
mempermudah untuk mengeluarkan pakan saat 
selesai diaduk. Langkah kerja dari perancangan 
mesin pengaduk pakan ternak unggas dapat 
dilihat pada Gambar 2 
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Gambar 2 Diagram Flowchart pelaksanaan 

penelitian 
 

 
2.3  Metoda pengujian  

Pengujian fungsi mesin dilakukan dengan 
skala labor. Adapun prosedur yang dilakukan 
dengan mencampur komponen pakan seperti 
bekatul, tepung jagung, konsentrat dan mineral 
dengan total berat campuran 400 kg.  variable 
yang diukur pada penelitian ini adalah waktu 
yang dibutuhkan untuk proses pencampuran 
sehingga pakan tercampur secara homogen 

 
 

3. Pembahasan 

3.1 Design mesin Pengaduk Pakan 

  Design mesin pengaduk pakan ternak 

unggas terlihat pada Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 3.  Mesin Pengaduk pakan ternak unggas 
Keterangan gambar: 

1. Spiral pengaduk 
2. Bak  
3. Motor penggerak 
4. V-Belt  
5. Pulley 
6. Gearbox 
7. Rangka 
8. Poros 
9. Bearing 
10. Corong keluaran 

Mesin Pengaduk Pakan Ternak  

Prinsip kerja mesin pengaduk pakan ternak 
dapat dijelaskan sebagai berikut, motor 
penggerak yang memiliki kecepatan putaran 
2500 rpm, maka putaran dari motor akan 
memutar pulley dan sabuk transmisi akan 

1
2 

3 

4 

5 

6 
7 8 

9 10 
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menggerakkan gearbox/ reducer yang 
mengakibatkan putaran poros mesin pengaduk 
berputar secara pelan. Poros tersebut akan 
memutar sudu (pengaduk) yang terpasang pada 
poros. Dengan mekanisme seperti ini maka 
campuran pakan dimasukkan ke tabung 
kemudian diaduk hingga tercampur. Setelah 
pakan tercampur secara merata kemudian pakan 
akan dikeluarkan melalui corongkeluaran yang 
berada di dasar bak kemudian dimasukkan ke 
dalam karung penyimpanan. Corong keluaran di 
desain 2 buah untuk mempercepat proses 
keluaran pakan  setelah diaduk. 

Mesin pengaduk pakan ternak unggas yang 
dibuat ini menggunakan komponen-komponen, 
yaitu: 
• Motor penggerak adalah elemen mesin 

yang berfungsi sebagai tenaga penggerak. 
Penggunaan motor disesuaikan dengan daya 
motor. 

• Puli adalah elemen mesin yang berfungsi 
untuk mentransmisikan daya seperti halnya 
sproket rantai dan roda gigi. 

• V-belt adalah sabuk yang terbuat dari karet 
dan mempunyai penanmpang trapesium. 

• GearBox adalah komponen mesin yang 
berfungsi untuk melambatkan putaran 

• Pengaduk adalah komponen mesin yang 
berfungsi untuk mengaduk campuran pakan 
unggas 

• Pasak adalah suatu elemen mesin yang 
dipakai untuk meneruskan gerakan bagian-
bagian mesin yang berputar seperti pulley. 

• Poros adalah elemen mesin yang 
meneruskan daya bersama-sama dengan 
putaran, umumnya poros meneruskan daya 
melalui sabuk. 

• Bantalan adalah elemen mesin yang 
menumpu poros beban, sehinngga putaran 
atau gerak bolak-balik bekerja secara 
umum. 

• Tabung berfungsi sebagai penampung atau 
wadah pakan yang akan diaduk 

• Mur dan Baut adalah pengikat yang sangat 
penting dalam suatu rangkaian mesin 
 

3.2  Perhitungan  

Volume Pakan dan Wadah 

Volume pakan yang akan diaduk dapat 
dilakukan dengan cara mencari massa jenis dari 

pakan yang telah diaduk yaitu dengan 
menimbang 1 liter pakan yang tercampur 
homogen.  Dari hasil pengukuran didapat masa 
jenis campuran pakan campuran (ρ) adalah  2 x 
103 kg/m3 

 
Vpakan = #

$
…………………………  (1) 

= 400 kg / 2 x 103 kg/m3 

= 0,2 m3 

Wadah direncanakan berbentuk balok dan 
setengah tabung dengan tujuan agar proses 
pengadukan merata karena pengadukan sampai 
ke dasar wadah. Ukuran tabung dengan tinggi 
tabung 120 cm dan diameter 100 cm dan ukuran 
balokdengan tinggi 70 cm, lebar 100 cm, dan 
panjang 120cm. 

 
Volume setengah tabung (Vt)= 0,471 m3 
Volume atas bak  Vb = 0,84 m3 

Volume total V  = Vt + Vb =1,311 m3   
Jadi,        Vpakan         <       Vwadah 

 0,2 m3     <       1,311 m3  
 

Dari data di atas bahwa volume wadah lebih 
besar dari volume adonan maka aman pada saat 
pengadukan. 

 
Daya yang dibutuhkan untuk memutar screw 
pengaduk 
 

Diketahui:  

r = Jari –jari srew pengaduk (50 cm = 0,5 m) 
m = Massa pakan sekali pengadukan (400kg) 
g = gravitasi bumi (9,81𝑚 𝑠') 
𝜃 = Kemiringan screw pengaduk (300) 
 
Maka        
T = r . m . g . sin	𝜃………………………….(2) 
   = 0,5 m . 400 kg . 9,81 𝑚 𝑠' . sin  (300)  
   = 981 N = 723,5 lbf-ft 
Maka Daya yang dibutuhkan  
P = +,-./	.		1234-45	(-17)

8'89
  ……………………...(3) 

 

(HP)  = :';,8	=>?@?3	.		;:,8A	-17
8'89

 = 5,1 HP 
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Transmisi Puley  

Mekanisme yang bekerja pada transmisi 
yaitu putaran motor ditransmisikan ke pully 
pada gearbox yang berasio 1:50  dan As pada 
gearbox dihubungkan  ke poros. Putaran pada 
poros direncanakan 37,59 rpm.  Sehingga pully 
yang digunakan adalah diameter pully motor 
(Dp)  = 3 inch (76,2 mm), diameter pully 
gearbox (dp) = 4 inch (101,6 mm ) dengan 
putaran motor 2500 rpm. Kecepatan yang terjadi 
pada poros dapat ditentukan dengan mencari 
kecepatan pada motor dibagi rasio gearbox dan 
dibagi lagi perbandingan puli antara gearbox 
dan motor.  Jadi kecepatan pada poros adalah 
2500 : 50 = 50 rpm : 1,33 = 37,59 rpm. 

 
Perhitungan poros 

 Perhitungan daya rencana 

Daya yang dibutuhkan  = 4,1 kw 

fc = Faktor koreksi (1,8) 

Daya rencana (kw) pd = fc . p ………………(4) 

                           = 1,8 . 4,1 

                            = 7,38 

Momen puntir (rencana) poros [T] 

  T = 9,74 x 105BC
	DE

………….………… (5) 

        = 9,74 x 105 :,;F
'899

 

       = 2.875,24 kg/mm 

Perhitungan tegangan geser yang diizinkan 
𝜏𝐵	 =  Kekuatan tarik bahan ST 37 (37 kg/mm2) 
sf1 =  Faktor keamanan untuk bahan baja (6,0) 
 sf2= Factor keamanan untuk konsentrasi 
tegangan alur pasak dan kekasaran (2,0) 
Tegangan geser izin (kg/mm2) 𝜏𝑎 
     𝜏𝑎     = JK	

	.?E	L		.?'	
 ………………………….(6) 

= ;:
M,9	N	',9

 

 = 3,08 kg/mm2 

Perhitungan Diameter Poros  (ds) 

         ds = (8,E
JO

 Kt . Cb . T)1/3 

               = ( 8,E
;,9F

 3,0 . 2,3 . 2.875,24)1/3 
   = (32.850,55)1/3 

    = 32,04 mm 

Dari perhitungan di atas maka diambil 
diameter poros 32 mm 

 
 

3.3 Pengujian 

Pengujian mesin pengaduk pakan 
dilakukan untuk mengetahui apakah  mesin 
sudah  dapat menghasilkan pengadukan pakan 
yang homogen dan memiliki  kinerja 
sebagaimana  yang sudah direncanakan.  
Komposisi   ransum untuk   unggas puyuh 
dalam   kegiatan pengujian terdiri dari dedak 
120 kg,  tepung jagung  170 gr,  kosentrat 136 
kg, mineral  2 kg.  Total berat ransum  pakan  
400 kg.  Dari Hasil  pengujian  menunjukkan  
bahwa mesin pencampur pakan mampu 
mencampur hingga homogen  rata-rata 14 
menit 12 detik.  

Sementara itu sebagai pembanding adalah 
metoda pengadukan manual yang dilakukan 
dengan menggunakan skop waktu yang 
dibutuhkan untuk mengaduk pakan 400 kg 
sehingga mengasilkan adukan yang homogen 
membutuhkan waktu rata-rata 45 menit. 
Berdasarkan hasil uji coba tersebut dapat 
dikatakan bahwa mesin berfungsi sesuai yang 
diharapkan yaitu dapat mencampur pakan 
ternak dengan efektif. Jika dibandingkan 
dengan cara manual. Berikut hasil adukan 
pakan yng dilakukan dengan mesin pengaduk 
dapat dilihat pada Gambar 5 

 

 
Gambar 4. Hasil pengadukan dengan mesin pengaduk 
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Gambar 5 Hasil Pengadukan dengan cara manual 

 
 
Kesimpulan 

 Dari hasil rancangan mesin pengaduk 
pakan ternak untuk unggas puyuh kapasitas 400 
kg didapat spesifikasi mesin dengan ukuran 
memiliki Volume bak 1,3 m3  dengan  dimensi 
mesin 1200 mm x 1000 mm x 1700 mm. 
Mesin, kecepatan 2500 rpm dan di tranmisikan 
ke reduser (60) dengan rasio 1:50 dan 
perbandingan pulley motor dengan Gearbox 3 
inci dan 5 inci sehingga menghasilkan 
kecepatan pada poros pengaduk 37,59 rpm. 
Dari hasil pengujian mesin berfungsi dengan 
baik dan bekerja lebih efektif dengan rata rata 
waktu pengadukan 14 menit 12 detik satu kali 
pengadukan untuk berat pakan 400 kg. 
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Abstrak  
Penggunaan  komponen  struktur  tabung  persegi  berdinding  tipis  sangat banyak  digunakan  dalam  dunia  industri  
antara  lain  otomotif,  penerbangan,  pelayaran  dan  konstruksi..  Salah  satu  strategi  optimasi  yang  digunakan  yakni  
dengan memberi variasi bentuk inisiator pada tabungpersegi berdinding tipis dan  menghitung moment inersia 
penampang untuk mentukan gaya kritis serta tegangan.  Jenis variasi inisiator yang digunakan adalah tanpavariasi 
inisiator, variasi inisiator  lingkaran, variasi inisiator segitiga sama sisi, variasi inisiator segitiga sama kaki, variasi 
inisiator bujur sangkar. Pada penelitian ini, tabung persegi berdinding tipis  yang di gunakan memeiliki tebal 0,8 mm 
dengan panjang sisi 40 x40 x200 (mm)  dan jarak variasi inisiator 20 mm dari ujung spesimen. Analisis penyerapan 
energi  pada  tabung  persegi  berdinding  tipis  akan  dianalisa menggunakan  software  untuk mengetahui desain 
tabung persegi berdinding tipis  mana yang memiliki daya serap energi terbaik diantara lima desain tersebut dan  
membandingkan nilai tegangan hasil uji teori dengan uji simulasi sehingga bisa diketahui berapa besar perbandingan 
nilai selisihnya kemudian di dapatkan daya serap energi terbaik pada tabung persegi berdinding tipis tanpa variasi  
inisiator  dengan  nilai  daya  serap  energi  1,104711645  KJ.  Dari  hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa variasi inisiator pada  desain  tabung  persegi  berdinding  tipis  sangat  berpengaruh  pada  nilai  
daya serap energinya, karena masing-masing variasi inisiator memiliki luas ukuran yang berbeda,  semakin  besar  luas  
variasi  inisiatornya  maka  semakin  kecil  pula  daya serap energinya.  
 
 
1. Pendahuluan  

Penggunaan komponen struktur berdinding 
tipis sangat banyak digunakan dalam  dunia  
industri  antara  lain  otomotif,  penerbangan,  
pelayaran  dan konstruksi. Beberapa keunggulan 
komponen tersebut diantaranya sangat banyak 
tersedia di pasaran,  ekonomis dan mampu 
menyerap energi khususnya sistem keselamatan 
penumpang saat tabrakan yang dikenal dengan 
crashworthinessdan perkembangan mobil 
penumpang selalu meningkat dari tahun ke 
tahun. Ini dapat dibuktikan dari data yang 
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dimana 
pada tahun  2016  mencapai  sekitar  14,5  juta  
yang  pada  sebelumya  di  tahun  2015 sebesar 
13,4 juta Badan Pusat Statistik (2018). Produksi 
kendaraan tersebut harus memenuhi standar 
keselamatan penumpang jika terjadikecelakaan 
yang dikenal dengan crashworthiness. Struktur  
berdinding  tipis  digunakan  sebagai  komponen  
dalam crashworthiness dimana terletak pada 
daerah crumple zone yang dikenal dengan front  
rail.  Struktur  front rail  tidak diperbolehkan 
mempunyai  kekakuan  yang terlalu lemah 
dikarenakan dapat mengenai penumpang  dan 
jika terlalu kuat dapat membawa  penumpang  
terlempar  Dionisius,  dkk.  (2017). Selain  dari  
pada  itu, front  rail  yang  pada  umumnya  

berbentuk  tabung  juga  dapat  menyerap  
energi kinetik sebesar 40% saat terjadi tabrakan 
dari depan yang (frontal) Istiyanto, dkk. (2014).  
Istiyanto  melakukan  investigasi  mengenai  
pengaruh  variasi  diameter Istiyanto, dkk. 
(2016) dan sudut  crush initiator. Penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa dengan  crush  
initiator  dapat  mempengaruhi  kriteria  
crashworthiness antara lain gaya tumbukan 
maksimum, penyerapan energi spesifik dan 
efisiensi gaya tumbukan. Salah satu cara untuk 
mengurangi dampak pada penumpang saat 
terjadi  kecelakaan  serta  meningkatkan  kriteria  
crashworthinhess dengan penggunaan  crush 
initiatorpada komponen struktural. Abramowicz 
dan Jones (1997)  menggunakan  crush  initiator 
untuk  mengetahui  proses  transisi  yang 
mengakibatkan fenomena general bucklingke 
progressive buckling pada tabung dengan 
aplikasi general imperfections. Browne dan 
Johnson, (2005) melakukan analisa pengaruh  
crush initiatorpada tabung rol dibungkus 
komposit pada saat diberikan beban aksial 
dengan proses  drop test. Cho, dkk. (2006) juga 
melakukan optimasi  desain  frame  depan  
kendaraan  dengan  menggunakan  hole-type 
dan dent-type  crush  initiator saat  diberikan  
beban  aksial.  Eren  dan  Aksoy  
(2009)melakukan  analisa  komputasi  eksplisit  
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tidak  linier  pada  desain  baru  crush initiator 
pada  tabung  bujur  sangkar  berdinding  tipis  
dengan  bantuan  program ANSYS/LS-DYNA. 
Zhang, Tian dan Yu (2009a) menambah 
buckling  inisiator pada  tabung  bundar  untuk  
mendapatkan  hasil  beban  tumbukan  puncak  
saat diberikan beban aksial. Bagian  atas  tabung  
diberikan  inisiator  dengan  menghubungkan  3  
titik dengan sudut yang sama pada bagian atas 
tabung. Kemudian Zhang dkk. (2009b) juga 
mempelajari pengaruh buckling inisiator pada 
bagian atas tabung persegi untuk  mendapakan  
beban  tumbukan  puncak  dan  penyerapan  
energi  selama diberikan  beban  aksial.  Yuen  
dan  Nurick  (2009)  mempelajari  karakteristik 
crashworthiness  dari  tabung  persegi  secara  
eksperimen  dan  simulasi  numerik dengan 
menggunakan  blast induced imperfectionssaat 
diberikan beban aksial. Gumruk dan Karadeniz 
(2009) menggunakan desain trigger pada semi-
circular untuk mendapatakan beban tumbukan 
puncak dan penyerapan energi. Pengaruh ini 
dibahas dengan menggunakan metode simulasi 
LSDYNA. Rezvani dan Jahan (2015)  juga  
mempelajari  tentang  pengaruh  kriteria  
crashworthiness  dengan variasi crush 
initiatordan massa pada tabung silinder. Analisis 
keputusan multikriteria digunakan untuk 
mencari desain optimal pada tabung silinder. 
Konsep crush  initiator diteliti  juga  oleh  Suci  
Hakiman  (2014)  dimana  dengan penggunaan  
crush  initiator dapat  memberikan  pengaruh  
yang  signifikan terhadap gaya tumbukan 
puncak saat mengalami beban aksial secara 
kuasi statik dan  dinamik.  Perwira  (2015)  juga  
sudah  meneliti  pengaruh  crush  initiator 
menggunakan  bentuk  lingkaran  pada  tabung  
bujur  sangkar  dengan  variasi diameter  dan  
posisi  dengan  metode  elemen  hingga  
ANSYS/LS-DYNA.  Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  crush 
initiator jika  dilakukan  variasi  sudut  crush  
initiator antara  titik  tengah  dari  garis 
penghubung   2  lubang  inisiator  dengan  garis  
tegak  lurus  pada  setiap  panel spesimen 
dengan garis tegak lurus terhadap beban aksial. 
Dua inisiator ini akan diterapkan  pada  setiap  
dari  spesimen.  Dengan  mengetahui  pengaruh  
tersebut, dapat  juga  diketahui  nilai  terbaik  
setiap  kriteria  crashworthiness yang  dapat 
dijadikan rekomendasi desain. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini lebih fokus menggunakan 
simulasi dengan komputer. Material yang 
digunakan adalah AA7003-T7. Penelitian ini 
juga menggunakan material isotropik 
berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan 
material properties yang dapat dilihat pada 
Tabel 1. 
Tabel 1 sifat mekanik dari bahan. 

 

 
 
Pemodelan Elemen Hingga Untuk 

pemodelan digunakan tabung dengan 
penampang segi empat yang dapat dilihat pada 
Gambar 1 dan 2. 
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Hasil analisis dengan teori untuk nilai tegangan 
dan gaya kritis atau gaya maksimum pada 
tabung persegi berdinding tipis dengan variasi 
bentuk inisiator dapat kita lihat pada grafik. 
 
Dari grafik dibawah dapat  kita lihat hasil 
tegangan  dan gaya kritis atau gaya maksimum 
pada variasi tabung persegi tanpa inisiator, 
inisiator lingkaran, inisiator segitiga  sama  sisi,  
inisiator  segitiga  sama  kaki,  inisiator  bujur  
sangkar.  Untuk tegangan dapat dikatakan 
bahwa variasi inisiator pada tabung persegi 
berdinding tipis sangat berpengaruh terhadap 
nilai tegangan. Begitu pula dengan gaya kritis 
atau gaya maksimum sangat berpengaruh. 
Untuk tabung persegi berdinding tipis tanpa  
inisiator  memiliki  nilai  tegangan  yang  paling 
besar  yakni  36.057  N/mm² dibandingkan  
dengan  tabung  persegi  berdinding  tipis degan  
variasi  inisiator lingkaran  yang  hanya  
memiliki  tegangan  sebesar  29.251  N/mm².  
Begitu  pula dengan nilai gaya kritis atau gaya 
maksimum pada tabung persegi berdinding tipis  

tanpa  variasi  inisiator  memiliki  nilai  yang  
lebih  besar  yakni  57.692  kN dibandingkan  
dengan  tabung  persegi  berdinding  tipis  
dengan  variasi  inisiator lingkaran  yakni  
46.802  kN.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  
perbedaan  variasi inisiator.  Namun  variasi  
diatas  hanyalah  perbandingan  untuk  
mengetahui  nilai tegangan dan gaya kritis atau 
gaya maksimum pada tabung persegi berdinding 
tipis, dan dapat disimpulkan bahwa dari kelima 
tabung persegi berdinding tipis tersebut, tabung 
persegi berdinding tipis tanpa variasi 
inisiatorlah yang paling tinggi nilai tegangan 
dan gaya kritisnya 
 

 
Gambar. Grafik nilai Tegangan dan Gaya kritis 
atau Gaya maksimum Uji Teori 
 
Dari hasil penelitian diatas maka didapatkan 
hasil tabung persegi berdinding tipis yang paling 
baik penyerapan energinya adalah  tabung 
persegi tanpa variasi inisiator,  dikarenakan  
nilai  daya  serap  energinya  tinggi   
 Dibandingkan  dengan  tabung  persegi  
berdinding  tipis  yang menggunakan  variasi  
inisiator,  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  
perbedaan  variasi inisiator. Namun variasi 
diatas hanyalah perbandingan untuk mengetahui 
nilai daya serap energinya. 
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Grafik nilai daya serap energi pada tabung 
persegiberdinding tipis dengan variasi bentuk 
inisiator Uji Simulasi  
Inti dari penelitian ini terdapat pada variasi 
bentuk inisiatornya dimana model inisiatornya 
berbentuk lingkaran, segitiga sama sisi, segitiga 
sama kaki, dan bujur sangkar sangat 
berpengaruh terhadap daya serap energi tabung 
persegi berdinding tipis tersebut. Maka dapat di 
simpulkan dari hasil simulasi yang telah diteliti, 
daya serap energi yang paling baik adalah 
tabung persegiberdinding tipis tanpa variasi 
inisiator dengan nilai daya serap energi 
1,104711645 KJ. Hal ini terjadi karena  
perbedaan  bentuk  inisiator  sangat  
berpengaruh  pada  tabung  persegi berdinding 
tipis. 
Perbandingan uji Teori dan uji Software Abaqus  
Dari hasil pengujian teori dengan software 
Abaqus CAE v 6.14, didapatkan hasil seperti 
berikut ini : 
 

 
Grafik hasil perbandingan gaya kritis uji Teori 
dan uji simulasi Software Abaqus CAE v 6.14  
Dari data diatas bisa kita lihat perbandingan 
antara nilai tegangan uji teori dengan  uji  
Software  Abaqus  CAE  v  6.14  untuk  tabung  
persegi  berdinding  tipis dengan  bentuk  variasi  
inisiator,  momen  inersia  setiap  benda  uji  
tabung  persegi berdinding tipis dengan bentuk 
variasi inisiator ini tidak sama, hal ini 
dikarenakan setiap benda uji memiliki variasi 
bentuk inisiator yang berbeda satu sama lainnya.  
Semakin besar ukuran atau luas variasi 
inisiatornyasemakin kecil nilai tegangannya  
Hasil  perbandingan  nilai  tegangan  di  atas  
tidak  lebih  dari  10%,  dimana  selisih  
terbesar diantara nilai tegangan tersebut yaitu 
pada tabung persegi berdinding tipis tanpa 
variasi inisiator dengan selisih sebesar 9,58% 
dan selisih terkecil yaitu pada pada  tabung  

persegi  berdinding  tipis  dengan  variasi 
inisiator  lingkaran  dengan  
selisih sebesar 5,71%. Hal ini menunjukkan 
bahwa validitas data yang dihasilkan oleh  uji  
simulasi  adalah  benar  dan  dapat  dijadikan  
acuan  dalam  proses pembelajaran. Dapat 
disimpulakan bahwa data diatas memiliki nilai 
validitas yang baik dikarenakan besarnya nilai 
selisihnya adalah 5,71% - 9,58%. 
 
KESIMPULAN  
Dari  hasil  penelitian  secara  uji  simulasi  
maka  didapatkan  daya  serap  energi paling 
baik adalah tabung persegi berdinding tipis 
tanpa bentuk variasi inisiator, maka kita dapat 
melihat data dari tabel di atas, didapatkan nilai 
daya serap energi yang paling baik yakni 
1,104711645 KJ.  
Setelah menganalisis tabung persegi berdinding 
tipis, maka dapat disimpulkan bahwa semakin 
besar ukuran atau luas variasi inisiatornya 
semakin kecil nilai tegangannya. 
Hasil nilai perbandingan tegangan uji teori 
dengan uji simulasi, besarnya  nilai  gaya  kritis  
pada  material  tabung  persegi  berdinding  tipis  
di pengaruhi oleh bentuk variasi inisiator yang 
berbeda. 
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ABSTRAK 

Salah satu permesinan yang paling sering ditemui saat ini adalah proses pembubutan. Baja merupakan salah satu 
diantara sekian bahan yang digunakan, khususnya pada industri yang membutuhkan bahan utama yang memiliki 
nilai kekerasan yang tinggi dan memiliki mampu mesin yang rendah. Sifat mampu mesin material baja dapat 
diperbaiki dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan proses annealing. Salah satu parameter untuk 
mengetahui mampu mesin adalah kekasaran permukaan. Dan yang mempengaruhi kekasaran permukaan benda 
kerja pada proses permesinan adalah variabel permesinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa 
optimasi variabel permesinan hasil annealing dengan menggunakan metode Taguchi. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sampel yang diuji di-annealing dengan tiga variasi suhu yang berbeda kemudian 
dibubut dan diberikan kondisi pemotongan yaitu kecepatan spindel, feed, dan kedalaman pemotongan. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini semakin tinggi kecepatan putaran spindel pada pembubutan ST60 annealing maka 
semakin rendah nilai kekasaran permukaan yang diperoleh pada kondisi material dan kondisi pemotongan yang 
sama, semakin tinggi nilai feed dan kedalaman pemakanan pada pembubutan ST60 annealing maka semakin 
tinggi pula nilai kekasaran permukaannya. Berdasarkan analisis Taguchi diperoleh variabel permesinan yang 
paling optimal pada penelitian yaitu kecepatan putaran spindel dengan putaran 1000 rpm diikuti oleh feed sebesar 
0,085 mm/putaran dan kedalaman pemakanan sebesar 0,5 mm. 

ABSTRACT 

The Effect Annealing of ST 60 Steel on Surface Roughness and Optimization of Machining Variables with the 
Taguchi Method in the Turning Process. One of the most common machines today is the turning process. Steel 
is one of the materials used, especially in industries requiring the main material with a high hardness value and 
low machine capability. The machinability of steel can be improved in various ways, one of which is the annealing 
process. One of the machinable parameters is surface roughness. And the affects of the surface roughness on the 
workpiece in the machining process is the machining variable. This research analyzes the optimization of the 
annealing result machine variable using the Taguchi method. The method used in this research was the samples 
tested were annealed with three different temperature variations. and then machining process by using a lathe 
machine given cutting conditions, that is spindle speed, feed, and depth of cut. The results obtained from this 
research, the highest the spindle speed of the turning ST60 annealing, have a lower surface roughness value 
obtained in the same material and cutting conditions, the higher of the feed value and the depth of feeding on the 
annealing ST60 turning, have a higher surface roughness value. Based on the Taguchi analysis, it was found that 
the most optimal machining variables in the study were the spindle rotation speed of 1000 rpm followed by a feed 
of 0.085 mm/rotation and an infeed depth of 0.5 mm. 

Kata Kunci : Annealing, Pembubutan, Kekasaran Permukaan, Optimasi, Taguchi, ST60 
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1. PENDAHULUAN 

Proses permesinan merupakan proses 
yang sangat dibutuhkan pada pengerjaan 
manufaktur di industri saat ini. Salah satu 
permesinan yang paling sering ditemui saat 
ini adalah proses pembubutan. Mesin bubut 
merupakan salah satu metal cutting machine 
dengan gerak utama berputar, tempat benda 
kerja dicekam dan berputar pada sumbunya, 
sedangkan alat potong (cutting tool) bergerak 
memotong sepanjang benda kerja, sehingga 
akan terbentuk geram [1].  

Pada proses pemesinan konvesional, cara 
yang digunakan untuk mendapatkan setingan 
kekasaran tertentu adalah dengan mencoba-
coba, atau dengan feeling. Biasanya dilakukan 
dengan memperbesar atau memperkecil 
kecepatan spindel, kecepatan pemakanan dan 
kedalaman pemakanan. Tentunya hasilnya 
tidak dapat dipastikan, bergantung dari skill 
dan pengalaman operator [2].  

Benda kerja yang digunakan pada proses 
permesinan sangat beragam. Mulai dari benda 
kerja yang lunak hingga yang memiliki 
tingkat kekerasan tinggi. Baja merupakan 
salah satu diantara sekian bahan yang 
digunakan, khususnya pada industri yang 
membutuhkan bahan utama yang memiliki 
nilai kekerasan yang tinggi.   

Kekerasan baja yang sangat tinggi 
mengakibatkannya sulit untuk dibentuk atau 
diproses dengan mesin dengan kata lain sifat 
mampu mesinnya (machinability) sangat 
rendah.. Sifat mampu mesin material baja 
dapat diperbaiki dengan berbagai cara salah 
satunya adalah dengan proses annealing. 
Annealing adalah proses yang melibatkan 
pemanasan dan pendinginan di dalam tungku, 
biasanya diterapkan untuk menghasilkan 
pelunakan. Suhu operasi dan laju pendinginan 
tergantung pada bahan yang di annealing dan 
tujuan perawatan [3]. 

