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KATA PENGANTAR 

 
Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi Di Bidang Industri yang ke 16 yang 

dilaksanakan tanggal 27 Mei 2010, bertempat di KPTU Fakultas Teknik UGM merupakan seminar 
rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ilmu Teknik (PSIT) Universitas Gadjah Mada. Seminar 
ini terlaksana atas kerjasama antara PSIT UGM  dengan Jurusan Teknik Mesin dan Industri, 
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik UGM. Seminar nasional ini merupakan forum diskusi dan 
tukar informasi bagi para peneliti, praktisi di bidang industri dan diharapkan dapat menghasilkan 
interaksi yang sinergis antara akademisi dan praktisi sehingga dapat mempercepat peningkatan laju 
perkembangan industri nasional.  
 Dalam seminar ini telah disampaikan 90  makalah yang terbagi dalam sub topik :   Bahan 
Teknik dan Mekanika Bahan, Perpindahan Panas dan Massa, Teknik Reaksi dan Teknik 
Pembakaran, Mekanika Fluida, Pengolahan Limbah Industri dan Lingkungan, Teknik Industri, serta 
Maintenance Peralatan Industri.  
 Prosiding seminar ini diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan yang paling 
mutakhir dalam bidang riset dan teknologi di bidang industri di Indonesia. Panitia telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk menyusun semua makalah dalam bentuk prosiding yang representatif, 
namun masukan dan kritik dari para pembaca masih sangat diharapkan.  
 Seminar ini dapat terlaksana dengan sukses berkat partisipasi dan bantuan dari berbagai 
pihak. Panitia mengucapkan terima kasih kepada para pemakalah, para peserta dan para sponsor 
(PT Indofood, Kyoto University) serta semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara 
seminar.  
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Modifikasi di Unit Vacuum Evaporation untuk Meningkatkan Kualitas 
Produk Larutan Urea Pabrik Urea Kaltim-4  

  
Budi Setiawan dan Jaka Kirwanto 

Departemen Operasi Kaltim-4, PT. Pupuk Kalimantan Timur 
Jl. Ir. James Simanjuntak no 1, Bontang Utara, Kalimantan Timur 75313 

E-mail : budist@pupukkaltim 
 

Intisari  
 

Di Pabrik Urea Kaltim- , unit Vacuum Evaparation berfungsi untuk memekatkan larutan urea, 
dimana unit tersebut dibagi menjadi 2 seksi yaitu Preconcentrator  dan Final Concentrator. 
Masalah yang timbul adalah terjadinya fluktuasi konsentrasi larutan urea dari Tangki Urea 
Recycle 2-T-603  menuju Final Concentrator sehingga  mengakibatkan pengendalian proses di 
Final Concentrator mengalami kesulitan dikarenakan bukaan control valve steam selalu berubah 
atau tidak stabil.  Dari hasil evaluasi ditemukan data penting yaitu masih adanya energi panas di 
sistem Preconcentrator yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah larutan urea dari Tangki Urea 
Recycle.  Pada kesempatan Perbaikan Tahunan Juli 2009 yang lalu, dilakukan modifikasi pipa 
umpan larutan urea dari Tangki Urea Recycle, yang semula dimasukkan langsung ke Final 
Concentrator, menjadi dialirkan sebagai umpan di Preconcentrator. Dengan modifikasi tersebut, 
unit Final Concentrator dapat beroperasi lebih stabil sehingga terjadi penghematan pemakaian 
steam di Final Concentrator. 
 
Kata kunci : Heat Recovery, Urea , Preconcentrator, Concentrator, 
 
 

Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi proses produksi urea dapat dikatakan didasari oleh 
perkembangan dalam peningkatan effisiensi penggunaan bahan baku, energi maupun 
peralatan. Peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan konversi bahan 
baku (NH3 dan CO2) dalam reaktor, memanfaatan panas yang timbul karena reaksi (heat 
recovery), serta bagaimana cara memperoleh dan mempergunakan kembali NH3 dan CO2 
yang belum bereaksi.  

Pabrik urea Kaltim-4 memproduksi Urea granul, berkapasitas 1725 MTPD menggunakan 
Snamprogetti Stripping Proses Low Energy Up to date Technology dengan memanfaatkan amoniak 
cair dan gas CO2 yang diproduksi oleh unit amoniak Kaltim-4. Secara garis besar, pabrik  Urea dapat 
dibagi menjadi 4 unit, yaitu unit sintesis, resirkulasi atau dekomposisi, finishing, dan waste water 
treatment. Pembentukan urea terjadi pada unit sintesis melalui reaksi utama sebagai berikut : 
2 NH3 (l) + CO2 (g)                  NH2 COONH4 (l)              + 32.560 kcal/kmol                        (1) 
NH2 COONH4  (l)                  NH2CONH2 (l) + H2O(l)     - 4.200 kcal/kmol                   (2)   

Secara  ringkas proses yang terjadi pada unit sintesis (gambar1) dapat diuraikan sebagai 
berikut : Amoniak  cair setelah digunakan untuk menarik larutan karbamat hasil daur ulang (recycle)  
di High Pressure Carbamat Condenser  (HPCC), bersama dengan gas CO2 diumpankan masuk ke 
dalam reaktor urea sehingga didapatkan larutan urea dengan konsentrasi sekitar 35%. Sisa reaktan dan 
karbamat kemudian dipisahkan di Stripper dan unit dekomposisi, sehingga diperoleh larutan-pekat 
urea yang masih mengandung H2O. Proses selanjutnya, air dipisahkan dari larutan urea di unit vacuum 
Evaporation yang dibagi menjadi 2 seksi yaitu Preconcentrator dan Final Concentrator. 
Preconcentrator merupakan unit yang berfungsi menguapkan air dan menaikkan konsentrasi larutan 
urea dari 70 % wt hingga 85 % wt, yang bekerja pada tekanan 0,31 kg/cm2 A dan temperatur 106 0C. 
Suplai panas Preconcentrator berasal dari panas pembentukan karbamat dari unit sebelumnya dimana 
proses heat transfer terjadi di dalam sistem heat exchanger tipe shell and tube 2-E-206. Adapun Final 
Concentrator merupakan unit yang berfungsi menguapkan air dan menaikkan konsentrasi larutan urea 
menjadi 96% wt, yang bekerja pada tekanan 0,32 kg/cm2 A dan temperatur 132 0C. Final Concentrator 
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menerima panas dari steam SLS (tekanan 3,7 Kg/cm2G) yang memanaskan larutan urea melalui 
control valve TV-4001. 