Salah satu parameter untuk mengetahui 
mampu mesin adalah surface roughness 
(kekasaran permukaan) benda kerja. Istilah 
yang digunakan untuk menggambarkan 
kualitas geometris hasil permesinan disebut 
kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan 

adalah bagian dari permukaan akhir (tekstur 
permukaan) yang bisa didefinisikan sebagai 
tanda yang ditinggalkan oleh tindakan dari 
proses produksi yang digunakan, seperti 
operasi balik. Kekasaran permukaan terdiri 
dari penyimpangan permukaan yang relatif 
tertutup atau berjarak halus biasanya dalam 
bentuk tanda pemakanan yang ditinggalkan 
oleh alat pemotong pada permukaan mesin 
[4].  

Kekasaran akhir permukaan benda bisa 
ditetapkan dari banyak parameter. Parameter 
yang biasa dipakai dalam proses produksi 
untuk mengukur kekasaran permukaan adalah 
kekasaran rata-rata (Ra). Parameter ini adalah 
juga dikenal sebagai perhitungan nilai 
kekasaran AA (arithmetic average) atau CLA 
(center Iine average). Ra bersifat universal 
dan merupakan parameter internasional 
kekasaran yang paling sering digunakan [5]. 

Variabel pemesinan merupakan hal-hal 
yang mempengaruhi proses Permesinan. Ada 
tiga parameter utama pada setiap proses bubut 
yaitu kecepatan putar spindel, gerak makan 
dan kedalaman potong. tiga parameter 
tersebut adalah bagian yang bisa diatur oleh 
operator langsung pada mesin bubut. 

Dr. Genichi Taguchi pada tahun 1940 
memperkenalkan metode Taguchi yang 
merupakan metodologi baru dalam bidang 
teknik dengan tujuan untuk memperbaiki 
kualitas produk dan proses, serta bertujuan 
menekan biaya dan resources seminimal 
mungkin. Taguchi menjadikan produk dan 
proses tidak sensitif terhadap berbagai faktor 
gangguan (noise). Metode Taguchi 
menjadikan produk dan proses memiliki sifat 
robust terhadap faktor-faktor gangguan 
tersebut, sehingga disebut sebagai robust 
design. Desain eksperimen dengan 
menggunakan metode Taguchi dibagi 
menjadi tiga tahap utama yang mencakup 
semua pendekatan eksperimen, yaitu 
perencanaan pelaksanaan dan analisis [5]. 
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2. METODE PENELITIAN 
2.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dengan metode eksperimental 
laboratory ini dimulai pada bulan November 
2019 dan tempat pelaksanaannya untuk 
proses annealing pada Laboratorium 
Metalurgi Departemen Teknik Mesin 
Universitas Hasanuddin dan untuk proses 
permesinan pada Laboratorium Teknologi 
Mekanik Departemen Teknik Mesin 
Universitas Hasanuddin. 
 
2.2. Alat dan Bahan 
a. Alat 

• Mesin bubut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Mesin bubut ERM-1640 

Mesin bubut yang digunakan 
memiliki spesifikasi yaitu: 
Jenis  : Lathe Machine 
Model : ERM-1640 
Voltage : 380 V/ 3 PH / 50 HZ 
Serial No : TS-1711002 
Manufaktur : November 2017 
Buatan : Taiwan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Surface roughness tester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Surface roughness tester 
LEXT OLYMPUS-OLS4100 

 
 

• Pahat sisipan berbahan karbida 

 
 Gambar 4 pahat sisipan karbida 

TNMG160404-MA UE6020 
 
 

• Holder Pahat 
 

 
 
 
 

Gambar 5 Holder MTJNR 2020 

• Tungku elektrik (electric furnace) 
• Stopwatch 

b. Bahan 
Bahan yang digunakan adalah baja 

karbon ST60 dengan diameter 24 mm. 
Adapun komposisi kimia dan sifat mekanik 
dari ST60 yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 2 Komposisi kimia baja karbon ST60 
Unsur Kadar (%) 

C 0,476 
Al 0,0208 
Cr 0,0444 
Cu 0,0184 
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Fe 98,0 
Mn 0,887 
Si 0,,292 
Ti 0,146 
Zn 0,0009 

Tabel 3 Sifat mekanik baja karbon ST60 
Sifat Mekanik Nilai 

Yield Strenght (Mpa) 598 
Hardneess, Rockwell B 91,63 
 

2.3. Rancangan Penelitian 
a. Variabel bebas penelitian 

Untuk temperatur annealing diberikan 
variasi 800oC, 850oC, dan 900oC. dan untuk 
parameter permesinan dapat diperhatikan dari 
tabel berikut: 

Tabel 4 Variabel bebas dan pengaturan level 

Variabel bebas Satuan Level 
1 

Level 
2 

Level 
3 

A 
Kecepatan 
putaran 
spindel (n) 

rpm 650 750 1000 

B Feed (f) mm/ 
putaran 0,085 0,18 0,28 

C 
Kedalaman 
pemotonga
n (a) 

mm 0,5 1 1,5 

 
b. Pemilihan matriks orthogonal 

Untuk menentukan matriks orthogonal 
yang akan digunakan maka perlu diketahui 
derajat kebebasan dari variabel bebas. 
Berdasarkan tabeol 4 dapat dihitung derajat 
kebebasan dan ditunjukkan pada tabel 
berikut: 

Tabel 5 Derajat kebebasan 

No. Variabel Bebas Jumlah 
Level(k) 

Derajat 
kebebasan 

(k-1) 
1 Kecepatan 

putaran spindel 
[rpm] 

3 2 

2 Feed 
[mm/putaran] 3 2 

3 Kedalaman 
pemotongan 
[mm] 

3 2 

Total Derajat Kebebasan 6 
 

 Dari hasil perhitungan diperoleh 6 derajat 
kebebasan sehingga digunakan matriks 
orthogonal L27(313) Pengambilan data 
eksperimen dilakukan secara acak dengan 
kombinasi parameter mengacu pada 
rancangan percobaan yang sesuai dengan 
matrik orthogonal pada tabel 6 yang 
ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 6 Matriks Orthogonal 

No Parameter permesinan 
n f a 

1 1 1 1 
2 1 1 2 
3 1 1 3 
4 1 2 1 
5 1 2 2 
6 1 2 3 
7 1 3 1 
8 1 3 2 
9 1 3 3 

10 2 1 1 
11 2 1 2 
12 2 1 3 
13 2 2 1 
14 2 2 2 
15 2 2 3 
16 2 3 1 
17 2 3 2 
18 2 3 3 
19 3 1 1 
20 3 1 2 
21 3 1 3 
22 3 2 1 
23 3 2 2 
24 3 2 3 
25 3 3 1 
26 3 3 2 
27 3 3 3 

 
2.4. Prosedur Percobaan 
a. Proses heat treatment dan annealing 

• Mempersiapkan alat dan bahan.  
• Memasukkan baja ST 60 kedalam 

furnace. 
• Menyalakan furnace dan mengatur 

suhu dengan variasi 800oC, 850oC dan 
900oC. 

• Menunggu suhu furnace hingga 
mencapai suhu yang diatur. 

• Menahan material selama 30 menit. 
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• Mematian furnace dan menunggu 
hingga suhu furnace mencapai suhu 
kamar lalu dikeluarkan. 

 
b. Proses Pembubutan 

• Mempersiapkan alat dan bahan yang 
digunakan untuk membubut.  

• Memasang pahat sisipan karbida pada 
holder (rumah sisipan).  

• Memasang holder pahat pada tool post.  
• Mencekam baja karbon ST 60 pada 

pencekam/chuck.  
• Memasang rotary center dan 

mendekatkannya pada ujung benda 
kerja. 

• Melakukkan pengaturan kecepatan 
spindel 650, 750 dan 1000 rpm. 
Mengatur gerak makan dengan variasi 
0.085, 0.18 dan 0.28 mm/putaran, serta 
mengatur kedalaman pemakanan 0.5 ,1 
dan 1.5 mm pada mesin bubut. 

• Melakukan proses pembubutan pada 
baja ST 60 dengan variabel permesinan 
yang telah diatur serta panjang 
pemakanan pada pembubutan adalah 10 
mm. Serta pemakanan memanjang yang 
bergerak otomatis. 

 
c. Pengukuran Kekasaran Permukaan  

• Mempersiapkan alat ukur kekasaran 
permukaan. 

• Melakukan pengujian kekasaran pada 
spesimen dengan menempatkannya di 
bawah kaca pembesar surface 
roughness tester . 

• Memfokuskan kaca pembesar pada 
bidang yang akan diuji kekasaraanya 
dengan perbesaran 100 kali. 

• Mencatat nilai kekasaran Ra. 
2.4.Rumus yang digunakan 

2.5. Rumus yang digunakan 
Untuk menghitung S/N rasio dari 

kekasaran permukaan digunakan persamaaan 
respon kekasaran permukaan smaller the 
better sebagai berikut : 

𝑆/𝑁 = −10	log	
,-./0

1

1

234
         (1) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari percobaan yang dilakukan 

dengan mengkombinasikan parameter 
permesinan yang terdapat pada mesin bubut 
model ERM-1640 yang disesuaikan dengan 
matriks orthogonal pada tabel 6 maka 
diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut:  

Tabel 7 Hasil Pengukuran Kekasaran permukaan 

No 
 n f a Ra  

normal 
Ra 
800 

Ra 
850 

Ra 
900 

1 650 0,085 0,5 5,494 5,242 5,047 4,990 

2 650 0,085 1 5,888 5,628 5,432 5,368 

3 650 0,085 1,5 6,328 5,925 5,818 5,388 

4 650 0,18 0,5 5,667 5,507 5,220 5,174 

5 650 0,18 1 5,929 5,759 5,622 5,590 

6 650 0,18 1,5 6,701 6,170 6,024 5,639 

7 650 0,28 0,5 5,875 5,728 5,300 5,248 

8 650 0,28 1 6,000 5,912 5,902 5,607 

9 650 0,28 1,5 6,791 6,347 6,292 5,904 

10 750 0,085 0,5 4,502 4,124 3,794 3,746 

11 750 0,085 1 4,919 4,430 4,080 3,941 

12 750 0,085 1,5 5,245 4,674 4,367 4,102 

13 750 0,18 0,5 5,120 4,896 4,850 4,671 

14 750 0,18 1 5,875 5,721 5,568 5,567 

15 750 0,18 1,5 6,488 6,094 6,037 5,701 

16 750 0,28 0,5 5,492 5,355 5,255 5,217 

17 750 0,28 1 5,930 5,926 5,883 5,563 

18 750 0,28 1,5 6,701 6,290 6,210 5,880 

19 1000 0,085 0,5 3,436 3,155 2,901 2,875 

20 1000 0,085 1 3,760 3,394 3,128 3,028 

21 1000 0,085 1,5 4,017 3,583 3,353 3,149 

22 1000 0,18 0,5 4,183 4,000 3,963 3,817 

23 1000 0,18 1 4,802 4,677 4,552 4,553 

24 1000 0,18 1,5 5,306 4,984 4,904 4,663 

25 1000 0,28 0,5 4,436 4,429 4,386 4,188 

26 1000 0,28 1 4,808 4,907 4,888 4,572 

27 1000 0,28 1,5 5,790 5,431 5,340 5,073 

 
A. Efek perlakuan annealing 

Untuk melihat efek perlakuan annealing 
dapat diperhatikan gambar 6. 
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Gambar 6 Perbandingan kekasaran permukaan 

material normal dan material annealing pada 
n=650 rpm dan f=0,085 mm/putaran. 

Dari gambar 6 dapat diperhatikan bahwa 
pengaruh annealing terhadap kekasaran 
permukaan cukup signifikan. dimana nilai 
kekasaran permukaan material annealing 
lebih baik atau lebih rendah dibandingkan 
material normal. Dan semakin tinggi 
temperatur annealing maka nilai 
kekasarannya akan semakin menurun. 
 
B. Optimasi variabel permesinan 

Untuk menentukan optimasi variabel 
permesinan dilakukan perhitungan nilai S/N 
rasio dari kekasaran permukaan pada tabel 7 
dengan menggunakan persamaan 1 sebagai 
berikut : 
 

𝑆/𝑁 = −10	log	
𝑦2670
𝑛

1

234

 

𝑆/𝑁 = −10 log 	[
5,494> + 5,510> + 5,338> + 5,338>

4
] 

𝑆/𝑁 = −14,31504119 
 

Dari perhitungan S/N rasio diperoleh 
tabel 8. 

Tabel 8 Hasil perhitungan rasio S/N kekasaran 
permukaan 

No n f a S/N (Ra) 

1 650 0,085 0,5 -14,31504119 
2 650 0,085 1 -14,93684466 
3 650 0,085 1,5 -15,37909963 
4 650 0,18 0,5 -14,64119084 
5 650 0,18 1 -15,15788122 
6 650 0,18 1,5 -15,77087183 
7 650 0,28 0,5 -14,87693666 
8 650 0,28 1 -15,35369441 
9 650 0,28 1,5 -16,04357213 

10 750 0,085 0,5 -12,15520793 
11 750 0,085 1 -12,78749841 
12 750 0,085 1,5 -13,28651686 
13 750 0,18 0,5 -13,78061406 
14 750 0,18 1 -15,09335543 
15 750 0,18 1,5 -15,68723005 
16 750 0,28 0,5 -14,53586644 
17 750 0,28 1 -15,30964593 
18 750 0,28 1,5 -15,95512758 
19 1000 0,085 0,5 -9,827408653 
20 1000 0,085 1 -10,47372271 
21 1000 0,085 1,5 -10,98063599 
22 1000 0,18 0,5 -12,02572409 
23 1000 0,18 1 -13,3437355 
24 1000 0,18 1,5 -13,92638385 
25 1000 0,28 0,5 -12,79156148 
26 1000 0,28 1 -13,61686486 
27 1000 0,28 1,5 -14,67129859 

 
Untuk mengidentifikasi pengaruh level 

dari faktor terhadap kekasaran permukaan 
dilkukan pengolahan data respon kekasaran 
permukaan dimana perhitungan jumlah dan 
rata-rata S/N rasio kekasaran permukaan 
diperhatikan dari kombinasi level dari masing 
– masing faktor. Adapun hasil data respon 
disajikan pada tabel 9. 
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Tabel 9 Respon kekasaran permukaan 

faktor Nilai 
Faktor Jumlah Rata-Rata Efek 

faktor Rank 

n [rpm] 

650 -136,475 -15,1639 

2,76 1 750 -128,591 -14,2879 

1000 -111,657 -12,4064 

f [mm/ 
putaran] 

0,085 -114,142 -12,6824 

2,11 2 0,18 -129,427 -14,3808 

0,28 -133,155 -14,7950 

A [mm] 

0,5 -118,95 -13,2166 

1,42 3 1 -126,073 -14,0081 

1,5 -131,701 -14,6334 
 

Dari rata-rata S/N rasio pada tabel 9 
grafik respon S/N dapat dilihat pada gambar 
7,8 dan 9. 

 

 
Gambar 7 Respon S/N pada n 

 
Dari gambar 7 dapat diperhatikan bahwa 

nilai respon S/N rasio pada nilai kecepatan 
putaran spindel yang tinggi akan 
mengakibatkan kualitas kekasaran semakin 
baik atu semakin rendah. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Respon S/N pada f 

Dari gambar 8 dapat diperhatikan bahwa 
nilai respon S/N rasio pada nilai feed yang 
tinggi akan mengakibatkan kualitas kekasaran 
semakin menurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9 Respon S/N pada a 

Dari gambar 9 dapat diperhatikan bahwa 
nilai respon S/N rasio pada nilai kedalaman 
pemotongan yang tinggi akan mengakibatkan 
kualitas kekasaran semakin menurun. 

Dari gambar 7, 8 dan 9 diperoleh nilai 
variabel permesinan pada penelitian yang 
paling optimal untuk memperoleh kekasaran 
permukaan terbaik terjadi pada kecepatan 
putaran spindel 1000 rpm, feed 0,085 
mm/putaran, dan kedalaman pemotongan 0,5 
mm. 

4. KESIMPULAN 
Kekasaran permukaan material yang 

telah di annealing lebih baik dibandingkan 
material normal. Dan semakin tinggi 
temperatur annealing maka nilai kekasaran 
permukaan akan semakin baik atau rendah.  

Kekasaran permukaan hasil pembubutan 
ST60 annealing berbanding terbalik dengan  
kecepatan putaran spindel pada proses 
pembubutan. Semakin tinggi kecepatan 
putaran spindel pada pembubutan ST60 
annealing maka semakin rendah nilai 
kekasaran permukaan yang diperoleh pada 
kondisi material dan kondisi pemotongan 
yang sama. Kekasaran permukaan hasil 
pembubutan ST60 annealing berbanding 
lurus dengan feed dan kedalaman pemotongan 
pada proses pembubutan. Semakin tinggi feed 
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dan kedalaman pemotongan. pada 
pembubutan ST60 annealing maka semakin 
tinggi pula nilai kekasaran permukaan yang 
diperoleh. 

Berdasarkan metode Taguchi diperoleh 
kombinasi variabel permesinan yang paling 
optimal yaitu pada kecepatan putaran spindel 
1000 rpm, feed 0,085 mm/putaran, dan 
kedalaman pemotongan 0,5 mm. 
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Abstrak 
Robot yang dioperasikan dari jarak jauh di bawah air memainkan peran penting dalam sejumlah misi 
laut dangkal dan laut dalam, contohnya untuk ekstraksi minyak dan gas, atau eksplorasi dan 
penyelamatan dan pekerjaan lainnya. Dalam aplikasi ini, gerakan robot dipandu oleh pilot manusia 
atau biasa disebut dengan istilah remotely operated vehicle (ROV) yang dikendalikan diatas 
permukaan melalui kabel dari pusat yang menyediakan daya elektrik dan telemetri. Underwater robot 
yang dibuat menggunakan material Polylactic acid (PLA) memiliki dimensi 390 x 85mm dengan 
baterai lipo sebagai sumber listrik yang kemudian di uji di kolam laboratorium control and robotics 
berdimensi 5.7 x 2.08 x 1.1m. 
 

Abstract 
Robots that are operated remotely underwater play an important role in a number of shallow and deep 
sea missions, for example for oil and gas extraction, or exploration and rescue and other work. In this 
application, the robot's movement is guided by a human pilot or commonly referred to as a remotely 
operated vehicle (ROV) which is controlled over the surface via a cable from the center that provides 
electrical power and telemetry. The underwater robot made using Polylactic acid (PLA) material has 
dimensions of 390 x 85mm with a lipo battery as a power source which is then tested in a control and 
robotics laboratory pool with dimensions of 5.7 x 2.08 x 1.1m. 
   
Kata Kunci: Underwater, robot, ROV 
.  
 
1. Pendahuluan 

Dalam beberapa tahun terakhir, selain robot 
lain berbagai jenis robot bawah laut telah 
dirancang, dibangun, dan dikembangkan oleh 
banyak peneliti yang tertarik. Berbagai jenis 
pekerjaan sulit, dapat dilakukan dengan mudah 
menggunakan robot bawah laut di lautan atau 
sumber air apa pun [1].  

Operasi bawah laut, pengawasan samudera, 
pengamatan bentuk kehidupan perairan, 
pencarian polusi, dan deteksi militer hanyalah 
beberapa contoh yang menuntut pengembangan 
robot bawah air untuk menggantikan manusia 
[2]. 

Sebagai solusi yang hemat biaya untuk 
melakukan tugas-tugas kompleks di lingkungan 
bawah air, kendaraan bawah air menarik minat 
yang signifikan. Namun, masalah 
pengendaliannya sangat menantang, karena 
mereka diharapkan beroperasi di lingkungan 
bawah laut yang tidak pasti [3]. 

Underwater vehicle memainkan peran 
penting dalam eksplorasi lautan, karena 
kemampuan manuver dan survei jarak jauh 
mereka. Namun, lingkungan bawah lautnya 
kompleks dan beragam, sehingga mereka 
mungkin menghadapi kondisi yang keras dalam 
beberapa keadaan [4]. 

Studi robot bawah air adalah bidang aktif dan 
mungkin memiliki dampak luas pada manusia. 
Sebagai salah satu jenis robot bawah air yang 
penting, kendaraan bawah harus dapat 
dipindahkan secara bebas dan dimanipulasi 
dengan mudah [5]. 

 
2. Underwater Robot 

Robot bawah air atau Underwater Robotic 
adalah robot tahan air yang dapat bergerak di 
dalam air tergantung pada perintah pengguna, 
robot ini memiliki bagian transmitter dan 
penerima, Ketika pengguna mengirimkan 
perintah, pemancar akan mentransmisikan 
perintah ke penerima oleh program yang telah 
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ditetapkan. Penerima menerima perintah dan 
memberikannya ke Arduino. Arduinio 
memproses perintah dengan program yang telah 
ditetapkan. Kemudian arduino memerintahkan 
kepada kontroler motor dan robot mulai 
bergerak. Untuk bergerak maju, motor yang 
dipasang secara horizontal dari kedua sisi harus 
berputar searah jarum jam. Untuk mundur, motor 
ini harus berputar berlawanan arah jarum jam. 
Motor yang dipasang secara vertikal akan tetap 
berhenti. Untuk bergerak ke kiri, satu motor 
berputar searah jarum jam dan lainnya 
berlawanan arah jarum jam. Untuk bergerak ke 
kanan, satu motor berputar searah jarum jam dan 
lainnya searah jarum jam. Motor atas akan tetap 
berhenti. Untuk bergerak ke atas, semua motor 
atas harus berputar berlawanan arah jarum jam. 
Untuk bergerak ke bawah, semua motor atas 
harus berputar searah jarum jam. Motor kedua 
sisi akan tetap berhenti [1]. 

Banyak teknologi bawah laut baru sedang 
dieksplorasi dan diterapkan. Misalnya, 
kendaraan bawah air hybrid yang memanfaatkan 
teknologi Remotely Operated Vehicle (ROV) dan 
Autonomous Under Vehicle (AUV) saat ini 
sedang digunakan oleh Institut Riset Akuarium 
Monterey Bay of California. MIT sedang bekerja 
pada sistem propulsi ekor ikan untuk digunakan 
pada kendaraan mereka sementara lembaga 
seperti Nekton Research telah mengembangkan 
miniatur AUV (Gambar 1) yang dapat bepergian 
dalam kelompok, berkomunikasi satu sama lain 
dan memberikan peneliti. 

 

 
 

Gambar 1. Miniatur prototype AUV Nekton 
Research. 

Sumber: Design, Modelling and Control of An 
Autonomous Underwater Vehicle 

 

3. Esensi dan Konsep Desain 
 Beberapa gaya yang bekerja pada kendaraan 
bawah air memerlukan pertimbangan untuk 
proses desain. Ini termasuk daya apung, redaman 
hidrodinamik, dan massa tambahan. Daya apung 
adalah salah satu faktor terpenting yang secara 
signifikan memengaruhi kemampuan kendaraan 
untuk menenggelamkan serta stabilitasnya. 
Stabilitas juga dipengaruhi oleh kekuatan 
eksternal. Tekanan adalah faktor penting lain 
untuk kendaraan bawah laut yang perlu 
dipertimbangkan dalam proses desain. 
 Untuk merancang kendaraan apa pun, 
penting untuk memiliki latar belakang 
pengetahuan dan dasar konsep tentang proses dan 
hukum fisik yang mengatur kendaraan di 
lingkungannya. Berkenaan dengan robot bawah 
air, faktor-faktor seperti daya apung, stabilitas, 
redaman hidrodinamik dan tekanan harus 
dipertimbangkan. Bab ini memperkenalkan 
beberapa hal mendasar konsep dan ide tentang 
kendaraan bawah laut, dan juga meneliti secara 
umum desain kendaraan ini. Sistem mekanik dan 
listrik kendaraan bawah air dan massa juga 
disajikan dan diperiksa dengan cermat untuk 
mendapatkan wawasan tentang desain yang 
berbeda. 
 
3.1. Sistem Koordinat 

Analogi dengan kendaraan terbang, 
kendaraan bawah laut memiliki 6 Degree of 
Freedom (DOF); tiga koordinat spasial, x, y dan 
z; dan tiga sikap yang mendefinisikan sudut 
Euler, roll, pitch, dan yaw, (Gambar 2). 

 

 
 
 

Gambar 2. Underwater robot sitem koordinat 
 
 
 

Roll ϕ Yaw ψ Pitch θ 
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Sumbu x menunjuk di sepanjang arah maju 
kendaraan, mendefiniskan longitudinal 
kendaraan. Sumbu y menunjuk sisi kanan 
kendaraan, mendefinisikan lateral kendaraan. 
Sumbu z mendefinisikan vertikal kendaraan atau 
kedalaman. Perhatikan bahwa sumbu z adalah 
nol pada permukaan dan menunjuk ke bawah; 
karenanya, positif untuk meningkatkan 
kedalaman. Ini karena ROV tidak dapat 
melakukan perjalanan lebih jauh dari permukaan 
air. 

Tingkat kebebasan yang dimiliki kendaraan 
bawah air memungkinkannya cukup fleksibel. 
Namun, rentang gerak yang tinggi ini dapat 
menjadi masalah karena harus dipertimbangkan 
selama proses desain bagaimana setiap tingkat 
kebebasan akan dapat dikendalikan untuk 
menjaga kendaraan stabil. Sebagian besar ROV 
dirancang untuk dapat mengendalikan sebanyak 
mungkin derajat kebebasan. 
 
3.2. Daya Apung 
 Besarnya gaya apung atau buoyancy (B), 
yang diberikan pada benda mengambang atau 
tenggelam, adalah sama dengan berat volume air 
yang dipindahkan oleh tubuh itu. Kemampuan 
suatu benda tenggelam tergantung pada besarnya 
bobot tubuh, atau weight (W), lebih besar dari 
kekuatan apung. Jelas, jika B> W, maka tubuh 
akan mengambang, sedangkan jika B <W akan 
tenggelam (Gambar 3). Jika B dan W 
menyamakan, maka tubuh tetap di tempatnya. 
 

 
Gambar 3. Efek daya apung dan berat pada bodi 

robot bawah air 
 
3.3. Redaman Hidrodinamik 
 Ketika suatu benda bergerak melalui air, 
gaya utama yang bekerja dalam arah yang 
berlawanan dengan gerak tubuh adalah gaya 
peredam hidrodinamik. Kekuatan redaman ini 
terutama disebabkan oleh gaya seret dan angkat, 
serta gesekan kulit linier. Kekuatan redaman 
memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika 

kendaraan bawah air yang mengarah pada 
nonlinier. Gesekan kulit linier dapat dianggap 
diabaikan bila dibandingkan dengan gaya seret, 
dan oleh karena itu, biasanya cukup untuk hanya 
memperhitungkan yang terakhir ketika 
menghitung kekuatan redaman. 
3.4. Stabilitas 
 Dengan asumsi tidak ada pergerakan air, 
stabilitas benda statis di bawah air sebagian besar 
dipengaruhi oleh posisi pusat massa, CM, dan 
daya apung, CB. Pusat daya apung adalah 
centroid dari perpindahan volumetrik tubuh. Jika 
CM dan CB tidak disejajarkan secara vertikal satu 
sama lain dalam arah longitudinal atau lateral, 
maka ketidakstabilan akan terjadi karena 
penciptaan momen bukan nol (Gambar 4). 
 

 
Gambar 4. a). Konfigurasi tubuh robot bawah air 

yang stabil. b). Ketidakstabilan tubuh robot bawah air 
melalui ketidakstabilan massa dan gaya apung. 

 
 Jika CM dan CB bertepatan di posisi yang 
sama di ruang angkasa, kendaraan akan sangat 
rentan terhadap gangguan. Idealnya, kedua 
centroid harus disejajarkan secara vertikal 
dengan jarak terpisah satu sama lain dengan CM 
di bawah CB. Ini menghasilkan konfigurasi berat 
bawah yang ideal dengan stabilitas bawaan. 
 Seperti yang terlihat pada (Gambar 5) 
konfigurasi ini menghasilkan momen kanan atau 
Right Moment (RM), ketika kendaraan 
menggelindingkan atau melenggang yang 
berbanding lurus dengan jarak tegak lurus antara 
CM dan CB, serta untuk kedua B dan W. Momen 
ini kondusif untuk kendaraan. stabilitas, 
bertindak sebagai roll and pitch control sistem 
pasif. Momen diberikan oleh, 
   RM = !

"
𝑑 (B + W)  (1) 

di mana d adalah jarak tegak lurus antara gaya 
akting B dan W. 
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Gambar 5. Momen kanan yang disebabkan oleh roll 
atau pitch underwater robot 

 
 Besarnya RM bervariasi secara sinusoidal 
dengan sudut yang digulung atau dilengkungkan. 
Dari (Gambar 5), persamaan (1) menjadi, 
 

RM = !
"
𝑙 (B + W) sin λ (2) 

di mana l, B dan W adalah konstanta untuk 
kendaraan; l menjadi jarak antara pusat massa 
dan daya apung. 
 Dalam kasus badan bawah air yang dinamis, 
stabilitas dipengaruhi tidak hanya oleh pusat 
massa dan daya apung, tetapi juga oleh faktor-
faktor seperti kekuatan eksternal dan pusat-pusat 
drag. Untuk meningkatkan stabilitas dinamis, 
pusat-pusat drag, ditentukan oleh centroid area 
permukaan efektif kendaraan, harus disejajarkan 
dengan pusat-pusat kekuatan yang diterapkan 
secara eksternal. Dengan cara ini, kendaraan 
tidak akan cenderung menunjukkan karakteristik 
yang tidak diinginkan dalam gerakannya. 
 
3.5 Pengaruh Lingkungan 
 Pengaruh atau gangguan lingkungan dapat 
mempengaruhi gerakan dan stabilitas kendaraan. 
Ini terutama berlaku untuk kendaraan bawah laut 
di mana ombak, arus, dan bahkan angin dapat 
mengganggu kendaraan. Ketika kendaraan 
terendam, efek angin dan ombak sebagian besar 
dapat diabaikan. Gangguan paling signifikan 
untuk kendaraan bawah air adalah arus. Dalam 
lingkungan yang terkendali seperti kolam, efek 
dari kekuatan lingkungan ini minimal. 
 
3.6. Tekanan 
 Seperti halnya udara, tekanan bawah air 
disebabkan oleh berat medium, dalam hal ini air 
bekerja pada permukaan. Tekanan biasanya 
diukur sebagai tekanan absolut atau ambien; 
absolut menunjukkan tekanan total dan ambient 
yang bersifat relativistik. Di permukaan laut, 
tekanan karena udara adalah 14,7 psi atau 1atm. 
Untuk setiap kedalaman 10 m, tekanan 
meningkat sekitar 1atm dan karenanya, tekanan 
absolut pada 10 m di bawah air adalah 2 atm. 
Meskipun sifatnya linier, peningkatan tekanan 
karena peningkatan kedalaman adalah signifikan 
dan kendaraan bawah air harus secara struktural 
mampu menahan sejumlah besar tekanan jika 
mereka ingin bertahan hidup. 
 

4. Desain Umum Underwater Robot 
 Ada beberapa aspek dalam desain mekanis 
dan elektrik ROV yang perlu dicermati. rekayasa 
kapal selam Internasional mengidentifikasi 
desain lambung, propulsi, perendaman dan 
tenaga listrik sebagai aspek desain utama. 
 
4.1. Desain Lambung 
 ROV harus memberikan lambung tekanan 
untuk menyimpan komponennya di lingkungan 
yang kering dan kedap air. Lambung harus 
memungkinkan komponen agar mudah diakses 
dan dirawat, serta memungkinkan modularitas 
jika terjadi perubahan atau penambahan di masa 
depan. Selain ringan dan kuat, lambung juga 
harus tahan korosi karena akan mengalami 
lingkungan air asin yang keras. 
 Lambung bola menawarkan integritas 
struktural terbaik, namun, bentuknya 
menghambat penggunaan ruang yang efisien 
karena sebagian besar komponen dan sistem 
berbentuk persegi panjang. Lambung silinder 
menyediakan alternatif terbaik, terdiri dari 
integritas struktural yang tinggi dan bentuk yang 
kondusif untuk perumahan komponen elektronik. 
4.2. Tenaga Penggerak 
 Beberapa jenis tenaga diperlukan pada 
semua ROV dan biasanya merupakan salah satu 
sumber utama konsumsi daya. Kebanyakan ROV 
menggunakan motor untuk tenaga penggerak 
karena kelangkaan dan biaya sistem alternatif. 
 Lokasi motor mempengaruhi derajat 
kebebasan mana yang dapat dikendalikan. 
Penempatan posisi motor juga dapat 
memengaruhi interferensi derau dengan 
komponen elektronik yang terpasang, serta 
interaksi baling-baling dan baling-baling. 
Interaksi antara baling-baling ke baling-baling 
dapat memiliki efek yang tidak diinginkan dalam 
dinamika ROV. 
 Saat berpindah dengan kecepatan konstan, 
daya dorong yang dihasilkan oleh motor sama 
dengan gesekan atau hambatan kendaraan, yaitu, 
 Fth = Thrust = Drag = !

"
𝜌𝑠" AcD (3) 

di mana 𝜌 densitas air, s adalah kecepatan, A 
adalah luas permukaan efektif dan CD adalah 
koefisien drag. 
 Konsumsi daya untuk sistem propulsi 
meningkat secara dramatis ketika kecepatan 
kendaraan meningkat. Ini karena daya dorong 
sama dengan produk dorong dan kecepatan, yang 
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berarti daya dorong adalah fungsi dari kecepatan 
potong dadu, 
Wth = Thrust Power = Thrust × s= !

"
𝜌𝑠( AcD(4) 

oleh karena itu, karena pasokan energi ROV yang 
terbatas, ia harus melakukan perjalanan dengan 
kecepatan yang tidak membutuhkan terlalu 
banyak daya, tetapi pada saat yang sama tidak 
membutuhkan waktu terlalu lama untuk 
menyelesaikan misinya. Memperoleh kecepatan 
ideal menjadi masalah optimisasi. 
 
4.3. Penyelaman 

Dalam kasus kendaraan selam, karena 
volume kendaraan tetap konstan, untuk 
menyelam lebih dalam itu harus meningkatkan 
gaya ke bawah yang bekerja padanya untuk 
menetralkan gaya apung. Ini dapat dilakukan 
dengan menambah massanya melalui 
penggunaan tank pemberat atau dengan 
menggunakan pendorong eksternal. 

Ballasting adalah pendekatan yang lebih 
umum untuk tenggelam. Metode ini sebagian 
besar bersifat mekanis dan melibatkan 
penggunaan pompa dan tekanan udara untuk 
mengambil dan mengeluarkan air. Alternatifnya 
adalah menggunakan pendorong yang mengarah 
ke bawah. Ini adalah sistem yang jauh lebih 
sederhana, tetapi sangat tidak efisien dalam hal 
konsumsi daya dan tidak benar-benar cocok pada 
kedalaman yang luar biasa. 

Untuk mengurangi ukuran tangki pemberat 
atau gaya yang dibutuhkan pendorong untuk 
proses perendaman, ROV biasanya dirancang 
sedemikian rupa sehingga memiliki daya apung 
residual. Artinya, bobot kendaraan dibuat kurang 
lebih sama dengan gaya apung. 
 
4.4. Tenaga Listrik 
 Tenaga listrik umumnya disediakan melalui 
baterai yang disegel. Pengaturan baterai yang 
ideal adalah menyambungkannya secara paralel 
dengan dioda di antara masing-masing untuk 
memungkinkan pengeluaran yang merata dan 
untuk mencegah aliran arus antar baterai. 
Sekering atau perangkat pelindung lainnya juga 
harus digunakan untuk mencegah aliran arus 
berlebih jika terjadi korsleting atau komponen 
tidak berfungsi. 
 Sifat daya yang terbatas pada ROV 
memengaruhi jenis komponen dan peralatan 
yang dapat digunakan. Komponen dan peralatan 
harus dipilih sehingga dapat menarik daya 

sesedikit mungkin agar baterai dapat 
menyediakan lebih dari cukup waktu bagi 
kendaraan untuk menyelesaikan misinya [6]. 
 
5. Eksperimen 
 Underwater robot di lakukan pengujian tanpa 
menggunakan stabilizer dan dengan 
menggunakan tambahan stabilizer. 
 
5.1. Tanpa Stabilizer 
 

 
Gambar 6. Percobaan underwater robot tanpa 

stabilizer 
 
 Dengan uji coba tanpa menggunakan 
stabilizer maka mengakibatkan massa lebih besar 
dari pada daya apung, yang mengakibatkan 
underwater tenggelam hingga ke dasar kolam 
(Gambar 6) dan mendefinisikan sumbu z pada 
sistem koordinat spasial adalah nol dari dasar 
kolam dan menunjuk kearah atas, karena itu 
positif untuk meningkatkan ketinggian hingga ke 
atas permukaan air. 
 Karena massa yang lebih besar dari daya 
apung, maka sangat mepengaruhi kestabilan 
underwater robot di dalam air, juga berdampak 
pada kesulitan operator dalam mengendalikan 
pergerakkan robot, seperti pada gambar 7 yang 
memperlihatkan pola lintasan pergerakkan robot 
cenderung menunjukkan karakteristik yang tidak 
diinginkan dalam gerakannya. 
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Gambar 7. Lintasan underwater robot tanpa stabilizer 
5.2. Penggunaan Stabilizer 
 

 
Gambar 8. Percobaan underwter robot dengan 

penggunaan stabilizer 
 
 Seperti yang terlihat pada gambar 8 robot 
berada diatas permukaan air akibat adanya 
penambahan stabilizer yang diikat pada badan 
atas robot, dimana daya apung yang diberikan 
lebih besar dari massa underwater robot. Posisi 
ini mendefinisikan sumbu z pada sistem 
koordinat adalah nol dari atas permukaan air 
kolam dan menunjuk kearah bawah, karena itu 
positif untuk meningkatkan kedalaman hingga ke 
dasar kolam. 

 
Gambar 9. Lintasan underwater robot dengan 

penggunaan stabilizer 
 
 Pola lintasan pergerakkan underwater robot 
(gambar 9) terlihat teratur dengan adanya 
penggunaan stabilizer, hal ini menunjukkan 
kestabilan robot didalam air juga dipengaruhi 
oleh gaya apung sehinnga operator menjadi lebih 
mudah dalam mengendalikan pergerakan 
underwater robot di dalam air. 
 
6. Kesimpulan 
 Desain robot ini dapat mengapung di 
permukaan air dan menyelam. kemudian agar 
robot dapat melakukan navigasi putaran motor di 
kontrol sehingga dapat mendorong robot 
menyelam kedalam air. 
 Penambahan stabilizer pada sisi atas badan 
robot berkontribusi cukup besar dalam stabilitas 
tubuh underwater robot saat dikendalikan 
didalam air. 
 Dalam eksperimen robot di kolam diperoleh 
data yang cukup baik saat underwater robot 
dikendalikan dengan remote control. 
 Underwater robot ini menggunakan 4 buah 
pendorong dengan masing-masing 2 sebagai 
maju/mundur/berbelok dan 2 untuk pergerakan 
naik turun (menyelam). 
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Abstrak 
Keterlambatan produksi sering kali menjadi hambatan pada indusri pengolahan pakaian atau industri konveksi. Maka dari 
itu diperlukan peralatan yang mampu mempercepat sistem proses produksi. Namun, peralatan tersebut harus memiliki 
tingkat akurasi pada sistem pemotongan. Dari segi penggunaan, mesin CNC dapat digunakan untuk mesin bor press, 
mesin pengolah, crushing unit, mesin kerja sheet -metal press, mesin tube twisting dan laser Cutting. Untuk itu dalam 
sistem gerak mesin CNC laser cutting, dapat diuraikan dengan metode DH Parameter yaitu menggunakan persamaan 
kinematik fordward. Mesin Cnc Laser Cutting ini digunakan untuk pemotongan kain karena memiliki beberapa kelebihan 
seperti, akurasi pemotongan, kecepatan pemotongan serta penggunaan yang lebih praktis.  
 
 
 

Abstract 
Production delays are often an obstacle to the garment processing industry or the convection industry. Therefore we need 
equipment that can accelerate the production process system. However, the equipment must have an accurate level of 
motion in the cutting system. In terms of usage, CNC machines can be used for drilling press machines, processing 
machines, crushing units, sheet-metal press work machines, tube twisting machines and laser cutting. For this reason, in 
the motion system of a CNC laser cutting machine, it can be described by the DH Parameter method, namely using the 
forward kinematic equation. This Cnc Laser Cutting machine is used for cutting fabrics because it has several advantages 
such as cutting accuracy, cutting speed and more practical use. 
   
Kata Kunci: Mesin CNC, Laser Cutting,Industri Konveksi, Microkontroller.  
.  
 
1. Pendahuluan  

Computer Numerical Control (CNC) adalah 
sistem serbaguna yang memungkinkan pengguna 
untuk mengontrol gerakan alat dan bagian 
melalui data numerik. Penerapan mesin CNC 
adalah untuk melakukan berbagai tugas 
pemesinan dengan menggunakan G-codes. G-
code adalah bahasa pemrograman terkoordinasi 
titik-ke-titik yang digunakan dalam mesin CNC 
untuk mengoperasikan perkakas dalam arah x, y 
dan z untuk mencapai gerakan cepat, interpolasi 
linier, interpolasi searah jarum jam atau 
berlawanan arah jarum jam, dll. Sistem CNC 
menggabungkan perangkat mesin dan non 
wilayah instrumen -machine. Dalam proses 
mesin mesin CNC umumnya digunakan untuk 
mesin bor press, mesin pengolah, crushing unit, 
laser, mesin kerja sheet -metal press, mesin tube 
twisting dan sebagainya. Sedangkan proses non 
mesin CNC terdiri dari mesin las (bend and 
resistance), tape lying, dan mesin fiber twisting 

untuk mesin pengukur arah komposit dan 
pertemuan elektronik. [1].  

 
Laser merupakan singkatan dari Light 

Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation, adalah sebuah teknologi yang 
menggunakan laser untuk memotong material 
dan biasanya diaplikasikan pada industri 
manufaktur. Laser cutting bekerja dengan cara 
mengarahkan laser berkekuatan tinggi untuk 
memotong material dan digunakan komputer 
untuk mengarahkannya. Biasanya dalam bentuk 
cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat 
dilihat dengan mata normal. Laser Cutting dalam 
industri sudah dirancang untuk 
mengkonsentrasikan jumlah energi yang tinggi 
ke tempat yang kecil. Biasanya sinar Laser 
Cutting berdiameter sekitar 0,003-0,006 inci 
ketika menggunakan laser dengan panjang 
gelombang pendek.[2] 

Dalam mekanisme gerak CNC tiga axis kita 
menerapkan metode Denavit Hartenberg. 
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Metode Denavit-Hartenberg merupakan metode 
yang menggabungkan proses perhitungan rotasi 
dan translasi 

menjadi sebuah matriks yang menyertakan 
nilai-nilai sudut putar dan jarak sendi dari sebuah 
lengan robot. Dalam beberapa aplikasi, metode 
Denavit-Hartenberg umumnya digunakan dalam 
perhitungan Forward Kinematics.[3]  

 
 
2. Model Kinematika 

2.1. Mekanisme	Gerak	Mesin	CNC	Laser	Cutting	

Pada mesin CNC laser Cutting menunjukkan 
gerak cartesian tiga sumbu yaitu sumbu (x,y,z). 
Dapat kita lihat pada gambar 2. menunjukkan 
bahwa meja bergerak maju dan mundur searah 
dengan sumbu y. Kemudian gerak laser tool 
bergerak kanan dan kiri searah dengan sumbu x, 
dan gerak laser tool ke bawah dan ke atas 
menunjukkan arah z. 
 

 
Gambar 1. CNC Laser Cutting dengan 3 

sumbu gerak 

 
Gambar 2. Mekanisme Gerak CNC Laser 

Cutting 
 
2.2. Persamaan	Kinematika	CNC	Laser	Cutting	

Pada sistem gerak mesin CNC laser cutting 
memiliki sistem gerak dengan 3 sumbu dapat di 

buat persamaan kinematika fordward sebagai 
berikut.  

 

 Trans (x,0,0) =  
1 0 0 𝑥
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 (1) 

 

 Trans (0,-y,0) =  
1 0 0 0
0 1 0 −𝑦
0 0 1 0
0 0 0 1

 (2) 

 

Trans (0,0,z) =  
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑧
0 0 0 1

 (3) 

 
T = Trans (0, -y, 0) . Trans (x, 0, 0) . Trans 
(0,0,z) 

T =  
1 0 0 𝑥
0 1 0 −𝑦
0 0 1 𝑧
0 0 0 1

   (4) 

 
Posisi Laser 

𝑃𝑥
𝑃𝑦
𝑃𝑧
1

 = T 
0
0
0
1

 = 
1 0 0 𝑥
0 1 0 −𝑦
0 0 1 𝑧
0 0 0 1

0
0
0
1

 = 
𝑥
−𝑦
𝑧
1

 (5) 

 
Orientasi Laser 

𝑂𝑥
𝑂𝑦
𝑂𝑧
0

 = T 
0
0
0
1

 = 
1 0 0 𝑥
0 1 0 −𝑦
0 0 1 𝑧
0 0 0 1

1
0
1
0

 = 
1
0
1
0

 (6) 

 
Turunan Posisi dan Orientasi Laser 

𝑑𝑃𝑥
𝑑𝑃𝑦
𝑑𝑃𝑧

 = 

𝜕𝑃𝑥
𝜕𝑥

𝑑𝑥
𝜕𝑃𝑦
𝜕𝑦

𝑑𝑦
𝜕𝑃𝑧
𝜕𝑧

𝑑𝑧

 = 

𝜕𝑃𝑥
𝜕𝑥

0 0

0 𝜕𝑃𝑦
𝜕𝑦

0

0 0 𝜕𝑃𝑧
𝜕𝑧

𝑑𝑃𝑥
𝑑𝑃𝑦
𝑑𝑃𝑧

 (7) 

𝑑𝑂𝑥
𝑑𝑂𝑦
𝑑𝑂𝑧

 = 

𝜕𝑂𝑥
𝜕𝑥

0 0

0 𝜕𝑂𝑦
𝜕𝑦

0

0 0 𝜕𝑂𝑧
𝜕𝑧

𝑑𝑂𝑥
𝑑𝑂𝑦
𝑑𝑂𝑧

   (8) 

 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
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Mesin CNC laser cutting terdiri dari 3 motor 
stepper untuk menggerakkan ball screw 
dalam arah (x, y, dan z). Gerakan motor di 
kontrol oleh mikrokontroller arduino uno R3 
dan CNC Shield berperan sebagai driver 
motor. Bagian rangka mesin dibuat dari 
material alumunium profile. Pemotong 
menggunakan laser dioda yang terpasang 
pada toolpost mesin CNC laser cutting.  
Berdasarkan	 desain	 gambar	 mesin,	 dihasilkan	
gambar	terlihat	seperti	gambar	3. 

 

  
Gambar 3. Ukuran dimensi CNC laser cutting 

 

 
 

 

 
4. Kesimpulan 

Sistem gerakan yang ada pada mesin CNC laser 
cutting dapat di modelkan dengan metode  DH 
Parameter yaitu dengan persamaan kinematik 
fordward. 
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Abstrak 
Komposit matriks aluminium (AMC) merupakan jenis material yang paling banyak digunakan dalam bidang industri. 
AMC memiliki sifat yang unggul, seperti ringan, tahan korosi, dan konduktivitas yang baik, tetapi kekuatan yang 
dimiliki rendah sehingga harus ditingkatkan dengan unsur paduan berupa nanomaterial. Carbon Nanotube (CNT) telah 
terbukti memberikan efek positif terhadap karakteristik mekanik komposit logam. Oleh sebab itu, penambahan dengan 
menerapkan pemanasan awal pada CNT merupakan fokus  pada penelitian ini, dengan tujuan mengetahui pengaruh 
penambahan CNT terhadap kekerasan, keausan dan kekasaran dari Al6061. Penelitian ini menggunakan metode stir 
casting dalam pencampuran matriks, yaitu Al6061 dan unsur penguatnya, yaitu 1%wt CNT dengan putaran 350 rpm 
selama 10 menit dan temperatur penuangan 700°C. Untuk variasi yang digunakan, yaitu aluminium tanpa pemanasan 
awal CNT, aluminium dengan pemanasan awal CNT 500°C, 600°C, dan 700°C. Pengujian yang dilakukan berupa uji 
kekerasan, uji laju keausan, dan uji kekasaran. Dari hasil pengujian kekerasan, aluminum dengan pemanasan awal CNT 
500°C menunjukkan nilai rata-rata kekerasan tertinggi sebesar 49,86 HV. Dari hasil pengujian laju keausan, aluminum 
dengan pemanasan awal CNT 700°C menunjukkan nilai rata-rata laju keausan terendah sebesar 0,000298 gr/s. Dari 
hasil pengujian kekasaran, aluminum dengan pemanasan awal CNT 500°C menunjukkan nilai rata-rata kekasaran 
terendah sebesar 1,57 µm. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efek pemanasan awal CNT tidak signifikan 
terhadap keausan komposit aluminium, namun memberikan efek positif terhadap kekerasan dan kekasaran. 

 
 

Abstract 
Aluminum matrix composite (AMC) is the most widely used type of material in the industry. That is because AMC has 
superior properties, such as lightweight, corrosion resistant, and good conductivity. However, its strength is low so it 
should be enhanced with alloy elements in the form of nano materials. Therefore, the addition of Carbon Nanotubes 
(CNTs) by giving initial heating is the focus of this research aiming to find the effect of CNT to the hardness, wear, and 
roughness of Al6061. This study used stir casting method to mix the 1%wt CNTs as reinforcement element with the 
aluminum melt, using 350 rpm for 10 minutes with pouring temperature of 700°C. Before mixing, the CNTs were 
treated with initial heating 500°C, 600°C, and 700°C. It is also prepared aluminum without initial heating of CNT as 
compared samples. The results for hardness test of aluminum with initial heating (500°C) of CNT indicate the highest 
average hardness value of 49,86 HV. The wear rate test of aluminum with initial heating CNT 700°C indicate the 
lowest average wear rate of 0.000298 gr/s. The results of roughness testing of aluminum with an initial heating of CNT 
500°C indicate the lowest average roughness value of 1.57 µm. These results revealed that the effect of initial heating of 
CNT insignificant to the wear rate of the composite whereas it showed positive effect to the hardness and roughness of 
the composite. 

 
Kata Kunci: Pemanasan awal CNT, kekerasan, laju keausan, kekasaran permukaan 
 
1. Pendahuluan 

Beberapa tahun belakangan ini 
perkembangan material menjadi bahan 
perbincangan industri di dunia, contohnya 
alumunium matriks komposit atau paduan-
paduan lainnya. Sebagai contoh, diperlukannya 
salah satu bahan material yang memiliki sifat 
yang keras, kuat, tangguh, ulet, ringan, tahan 
terhadap temperatur tinggi dan berbagai 
kemampuan lain dalam penggunaannya. Oleh 

sebab itu, banyak dikembangkan material-
material komposit atau paduan-paduan lainnya 
untuk mengatasi masalah tersebut. 

Rekayasa material dalam skala nano dapat 
menghasilkan perilaku yang sangat berbeda dan 
beragam dari yang umumnya diketahui. Salah 
satu material nano yang banyak diteliti dalam 
beberapa tahun terakhir adalah Carbon 
Nanotubes (CNT). Struktur CNT yang unik 
memungkinkannya memiliki sifat kenyal, daya 
regang, dan stabil dibandingkan struktur karbon 
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lainnya, sehingga kelebihannya ini dapat 
dimanfaatkan dalam pengembangan struktur 
bangunan yang kuat, struktur kendaraan yang 
aman, dan lain sebagainya. Adapun yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan komposit dengan sifat mekanik 
yang lebih tinggi. Komposit tersebut akan 
membuat material baru yang menarik, dengan 
pengaplikasiannya pada bidang kedirgantaraan, 
otomotif, dan lain sebagainya dimana berat yang 
ringan dikombinasikan dengan kekakuan tinggi 
dan kekuatan yang diinginkan. 

Dikutip dari jurnal yang ditulis Esawi 
A.M.K dkk, berisi tentang komposit matriks 
aluminium yang diperkuat CNT menghasilkan, 
komposit dengan persen berat CNT yang 
semakin banyak menunjukkan peningkatan 
kekuatan tariknya. Tren yang sama dapat 
diamati pada pengukuran young modulus 
dengan peningkatan maksimum (+23%), pada 
sample 2%wt CNT. Tidak seperti pada kekuatan 
tarik, pada Young modulus terjadi penurunan 
sedikit sebesar 5%, akan tetapi masih 
melampaui kekakuan aluminium murni 20%. 
Peningkatan yang signifikan terjadi pada 
komposit dengan 2%wt CNT. Kekuatan tarik 
yang diterima mencapai 250 Mpa dibandingkan 
dengan aluminium murni hanya 175 Mpa, akan 
tetapi tidak pada penambahan 5%wt CNT. 
Tidak terjadi kenaikan kekuatan tarik sesuai 
dengan estimasi. Dari kutipan jurnal tersebut 
diketahui bahwa sifat mekanik yang dihasilkan 
meningkat secara signifikan dengan 
meningkatnya kandungan CNT dan baik 
melebihi atau yang dekat dengan nilai-nilai 
diprediksi berdasarkan teori komposit kecuali 
pada penambahan 5%wt CNT [1]. 

Penelitian mengenai komposit Al-CNT juga 
telah dilakukan oleh Alif Maulana pada tahun 
2012 yang telah membuktikan bahwa hasil uji 
dari komposit ini memiliki sifat mekanik yang 
baik serta spesifikasi nilai keausan material 
komposit Al-CNT meningkat seiring dengan 
penambahan fraksi berat total. Hasil dari uji 
kekerasan pada komposit Al/CNT untuk 5% 
kekerasannya 25,82 VHN, 10% nilai 
kekerasannya 20,14 VHN dan untuk komposit 
Al/SiC, variasi 5% nilai kekerasannya 39,83 
VHN, 10% nilai kekerasannya 36,25 VHN, dan 
untuk 15% nilai kekerasannya 45,11 VHN [2]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar 
pada tahun 2019 yang bertujuan untuk 

menganalisa pengaruh variasi temperatur tuang 
terhadap kekuatan mekanis dan struktur mikro 
dari aluminium 6061 dengan penambahan 
Carbon nanotube (CNT) sebesar 0,1%wt dan 
variasi temperatur tuang 700 oC, 730 oC dan 760 
oC. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian, 
seperti pengujian tarik, uji kekerasan, dan uji 
impak. Proses penambahan CNT ke dalam 
aluminium menggunakan metode stir casting. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CNT dapat 
meningkatkan sifat mekanis aluminium pada 
suhu tuang 700 oC. dan 760 oC. Dari hasil 
pengamatan struktur mikro menunjukkan bahwa 
penambahan CNT menyebabkan ukuran silikon 
dan butir aluminium akan menjadi kecil yang 
akan meningkatkan kekuatan mekanik 
aluminium [3]. 

Dari penelitian yang dilakukan Evan 
Wahyu Kristiyanto pada tahun 2019, 
Aluminium dengan penambahan CNT 
merupakan fokus pada penelitian ini, dengan 
tujuan meningkatkan kekuatan fatik dari Al6061. 
Tahap pertama pada penelitian dimulai dengan 
menggabungkan antara matriks dan CNT 
menggunakan metode stir casting (350 rpm, 
temperatur penuangan 750°C). Setelah itu, 
material dibentuk dengan standarisasi tiap 
pengujian. Pengujian-pengujian yang akan 
dilakukan adalah pengujian kekerasan, kekuatan 
tarik, struktur mikro dan fraktografi. 
Selanjutnya, menentukan standarisasi 
pembebanan pengujian fatik menggunakan nilai 
tegangan 25%, 40%, 60%, 80% pada nilai rata-
rata kekuatan tarik Al6061 yang adalah 150 
MPa. Dari hasil pengujian kekerasan diperoleh 
adanya kesamaan nilai kekerasan antara Al6061 
dan Al+0,1%wt CNT, yang hanya meningkat 
sebesar 0,872%. Pada hasil pengujian kekuatan 
tarik diperoleh adanya kenaikan dari 152 MPa 
menjadi 171 MPa, kenaikan sebesar 11,18%, 
namun menurunkan regangan sebesar 11,37%, 
hal tersebut dibuktikan dengan ukuran butir 
semakin besar dan rapat antar tiap butir Alα, 
sehingga mengakibatkan silikon eutektik 
semakin halus. Dari hasil kurva fatik 
menunjukkan adanya kenaikan untuk tegangan 
40, 60, 90 dan 120 MPa secara berturut-turut 
25%, 41%, 69% dan 61%.  Dalam hal ini, 
Al6061 yang diperkuat CNT memiliki 
kemampuan yang baik dalam menahan beban 
dinamis. Hal tersebut dibuktikan dengan luasnya 
daerah permukaan halus dan semakin sedikitnya 
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striation pada fraktografi fatik. CNT memiliki 
ketangguhan yang tinggi terhadap fatik dan 
diperlihatkan dengan besarnya nilai persentase 
pengujian fatik pada tegangan tinggi [4]. 

Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan 
oleh Gustiana pada tahun 2019, menggunakan 
metode Stir casting dalam pencampuran matriks 
dan unsur penguatnya dengan temperatur 
penuangan 700°C dan putaran 500 rpm untuk 
variasi 0,1%, 0,15% dan 0,2% (wt.CNT). 
Pengujian yang dilakukan berupa uji kekerasan, 
uji tarik, uji impak, dan struktur mikro. Dari 
hasil pengujian kekerasan, menunjukan 
peningkatan setiap penambahan CNT. Untuk 
variasi 0,2 % CNT memiliki nilai kekerasan 
sebesar 73,75 HRF. Pada pengujian tarik 
diperoleh nilai tegangan tarik tertinggi pada 
penambahan 0,2% CNT sebesar 293,46 MPa 
dan untuk nilai uji impak tertinggi pada 
penambahan 0,2% CNT sebesar 0,125 
Joule/mm2. Dari hasil pengamatan struktur 
mikro menunjukkan bahwa penambahan CNT 
menyebabkan ukuran butir menjadi semakin 
rapat dan halus sehingga kekuatan mekanik dari 
AL6061 meningkat [5]. 

Dalam penelitan ini dilakukan pengujian 
terhadap keausan material dengan metode 
pengujian keausan abrasif. Keausan abrasif 
bahan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 
sifat bahan, kondisi operasi, geometri dari 
bentuk dan kondisi lingkungan. Selain itu, 
beberapa sifat mekanis seperti modulus 
elastisitas, kekuatan tarik, kekerasan, struktur 
mikro, pengerasan regangan dan regangan patah 
juga mempengaruhi keausan bahan. Keausan 
terjadi ketika partikel keras atau asperities 
menembus permukaan lembut dan 
menggantikan materi dalam bentuk chip dan 
irisan memanjang. 