 
 

 
             Gambar 1.   Unit Sintesis Pabrik Urea Kaltim-4 

Permasalahan yang dihadapi  di unit vacuum evaporation antara lain adalah konsentrasi urea 
solution dari tangki urea recycle 2-T-603 (gambar 2)  menuju Final Concentrator 2-E-401 
tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan minimal 44.24 %, hal ini menyebabkan 
opening steam TV- 4001 mengalami fluktuasi  antara 24-35 %.  Tangki urea recycle 2-T-603 
adalah tangki yang berfungsi melarutkan bongkahan-bongkahan urea (lump)  yang berukuran 
> 10 mm dari granulator, menampung larutan urea hasil proses penangkapan debu-debu urea 
di scrubber dan air pada saat dilakukan cleaning granulator untuk direcycle ke unit vacuum 
evaporation. Fluktuasi konsentrasi larutan urea di tangki 2-T-603 menyebabkan pengendalian 
proses di unit Final Concentrator mengalami kesulitan sehingga mengakibatkan konsentrasi 
urea melt yang diumpankan ke granulator rata-rata tidak memenuhi spesifikasi yang 
dibutuhkan yaitu urea melt minimal 95,5 %. Kondisi tersebut menyebabkan bertambahnya 
frekuensi cleaning granulator rata-rata 2 kali dalam sebulan. Oleh karena itu telah dilakukan 
evaluasi guna meningkatkan performance unit vacuum evaporation terutama dalam hal 
meningkatkan kualitas produk larutan urea  keluaran  Final Concentrator 2-V-401. 

 
 
Gambar 2. Unit Vacuum Evaporation dan Granulasi Pabrik Urea Kaltim-4 
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Metodologi 

Beberapa tahapan evaluasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas produk larutan urea 
dari Final Concentrator 2-V-401  antara lain : 
1. Melakukan studi kasus mencari alternative untuk memproses larutan urea dari 2-T-603, dimana   

Preconcentrator 2-V-208  bisa dijadikan unit alternatif untuk mengalihkan proses larutan dari 2-T-
603. 

2. Evaluasi kemampuan heater 2-E-206 di sistem Preconcentrator 2-V-208. Dari hasil simulasi 
proses didapatkan data-data penting yaitu masih adanya energi panas yang bisa dimanfaatkan 
untuk mengolah larutan urea dari Tangki Urea Recycle. 

3. Membuat basic design modifikasi  line larutan urea dari tangki urea recycle 2-P-603 ke 2-V-208. 
4. Melakukan Hazop study memindahkan larutan urea recycle  dari Final Concentrator ke 2-V-401/2 

ke unit Preconcentrator  2-V-208 
5. Implementasi  Hazop. 

   
a. Skema flow diagram sebelum modifikasi         b. Skema flow diagram sesudah modifikasi 

                             Gambar 3. Skema flow diagram di unit Preconcentrator dan Final Concentrator 
 
Hasil dan Pembahasan 

Modifikasi pipa umpan larutan urea dari Tangki Urea Recycle, yang semula dimasukkan 
langsung ke Final Concentrator, menjadi dialirkan sebagai umpan di Preconcentrator dilakukan pada 
saat  Perbaikan Tahunan (TA) Juli 2009 yang lalu (gambar 3). Di sisi sistem Preconcentrator, dengan 
tambahan flow urea recycle sebesar 6 – 7 m3/jam   yang diumpankan ke Preconcentrator menyebabkan 
penyerapan panas di sisi tube 2-E-206 menjadi maksimal untuk menguapkan air yang terkandung di 
dalam larutan urea. Hal ini dapat dilihat dari indikasi temperatur outlet 2-E-206 sisi larutan karbamat, 
2-TI-2064  (shell) yang turun  menjadi 103 oC, dengan rata-rata penurunan  temperature  sebesar 7-10 
0C, dimana sebelum dilakukan modifikasi temperature inlet, 2-TI-2065 dan outlet 2-E-206 sisi 
karbamat (shell), 2-TI-2064  masing-masing sebesar 119 oC dan 113 oC. Dari hasil evaluasi pihak 
Proses Engineering, heat flow di sistem preconcentrator  sesudah adanya modifikasi mengalami 
kenaikan sebesar 158.400 kJ/jam – 10.621.000 kJ/jam. Pemanfaatan heat flow di 2-E-206 sangat 
bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah volume rate umpan dari LP 
Dekomposer dan konsentrasi larutan urea dari Tangki Urea Recycle 2-T-603. Kondisi operasi di 
Preconcentrator setelah mendapat tambahan umpan larutan urea dari 2-T-603 sebesar 6 – 7 m3/jam 
relatif stabil, hal ini ditandai dengan konsentrasi larutan urea outlet Preconcentrator stabil dikisaran 85 
– 86 %.  

Dampak positip dari hasil modifikasi ditinjau di sisi sistem Final Concentrator adalah opening  
control temperature 2-T-4001 lebih stabil, semula kisaran openingnya antara 26-34 % turun menjadi 
22-24% sehingga terjadi penghematan konsumsi steam SLS sebesar 5,28 ton/jam,  konsentrasi larutan 
urea keluaran Final Concentrator naik rata-rata di atas nilai minimal yang ditetapkan di Work 
Instruction (WI) yaitu sebesar 95,5 % sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 berikut ini : 
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Grafik 1. Konsentrasi Larutan Urea Keluaran Final Concentrator sebelum modifikasi 
 
 

 
            Grafik 2. Konsentrasi Larutan Urea Keluaran Final Concentrator sesudah modifikasi. 
 

Konsentrasi larutan Urea keluaran Final Concentrator yang stabil di atas 95,5 %  membawa 
dampak stabilnya kondisi operasional unit granulasi sehingga unit ini bisa beroperasi lebih 
lama (dengan interval waktu pembersihan menjadi hanya sekali setiap bulan). 
 
Kesimpulan 
 Beberapa dampak positip dengan adanya modifikasi ini adalah : 

1. Kondisi operasional Final Concentrator lebih stabil, opening control temperature 2-
TV-4001 turun menjadi 22-24 % sehingga terjadi penghematan konsumsi steam SLS 
sebesar 5,28 ton/jam, konsentrasi larutan urea keluaran Final Concentrator meningkat 
diatas 95,5 % 

2. Pemanfaatan panas di 2-E-206 berkisar 158.400 kJ/jam – 10.621.000 kJ/jam 
3. Unit Granulasi bisa beroperasi lebih lama dengan interval waktu pembersihan menjadi 

hanya sekali setiap bulan. 
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Abstract 
 

Since a system of high precision requirement in positioning is required and needed by all 
industrial applications, an automatic precision system is a prior to develop. An automatic 
system reduces human errors, faster, and low cost, also widely applied in industries. This 
using image processing research is suitable for manufacturing industries such as PCB 
industry or else. The main purpose of this study is to automate the system to be a solution 
using an effective image processing technology. Therefore, an automatic precise 
positioning and motion controlling system is developed as a high precise automation 
positioning system. Motion-Vision-Image analysis is applied as an approach to this study 
for case of PCB inspection system. Conclusively, the system is improved in such 
performance, such as a shorter operation-time compared to manual or more efficient, user 
friendly operating system, reduce the cost, high flexibility with a position accuracy ±5μm 
 
Keywords: automation, precision, machine vision, alignment system, PCB inspection 

 
Introduction 

Machine vision technology deals with the automated analysis of an image to determine 
characteristics of objects and other features shown in the image. A machine vision system provides 
automated, computer-based image processing capabilities that can be customized for various vision 
tasks, for example, machine guidance, part identification, gauging, alignment, or inspection tasks. 
Machine vision technologies rely upon image processing and image analysis systems. Image 
processing systems manipulate raw video images through such processes as filtering, subtraction, and 
rotation, to generate other, enhanced images as output. Image analysis systems extract information 
from raw or processed video images to generate information or make decisions regarding the images. 
Machine vision systems are widely used in many different types of applications, including applications 
in the fields of industrial automation, process control, test and measurement automation, and medical 
imaging, etc.  

Previous studies on alignment operation with image feedback have focused on accurate 
capturing of an image. Important feature properties extracted will then serve as reference points for 
image tracking, object searching, and shape matching, Henderson et al. (2001), Gonzales et al. (2001), 
Lin et al. (2002. In order to guarantee alignment accuracy, the noise, which contaminates the image 
captured, must be eliminated using the filter algorithm. In addition, other image processing techniques 
will also be employed to enhance the geometrical features of the object. In the literature, image 
processing technology has proved to be efficient in providing reliable and precise alignment references 
for further manipulation tasks. Nevertheless, these studies have all limited the search area of the 
positioning target to the coordinate system of just one charge coupled device (CCD).  

To overcome the above-mentioned drawback and enhance the alignment accuracy, two 
separate CCD cameras (CCD1 and CCD2) are used to define the center of the fiducial mark in relation 
to the original coordinates. At the same time, the object is rotated at a very small angle θ by a motion 
control mechanism. After rotation, the new fiducial mark center is again defined by the CCD camera. 
Analytic equations will be applied to the vector relation of the two sets of coordinates before and after 
rotation, and through the coordinate transformation algorithm we can obtain the relationship between 
the original positions on the CCD and on the mechanism. 
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To overcome the above-mentioned drawback and enhance the alignment accuracy, two 
separate CCD cameras (CCD1 and CCD2) are used to define the center of the fiducial mark in relation 
to the original coordinates. At the same time, the object is rotated at a very small angle θ by a motion 
control mechanism. After rotation, the new fiducial mark center is again defined by the CCD camera. 
This relationship can then be used to determine the corresponding coordinates of the fiducial marks in 
relation to the original position on the motion control mechanism.After locating the relative 
coordinates of all the fiducial marks on the CCD. The inner product of the vectors on the two CCDs is 
employed to obtain their difference in orientation, Δθ, which can be compensated by rotational 
movement relative to the rotational center. In the same way, the positional difference between the 
fiducial mark center and the target position on CCD1 and CCD2, Δx and Δy, respectively, can also be 
compensated for by adjustment along the x and y-axis, thus accomplishing accurate alignment. 
Extracting high-quality features from the image captured, precise centering of the fiducial marks, and 
accurate calculation of their centers all play significant roles in enhancing alignment accuracy. Thus, 
various image processing techniques are applied by Parker (2001), Zhenzhong et al. (2001), Ramoser 
et al. (2002). 
 
Methodology: design and experimental procedure 

Automated manufacturing process requires repeated positioning of the objects to be aligned. 
However, there always exist some small but non-negligible discrepancies between the feed-in 
positions of the object and the target position along the x, y and θ directions. To achieve precise 
alignment of two fiducial mark shapes, three degrees of freedom, namely two translational and one 
rotational, have to be taken into consideration. The positional difference corresponding to these three 
degrees of freedom are usually compensated for by a three-axis (x, y and θ) motion control 
mechanism. Owing to the height required by the rotation of the θ-axis, the three-axis motion control 
mechanism is about 300–400 mm high, which is a bit too high, and affects the overall design of the 
system. The proposed specially designed three-axis (X, Y1, and Y2) motion control mechanism not 
only can make translational and rotational movements to compensate for positional and orientation 
differences, thus achieving better alignment results, but its compact design can also reduce the height 
of the auto-alignment system to less than 120 mm. 

In brief, the three-axis two-level motion control mechanism can make both translational and 
rotational movements to compensate for differences in position and orientation. Quick and precise 
object alignment along the three axes can be achieved. Not only can the structural design guarantee 
operating stability, but the height of the mechanism can be reduced, making the auto-alignment system 
even more compact. 
 

(a)     (b) 

 
 

Fig. 1. Configuration of (a) the detailed structure and (b) carry plate for the three-axis motion control 
mechanism 

 
 

Figure 1a shows the design of the proposed three-axis motion control mechanism. As can be 
seen, there are two motors, Y1 and Y2, which command translational movement along the Y-axis on 
the base plate to compensate for positional difference. When motors Y1 and Y2 are driven at equal 
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speed, the point A and B on the carry plate will move horizontally along the Y1- and Y2-axis on the 
base plate respectively, as indicated in Figure 1b. Similarly, adjustment along the X-axis is controlled 
by motor X. In addition, the X-axis motion control mechanism consists of a bearing which connects 
the slider plate and the carry plate.  
 

Frame grabber

Sensors and limit switches

XYY positioning system
 

Fig. 2. System setup 
 

When the X and Y1 motor remains stationary, point A which is the intersection of the X-axis 
and Y1-axis can serve as the rotational center. Then, drive motor Y2 can make point B moving 
rotationally relating to point A, the rotational movements for compensating the difference in 
orientation. Since the rotational center of the mechanism is known (define it as the original position), 
once the Δx, Δy and Δθ are obtained, the three motors (X, Y1, and Y2) can be driven in sequence to 
compensate for the positional and orientation difference, thus achieving exact alignment. During the 
alignment operation, the object to be aligned is put on the carry plate, which is rested on four identical 
stabilizing mechanisms that are supported on four corners of the base plate. 
Figure 2 describes the system setup while a complete installed machine is shown by Figure 3. 
 

 
Fig. 3. Machine 

 
Figure 4 displays the flowchart of the experimental procedures involved in the image 

alignment analysis. The whole alignment process can be divided into four steps: (1) parameter setting, 
(2) calibration, (3) coordinate search, and (4) automatic alignment. 
 

Before starting the operation, users have to decide whether the mechanical parameters need to 
be adjusted. Then the mechanism will return to the initial state and the calibration process begins. 
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Fig. 4. Flowchart of image alignment procedures 

 
As for the alignment process, an object, e.g. PCB, is placed on the carry plate, then the 

position of the CCD camera needs to be adjusted manually so that all the fiducial marks will fall in its 
field of view. After the adjustment, the calibration process is again performed, followed by the search 
for corresponding coordinates between the original positions of the CCD and the motion control 
mechanism. The target position is then recorded. 

Finally, the new object to be matched is placed on the carry plate, and the alignment 
operations are executed automatically. The alignment operations were performed hundreds of times to 
test the feasibility of the proposed design. 
 