Dalam jurnal Deuisetal, menunjukkan 
bahwa faktor-faktor pengendali dalam keausan 
komposit adalah ukuran grit abrasif. Kekerasan 
permukaan ada kaitannya dengan bahan abrasif 
dan penguat yang berarti mengarah pada MMC 
[6]. Adapun dalam penelitian ini CNT yang 
digunakan terlebih dahulu diberikan perlakuan 
panas sebelum ditambahkan ke dalam 
aluminium cair. Perlakuan panas yang diberikan 
terhadap CNT diharapkan dapat mempererat 
dan memperkecil interface antara CNT sebagai 
penguat dan aluminium 6061 sebagai matriks. 
Peneliti tertarik untuk meneliti efek CNT yang 

telah dipanaskan ini dalam matriks aluminium 
terhadap kekerasan, keausan dan kekasaran 
komposit ini.  

 
2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara 
ekperimental. Aluminium 6061 dilebur untuk 
digunakan sebagai matriks dan 1%wt CNT 
sebagai penguatnya. Adapun proses yang 
digunakan untuk membuat spesimen, yaitu 
proses pengecoran dengan metode stir casting, 
putaran 350 rpm selama 10 menit, dan 
temperatur penuangan 700°C. Metode ini dapat 
mencegah aglomerasi CNT di dalam matriks. 
Produk coran berbentuk silinder solid. Spesimen 
mengalami perlakuan berupa pemanasan awal 
CNT pada temperatur 500°C, 600°C, dan 
700°C. Setelah proses pengecoran, spesimen 
dipotong sesuai dengan standar ASTM G99-04 
untuk pengujian keausan. Spesimen pengujian 
keausan selanjutnya digunakan untuk pengujian 
kekasaran dan pengujian kekerasan. 

Pengujian keausan menggunakan metode 
pin on disk menggunakan standar ASTM G99-
04 dan waktu pengausan tiap data, yaitu 280s 
dengan kecepatan putaran, yaitu 1,5 
putaran/detik, serta berat beban sebesar 255gr. 
Spesimen ditimbang menggunakan timbangan 
digital dengan ketelitian 1 mg. Perbedaan berat 
sebelum dan sesudah pengujian adalah berat 
yang hilang karena gesekan. 

 
𝑊 = #

$
			(𝑚𝑔 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘)  (1) 

dengan: 
W = laju keausan (mg/detik) 
w = berat material yang hilang (mg) 
s = waktu total pengujian (detik) 

Gambar 1. Mekanisme Alat Uji Keausan Abrasif 
Pengujian kekerasan pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan dari 
setiap variasi spesimen. Pengujian dilakukan 
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menggunakan alat uji kekerasan vickers dengan 
beban indentasi piramid intan 0,2 kgf dan waktu 
penerapan beban uji selama 10 detik. Pengujian 
kekerasan dilakukan sebanyak 5 titik pada 
beberapa bagian spesimen. Kekerasan vickers 
dihitung menggunakan persamaan berikut: 

 
𝑉𝐻𝑁 = 2,456	7

89
	   (2) 

dengan: 
VHN = kekerasan vickers 
  P = gaya identor (kgf) 
  D = diagonal bekas penekanan 

identor (mm) 

Kekasaran (roughness) didefinisikan 
sebagai ketidakhalusan bentuk yang menyertai 
proses produksi yang disebabkan oleh 
pengerjaan mesin. Nilai kekasaran dinyatakan 
dalam Roughness Average (Ra). Ra merupakan 
parameter kekasaran yang paling banyak 
dipakai secara internasional. Pengukuran 
kekasaran permukaan diperoleh dari sinyal 
pergerakan stylus berbentuk diamond untuk 
bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan 
sebagai alat indikator pengukur kekasaran 
permukaan benda uji. Prinsip kerja dari Surface 
Roughness Tester adalah dengan menggunakan 
transducer dan diolah dengan mikroprocessor 
[7]. Di dalam penelitian ini, kekasaran diuji 
menggunakan 3D measuring laser microscope. 
Alat ini bekerja memanfaatkan laser 402 nm 
untuk mengukur kekasaran mikro serta 
pengamatan profil permukaan dalam bentuk 3 
dimensi. Adapun data yang diambil untuk setiap 
variasi spesimen, yaitu sebanyak 5 titik. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Pengujian Kekerasan 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, 
maka diperoleh data kekerasan seperti di bawah 
ini: 

Tabel 1. Hasil Uji Kekerasan Vickers 

Pemanasan awal CNT HVN Standar 
Deviasi 

Tanpa pemanasan 41.70 0.43 
500°C 49.86 3.40 
600°C 49.10 3.20 
700°C 45.73 1.53 

 
Dari tabel hasil pengambilan data kekerasan 

spesimen di atas, selanjutnya nilai rata-rata 
pengujian tiap spesimen dibuat dalam bentuk 

grafik seperti pada gambar 2. Dari grafik 
tersebut dapat dilihat bahwa jika dibandingkan 
dengan perlakuan tanpa pemanasan awal, maka 
terlihat ada kenaikan nilai kekerasan untuk 
setiap pemanasan awal CNT. Kekerasan 
tertinggi mencapai 49.86 HV atau meningkat 
sebesar 16,37% yang terjadi pada komposit 
aluminium dengan pemanasan awal CNT 
sebesar 500°C. 

 
Gambar 2. Nilai kekerasan komposit Al tanpa 

pemanasan awal dan dengan pemanasan awal CNT 
Begitu pula pemanasan awal 600°C 

memberikan nilai kekerasan yang hampir sama. 
Menaikkan temperatur pemanasan awal CNT 
cenderung menurunkan nilai kekerasannya. Hal 
ini diketahui dari nilai kekerasan komposit 
untuk CNT yang dipanaskan hingga 700°C yang 
turun menjadi 45.73 HV. Hal ini menunjukkan 
kinerja CNT dalam menguatkan matriks 
aluminium mulai terdegradasi dikarenakan 
panas berlebih yang dapat merusak karakteristik 
struktur nanotube [8]. Meski demikian 
kekerasan komposit diperlakuan ini masih lebih 
tinggi daripada tanpa pemanasan. 

 
3.2. Pengujian Keausan 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, 
maka diperoleh data kekerasan seperti di bawah 
ini: 

Tabel 2. Hasil Uji Keausan  

Pemanasan awal CNT Keausan 
(gr/s) 

Standar 
Deviasi 

Tanpa pemanasan 0.000334 0.000036 
500°C 0.000366 0.000032 
600°C 0.000329 0.000022 
700°C 0.000298 0.000015 

 
Dari tabel data di atas, selanjutnya nilai 

rata-rata laju keausan spesimen dibuat dalam 
bentuk grafik seperti pada gambar 3 di bawah 
ini. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa laju 
keausan pada aluminium komposit dengan 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                         ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

  131 

pemanasan awal CNT sebesar 500°C dan 600°C 
relatif sama, dengan nilai rata-rata secara 
berurutan adalah 0.000366 dan 0.000329 gr/s. 
Rerata laju keausan terendah terjadi pada 
pemanasan awal 700°C sebesar 0,000298 gr/s. 

 
Gambar 3. Laju Keausan komposit Al tanpa dan 

dengan pemanasan awal CNT 

Nilai rerata laju keausan menunjukkan 
penurunan seiring bertambahnya temperatur 
pemanasan awal. Namun demikian nilai 
deviasinya baik pemanasan awal maupun tanpa 
pemanasan cukup besar, sehingga efek 
pemanasan awal CNT dapat dianggap tidak 
signifikan terhadap ketahanan aus. Untuk 
melihat lebih lanjut pengaruh tersebut, maka 
permukaan yang telah mengalami gesekan 
diamati dengan 3D measuring laser microscope 
yang dapat mengukur kekasaran serta 
mengamati profile permukaan gesekan. 
 
3.3. Pengujian Kekasaran Permukaan 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, 
maka diperoleh nilai kekasaran (Ra) di bawah 
ini: 

Tabel 3. Hasil Uji Kekasaran (Ra)  

Pemanasan awal CNT Ra (µm) Standar 
Deviasi 

Tanpa  1.873 0.133 
500°C 1.578 0.139 
600°C 1.591 0.071 
700°C 1.903 0.063 

Dari tabel data di atas, selanjutnya nilai 
rata-rata roughness (Ra) dibuat dalam bentuk 
grafik seperti pada gambar 4.5 di bawah ini. 

 
Gambar 4. Nilai kekasaran (Ra) komposit Al tanpa 

dan dengan pemanasan awal CNT 

Jika dibandingkan dengan tanpa pemanasan 
awal, maka pemanasan awal CNT sebesar 500°C 
dan 600°C menunjukkan nilai kekasaran yang 
lebih rendah. Keduanya juga memiliki nilai 
kekerasan (HV) tertinggi. Hasil ini dapat 
dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh Sobron, dkk (2019) [9] 
mengatakan bahwa semakin besar nilai 
kekerasan, maka nilai kekasaran (Ra) yang 
didapatkan akan semakin kecil.  

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Gambar 5. Profil kekasaran pada permukaan 
komposit Al dengan (a) tanpa pemanasan awal CNT, 

dan dengan pemanasan awal CNT (b) 500°C, (c) 600°C, 
(d) 700°C.  

Hal ini disebabkan material yang semakin lunak 
akan terjadi proses burr, yaitu sebagian dari 
material dari proses pemotongan masih melekat 
pada benda kerja dan tidak terlepas dengan 
sempurna sehingga permukaan lebih kasar 
dibandingkan material yang mempunyai tingkat 
kekerasan yang lebih tinggi [10]. Sedangkan 
dengan pemanasan awal 700°C, nilai 
kekasarannya mendekati nilai kekasaran tanpa 
pemanasan awal dimana keduanya juga 
memiliki nilai kekerasan (HV) yang hampir 
sama. Keadaan ini dapat disaksikan secara 
visual 3 dimensi pada gambar 5 yang 
menampilkan profil area permukaan spesimen 
setelah mengalami gesekan.  Area ini pula yang 
dilakukan pengujian kekasaran. Dari hasil ini 
diketahui bahwa pemanasan awal CNT pada 
temperatur 500°C dan 600°C memberikan efek 
terhadap kehalusan permukaan (nilai Ra yang 
rendah). Sifat ini sangat bermanfaat dalam 
penyelesaian akhir proses permesinan. 
 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan terhadap komposit aluminium 6061 
berpenguat CNT 1% wt dengan variasi tanpa 
pemanasan awal CNT, pemanasan awal CNT 
500°C, 600°C, dan 700°C. Efek terhadap nilai 

kekerasan tertinggi ditunjukkan oleh spesimen 
dengan pemanasan awal CNT 500°C. Nilai 
kekasaran terendah ditunjukkan oleh spesimen 
dengan pemanasan awal CNT 500°C dan 600°C. 
Sedangkan nilai laju keausan cenderung tidak 
dipengaruhi oleh pemanasan awal CNT.  
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Abstrak  

Likuifaksi adalah bencana alam yang tidak dapat dipediksi. Maka dari itu dibutuhkan alat simulasi untuk mengetahui 
karakteristik dari bencana alat tersebut, sehingga dapat dapat dikurangi. Alat simulasi ini bergerak pada sumbu x dan 
sumbu y dengan sisitem penggerak menggunakan sistem hidrolik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur 
parameter getaran yang timbul di mesin likuifaksi. Selain itu untuk menganalisis sistem getaran yang timbul di mesin 
likuifaksi  pada sumbu x dan sumbu y. Dan metode analisis yang digunakan adalah Eksperimen. Mekanisme ini di 
desain 2 tingkat dengan menggunakan 6 roller di setiap lantainya. Kecepatan dan percepatan mekanisme penggerak 
mampu menggambarkan keadaan likuifaksi sebenarnya. 
 
Kata kunci : Bencana alam, alat likuifaksi, sistem hidrolik 
 

Abstract  
Liquefaction is a natural disaster that cannot be predicted. Therefore a simulation tool is needed to determine the 
characteristics of the disaster, so that it can be reduced. This simulation tool moves on the x-axis and y-axis with the 
drive system using a hydraulic system. The purpose of this research is to measure the vibration parameters that arise in 
the liquefaction machine. In addition, to analyze the vibration system that arises in the liquefaction machine on the x-
axis and y-axis. And the analysis method used is experiment. This mechanism is designed in 2 levels using 6 rollers on 
each floor. The speed and acceleration of the drive mechanism are able to describe the true state of liquefaction. 
 
Keywords : Natural disasters, Liquefaction tool, hydraulic system 
 
1. Pendahuluan  

Gempa bumi merupakan fenomena alam 
yang tidak dapat dicegah. Gelombang gempa 
menimbulkan guncangan tanah pada suatu 
kondisi tertentu dan salah satunya dapat 
menyebabkan likuifaksi (Oliver, 2019).	
Likuifaksi adalah suatu fenomena kehilangan 
kekuatan geser tanah pada lapisan jenuh air 
akibat gempa bumi, sehingga tanah mengalami 
keruntuhan  dan berperilaku seperti (liquid). 
Likuifaksi umumnya terjadi pada tanah non 
kohesif (glanuler) jenuh air dan menerima beban 
siklik berupa gempa.(Mase et al., 2017).	Salah 
satu kejadian likuifaksi yang terjadi di Indonesia 
adalah akibat gempa 27 Mei 2006 di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Likuifaksi 2006 silam 
ditandai dengan beberapa fenomena, di 

antaranya ditemukannya lateral spread (sebaran 
lateral) dan sand boil (semburan pasir). (Mase et 
al., 2016) Kemudian kejadian gempa telah 
mengguncang pulau Lombok, Nusa Tenggara 
Barat (NTB) pada tanggal tanggal 29 Juli 2018 
dengan skala 6,4 M diikuti gempa susulan 
sampai 133 kali dengan skala 7 M, kemudian 
terjadi lagi guncangan Gempa di Palu Sulawesi 
Tengah tanggal 28 September 2018 yang 
mencapai 7.4 M sehingga memporak 
porandakan bangunan di Palu, Donggala, Sigi 
dan Balaroa. bahkan akibat gempa tersebut 
terasa sampai wilayah Bali dan sekitarnya. 
Bencana alam yang terjadi kali ini merupakan 
peristiwa yang sangat khusus karena gempa juga 
diikuti dengan tsunami dan liquifasi (pergerakan 
tanah) sehingga korban jiwa mencapai 2.256 
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serta 1.309 hilang menurut data BNPB 
(21/10/2018). Selain itu bangunan dan 
infrastruktur yang juga hancur atau rusak akibat 
bencana diantaranya 68.451 unit rumah, 327 
unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, 78 unit 
perkantoran, 362 unit toko, 168 titik jalan 
rusak/retak serta 7 unit jembatan hancur 
(Hutabarat & Tampubolon, 2019). 

Peristiwa ini meninggalkan duka yang 
sangat mendalam bukan saja bagi masyarakat 
Indonesia tapi juga bagi dunia. Kejadian gempa 
yang diikuti oleh peristiwa likuifaksi bukanlah 
sesuatu hal yang sering terjadi baik di Indonesia 
ataupun di belahan dunia lain. 

 
2. Kajian pustaka 

a. Sistem hidrolik 

Sistem hidrolik adalah sistem penerusan 
daya dengan menggunakan fluida cair. Minyak 
mineral adalah jenis fluida yang sering dipakai. 
Prinsip dasar dari sistem hidrolik adalah 
memanfaatkan sifat bahwa zat cair tidak 
mempunyai bentuk yang tetap, namun 
menyesuaikan dengan yang ditempatinya. Zat 
cair bersifat inkompresibel. Karena itu tekanan 
yang diterima diteruskan ke segala arah secara 
merata.(RIZAL, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fluida dalam pipa menurut hukum 

Pascal(RIZAL, 2010) 

 

 

b. Pengertian Likuifaksi 

Gempa bumi merupakan fenomena alam 
yang tidak dapat dicegah. Gelombang gempa 
menimbulkan guncangan tanah pada suatu 
kondisi tertentu dan salah satunya dapat 
menyebabkan likuifaksi. Likuifaksi terjadi 
ketika tanah non- kohesif jenuh air yang 
kehilangan kuat gesernya diguncang beban 
siklik (berulang teratur) yang disebabkan oleh 
gempa sehingga tekanan air pori akan 
meningkat mendekati atau melampaui tegangan 
vertikal. 

meninjau dari beberapa kerusakan berat atau 
kerusakan total pada bangunan karena peretakan 
tanah akibat proses likuifaksi bahwa kerusakan 
ringan terjadi pada pergeseran tanah sejauh 50-
100 mm, kerusakan yang memerlukan perbaikan 
ringan atau kerusakan sedang terjadi akibat 
pergeseran tanah sejauh 120-600 mm, dan 
kerusakan berat dengan pergeseran tanah sejauh 
lebih dari 760 mm. Perubahan sifat tanah dari 
sifat solid menjadi sifat seperti likuid yang 
terjadi pada tanah jenuh air diakibatkan oleh 
peningkatan tekanan air pori dan pengurangan 
tegangan efektif tanah dan segaligus juga 
mengurangi kekuatan geser tanah yang 
bersangkutan. Apabila hal tersebut terjadi dan 
tanah kehilangan kekuatan gesernya maka akan 
terjadi likuifaksi.(Oliver, 2019) 

c. Pengertian getaran 

Pernahkah Anda main ayunan atau melihat 
orang bermain ayunan? Dalam permainan 
tersebut, kita akan bergerak bolak-balik naik-
turun atau ke atas-ke bawah. Atau saat pemain 
drum memukul drum, akan tampak bahwa kulit 
drum bergerak bolak-balik naik-turun. Suatu 
benda yang mengalami getaran selalu 
mempunyai posisi kesetimbangan yang stabil. 
Jika benda tersebut dijauhkan dari posisi ini dan 
dilepaskan, akan timbul suatu gaya atau torsi 
untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi 
setimbangnya. Akan tetapi, pada saat benda 
tersebut mencapai posisi setimbangnya, benda 
tersebut telah memiliki energi kinetik sehingga 
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melampaui posisi tersebut, berhenti di suatu 
tempat pada sisi yang lain, untuk kemudian 
kembali lagi ke posisi kesetimbangannya. Dari 
ilustrasi sederhana ini, kita dapat 
mendefinisikan getaran sebagai gerak bolak-
balik di sekitar titik/posisi kesetimbangan. Ada 
beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam 
membicarakan segala macam gerak osilasi, 
yaitu amplitudo, periode, frekuensi, dan 
frekuensi sudut. Amplitudo getaran yang biasa 
disimbolkan dengan huruf A merupakan besar 
perpindahan maksimum dari titik 
kesetimbangan. Periode getaran yang biasa 
disimbolkan dengan huruf T merupakan waktu 
yang diperlukan untuk satu kali getaran/satu 
siklus (Sutisna, 2014). 

 
3. Metodologi penelitian 

Penelitian ini secara komprehensif akan 
melakukan pengukuran dan analisis terhadap 
aspek-aspek untuk mengukur parameter getaran 
yang timbul.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
gabungan (mixed methods). Metode kuantitatif 
digunakan untuk menghitung secara matematis 
mengukur parameter getaran yang timbul di 
mesin likuifasi dengan menggunakan 
mekanisme hidrolik pada sumbu x dan sumbu y, 
sehingga akan diperoleh kriteria menyerupai 
gempa. 
 
 Alat, APD, dan Bahan 

1. alat 

No
. 

Nama 
Alat 

Gambar Kegunaan 

1.  
Mesin 

las 
160 A  

Untuk 
menyamb
ung 
komponen 
alat shake 
table 
(besi) 

2.  
Mesin 

bor 
 

Untuk 
membuat 
lubang di 

alat shake 
table 

3.  

Mesin 
gerind

a 
tangan   

Memoton
g besi dan 
menghalu
skan hasil 
las 

4.  

Mesin 
gerind

a 
duduk  

Memoton
g besi 

5.  
Pengg

aris 
siku 

 

Membuat 
benda 
presisi 
saat 
proses 
penyambu
ngan 

6.  PC 

 

Desain & 
Pembuata
n Program 

	
2. APD 

No. 
Nama 
Alat 

Gambar Kegunaan 

7.  
Sarun

g 
tangan  

Untuk 
melindun
gi tangan 
pada 
proses 
pengebora
n dan 
gerinda. 

8.  
Kaca
mata 
Las  

Untuk 
melindun
gi mata 
pada 
proses 
pengelasa
n 

9.  

Sarun
g 

Tanga
n las  

 

Untuk 
melindun
gi tangan 
saat 
proses 
pengelasa
n 
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10.  
Wearp

ack 

 

Untuk 
melindun
gi diri dari 
percikan 
las 

 
 

3. Bahan 

N
o. 

Nama 
Bahan 

Gambar 
Kegunaa
n 

1.  
Besi strip 
4x50 mm 

 

Menjadi 
alas besi 
rangka 
alas 

2.  

Besi 
siku 
40x4 

 

Menjadi 
alas besi 
rangka 
alas 

3.  Roda 10 

 

 

Sebagai 
penahan 
beban 
alat  

4.  
Mesin 

hidrolik   

Sebagai 
penggera
k alat 
shake 
table 

5.  
Besi plat 
10 mm  

Sebagai 
landasan 
roda 

6.  
Besi 

pejal 5/8 
`` 

 

Sebagai 
landasan 
roda 

7.  
Besi 
UNP 80  

Untuk 
rangka 
rel   

8.  
Besi 

UNP 65  

Untuk 
rangka 
rel   

9.  
Besi strip 

2x8  

Sebagai 
rangka 

alas besi 
plat 
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10.  Elektroda 

 

Sebagai 
bahan 
penyamb
ung besi 

11.  
Mata 

gerinda 

 

sebagai 
alat 
potong 
dan 
penghalu
s untuk 
memoto
ng besi 

12.  Mata bor 
 

 

Untuk 
meluban
g besi 
dengan 
diameter 
tertentu 
sesuai 
dengan 
diameter 
mata bor 

13.  
Baut dan 

mur 
 

Pengikat 

14.  bearing 

 

Sebagai 
peredam 
dan 
penahan 
beban di 
roda  

 
 
 

4. HASIL PEMBAHASAN 
Pembuatan alat dikerjakan secara mandiri. 
Dimulai dari pembuatan desain 
menggunakan software fusion 360. Hasil 
gambar fusion 360. Alat ini berdimensi 
1200 x 1200 mm x 400 mm. Menggunakan 
mesin hidrolik dengan motor 3 phase 
sebagai penghantar daya geraknya untuk 
mempompa fluida berupa oli yang akan 
ditranfer ke lengan hidrolik. Lengan 
hidrolik sendiri terdiri dari 2 lengan masing 
– masing disimpan dengan arah sumbu x 
dan y.  

 
 

Gambar 3.1 Komponen – komponen alat Shake table 
(drawing by inventor 2015) 

 
Alat – alat ini terdiri dari beberapa 
komponen yaitu : 
1. Pondasi penahan lengan hidrolik sumbu 
y berfungsi untuk menahan gaya dorong 
yang diakibatkan oleh lengan hidrolik di 
sumbu y 
2. Pondasi penahan lengan hidrolik sumbu 
x berfungsi untuk menahan gaya dorong 
yang diakibatkan oleh lengan hidrolik di 
sumbu x 
3. Lengan hidrolik sumbu y berfungsi untuk 
mendorong meja shake table ke arah y 
4. Lengan hidrolik sumbu x berfungsi untuk 
mendorong meja shake table ke arah x 
5. Rel alas sumbu y berfungsi untuk 
landasan/jalur lintasan roda ke arah sumbu 
y 
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6. Rel alas sumbu x berfungsi untuk 
landasan/jalur lintasan roda ke arah sumbu 
x 
7. roda berfungsi untuk menahan beban 
yang diberikan. 
 
 
 
 
 

Desain alat Shake table (drawing by fusion360) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Gerak sumbu x (drawing by inventor 
2015) 

Shake table bergerak ke arah sumbu x 
dikarenakan adanya gaya dorong yang diberikan 
oleh lengan hidrolik. Lengan hidrolik bergerak 
dikarenakan adanya proses hukum pascal 
dimana pada dasarnya menyatakan dalam suatu 
bejana tertutup yang ujungnya terdapat beberapa 
lubang yang sama maka akan dipancarkan 
kesegala arah dengan tekanan dan jumlah aliran 
yang sama. Agar gaya dorong yang diberikan 
oleh lengan hidrolik tidak terlalu besar maka 
menggunakan roda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Gerak sumbu y (drawing by inventor  
2015) 

Shake table bergerak ke arah sumbu y 
dikarenakan adanya gaya dorong yang diberikan 
oleh lengan hidrolik. Lengan hidrolik bergerak 
dikarenakan adanya proses hukum pascal 
dimana pada dasarnya menyatakan dalam suatu 
bejana tertutup yang ujungnya terdapat beberapa 
lubang yang sama maka akan dipancarkan 
kesegala arah dengan tekanan dan jumlah aliran 
yang sama. Agar gaya dorong yang diberikan 
oleh lengan hidrolik tidak terlalu besar maka 
menggunakan roda.  
 
5. KESIMPULAN 

1. Hasil rangcang bangun shake table ini 
gunakan untuk mensimulasikan garakan 
gempa bumi dan likuifaksi. 

2. Model gerakan gempa bumi atau 
likuifaksi adalah gerakan pada sumbu x 
dan sumbu y secara bersamaan. 

3. Ukuran shake table ini adalah 1200 mm 
x 1200 mm x 500 mm 

4. Sistem penggerak menggunakan 
mekanisme penggerak hidrolik  
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Abstrak  
Gempa bumi adalah salah satu bencana alam paling berbahaya yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Salah 
satu efek paling merugikan yang disebabkan oleh gempa bumi adalah likuifaksi. Paper ini membahas eksperimental efek  
pada perilaku likuifaksi menggunakan meja goyang. Mekanisme kerja alat uji likuifaksi  tersebut menggunakan sistem 
slider crank di mana gerakan meja getar berasal dari motor yang dihubungkan dengan slider crank. Gerakan dari meja 
getar yang dijadikan input hanya gerak rotasi. Untuk mengetahui respon dinamis dari alat uji tersebut dilakukan variasi 
amplitudo pada meja getar dari 15 mm, 20 mm dan 25 mm sehingga dapat ditentukan panjang jari-jari slider crank. Dari 
variasi tersebut didapatkan variasi gaya eksitasi yang bekerja pada motor dan meja getar. 
 
Kata Kunci: Alat uji likuifaksi, mikrokontroler, arduino, meja getar, slider crank. 
 

Abstract  
Earthquake is one of the most disastrous natural calamities resulting into considerable damages. One of the most 
detrimental effects caused due to earthquake is liquefaction. This paper deals with experimental investigation of effects 
of fines content on liquefaction behavior using shake table test. The liquefaction simulator using the slider crank 
mechanism that suppoted by motor to vibrate the shaking table. The output motion of the earthquake simulator is rotation 
output. The dynamic responses are determined  by the variation of output amplitude  which are 15 mm, 20 mm, and 25 
mm so that the length of the radius of the slider crank can be determined. The variation can be determine the excitation 
force as the input of shaking table. 
   
Kata Kunci: Liquefaction simulator, microcontroler, arduino, shake table, slider crank. 
.  
 
1. Pendahuluan 

Gempa bumi merupakan bencana alam 
yang terjadi di bawah permukaan tanah yang 
dapat menyebabkan terjadinya kerusakan, bukan 
hanya pada bangunan yang berdiri di atas tanah 
saja, melainkan pada struktur tanah pula. 
Kerusakan pada tanah ini diakibatkan oleh 
besarnya energi yang dilepaskan oleh pusat 
gempa (hypocenter) berupa getaran yang 
merambat di permukaan bumi. Salah satu 
dampak geologi yang disebabkan oleh gempa 
bumi adalah fenomena hilangnya kekuatan 
lapisan tanah akibat getaran gempa yang disebut 
dengan likuifaksi(Kusumawardani et al., 2018). 

Likuifaksi adalah suatu peristiwa 
perubahan fase padat menjadi fase cair yang 
disebabkan oleh peningkatan tekanan air pori 
dalam rongga tanah. Dampak dari terjadinya 
peninggkatan tekanan air pori, tanah akan 
kehilangan kuat geser secara drastis akibat 
turunnya tegangan efektif air pori tanah. 

Kejadian ini terutama berkaitan dengan kondisi 
tanah pasiran jenuh yang memiliki kepadatan 
lepas atau sedang(Tini et al., 2017). 

Peristiwa likuifaksi saat gempabumi besar 
pada zona seismik atau jalur gempabumi 
merupakan sesuatu yang dapat terjadi, dan dapat 
menimbulkan kerusakan yang luas pada 
bangunan dan sarana infrastruktur di wilayah 
perkotaan di Indonesia. Peristiwa likuifaksi dapat 
menimbulkan amblesan, keruntuhan, tilting pada 
bangunan, ground cracking,  
kelongsoran(Soebowo et al., 2014). 

Wilayah Indonesia yang sering mengalami 
kejadian gempa bumi adalah wilayah Sumatera 
Barat seperti pada tahun 2009 dengan kejadian 
gempa bumi dengan kekuatan Mw 7,6. Gempa 
tersebuti terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 
50 km barat laut Kota Padang dengan episenter 
sejauh 80 kilometer (USGS, 2018). Intensitas 
gempa dilaporkan mencapai skala MMI VII-VIII 
di Kota Padang dan V-VI di kabupaten/kota 
sekitarnya. Kerusakan yang terjadi akibat gempa 
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ini tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan 
memakan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. 
Data final jumlah korban meninggal di Sumatera 
Barat adalah sebanyak 1.195 orang. Data korban 
lainnya adalah luka berat 619 orang dan luka 
ringan 1.179 orang. Gempa juga 
memporakporandakan sarana dan prasarana 
publik(Kusumawardani et al., 2018). 