Result and Discussion 

Figures 5 and 6 display the experimental results achieved by the proposed auto-alignment 
vision system. Figures 5a and 5b show the fiducial circles extracted from the object image captured by 
CCD1 and CCD2, respectively. The intersection of the crosses indicates the target position. With the 
aid of the image processing techniques, the reference coordinates of the fiducial circles center can be 
obtained. The difference in angle between the vectors formed by the two fiducial centers and that 
formed by the two target positions was found to be 0.195◦. In other words, drive motor Y2 yields point 
B moving for +1.329 mm along the Y2-axis to compensate for the difference in angle. 

The new reference coordinates of the fiducial circle center after angle adjustment can be 
deduced from Figs. 5a and 5b. The difference in position between the two fiducial centers captured by 
CCD1 and CCD2 and the target positions along the x-axis and y-axis are Δx = −0.157 mm and Δy= 
−0.182 mm, respectively.  
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Fig. 5a–d. Alignment results a position captured by CCD1 before alignment b position captured by 
CCD2 before alignment c position captured by CCD1 after alignment d position captured by CCD2 

after alignment 
 

In other words, the motion control mechanism has to move 0.157 mm negatively along the x-
axis, and 0.182 mm, positively along the Y1 and Y2 axes simultaneously. The corrected results are 
shown in Figs. 5c and 5d. The image data reveal that Δx1 = 0.7 μm and Δy1= −0.4 μm in CCD1, and 
that Δx2= −0.5 μm and Δy2 = 0.9 μm in CCD2.  

Similarly, Figs. 6a and 6b show the fiducial circles extracted from the object image captured 
by CCD1 and CCD2, respectively. The intersection of the crosses indicates the target position. With 
the aid of the image processing techniques, the reference coordinates of the fiducial circles center can 
be obtained. The difference in angle between the vectors formed by the two fiducial centers and that 
formed by the two target positions was found to be −0.214◦. In other words, drive motor Y2 yields 
point B moving for −1.459 mm along the Y2-axis to compensate for the difference in angle. The new 
reference coordinates of the fiducial circle center after angle adjustment can be deduced from Figs. 6a 
and 6b.  
 

 
Fig. 6a–d. Alignment results a position captured by CCD1 before alignment b position captured by 
CCD2 before alignment c position captured by CCD1 after alignment d position captured by CCD2 

after alignment 
 



 

 
10 | K P ISBN: 978-979-95620-6-7 

The difference in position between the two fiducial centers captured by CCD1 and CCD2 and 
the target positions along the x-axis and y-axis are Δx= −0.106 mm and Δy= −0.120 mm, respectively. 
In other words, the motion control mechanism has to move 0.106 mm negatively along the x-axis and 
0.120 mm negatively along the Y1 and Y2 axes simultaneously. The corrected results are shown in 
Figs. 6c and 6d. The image data reveal that Δx1 = 0.8 μm and Δy1= −0.7 μm in CCD1 and that Δx2 = 
−1.2 μm and Δy2 = 2.3 μm in CCD2. The alignment operations were performed repeatedly over 
hundreds of times to demonstrate the efficiency and stability of the proposed mechanism. The average 
results of the experiment fall within the range of ±3 μm. 

 
Conclusion 

In this study, a specially designed motion control mechanism with three axes (X, Y1 and Y2) 
was applied to an auto-alignment vision system. With this design, the height of the three-axis motion 
control platform can be reduced from 300–400 mm to less than 120 mm. Further decrease in the height 
required can be made possible if smaller and more compact motors with the same output are available. 
Translational and rotational movements can be made along the three axes to compensate for the Δx, 
Δy and Δθ, thus achieving precise alignment. 

We also propose an analytic algorithm for obtaining the corresponding coordinates of the 
image of an object in any position in relation to the target quickly and precisely. Through coordinate 
transformation, the absolute coordinate of the fiducial mark relative to the original position of the 
motion control mechanism can be confirmed. We can determine the difference between the fiducial 
circle center and the target position, which is then corrected through rotational and translational 
movements. With the difference in both orientation and position compensated for, exact alignment can 
be achieved. Precise positioning of the reference coordinate from the extracted fiducial marks has a 
great impact on the accuracy of the whole alignment system. Therefore, to ensure good alignment 
results, various image processing techniques are employed to determine the fiducial circle center. The 
alignment process in this study incorporates machine vision for extraction of image features, a three-
axis mechanism for motion control, and software analysis for coordinate determination. This 
integrated optical-electro-mechanical design has proved to be robust, achieving a precision range 
within ±3 μm. 

In addition, the automatic system can perform the alignment task more accurately and 
efficiently than manual operation. Adopting this design not only can increase the productivity of the 
manufacturing process, but can also reduce cost, thus enhancing the competitiveness of the industry. 
Theoretical deductions and experimental trials have proved that the novel three-axis motion control 
mechanism is robust and feasible with potential for industrial applications. 
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Abstrak 
 
Teknologi proses reduksi langsung (direct reduction) bijih besi telah berkembang cukup pesat pada akhir 
dasawarsa ini. Hal ini ditunjukkan dengan kemunculan berbagai proses baru untuk menghasilkan besi spons 
(DRI), dengan keanekaragaman jenis dan bentuk bahan baku, seperti fines pellet, sludge dan pellet atau 
campuran dari material tersebut.  

Dari beberapa teknologi reduksi langsung hanya dua teknologi proses yang telah mapan atau dewasa yakni 
Midrex dan HYL-3 (HYL ZR). Saat ini Midrex memproduksi DRI terbesar di dunia, mencapai sekitar 64%, 
sedangkan HYL teknologi hanya mampu mensuplai sekitar 19% dari produksi DRI di dunia. 

Kapasitas produksi HYL-3 PT Krakatau Steel saat ini sebesar 1.5 juta tpy (telah melebihi kapasitas disain 
terpasang yaitu 1.35 juta tpy) dengan mengoperasikan dua unit reformer. Dalam rangka balancing produksi 
dari hulu sampai hilir dan untuk meningkatkan effisiensi proses maka diputuskan untuk mengkonversi HYL-3 
menjadi HYL Zero Reformer.  

Proses Zero Reformer adalah terobosan teknologi yang dilakukan oleh pihak Hylsa untuk mengurangi spesifik 
konsumsi natural gas dan menurunkan biaya investasi, dengan cara proses reformasi dilakukan di reaktor 
sehingga reformer tidak diperlukan lagi. Reaksi-reaksi reformasi gas alam terjadi di dalam reaktor karena 
adanya H2O dan CO2 . Besi metal dalam DRI bertindak sebagai katalis dalam reaksi reformasi ini. Gas H2 dan 
CO yang terbentuk mengalir ke reduction zone dan mereduksi bijih besi. 

Dengan diimplementasikannya teknologi zero reformer ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain 
: meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan effisiensi gas reduksi, tidak diperlukan lagi reformer, 
menurunkan konsumsi spesifik natural gas serta meningkatkan kualitas produksi DRI.  

Keywords : direct reduction, reformer, HYL zero reformer, effisiensi, konsumsi spesifik 

*SeniorSpecialist,DivisiTechnologyDevelopment, hendy.triatmanto@krakatausteel.com 

** Manager, Divisi Technology Development, sulistyadi@krakatausteel.com 

 
1. PENDAHULUAN 

 Pabrik Besi Spons HYL-III dioperasikan sejak tahun 1993 dengan kapasitas terpasang 
1.350.000 ton per tahun. Pada akhir tahun 1997 mulai diimplementasikan teknologi partial 
combustión. Sejak tahun 2001 kapasitas produksi HYL-III mencapai 1.500.000 ton per tahun, dengan 
laju produksi 5000 ton per hari dengan dua reaktor.  

Untuk mencapai laju produksi tersebut, HYL III memanfaatkan gas proses dari 2 Reformer, dengan 
beroperasi di bawah kapasitas terpasangnya. Maka efisiensi pemanfaatan gas alam pun berkurang.  

Selain itu dalam rangka balancing fasilitas produksi dari hulu sampai hilir, diperlukan peningkatan 
fasilitas produksi pada area Ironmaking. Untuk itu perlu dilakukan kajian kemungkinan meningkatkan 
produksi pada HYL-III existing dengan cara mengimplementasi teknologi Zero reformer pada HYL-
III plant.  

2. GAMBARAN PROSES 

2.1. PROSES HYL 3 ( EKSISTING ) 
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 Proses HYL 3 dikembangkan oleh Hylsa Meksiko. Pada tahun 1957 telah dibangun pabrik 
berskala komersial yang dikenal dengan sebutan HYL 1 dengan teknologi fixed bed reactor. Pada 
tahun 1980 Hylsa berhasil mengembangkan teknologi continuous bed reactor yang dikenal dengan 
nama HYL 3. 

Pada dasarnya teknologi HYL 3 terdiri dari dua proses utama yaitu proses reformasi dan proses 
reduksi, yaitu : 

2.1.1. Proses Reformasi 

  Natural gas pada tekanan sekitar 13 barg, setelah mengalami treatment pada demercuriser dan 
desulphuriser dicampur dengan superheated steam, dengan steam carbon ratio sekitar 2.6. Kemudia 
gas campuran tersebut dipanaskan sampai temperatur 550 C dan gas tersebut dialirkan pada pipa yang 
berisi katalis nickel pada bagian radiant reformer. Pada bagian ini terjadi reaksi reformasi pada 
temperatur 800 C, reaksi yang terjadi adalah  
   
Reformation reaction : CH4 + H2O --> 3H2 + CO     ( 2.1) 

Water Gas shift Reaction : CO + H2O --> CO2 + H2      ( 2.2 ) 

 
Reform gas keluar dari reformer dilewatkan Waste Heat Boiler ( WHB ) diambil panasnya untuk 
membangkitkan steam. Reform gas tersebut dicampur dengan exhaust top gas reactor yang sudah 
dihilangkan kandungan CO2 nya campuran gas tersebut biasa disebut gas reduksi, kemudian gas 
reduksi tersebut dipanaskan di Proses Gas Heater ( PGH) baru kemudian gas tersebut dimasukkan ke 
dalam reactor. 
 
2.1.2. Proses Reduksi 
Gas reduksi keluar dari   keluar dari PGH mempunyai temperatur 930 C, sebelum masuk kedalam 
reaktor diinjeksi oksigen yang berfungsi untuk menaikkan temperatur gas proses sampai mencapai 
970C 
   
Reformed gas from the reformer at 800 degree C and 6.8-kg/cm2 g is passed through the reformer 
waste heat boiler and the boiler feed water pre-heater, where sensible heat is recovered from the 
reformed gas stream for the generation of saturated steam.  

 
 

 

Gambar – I. Kondisi Eksisting HYL-3 PT Krakatau Steel 
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Seperti halnya HYL III, proses HYL-ZR merupakan proses reduksi bijih besi yang memanfaatkan 
hasil reformasi gas alam yaitu hidrogen dan karbon monoksida sebagai reduktor. Berbeda dengan 
HYL-III konvensional yang menggunakan katalis nikel di reformer untuk proses reformasi, HYL-ZR 
memanfaatkan besi metal (DRI) yang terbentuk di Reaktor sebagai katalis untuk proses reformasi. 
Proses HYL-ZR dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 1) 

Reduction system pada sebuah HYL-ZR plant mencakup reaktor DR dan reduction circuit. Reaktor 
DR tersebut terdiri dari dua bagian (zona): bagian atas merupakan reduction zone berbentuk silinder di 
mana terjadi reaksi reduksi dan reformasi, dan cooling zone di bagian bawah yang berbentuk kerucut, 
yang dilengkapi dengan sebuah rotary valve untuk mengendalikan flow material di dalam reaktor. 

 
Gambar - II Proses Hyl- Zero Reformer 

 
Reduction circuit mencakup semua equipment yang diperlukan untuk penanganan dan pengkondisian 
gas proses. Aliran make-up natural gas dicampur dengan recycled gas dan dialirkan ke gas heater 
dengan cara menaikkan temperaturnya sampai 930°C. Di transfer line yang menghubungkan gas 
heater dengan reaktor, oksigen diinjeksikan agar terjadi oksidasi parsial dan menaikkan temperatur 
reducing gas sampai sekitar 1082°C. 

Setelah oksidasi parsial, gas pereduksi panas masuk ke bagian bawah reduction zone. Di reduction 
zone, gas tersebut mengalir ke atas dan mengalami kontak dengan bijih besi yang mengalir turun 
sehingga terjadi proses reduksi. 

Di cooling zone terjadi pendinginan dan karburisasi DRI. Pendinginan terjadi dengan bantuan gas 
alam yang diinjeksikan ke reaktor. Di cooling zone juga terjadi karburisasi pada DRI berupa deposisi 
cementite (Fe3C) pada permukaan DRI. Tingkat karburisasi DRI dapat dikendalikan dengan cara 
mengatur jumlah natural gas yang masuk ke cooling zone reactor dan dengan mengatur injeksi steam 
pada reactor. 

Proses HYL Zero eformer menunjukkan adanya beberapa kombinasi proses yang bertujuan untuk 
mengeliminasi kebutuhan reformer. Kondisi yang memungkinklan natural gas terreformasi menjadi 
gas reduksi tanpa memerlukan reformer adalah 

1. “ In situ reforming” pada raktor 
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2. Pengaturan besaran oksidant pada gas reduksi 

3. Partial combustion 

2.2.1. “ In situ reforming” pada reaktor  

Aada tiga kondisi yang dibutuhkan agar terjadi reaksi reformasi natural gas yaitu :  Oxidan componen 
( H2O +,CO2), temperatur tinggi dan adanya katalis yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Pada 
bagian bawah reactor ketiga syarat terebut diatas terpenuhi 

Reaksi-reaksi reformasi gas alam terjadi di dalam reaktor karena adanya H2O dan CO2 . Besi metal 
dalam DRI bertindak sebagai katalis dalam reaksi reformasi ini. Gas H2 dan CO yang terbentuk 
mengalir ke reduction zone dan mereduksi bijih besi. 