  
2. Kajian Pustaka 
2.1. Shake Table 

Meja pengocok sebagai alat eksperimental 
yang sangat penting dalam penelitian teknik, 
banyak digunakan di banyak bidang industri 
utama seperti aerospace, otomotif dan arsitektur, 
menciptakan lingkungan multi-disiplin untuk 
penelitian di bidang sipil, mekanik dan teknik 
listrik. Meja pengocok dapat digunakan untuk 
menguji ketahanan struktur terhadap 
penggetaran seismik. Ini juga dapat digunakan 
untuk menunjukkan sensitivitas struktur dari 
ketinggian yang berbeda terhadap frekuensi 
gerakan tanah. Saat melakukan pengujian 
getaran, spesimen dipasang di meja tes dan gaya 
beban simulatif diterapkan pada spesimen(Yao et 
al., 2011). 

  
2.2. Likuifaksi 

Likuifaksi merupakan  fenomena hilangnya 
kekuatan lapisan tanah akibat tegangan air pori 
yang timbul akibat beban siklis (getaran). 
Getaran yang dimaksud dapat berupa getaran 
yang berasal dari gempa bumi maupun yang 
berasal dari pembebenan cepat lainnya. Ketika 
mengalami getaran tersebut sifat lapisan tanah 
berubah menjadi seperti cairan sehingga tak 
mampu menopang beban bangunan di dalam atau 
di atasnya. Likuifaksi biasanya terjadi pada tanah 
yang jenuh air, dimana seluruh rongga – rongga 
dari tanah tersebut dipenuhi oleh air. Pada saat 
mengalami getaran, air ini memberikan suatu 
tekanan di partikel-partikel tanah sehingga 
mempengaruhi kepadatan dari tanah tersebut. 
Sebelum terjadinya gempa bumi, tekanan air 
pada suatu tanah secara relatif rendah. Namun 
setelah menerima getaran, tekanan air dalam 
tanah meningkat, sehingga dapat menggerakkan 
partikel- partikel tanah dengan mudah. Setelah 
digerakkan oleh air, maka partikel tanah tidak 
memiliki lagi kekuatan atau daya dukung, 
sehingga daya dukung tanah sepenuhnya berasal 

dari tegangan air pori. Pada kondisi ini, tanah 
sudah berbentuk cairan yang tidak lagi memiliki 
kestabilan, sehingga beban - beban yang ada di 
atas tanah tersebut seperti beban dari struktur 
bangunan akan amblas ke dalam 
tanah(Hutagalung & Dertha, 2019). 
 

2.3. Getaran 
Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik 

di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan di sini 
maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda 
berada pada posisi diam. 

Getaran dapat diklasifikasikan menjadi : 
Free Vibration (Getaran bebas), terjadi jika 

sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang 
ada dalam sistem itu sendiri (inherent), dan jika 
ada gaya luas yang bekerja.  
Getaran bebas tanpa redaman: 
 

Gambar 2.3.1 : Getaran bebas tanpa 
redaman(Abshor, 2014). 

Dimana,    
kx   :gaya pegas  N/m 
mx ̈ :gaya inersial  
Berikut turunan persamaan dari gambar 

2.2.1: 
mx ̈ + kx = 0                        (2.1) 

 Forced vibration (Getaran paksa), terjadi 
karena rangsangan gaya luar, jika rangsangan 
tersebut berosilasi maka sistem dipaksa untuk 
bergetar pada frekuensi rangsangan. 

Getaran paksa dengan redaman: 

 
Gambar 2.3.2 : Getaran paksa dengan 

redaman(Abshor, 2014) 

Dimana, 

kx    : gaya pegas N/m 
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𝑚𝑥  : gaya inersial  

𝑐𝑥  : gaya redaman viscos 

(sebanding dengan kecepatan) 

Berikut turunan persamaan dari gambar 

2.4: 

𝑚𝑥 + 𝑐𝑥 + kx = F(t)                       (2.2) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 
 Alat uji Meja Goyang secara khusus 
dirancang untuk melakukan tes untuk 
mempelajari kriteria untuk inisiasi pencairan 
dengan mensimulasikan getaran tanah selama 
Gempa Bumi. Ini terdiri dari beberapa komponen 
utama, platform bergetar ukuran 240 mm x 240 
mm yang terbuat dari filament. Kemudian sistem 
kontrol, komponen paling penting dari meja 
goyang karena mengontrol frekuensi guncangan 
telah diberikan kombinasi amplitudo standar 
untuk menghasilkan akselerasi yang diperlukan. 
Platform bergetar digetarkan dengan bantuan 
motor.  
 
 
4. Kesimpulan	 
1. Hasil desain shake table ini gunakan untuk 

mensimulasikan garakan gempa bumi dan 
likuifaksi. 

2. Model gerakan gempa bumi atau likuifaksi 
adalah gerakan pada sumbu x dan sumbu y 
secara bersamaan. 

3. Ukuran shake table ini adalah 240 mm x 240 
mm dengan 50 rpm untuk masing-masing 

sumbu dengan variasi amplitudo 0 sampai 50 
mm. 
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Abstrak. 
Propeller adalah salah satu komponen penting perahu yang berfungsi sebagai alat penggerak perahu motor atau kapal. 
Bahan yang banyak digunakan sebagai material propeller adalah kuningan (brass) atau aluminium paduan (aluminium 
alloy). Salah satu paduan aluminium yang telah banyak digunakan dalam kapal terutama pada  sistem propeller  adalah 
paduan  Nickel-aluminium-bronze (NAB). Selaian NAB, paduan aluminium lain yang cukup banyak digunakan 
adalah Al7Si karena memiliki ketahanan korosi dan, mampu cor yang baik, dan berbagai sifat mekanik baik lainnya. 
Dengan menambahkan magnesium (Mg) atau tembaga (Cu), relative dapat memperbaiki sifat mekanis dengan 
meningkatkan kekerasannya. Nilai kekerasan terttinggi didaptakan pada propeller dengan material Al7Si dengan 
penambahan 3% Cu . 

Kata Kunci: Al7Si, Mg, Cu, sifat mekanik

Abstract 
The propeller is one of the important components of a boat that functions as a means of propelling a motorboat or 
ship. The material that is widely used as a propeller material is brass (brass) or aluminum alloy (aluminum alloy). One 
of the aluminum alloys that have been widely used in ships, especially in propeller systems, is the Nickel-aluminum-
bronze (NAB) alloy. Apart from NAB, another quite used aluminum alloy is Al7Si because it has good corrosion 
resistance and good castability, and various other good mechanical properties. By adding magnesium (Mg) or copper 
(Cu), it can relatively improve mechanical properties by increasing its hardness. The highest hardness value is obtained 
on the propeller with Al7Si material with the addition of 3% Cu 

Key word:: Al7Si, Mg, Cu, Mechanical Properties
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1. Pendahuluan  

Propeller adalah salah satu komponen 
penting perahu  yang berfungsi sebagai alat 
penggerak perahu motor atau kapal. Untuk 
kendaraan yang beropersi di laut, kriteria 
utama dalam pemilihan material tergantung 
pada kekuatan, kekakuan, ekspansi termal 
berat dan tahan korosi terhadap air laut. 
Bahan yang digunakan untuk pembuatan 
baling-baling tergantung pada kekuatan, 
kemudahan pembuatan, metode produksi, 
lingkungan, berat dll. Bahan yang 
digunakan untuk baling-baling harus ringan, 
kuat dan ulet, mudah dipasang dan mesin, 
dan tahan terhadap erosi dan korosi. [1] 

Bahan yang banyak digunakan 
sebagai material propeller adalah kuningan 
(brass) atau aluminium paduan (aluminium 
alloy), kedua bahan ini banyak digunakan 
karena mudah dicor dan relatif tahan 
terhadap korosi [2]. Salah satu paduan 
aluminium yang telah banyak digunakan 
dalam kapal terutama pada  sistem propeller  
adalah paduan  Nickel-aluminium-bronze 
(NAB) karena memiliki  kombinasi yang 
sangat baik dari sifat mekanik dan 
ketahanan korosi-erosi [3].  

Ada beberapa jenis logam yang 
dipadukan dengan aluminium untuk 
meningkatkan sifat mekanik aluminium. 
Paduan aluminium yang cukup banyak 
digunakan adalah Al-Si karena,  kepadatan 
rendah, ketahanan korosi yang baik, mampu 
cor yang baik, koefisien ekspansi termal 
rendah, dan berbagai sifat mekanik baik 
lainnya [4]. Namun walau memiliki sifat-
sifat yang baik tersebut, dalam beberapa hal, 
paduan Al-Si memerlukan unsur paduan 
ketiga untuk semakin meningkatkan sifat 
mekanik dan ketahanan korosi aluminium.  

Jenis logam yang banyak dipadukan 
dengan aluminium adalah magnesium (Mg) 
dan temnaga (Cu). Dengan penambahan 

magnesium 2-3% sebagai padauan akan 
meningkatkan ketahanan korosi dan 
menjadikan logam paduan dapat bekerja 
dengan baik pada suhu yang rendah. 
Ketahanan korosi pada alumiunium 
meningkat dengan penambahan magnesium 
karena magnesium sebagai paduan aluminium 
menurunkan tingkat oksidasi [5]. Paduan 
dalam seri ini memiliki karakteristik 
pengelasan yang baik dan ketahanan yang baik 
terhadap korosi di atmosfer laut [6]. 
Penambahan Cu sebagai paduan aluminium 
dapat memperbaiki sifat mekanik aluminium 
dengan meningkatkan kekuatan tarik, 
kekutaan fatik, kekerasan dan creep [7]. Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh S. Kairy [8], 
menunjukan kekerasan aluminium meningkat 
dengan penambahan Cu. 

2. Material dan Metode Penelitian 

Material yang digunakan pada penelitian ini 
seperti pada Gambar 1 yang terdiri atas  Al7Si 
(a), Magnesium (Mg) (b) dalam bentuk 
batangan dan Tembaga (Cu) (c) dalam betuk 
batangan. Spesimen pengujian dibuat dalam 
bentuk propeller dengan 3 daun dengan 
diameter 9” dengan detail dimensi pada 
gambar 2 (a). Spesimen dibuat dengan 
pengecoran menggunakan cetakan pasir 
dengan design seperti pada Gambar 2 (b) 
metode pengecoran yang digunakan adalah 
pengecoran dengan saluran langsung Gambar 
2 (c). Perbandingan Komposisi antara Al7Si 
sebagai logam utaman adalah Al7Si 5% wt Mg 
untuk Magnesium dan untuk Cu, Al7Si 3%wt 
Cu. Propeller yang yang telah selesai di cor 
kemudian di finishing menggunakan kertas 
amplas dengan grade yang sama untuk 
menghilangakan bagian yang tidak rata pada 
permukaan propeller. 
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c) 

 
 

 
 

Gambar 1: Material propeller a) Al7Si b)Tembaga        
c) Magnesium 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Desain Propeller (a) Desain Cetakan Pasir (b) 
Cetakan Pasir (c) 

Setelah permukaan propeller difinishing, 
kemudian dilakuakan karakterisasi pada 
propeller untuk mengetahui sifat mekanisnya. 
Karakterisasi yang dilakukan adalah  pengujian 
kekerasan pada permukaan propeller. Pengujian 
dilakukan menggunakan alat uji kekerasan 
portable. Pengujian kekerasan dilakukan pada 
bagian tip dan Hub masing-masing propeller. 
Selain pengujian kekerasan, dilkakukan juga 
pengamatan struktur mikro dilakukan pada 
babian tip dan hub pada propeller. 

3. Analisa Data dan Pembahasan 
3.1 Struktur Mikro 

Gambar 2 adalah gambar propeller hasil 
pengecoran. Propeller hasil pengecoran ini 
kemudian diamati struktur mikronya. Dari hasil 
pengamtan struktur mikro  (gambar 3) tidak 
terlihat adanya porositas pada propeller hasil 
pengecoran. Fasa yang terjadi pada propeller 
hasil pengecoran ada 3 yaitu, fasa  

Untuk kedua jenis propepeller fasa yang 
tampak dominan adalah fase primer (α-Al). 
Selain fasa primer, pada kedua jenis propeller 
juga tampak adanya campuran eutektik dari Al-
Si. Campuran eutektik Al-Si adalah campuran 
yang mengadung Al yang lembut sebagai 
matriks yang mengandung partikel Si. Pada 
gambar struktur mikro fasa ini berbentuk garis 
tipis.  Jumlah campuran eutektik dalam struktur 
mikro tergantung pada tingkat Si. Partikel Si ini 
yang pada umumnya akan dapat meningkatkan 
tingkat kekerasan dan memperlambat laju 
korosi [9] 
 
 
 
 
 
 

b) 

a) 
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Gambar 3: Propeller hasil pengecoran 

Selain fasa primer dan fasa eutectic Al-Si, pada 
strktur mikro propeller dengan material Al 7Si-
5% wt Mg, telihat adanya perispitat Mg2Si.  
Mg2Si adalah senyawa yang terbentuk ketika 
magnesium bereaksi mengikat silicon. 
Perispitat ini terbentuk juga terlihat cukup 
banyak dan tersebar merata terlihat  pada bagian 
tip propeller Gambar 3 C) dan hub propeller 
Gambar 3 A). Hal ini yang kemudian  
mengakibatkan Aluminium sebagai logam 
utama menjadi  lebih keras dan kuat. Sehingga  
dapat kita simpulkan semakin banyak unsur 
paduan Mg2Si maka akan meningkatkan 
kekuatan dan kekerasan logam tersebut [10]. 
Hal yang selaras juga dikemukakan Ming-Ze 
Wu dalam tulisannya bahwa kandungan Mg 
berkontribusi pada peningkatan fase presipitasi 
Mg2Si, yang meningkatkan tahanan dislokasi 
[11].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Gambar 4: Hub Propeller A) Al7Si-5% wt Mg             
B) Al7Si-3% wt Cu 

Kemudian untuk struktur mikro propeller 
Al 7Si-3%wt Cu, terlihat juga adanya perispitat 
Al2Cu. Perispitat Al2Cu  ini  terlihat dibagian 
hub gambar 3(B) dan tip gambar 3(D) dengan 
penyebaran yang cukup merata. Al2Cu  ini 
terbentuk karena tembaga membentuk 
intermetalik dengan Al dan terbentuk selama 
proses pembekuan yang morfologinya 
berbentuk seperti balok [12].Proses 
pembentukan fasa ini terjadi  pada temperatur 
8000C. secara keseluruhan fasa Al2Cu ini dapat 
meningkatkan sifat mekanik.  Seperti dalam 
[13] yang menyatakan bahwa perespitat Al2Cu 
pada paduan meningkatkan kekuatan dan 
kekerasan  Hal yang sama juga dikemukakan 
oleh [14] yang menyatakan bahwa kehadiran 
presipitat presipitat Al2Cu dalam satu paduan 
dapat meningkatkan akan meningkatkan 
kekuatan paduan.			

	

	

	

	

	

	

	

	

A 

B 
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Gambar 5: Tip Propeller C) Al7Si-5% wt Mg                   
D) Al7Si-3% wt Cu 

3.2 Pengujian Kekerasan 

Dari hasil pengujian kekerasan 
menunjukkan nilai kekerasan pada bagian tip 
lebih tinggi dibandingkan pada bagian hub 
propeller. Hal ini dipengaruhi laju pendinginan 
yang lebih cepat pada bagian tip propeller pada 
saat pengecoran. Hal ini sesuai dengan hasil 
struktur mikro pada  Gambar 4 dan 5 dimana 
perispitat Mg2Si dan Al2Cu terlihat lebih 
banyak pada bagian tip dan cenderung lebih 
rapat dibandingkan pada bagian hub.  

Nilai kekerasan dapat dilihat pada table 1. 
Untuk propeller dengan material Al7Si-5% wt 
Mg, nilai kekerasannya 220.6 HL pada bagian Hub 
dan 252,4 HL pada bagian Tip. Kemudian untuk 
propeller dengan material Al7Si-3% wt Cu, nilai 
kekerasannya adalah 252 HL pada bagian Hub dan 
285 pada  bagian tip. Perbandingan nilai kekarasan 
kedua jenis propeller ini dapat dilihat pada grafik 
gambar 6. 

Tabel 1: Nilai kekerasan propeller 

 
Al7Si-5% wt Mg 

(HL) 
Al7Si-3% wt Cu 

(HL) 
HUB 220.6 252.4 
TIP 252.4 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Grafik Nilai kekerasan Tip dan Hub 
Propeller 

Hasil pengujian kekerasan ini sesuai dengan 
beberapa penelitian sebelumnya yang 
menambhakan Cu dan Mg sebagai unsur 
paduan pada AlSi. Pada penelitian [15] 
mengatakan bahwa dengan penambahan Cu 
pada paduan aluminium dapat memperbaiki 
kekuatan dan kekerasan hasil coran baik dengan 
atau tanpa perlakuan panas. pernyataan  ini juga 
sesuai dengan penelitian lainnya bahwa dengan 
penambahan Cu dapat meningkatkan kekuatan 
tarik dan dan kekuatan luluh Al-Si  [12].   

Hal sama juga berlaku pada propeller 
dengan penambahan unsur Mg sebagai paduan. 
Penambahan Mg pada AlSi akan meningkatkan 
kekerasan pada Al-Si karena terjadi perispitat 
Mg2Si [11]. Demikian juga pada penelitian 
lainnya yang menambahkan Mg sebagai unsur 
paduan pada Al-Si memperlihatkan adanya 
kenaikan kekerasan pada spesimen pengujian. 
Hal ini berhubungan dan ukuran butir pada 
aluminium, dimana semakin kecil butiran 
aluminium, maka jarak butirannya akan 
semakin rapat yang mengakibatkan spesimen 
uji menjadi semakin keras [16] 

D 
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4. Kesimpulan  
1. Dari hasil  pengamatan mikrostruktur, 

pada propeller hasil pengecoran 2 fasa 
dominan yang terjadi yaitu fasa primer 
(α-Al) dan perispitat Mg2Si untuk 
propeller dengan material Al7Si-5%wt 
Mg dan fasa primer (α-Al) perispitat 
Al2Cu untuk Al7Si-3%wt Cu. 

2. Nilai kekerasan tertinggi berada pada 
bagian Tip setiap propeller. Kekerasan 
tertinggi berada pada Tip propeller 
dengan material Al7Si-3%wt Cu dengan 
nilai kekerasan 285 HL. 
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Abstrak 

Respirator pemurni udara bertenaga (PAPR) adalah jenis respirator yang digunakan untuk melindungi pemakainya dari udara 
terkontaminasi. PAPR terdiri dari rakitan respirator dan kipas yang mengambil udara disekitar yang terkontaminasi dan 
kemudian mengirimkan udara bersih ke sistem pernafasan penggunanya, pada awalnya alat ini digunakan untuk melindungi 
para pekerja dari udara terkontaminasi. Selanjutnya,karena infrastruktur yang begitu terbatas sejak pandemi Covid-19 
mewabah dan sudah menelan banyak korban jiwa yang tidak sedikit dari tenaga medis, terlebih harga APD terbilang mahal 
dan bersifat disposable atau sekali pakai membuat pemenuhan APD menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peneliti 
melakukan rancang bangun masker pintar dalam bentuk respirator untuk berbagai aktivitas paramedis dengan menggunakan 
Arduino Nano sebagai pengolah data dari perangkat dan PC sebagai perangkat untuk mengolah data, hasil pengujian akan 
menunjukkan bahwa sistem yang dirancang dapat berfungsi dengan baik. Nilai yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan 
udara pada sistem pernafasan L/Min. 

Kata Kunci:Respirator, Covid-19, PAPR,  Arduino Nano. 

Abstract 

A powered air-purifying respirator (PAPR) is a type of respirator used to safeguard workers against contaminated air. 
PAPRs consist of a headgear-and-fan assembly that takes ambient air contaminated, then forward a clean air to the user’s 
respiratory system.	Outset,  this tool was used to protect workers from contaminated air.Further, because the infrastructure 
is finite since the Covid-19 pandemic and has claimed many lives, not a few from medical personnel,especially the price of 
PPE which is determined and disposable makes the fulfillment of PPE very important.	Therefore, researchers designed a 
smart mask have the form of a respirator for various paramedical activities using the Arduino Nano as a data processor 
from the device and a PC as a device for processing data.	, the test results will show that the designed system can function 
properly. The values obtained correspond to the air requirements of the respiratory system L / Min. 

Keyword: Respirator, Covid-19, PAPR,  Arduino Nano.

1. Pendahuluan 

Penyakit Corona virus 2019 (COVID-19), 
yang disebabkan oleh virus corona baru (SARS-
CoV-2), sangat berbahaya karena infrastruktur 
yang begitu terbatas, menyebabkan lonjakan 
angka kematian. Dalam infrastruktur medis, 
terbatasnya ketersediaan alat pelindung diri 
(APD) bagi para tenaga medis yang menangani 
pasien Covid-19. Terlebih, harga APD terbilang 
mahal dan bersifat disposable atau sekali pakai 
membuat pemenuhanAPD khususnya bagi 
tenaga medis garda terdepan pada wabah 
COVID-19 di Indonesia saat ini menjadi sangat 
penting. 

Pandemi global yang disebabkan oleh 
merebaknya virus Corona, COVID-19, telah 
menimbulkan kekhawatiran baru terhadap 
perlindungan dan keselamatan pasien serta 
petugas kesehatan yang merawat dan 
mendukung mereka. Perlindungan petugas 
kesehatan adalah yang paling penting, World 
Health Organization (WHO) dan Yayasan 
Keamanan Pasien Anestesi (APSF) memiliki 
rekomendasi untuk meminimalkan penularan 
patogen ini dari pasien yang terinfeksi COVID 
hingga penyedia layanan kesehatan. 

Masker sudah menjadi barang penting sejak 
pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia. 
Penutup wajah yang umumnya terbuat dari kain 



	
	
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                        ISBN : 978-979-18011-4-0 
	

	 151	

mampu meminimalkan penularan virus dari 
udara dan droplet yang keluar dari orang lain. 
Ada beberapa jenis masker yang bisa digunakan 
saat new normal atau pandemi, salah satunya 
adalah respirator, respirator sendiri disini dibagi 
menjadi dua jenis yaitu PAPR (Powered Air 
Purifying Respirator) dan non-powered air 
purifying respirator (non-PAPR), PAPR adalah 
respirator pemurni udara dengan menggunakan 
pompa udara untuk mendorong atau menarik 
udara menuju respirator,disebut dengan istilah 
powered karena menggunakan daya listrik 
berupa baterai untuk menciptakan tekanan 
positif dalam masker dengan cara mengambil, 
menyaring dan kemudian mengalirkan udara 
luar ke dalam bagian masker,Jenis non-PAPR 
tidak memiliki daya listrik untuk menyaring 
udara dan tekanan yang ada dalam masker 
adalah tekanan negatif. Jenis non-PAPR terdiri 
atas filtering piece, full facepiece, half mask, 
quarter mask dan mouth bit.Masker jenis ini 
memiliki kualitas filterisasi untuk perlindungan 
dari polusi udara, juga bisa digunakan untuk 
melakukan penyaringan virus, karena mampu 
menyaring partikel ukuran 0,3 mikron, dengan 
sistem kompresi dan penyaringan yang 
sempurna, udara yang masih bisa difilter sampai 
95-99%, Selain  bisa digunakan masyarakat saat 
pandemi atau new normal,Powered Air 
Purifying Respirator (PAPR) saat ini 
merupakan salah satu jenis APD yang sangat 
penting dan dibutuhkan oleh banyak tim medis 
yang saat ini menangani pasien COVID-19, 
baik yang berstatus Orang dalam Pemantauan 
(ODP) maupun Pasien dalam Pengawasan 
(PDP). 

Jika dibandingkan dengan masker N-95 
danAPF 25,	 PAPR memiliki tingkat 
perlindungan yang lebih tinggi jika bukti 
substansial didokumentasikan (OSHA, 2009). 
Peningkatan proteksi ini dikarenakan tingginya 
efisiensi filter dan pemanfaatan tekanan positif, 
yang berarti udara selalu berhembus ke kap 
mesin atau helm pemakainya (OSHA, 2015). 
Selain itu, aliran udara yang konstan 
memberikan efek pendinginan pada pengguna, 

Penggunaan APD, terutama pada bagian 
yang menutupi wajah, sering kali menciptakan 

hubungan terbalik antara perlindungan dan 
kenyamanan Artinya, semakin tinggi tingkat 
perlindungannya, semakin besar dampak 
negatifnya terhadap kenyamanan. Ini adalah 
masalah penting mengingat kenyamanan dapat 
memengaruhi kepatuhan penggunaan APD dan 
durasi siklus kerja. Yang sering dikutip tentang 
ketidaknyamanan terkait alat pelindung 
pernapasan adalah persepsi peningkatan 
kehangatan, Terutama pada area wajah. 

Di tengah wabah yang melanda Indonesia 
dan sudah menelan korban jiwa yang tidak sedikit 
dari tenaga medis, Pengembangan APD pemurni 
udara ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat 
penunjang medis yang dapat membantu 
penanganan pandemi COVID-19, serta 
meningkatkan jumlah produk alat kesehatan yang 
dapat diproduksi di dalam negeri. 

2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Respirator 

Respirator merupakan suatu alat 
pelindung diri yang dipakai di wajah, setidaknya 
meliputi hidung dan mulut. Pelindung diri ini 
berfungsi untuk mengurangi risiko bahaya 
partikel di udara, gas dan uap. Setiap pemakai 
respirator harus menjalani pelatihan tentang 
bagaimana cara memakai alat tersebut. Selain itu 
terdapat pula suatu upaya memastikan pemakai 
respirator telah memakai dengan benar. Upaya ini 
disebut dengan fit testing. Jenis fit testing ada dua 
yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara singkat 
prosedurfit testing adalah pemakaian respirator, 
kemudian diberikan pajanan tertentu dan dilihat 
apakah ada kebocoran atau tidak. Respirator 
dapat dibagi berdasarkan cara pemakaian dan 
mekanisme kerja. 

a.   Klasifikasi berdasarkan cara pemakaian 
Pembagian jenis respirator dapat 
diklasifikasikan berdasarkan cara pemakaian 
yaitu respirator pakai ketat (tight fitting) dan 
longgar (loose fitting). Respirator pakai ketat 
adalah respirator yang cara pakainya secara 
ketat menutupi setengah wajah ataupun 
seluruh wajah. Tepi respirator berfungsi 
sebagai pembatas kedap dengan udara luar. 
Sedangkan respirator pakai longgar berupa 
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helm atau kerudung yang menutupi seluruh 
kepala. 

b.   Klasifikasi berdasarkan mekanisme 
kerja Berdasarkan mekanisme kerja maka 
respirator dibagi menjadi dua yaitu respirator 
pemurni udara (air purifying) dan pemasok 
udara (air supplying). Mekanisme respirator 
pemurni udara bekerja dengan cara 
menghilangkan kontaminan dari udara, salah 
satu contoh respirator ini yang banyak dipakai 
adalah N95. Sedangkan respirator pemasok 
udara menyediakan sumber udara bersih dan 
sebagai contoh sumber udara berasal dari 
tabung berisi oksigen terikat di punggung 
pemakai. 

Masing-masing kelompok pembagian 
respirator berdasarkan mekanisme kerja ini 
memiliki jenis-jenis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembagian jenis respirator pemurni 
udara 

2.2 Powered Air Purifying Respirator (PAPR) 

Respirator pemurni udara bertenaga 
(PAPR) adalah jenis respirator yang umum 
digunakan saat bekerja di area di manapun, 
atau pada area yang memiliki risiko terpapar 
debu, asap atau gas yang berpotensi 
berbahaya bagi kesehatan. PAPR memiliki 
unit turbo yang terdiri dari kipas yang 
digerakkan oleh sebuah motor listrik untuk 
mengirimkan aliran udara paksa ke pemakai 
respirator, Satu atau lebih filter dipasang ke 
unit turbo Yang dilalui udara oleh dorongan 
kipas angin. Udara dilewatkan unit turbo 
melalui tabung pernapasan ke lingkungan 
pemakainya, Berupa full face, half face atau 
full body, dengan demikian menyediakan 
udara yang disaring ke zona pernapasan 
pemakainya (area di sekitar hidung dan 

mulut mereka, yang dikenal sebagai area 
orinasal). (Desmond et al. 2013). 

2.3 Respirasi 

Respirasi atau yang biasa kita sebut dengan 
pernapasan adalah proses menghirup udara 
bebas yang mengandung oksigen O2 (oksigen) 
dan mengeluarkan udara yang mengandung 
CO2 (karbondioksida) sebagai sisa oksidasi 
keluar dari tubuh. Proses menghirup oksigen ini 
disebut inspirasi, sedangkan proses 
mengeluarkan karbondioksida disebut 
ekspirasi. Dalam proses pernapasan, oksigen 
merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk 
pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan 
sekitar. 

 Organ yang berperan penting dalam proses 
respirasi adalah paru-paru/pulmo. Sistem 
respirasi terdiri dari  hidung/nasal, faring, 
laring, trakea, brokus, bronkiolus dan alveolus. 
Pernapasan sangat penting bagi kelanjutan 
hidupp manusia. Apabila seseorang tidak 
bernafas dalam beberapa saat, maka orang 
tersebut akan kekurangan oksigen, hal ini dapat 
mengakibatkan orang tersebut kehilangan 
nyawanya.(Saktya Yudha Ardhi Utam, 2018). 

2.4 Arduino Nano 

Arduino Nano adalah salah satu papan 
pengembangan mikrokontroller yang berukuran 
kecil, lengkap dan mendukung penggunaan 
breadboard. Arduino Nano tidak menyertakan 
colokan DC berjenis Barrel Jack, dan 
dihubungkan ke komputer menggunakan port 
USB mini-B. 

Tabel 1. Spesifikasi Arduino Nano 
Info Spesifikasi 

Mikrokontroller Atmel Atmega 160 
atau Atmega328q 

Tegangan Operasi 5v 
Input Voltage 
(disarankan) 

7-12v 

Input Voltage 
(limit) 

6-20v 

Pin Digital I/O 14 (6 pin digunakan 
sebagai output 

PWM) 
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Flash Memory 16kb (Atmega168) 
32kb (Atmega328) 

SRAM 1kb (Atmega168) 
atau 2kb 

(Atmega328) 
Clock Speed 16MHz 

Ukuran  1.85cm x 4.3cm 
 

3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Control and 
Robotics Laboratory, Mechanical Building 
Lantai 1, Fakultas Teknik Universitas 
Hasanuddin, gowa, Pada bulan November 2020. 

 

3.1 Alat yang digunakan 

Daftar alat yang akan digunakan dalam 
pembuatan Respirator pemurni udara bertenaga 
dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Daftar alat pembuatan PAPR 
No.      Alat            Fungsi 
1. 3D printer Cetak desain model 3D 
2. Tang  Menjepit benda kerja 
3. Obeng set Memasang sekrup dan 

baut 
4. Solder Menyambung 

komponen elektronika 
5. Laptop Mendesain dan 

pembuatan program 
 

3.2 Bahan yang digunakan 

Daftar bahan yang akan digunakan dalam 
pembuatan Respirator pemurni udara bertenaga 
dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Daftar bahan pembuatan PAPR 

No. Bahan Fungsi 
1. Arduino 

Nano 
Pusat kontrol 

2. Baut dan 
Mur 

Penyambung 
Komnponen 

3. Papan PCB Papan rangkaian 
kelistrikan 

4. PLA 
Filament 

Material body 

5. PWM 
Controller 

Pengontrol kecepatan 
kipas 

6. Blower fan Mengalirkan udara 
7. HEPA 

filter 
Menyaring udara 

8. Tombol 
saklar 

Menghubungkan/me
mutuskan arus listrik 

9. Kabel 
jumper 

Penghubung 
komponen 
elektronika 

10 3M mask Mencegah 
kontaminasi udara  

11 12v 
Rechgarge

able 
battery 

 
Sumber daya listrik 

12 Selang 
udara 

Menghantarkan 
udara 

13 Timah 
solder 

Perekat komponen 
elektronik 
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-Simulasi 
Pengoperasian 

alat

Uji	coba

-Cetak 3D model
-Perangkaian jalur 
elektrikal
-Pembuatan 
komponen 
elektronika
-Pembuatan 
program

Pembuatan

- Desain 3D
-Penentuan 
Material
-Penentuan 
komponen 
elektronika
-Perencanaan 
rangkaian 
elektronika

Perancagan
3.3 Diagram Alir Penelitian 

 
Gambar 3 diagram alir perencanaan 

 

3.4 Perancangan 

Dalam perancangan Respirator pemurni 
udara bertenaga,  penting untuk memiliki latar 
belakang pengetahuan dan dasar konsep umum 
yang akan dibuat berdasarkan tujuan utama dari 
perancangan. Berikut adalah konsep umum 
yang akan dibuat dalam rancang bangun 
Respirator pemurni udara bertenaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan perencanaan Respirator pemurnni 
udara bertenaga 

Berikut adalah tahap pembuatan 
Respirator pemurnni udara bertenaga: 

a) Perencanaan, meliputi desain keseluran 
dan penentuan penggunaan hardware 
elektronik. 

b) Perancangan, meliputi cetak bodi 
menggunakann 3D printer, soldering, dan 
pembuatan program perintah. 
 

3.5 Tahapan Perencanaan 

Dalam tahap ini, hal yang perlu 
ditentukan dalam pembuatan Respirator 
pemurni udara bertenaga, yaitu: 
1.  Dimensi yaitu panjang, lebar dan tinggi. 
2.  Bahan material, apakah dari besi, kayu, 

plastik dan sebagainya. 
3.  Kelistrikan, bagaimana rangkaian sumber 

listrik yang akan digunakan. 
4.  Metode kontrol, yaitu bagaimana 

Respirator dapat dikontrol dengan sistem 
kontrol yang digunakan dengan berbasis 
kode program yang telah di input ke 
microcontroller. 
 

3.6 Tahap Pembuatan 
Dalam tahap ini pekerjaan yang harus 

dilakukan yaitu pembuatan konstruksi, 
mekanik, elektronik, dan program. 
1.  Perancangan konstruksi 

Setelah gambaran garis besar 
perancangan Respirator pemurni udara 
(PAPR) selesai, maka konstruksi PAPR 
dapat mulai dibuat. PAPR terbuat dari 
material Polylactic Acid (PLA) dengan 
dicetak menggunakan teknologi printer 3D. 

2.  Pembuatan sistem kelistrikan dan 
elektronik Setelah pembuatan konstruksi 

Mulai 

Studi Pustaka 

Perumusan Masalah 

Perancangan 

Penentuan komponen 

Desain model 3D 

dapat 
mengalirka

n udara 
8L/Min? 

Pembuatan PAPR 

ya 

A 

Tidak
k 

Perakitan rangkaian 
elektronik 

Pemrograman 

Pengujian PAPR 

A 

Analisa 
Data 

Kesimpulan  

Selesai 
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kemudian dilanjut dengan pembuatan 
sistem kelistrikan berdasarkan perencanaan 
sistem control, dimana  sumber energi 
utama PAPR menggunakan 12v 
Rechargeable battery dan sistem control 
perintah utama menggunakan Arduino 
Nano. 

3.  Pembuatan program perintah 
Pembuatan program dibuat berdasarkan 

kebutuhan aliran udara yang tepat ke 
pengguna 

 
3.8 Desain 3D Powered Air Purifying 
Respirator (PAPR) 

 
 

 

 

 

 
 
 
Gambar 3. Desain 3D Respirator pemurni udara 

bertenaga 

Dari gambar 3.3 dapat dilihat model 3D 
yang sudah digambar menggunakan aplikasi 
Fusion 360, dari keseluruhan gambar terdapat 
beberapa komponen yang akan di simulasikan 
untuk melihat sistem kerja dari rancangan alat. 

Konsep yang diterapkan seperti yang 
terlihat pada desain, Kipas berputar mengambil 
udara disekitar, melewati filter lalu dihantarkan 
menuju sistem pernapasan memalui selang yang 
telah disediakan. 

4.  Hasil dan Pembahasan 

Setelah semua tahap perencanaan dan 
pembuatan desain pada software maka tahap 
selanjutnya yaitu simulasi alat untuk 
mengevaluasi apakah Respirator pemurni udara 
bertenaga dapat bekerja sesuai yang diinginkan, 
baik dari sisi mekanik dan sistem controlnya. 
 

 
Gambar 4. Bagian-bagian PAPR 

Keterangan Gambar: 

1. Penutup box terbuat dari material 
Polylactic Acid (PLA) 

2. HEPA Filter 
3. Arduino Nano 
4. Blower Fan 12v DC 
5. Box terbuat dari material Polylactic 

Acid (PLA) 
6. Respirator jenis 3M Mask 

Pada perancangan Respirator pemurni 
udara bertenaga, desain dibuat menggunakan 
aplikasi autodesk fusion 360 dengan penentuan 
komponen yang sesuai dengan kebutuhan 
seperti tegangan pada blower fan yang 
digunakan hanya 12v, dan Arduino Nano 
dengan maksimal tegangan sampai 20v. 
respirator yang digunakan memiliki pinggiran 
yang berbahan karet sehingga dapat 
menyesuaikan dengan bentuk wajah pengguna 
nya, saluran udara masuk dan keluar dibedakan 
dan masing-masing akan melewati saluran yang 
telah disediakan. Perakitan dimulai dari 
pembuatan box PAPR terbuat dari material 
Polylactic Acid (PLA) dengan dicetak 
menggunakan teknologi printer 3D, selanjutnya 
dimasukkan komponen yang lain secara berurut 
seperti Blower fan, Arduino, papan PCB, Filter, 
dan penutup yang berada paling atas, setelahnya 
selang akan dihubungkan dari box hingga dapat 
menghantarkan udara ke respirator, setelah 
sesuai, program yang telah dibuat dimasukkan 
ke perangkat Arduino melalui PC, Perangkkat 
lunak yang digunakan adalah Arduino IDE 
uktuk melakukan pemrograman Arduino Nano 
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yang ditulis dalam fungsi-fungsi C dan C++. 
Selanjutnya tahap pengujian alat, seperti yang 
terlihat pada desain, saat menghubungkan arus 
listrik arduino akan memberikan perintah sesuai 
dengan fungsi program yang telah di upload, 
kipas berputar dan mengambil udara disekitar, 
melewati filter lalu diteruskan ke sistem 
pernafasan penggunanya melalui selang yang 
menghubungkan box dengan respirator. 

5.  Kesimpulan 

Telah dibuat desain dan simulasi Masker 
Pintar dalam bentuk Respirator untuk berbagai 
aktivitas paramedis, dengan kelebihan 
terjaminnya kenyamanan pengguna tanpa 
menurunkan kinerja alat, artinya alat akan tetap 
bekerja secara opimal saat digunakan 
berolahraga sekalipun tanpa membatasi gerakan 
penggunanya, dengan box yang dapat 
direkatkan di pinggang, punggung, atau lengan 
menggunakan sabuk perekat. Memiliki tiga 
variasi pengambilan udara luar sesuai dengan 
kebutuhan, saat diam, berjalan, atau berlari 
sekalipun tidak akan membuat pengguna 
merasa pengap atau kesulitan bernafas karena 
memiliki tombol pengatur kecepatan udara yang 
telah diatur berdasarkan tiga kondisi diatas. 
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Abstrak 

Pemanfaatan inhibitor alami sebagai salah satu metode untuk pencegahan korosi. Reaksi korosi dapat menyebabkan 
suatu material mengalami perubahan sifat fisik, kimia bahkan mekanik yang cenderung membuat logam tersebut 
menurun kualitas serta kuantitasnya. Untuk mengetahui laju korosi setelah pemberian ekstrak propolis dari lebah 
Trigona Sp. terhadap hasil las pipa baja API 5L pada media korosif. Medium korosif yang digunakan adalah NaCl 
dengan konsentrasi larutan 3.5%. Proses pengelasan baja API 5L ini menggunakan las SMAW (Shielded Material Arc 
Welding)  dengan jenis elektroda E7018, kuat arus busur las yaitu 100-140 ampere, voltase busur las 20 Volt dan 
diameter elektroda 4 mm. Material yang digunakan adalah pipa baja API 5L Grade B. Pembuatan spesimen uji sesuai 
dengan standart ASTM G31-72. Inhibitor yang digunakan dari ekstrak propolis (kele – kele) karena inhibitor organik 
yang aman, mudah didapatkan, bersifat biodegradable, dan ramah lingkungan. Inhibitor ekstrak propolis (kele – kele) 
mampu mengurangi laju korosi pada lingkungan NaCl 3.5%. dalam lingkungan korosif NaCl 3.5% yaitu mampu 
menurunkan laju korosi pada material baja API 5L, pada penambahan 2 ml laju korosi sebesar 6.87 mpy , 4 ml laju 
korosi sebesar 6.02 mpy dan 6 ml laju korosi sebesar 5.14 mpy. Efisiensi maksimal dari penambahan inhibitor ekstrak 
propolis (kele – kele) terdapat pada penambahan inhibitor 6 ml yaitu sebesar 79%. 
 

Abstract 
Utilization of natural inhibitors as a method for corrosion prevention. Corrosion reactions can cause a material to 
change its physical, chemical and even mechanical properties which tend to make the metal decrease in quality and 
quantity. To determine the corrosion rate after giving propolis extract from Trigona Sp. to the results of welding API 5L 
steel pipe on corrosive media. The corrosive medium used was NaCl with a solution concentration of 3.5%. This API 5L 
steel welding process uses SMAW (Shielded Material Arc Welding) welding with the E7018 electrode type, the welding 
arc current is 100-140 amperes, the welding arc voltage is 20 volts and the electrode diameter is 4 mm. The material 
used is API 5L Grade B steel pipe. The manufacture of test specimens is in accordance with the ASTM G31-72 
standard. The inhibitor used is from the extract of propolis (kele - kele) because it is an organic inhibitor that is safe, 
easy to obtain, biodegradable, and environmentally friendly. Propolis extract inhibitor (kele - kele) was able to reduce 
the corrosion rate in the NaCl environment 3.5%. in a corrosive environment 3.5% NaCl is able to reduce the corrosion 
rate of API 5L steel material, in addition of 2 ml the corrosion rate is 6.87 mpy, 4 ml the corrosion rate is 6.02 mpy, 
and 6 ml the corrosion rate is 5.14 mpy. The maximum efficiency of the addition of a propolis extract inhibitor (kele - 
kele) was found in the addition of a 6 ml inhibitor which was 79%. 
   
Kata Kunci: Ketik 4-6 kata kunci dipisahkan oleh koma yang mencerminkan konsep penting manuskrip (Times New 

Roman 10, justified) 
.  
 

1. Pendahuluan  

Korosi adalah suatu kerusakan material 
yang disebabkan oleh reaksi kimia antara sebuah 
logam atau logam paduan yang berada didalam 
suatu lingkungan. Reaksi korosi dapat 
menyebabkan suatu material mengalami 
perubahan sifat fisik, kimia bahkan mekanik 
yang cenderung membuat logam tersebut 
menurun kualitas serta kuantitasnya. 

Desain proteksi yang tepat serta 
pemiliharaan yang berkelanjutan merupakan 
faktor penting dalam pencegahan terjadinya 
korosi. Jenis-jenis korosi tersebut terbagi dalam 

beberapa jenis, dipengaruhi oleh keadaan 
lingkungannya seperti Korosi Uniform, Korosi 
Pitting, Korosi Temperatur Tinggi. (Jones, 
Denny A.1992). 

Teknik yang biasa digunakan adalah metode 
pengelasan. Biasanya daerah hasil pengelasan 
(penyambungan material) mudah terkorosi 
akibat pemberian perlakuan panas pada proses 
pengelasan. logam mampu membentuk korosi 
yang baru karena perubahan sruktur mikro yang 
beragam, dari sinilah muncul gagasan untuk 
mengurangi laju korosi pada logam yang 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                   ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

  158 

menerima perlakuan panas seperti Las dengan 
menggunakan inhibitor alami.  

Salah satu contoh dari masalah akibat proses 
pengelasan adalah terjadinya perbedaan struktur 
mikro yang cukup menonjol antara daerah 
terpengaruh panas (Heat Affected Zone) dengan 
logam induknya akibat dari pengaruh panas 
yang ditimbulkan pada waktu proses 
pengelasan. 

 
 

2. Metode Penelitian 

2.1 Konsep Penelitian 
Konsep pada penelitian ini adalah 

mengamati mekanisme dan tingkat laju 
korosi baja API 5L Grade B tanpa dan 
dengan penambahan inhibitor yang bersifat 
alami dan mendonorkan elektronnya. 
Tingkat laju korosi diamati melalui uji 
Weight Loss. Mekanisme korosi diamati 
dengan cara melihat topografi permukaan 
material menggunakan SEM. 

Pengujian Weight Loss 
menggunakan standart ASTM G31 – 72. 
Proses perendaman akan dilakukan selama 

7 hari, didalam medium korosif (NaCl 
3.5%) dengan variasi penambahan inhibitor 
2 ml, 4 ml dan 6 ml ke dalam medium 
korosif. 

 

 
 

 

	

 
Gambar  1 Wadah Perendaman Spesimen Uji 

 

 
Pemilihan inhibitor dari ekstrak propolis 

(kele – kele) ini karena inhibitor organik yang 
aman, mudah didapatkan, bersifat 
biodegradable, dan ramah lingkungan. 
Pembuatan inhibitor dari ekstrak propolis lebah 
madu yaitu: 
1.Mengekstrak sarang lebah madu 
menggunakan metode maserasi menggunakan 
pelarut etanol. 
2.Memasukkan sarang lebah yang telah halus ke 
dalam botol yang berisi etanol 70% dengan 
volume 1000 ml dan direndam selama 7 hari. 
3.Menyaring hasil perendaman menggunakan 
kertas saring hingga memperoleh filtrat. 
4.Menguapkan filtrat dari hasil maserasi 
menggunakan alat penguap putar vakum (rotary 
evaporator) dengan kecepatan 200 rpm dan suhu 
50o C hingga menghasilkan ekstrak pekat. 
 

Medium korosif yang digunakan pada 
penelitian ini adalah NaCl dengan konsentrasi 
larutan 3.5%. Cara membuat larutan NaCl yaitu 

dengan melarutkan NaCl dengan aquades. 
Pembuatan larutan NaCl dengan konsentrasi 
3.5% yaitu 35 gram NaCl ditambahkan dengan 
aquades sampai volume 1000 ml. 

Proses perendaman sampel yang akan 
digunakan ada 12 sampel direndam pada 
medium korosif NaCl dengan menambahkan 
inhibitor propolis (kele – kele) selama 168 jam. 
Konsentrasi inhibitor yang digunakan sebesar 0 
ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml. Setiap wadah diberi 
penomoran dan perlakuan yang berbeda pada 
setiap nomornya 

 
Menghitung laju korosi menggunakan 

metode kehilangan berat dengan menimbang 
sampel untuk mengetahui massa awal sebelum 
perendaman. Dalam tahap ini sampel yang 
digunakan ada 12. Masing – masing bagian 
dengan konsentrasi inhibitor 0 ml, 2 ml, 4 ml, 
dan 6 ml. 

Sampel yang telah direndam 
selanjutnya adalah pembersihan sampel untuk 
menghilangkan minyak, scale, dan produk 
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korosi. Langkah – langkah pembersihan sampel 
sebagai berikut: 
1. Keluarkan sampel. 
2. Celupkan sampel kedalam air sabun untuk 
menghilangkan kotoran yang mudah hilang 
pada permukaan sampel. Bilas dengan air lalu 
cuci dengan acetone kemudian keringkan 
dengan hair dryer. 
3. Masukkan sampel kedalam beaker glass 
berisi larutan HCl 37% 200 ml untuk 
menghilangkan scale, selama 2 menit tiap 
sampel. 
4. Celupkan sampel kedalam larutan NaHCO3 
lewat jenuh untuk menghilangkan suasana asam 
kemudian bilas dengan aquades. 
5. Cuci sampel dengan acetone dan keringkan 
dengan hair dryer. 
6. Foto sampel dan hitung beratnya sesudah 
melakukan pembersihan 
 
Spesifikasi dan parameter alat: 
•Sumber cahaya = MIR (Medium Infrared) 
•Background scanning = 32 scans 
•Sample scanning = 32 scans 
 •Detektor = DLATGS (Deuterated Lanthanum 
Triglycine Sulfate) 
•Spectrum results = transmittance 
 
3. Hasil 

Saat dilakukan pengujian, dengan 
menambahkan inhibitor ekstrak propolis (kele – 
kele) 2 ml, 4 ml, 6 ml kedalam larutan NaCl 
3.5% dalam pengujian laju korosi, terjadi 
perubahan warna lingkungan menjadi 
kecoklatan pada larutan. 

 Pada larutan yang tidak terinhibisi, 
warna larutan yang semula berwarna bening 
berubah menjadi oranye, warna oranye tersebut 
jika direndam dengan waktu yang lama maka 
akan berubah menjadi lebih pekat hingga 
kecoklatan. Setelah dilakukan perendaman 7 
hari, pengamatan visual yang diamati adalah 
kondisi lingkungan pada botol yang tidak 
terinhibisi airnya berwarna oranye, namun 
endapan/produk korosi yang ada di dasar botol 
lebih banyak dan berwarna kecoklatan, 
dikarenakan  logam mengalami oksidasi dan 
larut kelingkungannya menghasilkan ion – ion 
logam dan  melepaskan elektron secara 
bersamaan, sedangkan untuk lingkungan yang 

terinhibisi airnya berwarna hitam disebabkan 
karena adanya penambahan inhibitor ekstrak 
propolis, dimana di dalam propolis mengandung 
senyawa flavonoid dan fenolyang diperkirakan 
bereaksi dengan larutan NaCl. 

Gambar 2. Sampel Sebelum Perendaman 
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Gambar 3. Sampel Setelah Perendaman 
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Gambar 4.. Sampel Setelah Pembersihan 

 
Sampel pada kondisi yang terinhibisi, 

pada permukaan sampel terlihat berwarna 
terlihat lebih gelap dan korosi yang terjadi lebih 
sedikit dibanding dengan sampel yang tidak 
terinhibisi. Lapisan sampel terlihat lebih gelap 
yang mengendap dan menyelimuti sampel 
secara merata seperti pada Gambar 4 Lapisan ini 
sedikit sulit hilang dibandingkan lapisan pada 
permukaan sampel yang tidak terinhibisi, tetapi 
dapat hilang jika dibersihkan dengan 
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menggunakan air sabun. Lapisan ini lebih stabil 
karena adanya penambahan ekstrak propolis. 
Perbedaan laju korosi dengan penambahan 
ekstrak propolis (kele – kele) maka dapat 
diperkirankan membentuk lapisan pelindung 
tipis. Lapisan tersebut terbentuk karena ekstrak 
propolis (kele – kele) bekerja sesuai dengan 
prinsip kerja inhibitor organik yaitu adsorpsi 
pada permukaan logam. Adsorpsi tersebut akan 
membentuk lapisan tipis pada permukaan logam 
(Dalimunthe). Lapisan tipis yang terbentuk pada 
permukaan sampel yang terinhibisi tersebut 
berfungsi menghambat laju korosi 
(Dalimunthe). 

 
Nilai awal pH yang didapat pada 

lingkungan non-inhibisi adalah 7.46, sedangkan 
untuk lingkungan yang terinhibisi nilai pH turun 
yaitu pada penambahan inhibitor 2 ml menjadi 
6.17, penambahan inhibitor 4 ml menjadi 5.39, 
penambahan inhibitor 6ml menjadi 4.72. Nilai 
akhir pH setelah 7 hari perendaman pada 
lingkungan non-inhibisi dan terinhibisi nilai pH 
selalu naik, dimana pada lingkungan non-
inhibisi pH akhir menjadi 7.34, sedangkan pada 
lingkungan yang terinhibisi pada penambahan 
inhibitor 2 ml menjadi 6.40, penambahan 
inhibitor 4 ml menjadi 6.45, penambahan 
inhibitor 6 ml menjadi 6.38. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Diagram pH Awal dan Akhir Larutan Non-
inhibisi dan Terinhibisi 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Perubahan pH 
 
Nilai pH yang di dapat sudah sesuai 

dengan literatur, karena nilainya selalu naik. 
Nilai pH yang selalu naik disebabkan karena 
reaksi katodik yang terjadi padalingkungan 
NaCl 3.5% adalah reduksi air dan oksigen 
menghasilkan ion OH. 

 
2H2O + O 2 + 4e 4OH 

 
Walaupun nanti ion OH- tersebut akan 

berikatan dengan Fe+ menjadi senyawa 
Fe(OH)2 (Andijani 1999), tetap saja nilai pH 
lingkungan akan menjadi semakin basa. 
Peningkatan pH pada sistem yang terinhibisi 
memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan 
sistem yang tidak terinhibisi , terlihat pada 
gambar 6. Perbedaan tersebut menandakan 
adanya penambahan inhibitor akan lebih 
mengikat oksigen. Hal ini terjadi karena dengan 
penambahan inhibitor maka ion OH- yang 
terbentuk akan semakin kecil sehingga 
perubahan pH yang terjadi hanya mengalami 
peningkatan yang tidak begitu signifikan. 

Dari hasil pengujian pengurangan berat, 
laju korosi dan efisiensi dari inhibitor ekstrak 
propolis (kele – kele). Pengurangan berat pada 
sampel dipengaruhi dengan adanya penambahan 
inhibitor propolis. Pengujian pada larutan yang 
tidak terihinbisi berat rata – rata yang hilang 
sebesar 0.264 gr, untuk penambahan inhibitor 2 
ml rata – rata kehilangan berat yaitu sebesar 

No. 
Spesime 

n 

Status 

Inhibitor 

pH 

pH Awal 
Rata - rata 

pH 
Awal 

pH Akhir 
Rata - 
rata pH 
Akhir 

Selisih 
Perubahan 

pH 

IA 
Tanpa 

inhibitor 

7.33 

7.46 

7.22 

7.34 0.12 IB 7.84 7.36 

IC 7.23 7.44 

IIA 
Inhibitor 

2 ml 

6,00 

6.17 

6.34 

6.40 0.23 IIB 6.2 6.28 

IIC 6.32 6.6 

IIIA 
Inhibitor 

4 ml 

5.54 

5.39 

6.2 

6.45 1.06 IIIB 5.45 6.77 

IIIC 5.2 6.4 

IVA 
Inhibitor 

6ml 

4.88 

4.72 

6.65 

6.38 1.66 IVB 4.6 6.3 

IVC 4.69 6.2 
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0.073 gr, untuk penambahan inhibitor 4 ml rata 
– rata kehilangan berat yaitu sebesar 0.064 gr, 
sedangkan untuk penambahan inhibitor 6 ml 
rata – rata kehilangan berat yaitu sebesar 0.054 
gr. Pengurangan berat yang paling kecil terjadi 
pada penambahan inhibitor 6 ml. baja yang di 
beri inhibitor lebih sedikit mengalami 
kehilangan berat dibandingkan dengan baja 
yang tidak terinhibisi. Hal tersebut berarti 
inhibitor ekstrak propolis (kele – kele) bekerja 
melindungi baja untuk mengurangi terjadinya 
korosi pada sampel baja API 5L tersebut. 

 
Gambar 6. Rata – rata Kehilangan Berat 

 
Hasil data pengurangan berat yang sudah 

diperoleh, dihitung menggunakan rumus weight 
loss maka dapat diperoleh besar laju korosi 
masing – masing sampel. Gambar 7 didapat laju 
korosi pada sampel yang tidak terinhibisi 
sebesar 24,01 mpy, sedangkan sampel yang 
terinhibisi pada penambahan inhibitor 2 ml 
didapat laju korosi sebesar 6.63 mpy, pada 
sampel penambahan inhibitor 4 ml didapat laju 
korosi sebesar 5.81 mpy, pada sampel 
penambahan inhibitor 6 ml didapat laju korosi 
yaitu sebesar 4.96 mpy. Laju korosi pada 
Gambar 7 pada penambahan inhibitor 6 ml 
didapat laju korosi paling sedikit. Laju korosi 
yang terinhibisi memiliki nilai yang lebih 
lambat dari laju korosi yang tidak terinhibisi. 
Inhibitor ekstrak propolis mengandung senyawa 
flavonoid dan fenol yang tinggi, dimana fenol 
ini memiliki gugus hidroksil (OH) yang 
berperan sebagai antioksidan, yang merupakan 
zat penghambat oksidasi. Inhibitor ekstrak 
propolis (kele – kele) di perkirakan 

memproteksi sampel dengan membentuk 
lapisan tipis pada permukaannya. 

 

 
Gambar 7. Diagram Laju Korosi Terhadap Penambahan 
Inhibitor 
 
4. Kesimpulan 
1. Inhibitor ekstrak propolis (kele – kele) 
mampu mengurangi laju korosi pada lingkungan 
NaCl 3.5% 
2. Pengaruh konsentrasi penambahan inhibitor 2 
ml, 4 ml, 6 ml dalam lingkungan korosif NaCl 
3.5% yaitu mampu menurunkan laju korosi pada 
material baja API 5L, pada penambahan 2 ml 
laju korosi sebesar 6.87 mpy , 4 ml laju korosi 
sebesar 
6.02 mpy, dan 6 ml laju korosi sebesar 5.14 
mpy. Efisiensi maksimal dari penambahan 
inhibitor ekstrak propolis (kele – kele) terdapat 
pada penambahan inhibitor 6 ml yaitu sebesar 
79%. Inhibitor ekstrak propolis mengandung 
senyawa fenol, dimana fenol memiliki gugus 
hidroksil (OH) yang berperan sebagai 
antioksidan, yang merupakan zat penghambat 
oksidasi (reduksi oksigen). Inhibitor ekstrak 
propolis (kele – kele) memproteksi sampel 
dengan membentuk lapisan tipis pada 
permukaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                   ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

  161 

5. Daftar Pustaka 
 
[1] Aprilliani, N. (2017). Efektifitas Ekstrak 

Daun Blimbing Wuluh (Averrhoa 
BilimbiL.) Sebagai Inhibitor Pada Baja 
Karbon St37 dalam Medium Korosif NaCl 
3%, Skripsi. Lampung: Universitas 
Lampung. 

[2] A. Ostovari, et. al. (2009). Corrosion 
Inhibition of Mild Steel in 1 M HCl solution 
by Henna Extract: A Comparative Study of 
the Inhibition by Henna and Its Constituents 
(Lawsone, Gallic Acid, Glucose, and Tannic 
Acid). Corrosion Science. 

[3] ASM Handbook Volume 13A, Corrosion : 
Fundamentals, Testing, and Protection.USA 
: ASM International, 2003 

[4] ASM Handbook. 1991. Heat Treating. Tenth 
Edition. ASM International.New York. 
Vol.4. 

[5] ASTM G 31 – 72. Standard Practice for 
Laboratory Immersion Corrosion Testing of 
Metals. 

[6] ASM Speciality Handbook. (1996). Carbon 
and Alloy Steel 

[7] Arifin, S. , 1997, Las Listrik dan Otogen, 
Ghalia Indonesia, Jakarta 

[8] Alip, M., 1989, Teori dan Praktik Las, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
American Petroleum Institue. (2008). 
Summary of Technical Difference between 
API 

[9] 5L (43rd ed.) and ISO 3183 (2rd ed.)/ API 
5L (44rd ed.). 