 
Gambar - III HYL ZR Process : In situ Reforming 

2.2.2. Pengaturan besaran oksidant pada gas reduksi 

Reaksi penting lain yang terjadi pada bagian bawah reaktoer adalah carburisasi DRI yang disebabkan 
dari tejadinya cracking gas methane dengan reaksi : 

CH4 + 3FE   Fe3C + 2H2       ( 2.3 ) 

Cracking methane secara spontan yang menghasilkan C + 2H2 tidak diharapkan pada HYL process. 
Pada proses zero reformer pengaturan besaran oksidan pada gas proses untuk mengontrol potensi 
carburasi dilakukan dengan mengatur kelembaban gas proses, dengan cara menginjeksi steam. 

2.2.3. Partial combustion 

Pada Prose HYL 3 injeksi oksigen bertujuan untuk menaikkan temperatur gas reduksi, partial 
combustion tersebut selain menaikkan temperatur gas reduksi juga akan meningkatkan prosentase 
oksidan yang akan mempengaruhi derajat reaksi reformasi.  

Reducing gas dari reaktor dialirkan ke heat recuperator di mana terjadi kontak tidak langsung dengan 
air umpan boiler sehingga menghasilkan medium pressure steam yang digunakan di CO2 Absorber 
Plant. Setelah itu, gas tersebut masuk ke sebuah quenching system untuk dibersihkan dan didinginkan 
sampai temperatur ambient. Di sini, air yang merupakan hasil reaksi reduksi dihilangkan untuk 
menaikkan reduction potential gas tersebut. 

Gas yang sudah dingin ini dikompresi dan dialirkan ke CO2 Absorber plant untuk menghilangkan CO2 
yang dihasilkan dari reaksi reduksi. Proses ini akan makin meningkatkan reduction potential gas 
tersebut. Kemudian, recycle gas ini dicampur dengan aliran make-up natural gas dan dikembalikan ke 
reaktor. 
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Pada reduction circuit dipasang sebuah tangki dummy quench, yang merupakan bagian dari line 
bypass gas dan berfungsi sebagai pendingin gas proses. Dummy quench ini digunakan pada saat start-
up sampai terbentuk gas reduksi, dan untuk memperkecil terjadinya spons reject pada saat shutdown 
reaktor. 

3. KONSUMSI ENERGI DAN MATERIAL PASCA ZERO REFORMER 

Dengan mengoptimalkan HYL-III existing dengan cara merubah menjadi zero reformer akan 
menghasilkan beberapa penghematan tetapi juga ada beberapa penambahan konsumsi energi (tabel-I), 
seperti 

1. pemakaian natural gas turun karena pemakaian gas alam untuk bahan bakar Reformer 
dihilangkan sama sekali serta pemakaian heat recuperator untuk pembuatan sebagian steam pada 
zero reformer,  walaupun ada tambahan pemakaian natural gas untuk membangkitkan steam 
pada package boiler tetapi masih jauh lebih kecil dibandingkan untuk mengoperasikan reformer. 

2. Pada proses Zero reformer pemakaian air turun cukup signifikan karena steam tidak diperlukan 
lagi untuk proses reformasi. 

3. Jumlah oksigen naik terutama untuk zero reformer karena dibutuhkan untuk cracking gas alam 
di reactor sebagai pengganti proses reformasi. 

4. Pada zero reformer konsumsi katalis reformer dan zinc oxide untuk desulfurizer menjadi nol 
karena proses reformasi sudah terjadi di reactor dan pemurnian gas alam tidak diperlukan lagi. 

 

Tabel - I. Perubahan konsumsi energi dan material untuk DR Plant 

DR Plant Parameter Peningkatan 
 

PRODUK 
Kapasitas produksi 16 % 
Metallization >2 % 
Total Carbon 31 – 36% 

KONSUMSI SPESIFIK 

Natural gas  ( 21 ) % 
Listrik - 
Oksigen (NCM) 700 % 
Air (m3) ( 12 ) % 
Nitrogen 100 % 

 

4. KESIMPULAN  

Masalah yang dihadapi oleh DR plant saat ini adalah supplai gas alam yaitu tekanan yang berfluktuasi, 
keterbatasan supplai dan kualitas gas. Disisi lain PT KS saat ini mengalami ketidak balans-an pada 
fasilitas produksi dari hulu sampai hilir, untuk itu perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas 
produksi pada area ironmaking. . Solusi tersebut adalah dengan meningkatkan fasilitas HYL-3 plant 
existing yaitu dengan merubah teknologi HYL-3 dirubah menjadi teknologi HYL zero reformer 
(HYL-ZR). 

Dengan merubah HYL-III existing menjadi HYL ZR didapat beberapa keuntungan yang signifikan 
antara lain : 

• Menyelesaikan masalah kualitas natural gas yang dialami DRI plant existing, yaitu tekanan 
natural gas yang rendah, kurang dari 10 kg/cm2.  

• Menaikkan effisiensi proses pada DRI plant, yaitu mengurangi konsumsi spesifik natural gas 

• Kapasitas produksi bisa naik sekitar 16% dengan menggunakan jumlah natural gas tetap  
seperti kebutuhan konsumsi natural gas untuk produksi saat ini. 
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• Tidak perlu melakukan perawatan reformer yang sudah berumur 30 tahun,saat ini biaya 
perawatan reformer sekitar USD 5 juta / 5 tahun untuk keperluan penggantian tube dan katalis 
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Aplikasi Chlorine Dioxide di Sistem Air Pendingin 
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Intisari 
 

Sebagai oxidizing biocide di Sistem Air Pendingi (SAP) PT Pusri, saat ini digunakan kombinasi 
liquid chlorine dan bromine. Chlorine merupakan biocide yang efektif di SAP tetapi pada kondisi 
tingginya kontaminasi amoniak di sistem yang menyebabkan pH tinggi, keefektifannya akan 
berkurang dratis sehingga menjadi tidak efisien. Chlorine juga akan bereaksi dengan amoniak 
sehingga kebutuhannya pada saat kontaminasi amoniak tinggi akan meningkat. Oleh karena itu 
perlu dicari alternatif oxidizing biocide yang kinerjanya tidak dipengaruhi oleh tingginya 
kontaminasi organik di sistem.  
Chlorine dioxide merupakan oxidizing biocide yang tidak terpengaruh oleh perubahan pH dan 
tidak bereaksi dengan NH3 sehingga efektif untuk SAP dengan intensitas kontaminasi amoniak 
yang tinggi seperti SAP  Urea Pusri-II. 
Beberapa kelebihan chlorine dioxide dibanding chlorine antara lain : 
a. Merupakan biofilm removal yang sangat bagus 
b. Oxidizer yang kuat dan sangat efektif 
c. Tidak bereaksi dengan kontaminan organik termasuk NH3  
d. Performancenya tidak dipengaruhi oleh perubahan pH  
e. Tidak membentuk produk samping chlorinasi yang berbahaya 
Chlorine dioxide digenerasikan dengan mereaksikan sodium chlorite dengan chlorine seperti 
reaksi :  

  2NaClO2     +    Cl2 →      2ClO2     +    2NaCl                                              ....(1) 
  Sodium              Chlorine        Chlorine     Sodium  

  chlorite         dioxide    chlorite  
Karena sifat chlorine dioxide yang explosive maka harus digenerasikan on site dan karena 
sifatnya yang mudah terdekomposisi oleh sinar matahari maka generatornya perlu dilindungi dari 
sinar matahari langsung. 
Beberapa parameter analisa yang perlu diperhatikan yang dapat digunakan sebagai indikasi 
berhasil tidaknya aplikasi chlorine dioxide antara lain : pH (batasan 7.0 – 8.0), conductivity 
(batasan max. 2500 mmhos), free-chlorine (batasan 0.2 – 0.5 ppm), turbidity (batasan max. 20 
NTU), NH3 (batasan max. 200 ppm), NO3 (batasan max. 200 ppm), TCB (batasan max. 10000 
col/ml), dan ORP (batasan 300 – 400 mV).  
Berdasarkan perhitungan, aplikasi chlorine dioxide di SAP Urea Pusri-II dapat menghemat biaya 
treatment cooling water sebesar Rp. 80,313,000 perbulan. 
 
Kata kunci : oxidizing biocide, amoniak, pH, chlorine dioxide, makalah, Seminar Nasional, UGM 

 
 
1. Pendahuluan 
 

Saat ini, sebagai oxidizing biocide di SAP PT Pusri digunakan kombinasi liquid chlorine dan 
bromine dengan perbandingan 3 : 1. Pada kondisi normal operasi, kombinasi chlorine dan bromine 
ini cukup efektif. Hal ini terlihat dari parameter free-chlorine dan ORP yang dapat tercapai sesuai 
batasan. Bila ada kontaminasi amoniak di SAP maka pH sistem akan naik yang mengakibatkan 
efektifitas chlorine menurun dan kebutuhan chlorine meningkat karena adanya reaksi chlorine 
dengan amoniak.  
 
Evaluasi ini bertujuan untuk mencari alternatif oxidizing biocide yang mampu bekerja efektif pada 
kondisi kontaminasi amoniak yang tinggi. 
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Chlorine dioxide merupakan biocide dengan efektifitas tinggi yang kinerjanya tidak dipengaruhi 
pH dan tidak bereaksi dengan amoniak sehingga cocok untuk SAP dengan kontaminasi amoniak 
yang tinggi seperti di SAP Urea Pusri-II. 
  

2. Metodologi 
 
Tiga masalah besar dalam cooling water sistem adalah scaling, korosi, dan mikroorganisme. 
Untuk mengatasi masalah - masalah tersebut, biasanya cooling water ditreatment dengan 
menggunakan bahan kimia. Untuk mengurangi masalah scaling digunakan scale dispersant dan 
untuk masalah korosi digunakan corrosion inhibitor. Sedangkan untuk mengatasi masalah 
mikroorganisme digunakan biocide baik oxidizing maupun non oxidizing biocide.  
 
Saat ini, sebagai oxidizing biocide di SAP Urea Pusri-II digunakan kombinasi chlorine dan 
bromine. Pada kondisi normal operasi, kombinasi chlorine dan bromine ini cukup efektif. Hal ini 
terlihat dari parameter free-chlorine dan ORP yang dapat tercapai sesuai batasan (batasan free-
chlorine 0.2 – 0.5 ppm dan batasan ORP 300 – 400 mV). 
 
Bila ada kontaminasi amoniak maka pH sistem akan naik yang mengakibatkan efektifitas chlorine 
dan bromine menurun dan kebutuhannya meningkat karena reaksi chlorine dengan amoniak.  
 
Chlorine bereaksi dengan air membentuk hypochlorous acid (HOCl) yang aktif sebagai oxidizing 
biocide seperti reaksi : 
Cl2  + H2O → HOCl + HCl                           .....(1) 
Chlorine  Water  Hypochlorous    Hydrochloric 
     acid  acid     
HOCl ↔ H+ + OCl-                             .....(2) 
Hypochlorous Hydrogen  Hypochlorite 
acid  ion  ion  
Pada pH tinggi, efektifitas hypochlorous acid menurun seperti terlihat pada gambar berikut :  

 
                   Gambar 1. Efektivitas HOBr dan HOCl pada variasi pH 
 
Untuk kombinasi chlorine dan bromine, maka akan terbentuk hypobromous acid seperti reaksi : 
NaBr + HOCl        →  HOBr      +   NaCl                                     ......(3) 
Sodium   Hypochlorous  Hypobromous   Salt     
bromine  acid   acid 
Seperti terlihat pada gambar 1 diatas, untuk pH diatas 7.5, efektifitas hypobromous acid lebih 
besar dibanding hypochlorous acid.    
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Pada saat ada kontaminasi amoniak, HOCl akan bereaksi dengan amoniak membentuk chloramine 
yang daya bunuhnya terhadap mikroorganisme menjadi rendah seperti reaksi : 
NH3 + HOCl ↔ NH2Cl  + H2O                         ......(4) 
Ammonia  Hypochlorous Monochloramine Water    
   acid       
NH2Cl + HOCl ↔ NHCl2  + H2O                        .......(5) 
Monochloramine Hypochlorous Dichloramine  Water    
   acid        
NHCl2 + HOCl ↔ NCl3  + H2O                        .......(6) 
Dichloramine Hypochlorous Trichloramine  Water    
   acid        
 
Chlorine dioxide merupakan biocide yang lebih baik dibanding chlorine dengan beberapa 
kelebihan yaitu : 
a. Merupakan biofilm removal yang sangat bagus yaitu mampu penetrasi terhadap biofilm 

sampai ke dalam, bukan hanya di permukaan 
b. Oxidizer yang kuat dan sangat efektif. Bila dibanding dengan oxidizing biocide yang lain 

maka chlorine dioxide adalah yang terbaik untuk sistem dengan kontaminasi organik tinggi 
dengan urutan dari yang paling kurang bagus : sodium hypochlorite, gas chlorine, bromine, 
ozone, chlorine dioxide. 

c. Tidak bereaksi dengan kontaminan organik termasuk NH3  
d. Performancenya tidak dipengaruhi oleh perubahan pH, mampu bekerja pada range pH 6 - 9 
e. Tidak membentuk produk samping chlorinasi yang berbahaya. Produk sampingnya chlorite 

yang tidak berbahaya bagi kesehatan. 
 