[10] Andijani, Ismaeel and Turgoose, S. 
“Studies on corrosion of carbon steel in 
dearated saline solutions in presence of scale 
inhibitor” – Elsevier Science, 1999. 

[11] Badaruddin, M., A. Suudi dan A. 
Hamni. 2006. Perilaku korosi retak tegangan 
stainless steel 304 dalam lingkungan asam 
sulfat akibat prestrain. Teknologi Makara. 
Vol. 10 . No. 2. 

[12] B. Vargas-Arista, et. Al. (2011). 
Deterioration of the Corrosion Resistance of 
Welded Joints in API5L X52 Steel 
Isothermally Aged. International Journal of 
Electrochemical Science. Vol. 6, pp. 367-
378. 

[13] Chatterjee, U.K., S.K. Bose and S.K. 
Roy. 2001. Environmental Degradation of 

Metals Corrosion Technology. Series 4. 
Marcel Dekker Inc. New York. 

[14] Chan, S. G., Beck, T. R., 1993. 
Electrochemical Technology Corp. Seattle 
Washington. United State of America. P. 
125-129. 

[15] Bankova V. 2009. Chemical diversity of 
propolis makes it a valuable source of new 
biologically active compounds. J Api Prod 
Api Med Sci 1:23–28. 

[16] Djaprie S. 1995. Ilmudan Teknologi 
Bahan. Edisi 5. Erlangga. Jakarta. 
Dalimunthe 

[17] I.S. 2004. Kimia dari Inhibitor Korosi. 
Universitas Sumatera Utara. Medan. P. 45-
48. 

[18] Dalimunthe, I.S. 2004. Kimia dari 
Inhibitor Korosi. Universitas Sumatera 
Utara.Medan. P. 45-48. 

[19] Engel MS and Michener CD. (2013). A 
minute stigless bee in Eocene Fushan amber 
from northern China (Hymenoptera: 
Apidae). Journal of Melittology No. 14, 1- 
10. 

[20] Ellis DI, Harigan GH, Goodrace R. 
2004. Metabolic Fingerprinting with Fourier 
Transform Infra Red Spectroscopy. 
Massachusets: Kluwer Academic. 

[21] Fontana, M.G dan M.D. Greene. 1986. 
Corrosion Engineering Hand Book. Mc 
Graw Hill Book Company. New York. P. 
144-147. 

 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                   ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

  162 

[KM-14] RANCANG BANGUN RESUSITASI JANTUNG PARU 
MENGGUNAKAN ARDUINO 

 
Muh Iqbal1 Azwar Hayat1 Muzakkir2

 Rafiuddin Syam1 Agustinus Fatola2 
1Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin  

Jalan poros Malino KM 6, Bontomarannu Kab. Gowa, Sulawesi Selatan  
2Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, 90245. Sulawesi Selatan, Indonesia  
*Email: rafiuddinsyam@gmail.com 

 
 

Abstrak 
Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2016, total kematian di Indonesia mencapai 1.863.000 jiwa. 
Sebanyak 73 persen di antaranya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Adapun penyakit tidak menular jantung koroner 
menjadi penyebab kematian nomor 1 sebanyak 35 persen, dapat dilihat bahwa penyakit jantung merupakan penyebab 
kematian paling tinggi. Salah satu alat bantu dalam mengatasi penyakit gagal jantung atau serangan jantung adalah dengan 
menggunakan resusitasi jantung paru (RJP). Resusitasi jantung paru bertujuan untuk tetap mengalirkan darah dan oksigen 
ke seluruh tubuh. Namun disisi lain alat yang digunakan dalam membantu tenaga medis dalam melakukan RJP 
diantaranya AutoPulse dan LUCAS memiliki harga terlalu mahal sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan 
mempelajari alat resusitasi jantung paru (RJP) dengan merancang sistem control dan alat resusitasi jantung dan paru.  
 
 

Abstract 
Based on data from the World Health Organization (WHO) in 2016, the total death toll in Indonesia reached 1,863,000. 
As many as 73 percent of them are caused by non-communicable diseases. As for non-communicable diseases, coronary 
heart disease is the number 1 cause of death by 35 percent. Following afterward there are infectious diseases as well as 
mother and child diseases (21%) and other infectious diseases (15%). It can be seen that heart disease is the leading 
cause of death. One of the aids in overcoming a disease that is heart failure or heart attack is to use cardiac pulmonary 
resuscitation (CPR). Cardiac pulmonary resuscitation aims to keep blood and oxygen flowing throughout the body. 
However, on the other hand, the tools used to assist medical personnel in performing CPR, including AutoPulse and 
LUCAS, are too expensive, so this study aims to explore and study cardiac pulmonary resuscitation (CPR) by designing 
a control system and cardiac and pulmonary resuscitation devices 
   
Kata Kunci: Resusitasi Jantung Paru (RJP), Baterai, Engkol Peluncur, Arduino  
 
 
1. Pendahuluan  

Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) pada 2016, total kematian di Indonesia 
mencapai 1.863.000 jiwa. Sebanyak 73 persen di 
antaranya disebabkan oleh penyakit tidak 
menular. Adapun penyakit tidak menular jantung 
koroner menjadi penyebab kematian nomor 1 
sebanyak 35 persen. Menyusul setelahnya ada 
penyakit menular serta penyakit ibu dan anak 
(21%) dan penyakit tak menular lainnya (15%), 
dapat dilihat bahwa penyakit jantung merupakan 
penyebab kematian paling tinggi.  

Salah satu alat bantu dalam mengatasi 
penyakit gagal jantung atau serangan jantung 
adalah dengan menggunakan resusitasi jantung 
paru (RJP). Resusitasi Jantung Paru (RJP) atau 
Cardiopulmonary resuscitation (CPR) adalah 
upaya mengembalikan fungsi nafas dan atau 
sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan 

boleh membantu memulihkan kembali kedua-
dua fungsi jantung dan paru ke keadaan normal 
(Ganthikumar 2016).  

American Heart Association (AHA) dan 
Europan Resuscitation Council (ERC) 
Guidelines 2015 untuk Cardiopulmonary 
resuscitation (CPR) menentukan bahwa 
kompresi dada harus diberikan Bersama 
kedalaman setidaknya 5 cm tetapi tidak lebih 
besar dari 6 cm pada kecepatan 100-120 /min. 
Spesifikasi ini jarang dipenuhi, kedalaman 
kompresi dengan CPR manual sering terlalu 
dangkal, laju terlalu tinggi, dan ganggguan sering 
terjadi diantaranya faktor kelelahan yang dialami 
oleh yang memberikan resusitasi.(Rudolph 
DKK, 2017). 

Dari beberapa penelitian sudah menemukan 
alat yang digunakan dalam membantu tenaga 
medis dalam melakukan RJP diantaranya 
AutoPulse dan LUCAS namun harga dari alat 
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tersebut terlalu mahal. Dari uraian dia atas, 
penulis tertarik untuk mendalami dan 
mempelajari alat resusitasi jantung paru (RJP), 
sehingga penulis melakukan penelitian tentang 
“Rancang Bangun Resusitasi Jantung Paru 
Menggunakan Arduino”. 

 
2. Study Pustaka  

2.1. Resusitasi Jantung Paru 
 Resusitasi Jantung Paru (RJP) atau 
Cardiopulmonary Resusitasi (CPR) adalah 
upaya mengembalikan fungsi nafas dan atau 
sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab 
dan boleh membantu memulihkan kembali 
kedua-dua fungsi jantung dan paru ke 
keadaan normal (Ganthikumar 2016). 
Perangkat CPR otomatis telah dirancang 
untuk diselesaikan beberapa masalah yang 
mengurangi efektivitas manajemen CPR. 
Yang pertama dari masalah ini, 
mungkinyang paling penting, adalah 
kelelahan yang dialami penyelamat selama 
CPR. Berikut ini alat resusitasi jantung paru 
yang sudah ada digunakan di masyarakat. 
a. The AutoPulse 

AutoPulse adalah kompresi dada listrik 
perangkat yang berfungsi melalui 
kompresidan relaksasi saluran pita 
distribusi beban terhubung ke papan 
keras menggunakan motor listrik. Studi 
manusia menunjukkan bahwa 
dibandingkan dengan kompresi dada 
manual Selain itu, AutoPulse secara 
signifikan meningkatkan aliran darah 
onary.	 Sebuah studi prospektif multi-
pusat baru-baru ini membandingkan efek 
dari AutoPulse CPR versus manual CPR, 
yang menemukan bahwa di salah satu 
pusat medisters, tingkat kelangsungan 
hidup pasien di AutoPulse kelompok 
menurun dari 19,6% menjadi 4% setelah 
pelaksanaan mentasi program 
eksperimental yang diperbarui dengan 
keterlambatan penggunaan AutoPulse ( p 
= 0,024); dipusat medis lainnya, tingkat 
kelangsungan hidup 4 jam dititik akhir 

primer secara signifikan lebih tinggi 
dikelompok CPR AutoPulse dari pada 
dalam CPR Manual grup ( p = 0,008) . 
Studi sebelumnya mengkonfirmasi 
bahwa AutoPulse memainkan peran 
positif dalam CPR dan bahwa peredaran 
darah efektif yang stabil adalah faktor 
utama untuk keberhasilan CPR.(Gao 
DKK,2016)	
 

 
              Gambar 1. The AutoPulse 

b. LUCAS 
Perangkat piston dengan cawan yang 
diletakkan di bagian tengah dada dan 
mendorong sternum ke bawah pada jarak 
5,2 cm dan menarik kembali ke posisi 
netral. Peningkatan yang signifikan dari 
tekanan darah aorta dan tekanan perfusi 
koroner didokumentasikan pada manusia 
dari AutoPulse dibandingkan dengan 
kompresi dada manual. Kompresi dada 
dengan LUCAS menghasilkan karbon 
dioksida pasang-surut yang jauh lebih 
tinggi pada manusia dibandingkan 
dengan kompresi dada manual. 
 

 
              Gambar 2. LUCAS 

 
2.2. Kinematika dan Dinamika 

 Kinematika adalah suatu bidang ilmu 
yang mempelajari gerak relatif dari elemen – 
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elemen mesin, yaitu kecepatan dan 
percepatannya sedangkan dinamika adalah 
bidang ilmu yang mempelajari gaya-gaya 
yang bekerja pada elemen mesin yang 
diakibatkan oleh percepatan translasi atau 
rotasi yang terjadi pada elemen-elemen 
mesin. 

2.3. Mekanisme Engkol Pelucur 
 Mekanisme ngkol peluncur salah satu 
mekanisme yang paling umum digunakan 
adalah sistem rangkaian bantang 
penghubung empat batang. Mekanisme 
engkol peluncur merupakan mekanisme 
gerak bolak-balik piston, engkol, dan batang 
penghubung.  

Ẋ𝑝 = 𝑟𝜔 (sin𝜔𝑡 + %	
'(	
	sin2𝜔𝑡)   (1)  

Ẍ𝑝 = 𝑟𝜔2 (cos𝜔𝑡 + %	
(	
 cos2𝜔𝑡)  (2) 

2.4. Motor DC 
 Motor dc atau motor listrik ialah suatu 
perangkat yang bisa merubah energi listrik 
menjadi energi kinetik atau gerakan. Dalam 
istilah lain, motor dc juga sering disebut 
sebagai motor arus searah. 
 Terdapat dua bagian utama pada sebuah 
Motor Listrik DC, yaitu Stator dan Rotor. 
Stator adalah bagian motor yang tidak 
berputar, bagian yang statis ini terdiri dari 
rangka dan kumparan medan. Sedangkan 
Rotor adalah bagian yang berputar, bagian 
Rotor ini terdiri dari kumparan Jangkar. 

 Pada prinsipnya motor listrik DC 
menggunakan fenomena elektromagnet 
untuk bergerak, ketika arus listrik diberikan 
ke kumparan, permukaan kumparan yang 
bersifat utara akan bergerak menghadap ke 
magnet yang berkutub selatan dan kumparan 
yang bersifat selatan akan bergerak 
menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena 
kutub utara kumparan bertemu dengan kutub 
selatan magnet ataupun kutub selatan 
kumparan bertemu dengan kutub utara 
magnet maka akan terjadi saling tarik 

menarik yang menyebabkan pergerakan 
kumparan berhenti. 
 
 
 

2.5. Baterai 
 Baterai atau akkumulator adalah sebuah 
sel listrik dimana didalamnya berlangsung 
proses elektrokimia yang reversible (dapat 
berkebalikan) dengan efisiensinya yang 
tinggi. Yang dimaksud dengan reaksi 
elektrokimia reversibel adalah didalam 
baterai dapat berlangsung proses 
pengubahan kimia menjadi tenaga listrik 
(proses pengosongan) dan sebaliknya dari 
tenaga listrik menjadi tenaga kimia (proses 
pengisian) dengan cara proses regenerasi 
dari elektroda - elektroda yang dipakai yaitu, 
dengan melewatkan arus listrik dalam arah 
polaritas yang berlawanan didalam sel. 
Baterai menghasilkan listrik melalui proses 
kimia. 
 

2.6. Arduino 
 Arduino adalah platform sumber terbuka 
yang digunakan untuk membangun proyek 
elektronik.  Arduino terdiri dari papan sirkuit 
fisik yang dapat diprogram sering disebut 
sebagai mikrokontroler dan software, atau 
IDE (Integrated Development Environment) 
yang berjalan di komputer kalian, digunakan 
untuk menulis dan mengunggah kode 
komputer ke papan fisik.  
 

3. Metogologi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Control and 
Robotics Laboratory, Mechanical Building 
Lantai 1, Fakultas Teknik Universitas 
Hasanuddin, gowa, Pada bulan November dan 
Desember 2020. 

 
3.1. Alat dan Bahan 

a. Alat yang di gunakan antara lain 3D 
printer, tang, obeng, solder dan laptop.	

b. Bahan yang di gunakan antara lain 
Arduino, motor driver L298N, motor DC, 
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PLA, papan PCB, LED, switch button, 
kabel jumper, kabel data, baut dan mur 
dan timah gulung.	

3.2. Diagram Alir Penelitian 
 Dalam proses rancangan bangun 
dilakukan beberapa Langkah yang 
ditunjukkan oleh diagram alir pada gambar 
berikut ini. 
 

Mulai

Pencarian Referensi

Perumusan Masalah

Perancangan

Desain 
komponen 

alat resusitasi 
jantung paru

desainKom
ponen-

komponen 
Elektronika

Apakah desain 
dapat melakukan 
Resusitasi dengan 

kedalaman 5-6 cm?

Apakah komponen 
dapat melakukan resusitasi 

100 -120 permenit ?

Tidak

Perakitan seluruh 
bagian resusitasi 

jantung paru

Simulasi desain 
di aplikasi 

fusion

Apakah seluruh 
bagian resusitasi jantung 
paru dapat berfungsi dan 

melakukan resusitasi dengan 
kedalaman 5-6 cm 
100-120 permenit ?

Kesimpulan

Selesai

Tidak

Tidak

Analisis data 

 

Gambar 3. Diagram alir perencanaan 

 

3.3. Perancangan  
Secara garis besar tahapan pembuatan 
resusitasui jantung paru dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini 

perancangan
• Desain dan menentukan material 

komponen-komponen alat 
resusitasi jantung paru

• Penentuan komponen eletronika
• Perencanaan rangkaian 

eletronika

pembuatan

• Desain keseluruhan bagian 
alat resusitasi jantung paru

• Desain komponen eletronika
• Penulisan program perintah 

Uji coba

Simulasi desain di fusion

 
    Gambar 4. Tahapan perencanaan resusitasi jantung 

paru 
 
 

3.4. Tahapan Perencanaan dan Pembuatan 
a. Tahapan perencanaan 

1) Dimensi yaitu Panjang, lebar dan 
tinggi 

2) Bahan material, material yang akan  
digunakan. 

3) Kelistrikan, bagaimana rangkaian 
sumber listrik yang akan digunakan. 

4) Metode kontrol, yaitu bagaimana 
resusitasi jantung paru dapat 
dikontrol dengan sistem kontrol yang 
digunakan dengan berbasis kode 
program yang akan di iniput ke 
microcontroller. 

b. Tahapan pembuatan 
1) Desain konstruksi 

Setelah gambaran garis besar 
perancanaan resusitasi jantung paru 
selesai, maka desain resusitasi 
jantung paru dapat dimulai. 

2) Desain sistem kelistikan dan 
elektronik 
Setelah pembuatan desain kemudian 
dilanjut dengan desain sistem 
kelistrikan berdasarkan perancanaan 
sistem kontrol, sumber energi utama 
resusitasi jantung paru berasal dari 
baterai yang menggerakkan motor 
DC dan sistem kontrol perintah 
utama menggunakan Arduino uno. 

3) Pembuatan program perintah 
Pembuatan program dibuat dengan 
menulis program c++ dalam 
komputer yang dapat mengatur 
kecepatan motor 100-120 permenit 
kemudian menginput ke audrino. 
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3.5. Desain 3D Alat Resusitasi Jantung paru 
 Dari gambar dibawah dapat dilihat desain 
3D yang sudah Digambar menggunakan 
aplikasi Fusion 360, dari keseluruhan 
gambar terdapat beberapa komponen yang 
akan di simulasikan untuk melihat sistem 
kerja dari desain alat resusitasi jantung paru. 

	
Gambar 5. Tahapan perencanaan 

resusitasi jantung paru 
  Konsep yang diterapkan pada desain alat 

resusitasi jantung paru dimana 
menggunakan mekanisme engkol peluncur 
yang digerakkan oleh motor dc, sumber 
tenaganya berasal dari baterai. 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

 
Gambar 6. Desain keseluruhan resusitasi jantung 

paru 
 

Keterangan gamabar : 

1. Alas material yang digunakan plastik 
2. Tiang penyangga material yang 

digunakan besi 
3. Tempat komponen eletronika di print 

menggunakan 3D print yang 
materialnya dari Polylactic Acid 
(PLA) 

4. Lengan material yang digunakan 
besi 

5. Motor 
6. Poros engkol material yang 

digunakan besi 
7. Batang penghubung material yang 

digunakan besi 
8. Penyangga poros engkol material 

yang digunakan besi 
9. Batang penekan material yang 

digunakan besi dan bagian yang 
bersentuhan dengan dada 
menggunakan material dari plastik. 

Desain alat resusitasi jantung paru ini dibuat 
menggunakan aplikasi Autodesk fusion 360, 
hal pertama yang dilakukan yaitu menggambar 
setiap komponen dari alat resusitasi jantung 
paru sesuai dengan komponen yang ada pada 
gambar 6, setelah gambar setiap komponen 
selesai maka langkah selanjutnya menetukan 
material pada setiap komponen yang sudah ada. 
Setelah semua komponen selesai di gambar 
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maka tahap selanjutnya yaitu menggabungkan 
semua komponen menjadi satu. 

Pada desain alat resusitasi jantung paru ini 
menggunakan motor sebagai penggerak yang 
diatur kecepatan putarnya 100-120 permenit 
menggunakan Arduino, yang nantinya putaran 
dari motor diteruskan ke poros engkol 
kemudian dari poros engkol dihubungkan 
dengan batang penghubung kebatang penekan, 
batang penekan inilah nantinya yang akan 
menekan dada pasien sesuai dengan kecepatan 
yang telah diprogramkan pada audrino. Pada 
desain alat resusitasi jantung paru ini kita dapat 
mengatur posisi horizontal dan vertikal. Pada 
posisi horizontal dimana ketinggian lengan 
dapat diatur sesuai dengan tinggi dada pasien 
yang akan diberikan pertolongan resusitasi 
jantung paru, begitupun pada posisi vertikal   
lengan dari desain alat resusitasi jantumg paru 
dapat disesuaikan dengan lebar dada pasien. 

Setelah desain menjadi satu, langkah 
selanjutnya yaitu melakukan simulasi di 
aplikasi fusion 360 untuk memastikan bahwa 
desain alat resusitasi jantung paru ini dapat 
melakukan resusitasi dengan kedalaman 5-6 cm 
dengan kecepatan 100-120 permenit. 

 
5. Kesimpulan 

Desain alat resusitasi jantung paru yang 
dibuat untuk membatu tenaga medis dalam 
melakukan resusitasi jantung paru memiliki 
kelebihan diantaranya dapat melakukan 
resusitasi 100-120 permenit tanpa mengalami 
kelelahan dan desain alat resusitasi jantung paru 
ini dapat diatur untuk posisi horizontal dan 
vertikalnya menyuasaikan dengan tinggi dan 
lebar dada pasien.  
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Abstrak 

 
Kejadian gawat darurat merupakan kejadian yang dapat menimpa siapa saja, terjadi dimana saja dan kapan 
saja. Gawat darurat  adalah kondisi yang mengancam nyawa secara darurat misalkan henti jantung akan 
mengakibatkan hilangnya aliran peredaran darah secara tiba-tiba akibat kegagalan jantung yang tidak  
memompa secara efektif maka dapat  menyebaban kematian   Data yang di proleh UK menunjukkan hanya 
7% pasien yang selamat  Faktor kunci untuk meningkatkan jumlah survival yaitu kualitas cadio pulmonary 
resuscitation (CPR). Kualitas CPR diindikasikan dengan frekuensi kompresi dada 100-120x/menit, dan 
kedalaman 5 cm, dengan waktu jeda minimum.  

Kata Kunci: Resusitasi Pompa Jantung (RJ),Kinematika dan Dinamika,dalam melakukan ,kompresi jantun 

Abstrak 
 
 Emergency even Cardiac arrest is the biggest cause of death. The number of patients who survived from it 
was low. Data in UK shows only 7% of patients who survived. The key factor for increasinge the survival rate 
was quality of cadiopulmonary resuscitation (CPR). High quality CPR is administering CPR with the standarts 
already specified by the American Heart Association  which consists of 5 main components. Based on the data 
obtained, as many as 3 people nurses said forgot about the depth of CPR and 1 the same nurse said forgot 
about the frequency of CPR. Nursing knowledge of high quality CPR is essential, in order to improve the 
effectiveness of action implementation. 

Kata Kunci: Cardiac Pump Resuscitation (RJ), Kinematics and Dynamics, in performing, heart 
compression 
 
1. Latar Belakang 

Kejadian gawat darurat merupakan 
kejadian yang dapat menimpa siapa saja, terjadi 
dimana saja dan kapan saja. Gawat darurat  
adalah kondisi yang mengancam nyawa secara 
darurat misalkan terhentinya jantung secara tiba-
tiba akan mengakibatkan hilangnya aliran 
peredaran darah secara tiba-tiba akibat kegagalan 
jantung yang tidak  memompa secara efektif 
yang dapat  menyebaban kematian. Data yang di 
proleh UK menunjukkan hanya 7% pasien yang 
selamat.  
Faktor kunci untuk meningkatkan jumlah 
survival yaitu kualitas cadio pulmonary 
resuscitation (CPR). Kualitas CPR diindikasikan 
dengan frekuensi kompresi dada 100-

120x/menit, dan kedalaman 5 cm, dengan waktu 
jeda minimum[1].  
Resusitasi pompa  jantung (RPJ) yang dilakukan 
dengan  secara manual  oleh manusia cenderung 
kurang berkualitas karena faktor kelelahan yang 
dimiliki oleh manusia. Terlebih lagi kecepatan 
kompresi dada mesin dan piston untuk 
melakukan kompresi dada, sehingga frekuensi 
dan kedalaman kompresi dada mencapai 5 cm 
berkualitas dalam waktu yang cukup  lama. 
Resusitasi pompa jantung  (RPJ) merupakan 
tindakan darurat yang harus dilakukan secara 
segera untuk mencegah kematian biologis 
dengan tujuan mengembalikan keadaan henti 
jantung dan napas (kematian klinis) ke fungsi 
yang optimal pada pasien[2]. 
 



 
 
Prosiding SNTTM UH, 24 November 2020                   ISBN : 978-979-18011-4-0 
 

  169 

2. Study Pustaka  
2.1 Resusitasi Jantung 
Resusitasi jantung adalah suatu tindakan darurat 
yang dapat di lakukan sebagai suatu usaha untuk 
mengembalikan sistem pernapasan dalam 
keadaan henti nafas atau henti jantung ke fungsi 
optimal guna mencegah kematian yang secara 
biologis dapat menimpa pasien. Resusitasi 
jantung adalah segala usaha untuk 
mengembalikan fungsi sistem pernafasan, 
peredaran darah dan otak yang terhenti atau 
terganggu sedemikian rupa agar kembali normal 
seperti semula. 
Prinsip dasar dari teknik resusitasi jantung paru  
adalah untuk melakukansegera mungkin dengan 
interupsi seminimal mungkin, dan pada penolong 
tidak terlatih, lakukan kompresi saja tanpa 
pemberian napas buatan. Peneliti dapat  
menyimpulkan bahwa sistem resusitasi jantung 
adalah suatu usaha untuk mengembalikan fungsi 
sitem pernafasan, dan juga  peredaran darah dan 
otak yang terhenti untuk mencegah kematian 
biologis atau fatal yang akan terjadi.  

2.2 Prinsip dasar dari teknik resusitasi  
Resusitasi jantung paru adalah untuk melakukan 
segera mungkin dengan interupsi seminimal 
mungkin, dan pada penolong tidak terlatih, 
lakukan kompresi saja tanpa pemberian napas 
buatan[3].  
Tujuan resusitasi jantung, yaitu untuk dapat 
mencegah terjadinya sirkulasi atau peredaran 
darah dan respirasi atau pertukaran oksigen yang 
tidak berjalan normal untuk dapat memberikan 
bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi 
atau udara masuk  dari pasien yang mengalami 
henti jantung dan memberikan oksigenasi pada 
otak, jantung dan organ vital[4].  

2.3 Mekanisme Gerak Pompa 
Mekanisme  gerak  pompa dalam melakukan 
kompresi adalah dengan mengunakan sistem 
kompresi yang di gerakan oleh motor.,dan motor 
sebagai tenaga pengerak utama yang 
mengerakan pompa melalui poros engkol maka 
dari poros engkol dapat menghasilkan gerakan 
untuk mengerakan pompa melalui  batang  
penghubung dari poros engkol ke batang  pompa 
untuk dapat mengerakan pompa sebagai tenaga 
pengerak  utama dalam melakukan sistem 
kompresi dada pada manusia. 

2.4 Prosedur Resusitasi 
Berdasarkan guideline American Heart 
Association (AHA) pada tahu 2015 
[1], menyatakan bahwa prosedur standar 
resusitasi pompa jantung  terdiri atas 3 komponen 
utama: 

1. Kompresi dada 
2. Jalannya  napas 
3. Pernapasan 

2.5 Cara kerja alat resusitasi jantung 
Kompresi dada Minimal kompresi dada 100x 
permenit 60 detik:100 kompresi= 0,6 
detik/kompresi Maksimal kompresi dada 120x 
permenit 60  detik : 120 kompresi= 0,5 
detik/kompesi 1 siklus (30 Kompresi) dalam 60 
detik Max : 30 kompresi x 0,5 detik = 15 
detik/siklus Min : 30 kompresi x  0,6 detik = 
18 detik/siklus. 
 
3. Metogologi Penelitian  
Penelitian Desain dan experiment Resusitasi 
Pompa Jantung dalam penlitian ini di lakukan 
Control and Robotics Laboratory, Mechanical 
Building, Fakultas Teknik Universitas 
Hasanuddin,Gowa. 
 
3.1 Alat dan Bahan 

a. Alat yang di gunakan antara lain 3D 
printer, tang, obeng, solder dan laptop. 

b. Bahan yang di gunakan antara lain 
Arduino, motor driver L298N, motor DC, 
PLA, papan PCB, LED, switch button, 
kabel jumper, kabel data, baut dan mur 
dan timah gulung. 
 

3.2 Diagram Alir Penelitian 

Dalam proses rancangan bangun dilakukan 
beberapa langkah yang ditunjukkan oleh diagram 
alir pada Gambar 1. 

a. Kinematika dan Dinamika 
Kinematika adalah suatu bidang ilmu yang 
mempelajari gerak relatif dari elemen – 
elemen mesin, yaitu kecepatan dan 
percepatannya sedangkan dinamika adalah 
bidang ilmu yang mempelajari gaya-gaya 
yang bekerja pada elemen mesin yang 
diakibatkan oleh percepatan translasi atau 
rotasi yang terjadi pada elemen-elemen 
mesin. 
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Gambar 1 Diagram alir perencanaan          

b. Mekanisme Engkol Pelucur 
Mekanisme ngkol peluncur salah satu 
mekanisme yang paling umum digunakan 
adalah sistem rangkaian bantang 
penghubung empat batang. Mekanisme 
engkol peluncur merupakan mekanisme 
gerak bolak-balik piston, engkol, dan batang 
penghubung.  
 

3.3 Perencanaan  

Proses perancangan alat resusitasui jantung dapat 
dilihat pada gambar 2 berikut. 

 
 

Gambar 2: Tahapan Perancangan Alat Resusitasi Jantung. 

 

Berikut adalah tahapan desain 3D alat Resusitasi 
pampo Jantung: 

a. Perencanaan, meliputi desain alat 
keseluran dan penentuan penggunaan 
hardware elektronik. 

b. Desain, meliputi cetak chasis 
menggunakann3D printer, soldering, dan 
desain program perintah. 

c. Uji coba alat. 

3.4 Definisi Perencanaan Alat 

Dalam langkah-langkah pembuatan alat 
resusitasi pompa jantung  yang perlu diketahui 
dalam perancangan alat Resusitasi pompa 
Jantung, yaitu: 

a. Dimensi yaitu panjang, lebar dan tinggi 
alat. 

b. Bahan material berupa besi, kayu, dan  
plastik  

c. Kelistrikan, desain rangkaian sistem 
control sumber listrik yang akan 
digunakan. 

Metode kontrol, yaitu bagaimana pompa akan 
melakukan kompresi dengan kecepatan yang 
ditentukan dalam 1 menit 100-120 kompresi dan 
dapat di kontrol dengan sistem kontrol yang 
digunakan dengan berbasis arduino kode 
program yang telah di input ke microcontroller 

3.5 Tahap Desain Alat 

Dalam tahap peroses desain alat ini pekerjaan 
yang harus dilakukan yaitu desain konstruksi, 
mekanik, elektronik, dan program. 
 
a. Desain konstruksi 

Setelah gambaran garis besar perancangan 
alat resusitasi pompa  jantung selesai, maka 
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konstruksi alat ressusitasi pompa jantung  
dapat mulai dibuat.  terbuat dari material 
Polylactic Acid (PLA) dengan dicetak 
menggunakan teknologi printer 3D. 

b. Desain sistem kelistrikan dan elektronik. 
Setelah desain konstruksi kemudian dilanjut 
dengan pembuatan sistem kelistrikan 
berdasarkan perencanaan system 

 
3.6 Pengujian Alat  
Setelah selesai  semua tahapan proses 
perancangan,rangkaian dan pemograman  
pembuatan alat resusitasi pompa jantung maka 
peneliti dapat melakukan pengujian alat untuk 
memastikan alat tersebut melakukan sistem 
kompresi kerjanya telah sesuai dengan hasil yang 
di ingginkan oleh peneliti  atau tidak, baik dari 
sistem mekanik dan soistem controlnya dalam 
pemogaramannya. 
 
3.7 Desain 3D Alat Resusitasi Pompa 

Jantung 

Perancangan desain 3D alat resusitasi pompa 
jantung dibuat pada aplikasi  Autodesk Inventor 
2016. Dari gambar 3 terlihat gambar model 3D  
alat yang akan dibuat nantinya digambar 
mengunakan aplikasi autodesk inventor 2016. 
Konsep gerakannya yaitu batang pompa sebagai 
alat kompresi dada dan lengan pompa sebagai 
bagian panahan poros engkol dan tempat letakan 
motor dan lengan juga bisa digerakan secara 
vertical dan horizontal dengan arah Gerakan pada 
sumbu Y dan sumbu X. 

Gambar 3 Model 3D Alat Resusitasi Jantung 

 

 

3.7.1 Komponen-komponen utama  
Ada dua bagian utama dalam perancangan alat 
resusitasi pompa jantung  yang menjadi fokus 
dalam proses perancangan (Gambar 4) yaitu; 

1. Batang pompa sebagai bagian utama dalam 
kompresi dada 

2. Tempat tidur atau alas sebagai  tempat 
dimana peletakan pasien yang mengalami  
strok atau sesak nafas. 

Gambar 4. bagian-bagian utama alat resusitasi 
jantung. 

 
Bagian komponen utama dari alat resusitasi 
pompa jantung yaitu: 
a. Poros engkol  

Poros engkol berfungsi untuk mengerakan 
batang ponpa karana poros engkol dapat di 
gerkan oleh tenaga motor dc sebagai 
sumber pengerak utama pada poros engkol. 

b. Batang pompa  
Batang berfungsi untuk melakakukan 
kopresi data yadang dapat di gerakan oleh 
batang penghubung yang mendapat  
sumber tenaga dari motor dan       
mengerakan poros engkol. 

c. Batang penghubung  
Batang penghubung yang dapat di 
hubungkan dari poros engkol  menuju ke 
batang pompa maka dapat mengerakan 
pompa untuk menghasilkan tenaga untuk 
melakukan kompresi. 

d. Bagian pengunci 
Bagian pengunci berfungsi untuk dapat 
mengunci lengan pompa. 

e. Tiang utama 
Tiang utama berfungsi untuk menahan atau 
menggangkat lengan pompa. 
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4. Hasil Dan Pemabahasan 

Setelah dilakukan desain keseluruhan 
komponen-komponen alat resusitasi jantung 
maka dapat diperoleh gambaran utuh alat 
nantinya. Pada beberapa gambar yang tertera 
gambar 5 terdapat menjelaskan beberapa 
komponen utama dari alat resusitasi jantung. 
Berikutnya dapat  dilakukan pemograman 
perangkat Arduino melalui PC, Perangkat lunak 
yang digunakan adalah Arduino Nano. 
Pemrograman Arduino Nano yang ditulis dalam 
fungsi-fungsi C dan C++. Selanjutnya tahap 
pengujian alat, seperti yang terlihat pada desain, 
saat menghubungkan arus listrik arduino akan 
memberikan perintah sesuai dengan fungsi 
program yang telah di upload, maka dapat 
mengerakan motor dc dan menghasilkan tenaga 
untuk mengerakan poros engkol maka dari poros 
engkol dapat mengerakan batang penghubung 
maka dari batang penghubung mengerekan 
batang kompresi untuk melakukan pompa , 
melewati filter lalu diteruskan ke sistem 
pernafasan penggunanya melalui selang yang 
menghubungkan box dengan respirator. 
Pada alat resusitasi jantung   terdapat dua sumbu 
utama yang perlu kita ketahui Bersama pada 
kedua sumbu tersebutlah dapat bergerakan  
sesuai arah Gerakan pada alat resusitasi jantung 
sumbu utamanya  yaitu  X dan sumbu Y yang 
dapat bergerak secara vertical dan horizontal  
Pada sumbu X yaitu alat melakukan pergerakan 
secara Horizontal dilakukan untuk memanjang 
atau memendekkan lengan alat resusitasi  jantung 
untuk melakukan kompresi dan pada sumbu Y 
pergerakan secara vertical menaikan dan 
menurunkan lengan pompa sesuai ukuran pada 
setiap manusia yang dapat di lakukan resusitasi.  
Setelah gambaran garis besar perancangan alat 
resusitasi pompa jantung selesai, maka 
konstruksi alat ressusitasi pompa jantung  dapat 
mulai. Alat terbuat dari material Polylactic Acid 
(PLA) dengan dicetak menggunakan teknologi 
printer 3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kesimpulan  

Telah di buat desian dan simulasi  alat resuitasi 
jantung secara otomatis  kelebihannya alat ini 
untuk membantu dan mempermudah paramedis 
dalam melakukan kompresi dada seacara  
otomatis pada saat menagani  pasien yang 
megalami stroke dengan sesuai waktu yang 
sudah ditentukan.dan kepatannya dapat 
digerakan sesuai dengan daya pada motor yang 
digunkan pada alat resusitasi jantung. 
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Abstrak		
Tumbuhan eceng gondok merupakan salah satu serat natural dengan bahan yang sangat melimpah di Indonesia dan 
bahkan menjadi sampah. Sehingga serat alami eceng gondok sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan komposit 
karena melimpah, biaya rendah, kepadatan dan beratnya yang rendah, dapat didaur ulang dan sifat dapat terurai secara 
hayati. Serat natural telah terbukti sebagai alternatif yang lebih baik dari serat sintesis yang berbiaya tinggi seperti kaca, 
karbon, kevlar, basal dan lain-lain. Artikel ini menyajikan gambaran tentang dampak lingkungan dari eceng gondok 
sebagai gulma air. Selanjutnya penekanan pada ekstraksi serat eceng gondok, pembuatan komposit dan sifat mekanis 
material komposit serat eceng gondok. 
	
	 	 Abstract		
The water hyacinth plant is one of the natural fibers with materials that are very abundant in Indonesia and even become 
waste. So that the natural water hyacinth fiber has the potential to be used as a composite material due to their abundancy, 
low cost, low density and weight, recyclability and biodegradable properties. Natural fibers have been proven to be a 
better alternative to high cost synthetic fibers such as glass, carbon, kevlar, basalt and others. This article provides an 
overview of the environmental impacts of water hyacinth as an aquatic weed. Furthermore, the emphasis is on water 
hyacinth fiber extraction, making composites and the mechanical properties of the water hyacinth fiber composite 
materials. 
			
Kata Kunci: water hyacinth, natural fibers, extraction, composite and mechanical properties 
 
1. Pendahuluan  
Berbagai jenis serat alami tersedia di negara 
tropis. Salah satu tumbuhan yang melimpah di 
Indonesia adalah eceng gondok. Tanaman air ini 
mengapung di atas permukaan air, tumbuh sangat 
pesat sehingga sering menutupi permukaan air 
sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti 
penurunan produksi di sektor perikanan, 
cepatnya penguapan air dan berkembangnya 
sektor pembiakan nyamuk. Karena bahan baku 
yang melimpah dan biaya yang murah, pengrajin 
souvenir tradisional di Indonesia 
mengembangkan tanaman eceng gondok 
menjadi beberapa produk komersial, dan ternyata 
memberikan manfaat dan keuntungan yang 
tinggi. Jenis produk yang dikembangkan adalah 
tas tangan, dompet, keranjang yang 
menunjukkan performa yang kuat. Sebagai 
tumbuhan alami, kekuatan serat eceng gondok 
bergantung pada kandungan selulosa [1]. Eceng 
gondok merupakan salah satu sumber serat alami 
yang harganya murah, tidak beracun, dan 
melimpah di Indonesia. Ini memiliki sekitar 40% 
kandungan selulosa yang sebanding dengan 

kandungan serat dari sumber lain [2] Kandungan 
selulosa memiliki pengaruh penting terhadap 
sifat-sifat biokomposit. Kandungan selulosa 
yang lebih tinggi mengarah pada sifat mekanik 
dan termal yang lebih baik seperti yang 
dilaporkan dalam penelitian sebelumnya [3]. 
Eceng gondok merupakan tummbuhan air yang 
umum, umumnya mengandung 60% serat 
selulosa [4]. Namun, kandungan serat selulosa 
mungkin bergantung pada lingkungan tempat 
tumbuhnya. Di Indonesia tanaman ini tumbuh 
cepat dengan produksi 125 ton / ha dalam 6 bulan  
[5], [6]. Eceng gondok merupakan salah satu 
jenis gulma yang bermasalah di Indonesia. Iklim 
tropis dan faktor lingkungan yang 
menguntungkan telah membantu memicu 
pertumbuhan besar-besaran gulma ini. Oleh 
karena eceng gondok merupakan tanaman invasif 
dengan pertumbuhan yang sangat cepat, maka 
tindakan pengendalian sangat perlu dilakukan 
untuk menghilangkan tanaman ini dari 
lingkungan air. Cara penanganan yang lebih baik 
dari tanaman eceng gondok ini adalah dengan 
mendaur ulangnya sebagai sumber baru produk 
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serat alami. Serat alami eceng gondok dapat 
diaplikasikan sebagai bahan penguat pada 
komposit polimer karena sifatnya yang menarik 
yaitu isi selulosa relatif tinggi dan diameter 
selulosa kecil [7]. Saat ini pemanfaatan material 
komposit berkembang pesat. Keunggulan 
komposit adalah mudah dibentuk sehingga 
mendorong penggunaan komposit sebagai 
pengganti material logam pada berbagai produk. 
Serat alami diperkuat komposit polimer matriks 
menarik perhatian dalam aplikasinya karena 
memberikan banyak keuntungan seperti 
kepadatan rendah, efektivitas biaya, dan 
ketersediaan [8]. Umumnya serat alam terdiri 
dari tiga komponen utama; selulosa, 
hemiselulosa, dan lignin [9]. Kandungan selulosa 
yang lebih tinggi berkaitan dengan sifat mekanik 
yang lebih kuat. Selulosa adalah struktur kristal 
yang tersusun dari monomer β-D-glukopiranosa 
[10]. Dengan demikian serat eceng gondok 
sangat potensial untuk dikembangkan menjadi 
material komposit natural untuk berbagai 
penggunaan seperti pembuatan komponen 
kendaraan listrik, komponen elektronik, otomotif 
dan lain-lain. 
 
2. Proses Ekstrak & Metode 

2.1. Proses Ekstrak 
Proses ekstrak eceng gondok dapat dilakukan 
melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama 
yaitu pencabutan tumbuhan eceng gondok dari 
tempat tumbuh di air, kemudian pisahkan 
menjadi tiga bagian yaitu batang eceng gondok, 
akar eceng gondok dan tangkai daun eceng 
gondok. Batang dan tangkai daun dicampur 
kemudian digerus hingga ukuran partikel 
menjadi sangat kecil seperti pada gambar 1. 
berikut ini [11]:  
 

 
Gambar 1. Proses ekstrak serbuk eceng 
gondok [11]. 

Tahapan kedua prosedur pengambilan serat 
ditunjukkan pada gambar 2: (a) Tanaman eceng 
gondok diambil dari kolam (b) Batang eceng 
gondok dipotong dari tanaman (c) Batang 
dikeringkan di bawah sinar matahari (d) Serat 
diambil dari batang kering [12]. 

 
Gambar 2. Prosedur pengambilan serat [12]. 

Sedangkan gambar 3 merupakan proses 
sekuensial lengkap untuk fabrikasi komposit 
serat eceng gondok dimana : (a) Serat (b) 
Membentuk cetakan (c) Mencampur resin dan 
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serat sesuai proporsinya (d) Menuangkan mixer 
ke dalam cetakan (e) Ditekan untuk memaksa 
celah udara untuk menghilangkan udara berlebih 
yang ada (f) Setelah diambil dari spesimen 
cetakan (g) Untuk spesimen uji tarik (h) 
Spesimen uji impak metode Charpy [12]. 
 

 
 

 
 Gambar 3. Proses sekuensial lengkap untuk 
fabrikasi [12]. 
 
 
 
 
2.2.    Pengujian Sifat Mekanik 
2.2.1. Kekuatan Tarik (Tensile Strength) 

Umumnya metode yang digunakan untuk 
mengetahui sifat-sifat material adalah melalui 
pengujian mekanis, terutama dalam pengujian 
tarik sesuai standar ASTM seperti ASTM D 638. 
Berikut ini beberapa pengujian kekuatan tarik 
komposit serat eceng gondok yang dilakukan 
para peneliti. Sulardjaka dkk. melakukan 
pengujian kekuatan tarik pada material komposit 
serat penguat eceng gondok. Sampel dipotong 
menggunakan mesin pemotongan laser dengan 
dimensi 250 mm x 17 mm x 3 mm mengacu pada 
standar ASTM D 3039. Komposisi berat serat 
dan resin adalah 70% serat dan 30% resin 
digunakan untuk preparasi sepuluh benda uji. 
[13] 

 
Gambar 4. Specimen Uji Tarik  [13] 

Sedangkan Sumrith & Dangtungee dkk. Juga 
memakai standar ASTM dalam melakukan 
pengujian kekuatan tarik. Secara statistik lima 
spesimen diuji pada setiap pengujian merupakan 
hasil yang signifikan. Sampel diuji tarik menurut 
ASTM D3039/D3039M-14 dengan kecepatan 
beban 5 mm/menit dan panjang antara pegangan 
50 mm menggunakan mesin uji tarik Comtech 
tipe M1 dengan load cell 10 kN [14] 

 
Gambar 5. Dimensi Specimen Tensile Test [14] 
 
Kongkaew dkk. Juga melakukan pengujian tarik 
(tensile test) komposit serat eceng gondok 
menggunakan standar ASTM D680 [15]. Babu & 
Thangavel dkk. Metode pengujian uji tarik 
mengacu pada standar ASTM D 3039, kecepatan 
beban tarik 2 mm/mnt. Pengujian dikerjakan 
pada mesin universal testing machine (UTM). 
Luas penampang awal spesimen = 54 mm2 dan 
panjang awal benda uji = 100 mm [16]. 
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2.2.3. Uji Kekuatan Lentur (Flexural stress) 

Pemeriksaan kekuatan lentur serat eceng gondok 
juga diperiksa dengan bantuan mesin universal 
testing machine (UTM). Berikut ini beberapa 
artikel hasil pengujian kekuatan lentur yang telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti. Salas-Ruiz dkk 
melakukan pengujian kekuatan lentur (flexural 
stress) pada material komposit serat eceng 
gondok dengan uji tekuk pada tiga titik menurut 
standar Eropa 12089. Setiap jenis variasi panel 
komposit eceng gondok dibuat 3 sampel, dengan 
dimensi 150 × 75 × 15 mm, pengujian 
menggunakan mesin Universal Testing Machine 
(UTM). Penyangga bentangan 10 mm. Beban 
yang digunakan adalah 5 kN dan pembebanan 10 
mm/menit dan defleksi maksimum sampai 14,6 
mm. Tegangan lentur ditentukan menurut 
Persamaan: 

 
dimana F adalah beban (N), L adalah bentang 
(mm), b adalah lebar benda uji (mm), dan d 
adalah ketebalan dari benda uji (mm) [17]. 
Sedangkan Kongkaew dkk pengujian kekuatan 
lentur (flexural stress) dilakukan dengan 
mengacu pada standar ASTM D790 [18] 
Demikian pula Babu & Thangavel dkk. 
menentukan sifat lentur dengan metode 
pengujian sesuai standar ASTM D790. Dalam 
metode pengujian ini, spesimen komposit 
berbentuk balok persegi panjang ditekuk dengan 
tiga titik tumpuan dengan pembebanan ditengah. 
Kekuatan lentur = 6WLY/bd3 dan modulus 
transversal = WL3/4Ymaxbd3 [16]. 
2.2.2. Uji Impak (Metode Charpy Impact) 
Pengujian energi impak umumnya menggunakan 
mesin uji impak metode charpy. Berikut ini 
beberapa metode dan pengujian impak pada 
komposit serat eceng gondok yang diterbitkan 
oleh beberapa peneliti. Al Amin dkk melakukan 
pengujian impak charpy pada komposit polymer 
serat eceng gondok. Menggunakan serat eceng 
gondok sebagai penguat dan resin epoksi (ADR 
246 TX) yang berfungsi sebagai matriks. Serat 
eceng gondok diekstraksi dari tanaman eceng 
gondok yang tersedia di kolam dan sisi sungai 
Bangladesh. Campuran resin dan pengeras yang 
digubakan 3:1. Prosedur pengujian mengacu 
pada standar ASTM D256. Spesimen komposit 
ditempatkan di posisi vertikal (Tes Izod) dan 
palu. Dan hasil pengujian diperoleh rata-rata 

kekuatan impak sebesar 118.35 kJ/m2 [12]. 
Sumrith dkk melaksanakan pengujian metode 
impak Izod mengacu pada standar ASTM D256-
10. Gambaran dan dimensi spesimen ditunjukkan 
pada Gambar 6.  Bandul mesin uji impak adalah 
Zwick/Roell model 727676 dan spesimen 
disiapkan dengan mesin takik otomatis (Coesfeld 
model 174227) [14] 

 
Gambar 6. spesimen pengujian impak ) [14] 
 
Kongkaew dkk mengungkapkan bahwa telah 
melakukan pengujian energi impak pada material 
komposit serat eceng gondok dengan mengacu 
pada standar ASTM D256 [15]. Babu dkk. 
mengatakan spesimen uji impak dibuat mengacu 
standar ASTM D4812. Dan kekuatan impak = 
Energi teramati/luas penampang [16]. Sedangkan 
Al Amin dkk. mengatakan pengujian impak dari 
spesimen dilakukan pada mesin impak merek 
Tinius Olsen sesuai standar ASTM D256. 
Spesimen komposit ditempatkan diposisi vertikal 
(Tes Izod) dan palu dilepaskan untuk memberi 
impak pada spesimen dan memberikan 
pembacaan kekuatan impak [12]. 
 
3. Hasil 
3.2.  Kekuatan Tarik (Tensile Strength) 
Kekuatan tarik merupakan sifat mekanis yang 
sangat penting dari suatu material. Kekuatan 
tarik ini umumnnya diperoleh melalui pengujian 
tarik. Berikut ini terdapat beberapa hasil 
pengujian tarik komposit serat eceng gondok 
dengan berbagai perlakuan. Menurut Widhata 
dkk. hasil uji tarik komposit eceng gondok pola 
anyaman 0º menghasilkan kuat tarik rata-rata 
sebesar 33,34 MPa, beban maksimum rata-rata 
sebelum komposit dan matriks dipecah sebesar 
1.730,98 N. Sedangkan untuk kombinasi pola 
anyaman ± 45º menghasilkan rata-rata kuat tarik 
27,31 Mpa,  beban maksimum rata-rata sebelum 
dilakukan komposit dan matrik menjadi rusak 
sebesar 1392,86 N [7]. Sumrith dkk.mengatakan 
bahwa dari hasil uji tarik menunjukkan bahwa 
perlakuan 1% silane dengan orientasi serat eceng 
gondok 0o (S10) nilai kuat tarik tertinggi 
sedangkan komposit perlakuan 5% NaOH 
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dengan orientasi serat eceng gondok 90o (S5) 
menunjukkan nilai paling rendah. Kekuatan tarik 
epoksi yang digabungkan dengan serat serat 
eceng gondok pada orientasi 90˚ (S2, S5 dan S8) 
lebih rendah dari arah lainnya. Lebih lanjut, serat 
eceng  gondok yang diberi perlakuan silane 
menunjukkan kekuatan tarik yang lebih baik 
diantara serat yang tidak diberi perlakuan dan 
serat komposit epoksi yang diberi perlakuan 
NaOH [14]. Kongkaew dkk mengungkapkan 
bahwa dengan perbandingan komposit pada 4/6 
eceng gondok/serat cattail memiliki kekuatan 
tarik yang lebih tinggi dari rasio serat lainnya 
dengan dengan nilai kekuatan tarik tertinggi 
17,16 MPa dan modulus 562. 66 MPa [15].  Babu 
dkk menampilkan hasil pengujian spesimen 
komposit dengan perbandingan 80% coir dan 
20% jute dan dengan kekuatan tarik (tensile 
strength) 24,146 MPa, elongasi 1,647% dan 
modulus axial 0,014672 Gpa [16]. Terakhir 
Sulardjaka dkk melakukan pengujian tarik serat 
eceng gondok dengan pola anyaman 0º 
mendapatkan hasil terbaik dengan 
memperolehnya kuat tarik rata-rata 33,34 MPa 
dengan beban maksimum yang dapat ditahan 
adalah 173,09 Kg hal ini menunjukkan anyaman 
0º pola sebagai arah serat memberikan ikatan 
yang kuat pada resin dan matriks yang ada [13]. 

 
3.3. Kekuatan Lentur (Flexural stress) 
Salah satu sifat mekanis suatu material adalah 
kekuatan lentur yang bersatuan kgf/mm2 (MPa). 
Dalam mengungkap sifat material komposit para 
peneliti banyak melakukan pengujian sifat 
mekanis termasuk kekuatan lentur. Hasil 
penelitian Salas-Ruiz dkk. dalam kasus kompsit 
serat eceng gondok (WHP stapel) memiliki nilai 
defleksi yang lebih tinggi dan tidak rata serta 
langsung retak pada akhir pengujian. Meskipun 
sifatnya kaku, panel WHP pulp memiliki sifat 
mekanik yang lebih baik. Dimana panel WHP 
pulp mencapai nilai MOR 2,5 kali lebih tinggi 
daripada panel WHP stapel  [17]. Dari hasil 
penelitian ini yang ditunjukkan dalam grafik 
diketahui bahwa kekuatan lentur tertinggi ± 0,40 
MPa untuk komposit WHP pulp panel dan ± 0.30 
MPa untuk komposit WHP straple panel. 
Sedangkan Kongkaew dkk mengatakan sifat 
lentur tertinggi ditunjukkan pada rasio serat 
eceng gondok / cattail 0/10 dengan kekuatan 
lentur 42,69 MPa dan modulus 753,66 MPa. 

Perbaikan sifat lentur komposit hibrida eceng 
gondok / cattail mungkin disebabkan oleh 
penyebab yang sama pada hasil uji tarik [18]. 
Sedangkan Babu dkk. Mengatakan material 
komposit dari komposisi 75% Rami dan Sabut 
serta 25% Eceng Gondok memiliki kuat lentur 
dan modulus lentur yang tinggi dengan modulus 
transversal = WL3/4Ymaxbd3 = 2727.275 GPa 
[16]. 
 

3.4.  Kekuatan Impak (Impact Charpy) 
Kekuatan impak merupakan sifat mekanik yang 
tidak kalah pentingnya. Berikut ini beberapa 
hasil pengujian para peneliti tentang kekuatan 
impak material komposit berserat eceng gondok. 
N. Sumrith dkk menunjukkan hasil kekuatan 
impak komposit epoksi diperkuat serat eceng 
gondok. Serat eceng gondok yang diolah dengan 
silan 1% menampilkan kekuatan impak terbaik. 
Namun demikian, kekuatan impak Serat eceng 
gondok yang diberi perlakuan NaOH 5% dan 
serat eceng gondok yang tidak diberi perlakuan 
meningkat dengan arah orientasi pada 45˚ dan 0˚. 
Perlakuan 1% silane dengan orientasi serat WH 
0o (S10) memiliki kekuatan impak tertinggi [14]. 
Menurut Kongkaew dkk. Pada rasio serat 4/6 dan 
2/8, mempunyai kekuatan impak maksimum 
komposit hibrida masing-masing 1,66 kJ/m2 dan 
1,67 kJ/m2. Kinerja dampak komposit 
bergantung pada banyak faktor seperti kegagalan 
matriks dan serat. Antara serat dan matriks 
dengan adhesi yang baik juga menentukan 
ketahanan fraktur selama uji impak [18]. J. S. 
Babu  dkk menjelaskan bahwa dari hasil uji 
impak charpy diketahui bahwa material komposit 
dari komposisi 20% Coir dan 80% jute memiliki 
kekuatan impak yang tinggi. Adapun nilai impak 
yang diperoleh antara 0,293 s.d 0,733 joule [16]. 
Sedangkan M. Al Amin dkk, mengatakan untuk 
menganalisis kekuatan impak dari spesimen yang 
berbeda maka dilakukan uji impak dengan 
metode impak Charpy. Kehilangan energi 
ditemukan pada bacaan yang diperoleh dari 
mesin Impak Charpy. Hasil eksperimental uji 
impak komposit eceng gondok diperoleh 
kekuatan impak maks. sebesar 118,35 kJ/m2 [12]. 

4. Pembahasan 

Dari beberapa hasil penelitian diatas diperoleh 
informasi tentang sifat mekanis komposit serat 
eceng gondok terutama kekuatan tarik, kekuatan 
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lentur dan kekuatan impak. Kekuatan tarik 
tertinggi komposit serat eceng gondok yang 
diperoleh antara 17,6 s.d 33.34 MPa, kekuatan 
lentur 0,42 s.d 42,69 MPa dan kekuatan impak 
0,733 joule s.d 118,35 kJ/m2. Hasil selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Sifat Mekanis Komposit Eceng Gondok 
Komposit 

Serat 
Eceng 

Gondok 

Kuat 
Tarik 
(MPa) 

Kuat 
Lentur 
(MPa) 

Kuat 
Impak 
(kJ/m2) 

Ref
. 

Pola 
anyaman 0º 

33,34  - - [7] 

perlakuan 
1% silane 
dengan 
orientasi 
serat eceng 
gondok 0o 

Tertinggi - - [14] 

perbandinga
n komposit 
pada 4/6 
eceng 
gondok/serat 
cattail 

17,16 - - [15] 

perbandinga
n 80% coir 
dan 20% jute 

24,146 - - [16] 

serat eceng 
gondok 
dengan pola 
anyaman 0º 

33,34 - - [13] 

panel WHP 
pulp 

- 0,4  [17] 

rasio serat 
eceng 
gondok/catta
il 0/10 

- 42,69  [18] 

Serat eceng 
gondok yang 
diolah 
dengan silan 
1% 

- - Terbaik [14] 

rasio serat 
4/6 dan 2/8, 

- - 1,66  & 
1,67  

[18] 

komposisi 
20% Coir 
dan 80% jute 

- - 0,733 
joule 

[16] 

komposit 
eceng 
gondok 

- - 118,35 [12] 

 
 
Sedang dalam melakukan pengujian sifat 
mekanis para peneliti umumnya menggunakan 
standar ASTM dan beberapa menggunakan 
standar lain seperti standar eropa. Pada tabel 2 

berikut ini memperlihatkan standar yang 
digunakan dalam pengujian oleh beberapa 
peneliti. 
Tabel 2. Standar Pengujian Sifat Mekanik 

Standar Pengujian 
Uji Tarik Uji Lentur Uji Impak Ref. 

ASTM 
D3039 

- - [13] 

ASTM 
D3039/D303

9M-14 

- ASTM 
D256-10 

[14] 

ASTM D680 - ASTM D256 [15] 
ASTM   
D3039 

ASTM D790 ASTM 
D4812 

[16] 
 

- Eropa 12089 - [17] 
- ASTM D790 

 
- [18] 

- - ASTM D256 [12] 
 
5. Kesimpulan 
Pemanfaatan serat eceng gondok pada berbagai 
penggunaan mempunyai prospek yang sangat 
potensial untuk dikembangkan kedepan. Saat ini 
banyak para pelaku industri dan peneliti 
melakukan penelitian dan kajian serta membuat 
karya tulis terkait eceng gondok.  Ketersediaan 
bahan baku yang sangat banyak mendorong 
peneliti  untuk memanfaatkan eceng gondok 
yang terbuang menjadi produk komersial yang 
sukses seperti menjadi material komponen 
kendaraan listrik, otomotif, biogas, produksi 
kertas dan lain-lain. Pemanfaatan eceng gondok 
sebagai serat natural material komposit 
memerlukan beberapa pengujian seperti 
pengujian sifat mekanis diantaranya kekuatan 
tarik, kekuatan lentur dan kekuatan impak. 
Semua pengujian yang dilakukan harus mengacu 
pada standar seperti standar ASTM dan standar 
Eropa. 
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