Namun chlorine dioxide memiliki kelemahan yaitu : 
a. Gas chlorine dioxide bersifat explosive sehingga harus digenerasikan onsite 
b. Mudah terdekomposisi bila terkena sinar matahari langsung   
 
Secara umum ada tiga cara membangkitkan chlorine dioxide dari sumber sodium chlorite :  
a.    2NaClO2     +    Cl2 →     2ClO2     +    2NaCl                                    ....(7) 
 Sodium              Chlorine         Chlorine      Sodium chlorite 
 chlorite     dioxide    
b.   5NaClO2         + 4HCl  →  4ClO2      + 5NaCl      + H2O                               ....(8) 
 Sodium    Hydrochloric    Chlorine   Sodium   Water  
      chlorite    acid  dioxide      chlorite 
c.   2NaClO2   +    NaOCl    +         2HCl    →         2ClO2     +    3NaCl    +    H2O              ....(9) 

Sodium            Sodium              Hydrochloric    Chlorine        Sodium        Water   
chlorite            hypochlorite  acid              dioxide          chloride 

           
3. Hasil dan Pembahasan 
 

Pada normal operasi dengan kandungan NH3 di sistem kurang dari 200 ppm, kebutuhan liquid 
chlorine di SAP Urea Pusri-II sekitar 5 kg/jam dan bromine 30 – 40 kg/hari. Bila ada kontaminasi 
amoniak baik dari lingkungan maupun dari sistem, maka kebutuhan chlorine dan bromine 
meningkat.  
 
Berdasarkan pengalaman, pada kondisi NH3 300 – 400 ppm maka kebutuhan chlorine lebih dari 
10 kg/jam dan bromine lebih dari 100 kg/hari. Kadang – kadang kebutuhan chlorine masih tidak 
tercukupi sehingga pertumbuhan bakteri tidak terkendali. Akibatnya nitrat dan TCB tinggi 
sehingga untuk mengatasinya diperlukan non oxidizing yang lebih tinggi. Karena flow liquid 
chlorine terbatas, untuk mencapai target free-chlorine harus dilakukan slugdose kaporit dan untuk 
mengurangi kontaminasi harus menambah overflow cooling water. Secara keseluruhan, adanya 
kontaminasi NH3 akan menambah biaya pengolahan cooling water yang cukup besar sehingga 
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perlu dicari alternatif oxidizing biocide yang kinerjanya tidak dipengaruhi oleh besarnya amoniak 
di sistem dan adanya kenaikkan pH.  
 
Untuk aplikasi di PT Pusri, dipilih reaksi (7) karena saat ini PT Pusri telah menggunakan chlorine 
sehingga hanya diperlukan tambahan sodium chlorite. Secara teoritis, 1 lb gas chlorine 
membutuhkan 2.6 lb sodium chlorite.  
 
Rangkaian alat untuk aplikasi chlorine dioxide cukup sederhana terdiri dari ejektor chlorine dan 
pompa injeksi sodium chlorite (untuk SAP Urea Pusri-II diusulkan Kem Warchlor-6572, PT. Zi-
techasia) yang dihubungkan ke sebuah reaktor kecil, seperti sket pada gambar  berikut :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gambar 2. Rangkaian alat generator chlorine dioxide 

 
Prinsip kerjanya adalah liquid chlorine dialirkan dengan sistem ejektor ke cooling tower. Sebagian 
dari aliran tersebut dimasukkan ke bottom reaktor untuk direaksikan dengan larutan Kem 
Warchlor 6572. Reaksi pembentukan chlorine dioxide terjadi pada reaktor yang terbuat dari pipa 
PVC SCH 80 dengan diameter 6” dan tinggi 50 cm. Campuran gas dan liquid hasil reaksi keluar 
dari top reaktor melewati pipa transparan dan kemudian dialirkan ke cooling tower dengan dibagi 
menjadi beberapa aliran. Pipa transparan setelah reaktor berfungsi sebagai indikasi terjadinya 
reaksi. Bila tidak ada reaksi, aliran gas terlihat bening dan akan berubah warna menjadi kuning 
kehijauan bila ada reaksi pembentukan chlorine dioxide. 
 
Dari segi safety, rangkaian alat cukup aman karena gas chlorine menggunakan sistem ejektor. Bila 
sistem ejektor tidak jalan maka otomatis chlorine akan stop dan tidak terjadi reaksi di reaktor, 
yang mengalir hanya Kem Warchlor 6572 yang berupa garam dan tidak berbahaya. Kemungkinan 
terjadi over pressure di reaktor juga sangat kecil karena ujung pipa yang langsung berhubungan 
dengan atmosfer. 

 
Sistem injeksi bahan kimia adalah untuk liquid chlorine kontinyu sedangkan untuk Kem 
Warchlor-6572 intermiten sebanyak 2 – 3 kali perhari masing – masing satu jam. 

 
Perbandingan perhitungan biaya bahan kimia tanpa dan dengan chlorine dioxide seperti terlihat 
pada tabel berikut :  
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Tabel 1. Perhitungan biaya bahan kimia tanpa dan dengan chlorine dioxide  
A. Kombinasi Chlorine & Bromine (Kem Warchlor-6380) 

Parameter Biaya per kg Kebutuhan per hari Biaya per hari 
- KW-6380 $ 1.79 100 kg $ 179.00 
- Chlorine  Rp 10,300 240.0 kg Rp 2,472,000 
- Kaporit Rp 9,590 90.0 kg Rp 863,100 
Total biaya perhari Rp 5,125,100 
Total biaya perbulan (30 hari).......A Rp 153,753,000 

B. Kombinasi Chlorine & Chlorine dioxide (Kem Warchlor 6572) 
Parameter Biaya per kg Kebutuhan per hari Biaya per hari 
- KW-6572 $ 1.83 100.0 kg $ 183.00 
- Chlorine  Rp 10,300 60 kg Rp 618,000 
Total biaya perhari Rp 2,448,000 
Total biaya perbulan (30 hari).......B Rp 73,440,000 
Selisih biaya (B – A) - Rp 80,313,000 

Asumsi $ 1 = Rp 10,000 
 
Maka pada kondisi adanya kontaminasi amoniak, aplikasi chlorine dioxide dapat menghemat 
biaya bahan kimia sebesar Rp 80,313,000 perbulan. Hal ini belum menghitung penghematan dari 
make up cooling water. 
 
Untuk menentukan berhasil tidaknya aplikasi chlorine dioxide ini maka perlu dilihat beberapa 
parameter yaitu : 
a. Hasil analisa harian dengan parameter : pH, conductivity, free-chlorine, turbidity, NH3, NO3 
b. Hasil analisa Total Count Bacteria (1 kali perminggu) 
c. Data ORP (online monitor) dan pengamatan visual biofilm monitor 
 

4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa : 
1. Chlorine dioxide cukup efektif untuk sistem air pendingin dengan kontaminasi amoniak yang 

tinggi. 
2. Berdasarkan perhitungan, aplikasi chlorine dioxide dapat menghemat biaya bahan kimia 

sebesar Rp 80,313,000 perbulan. 
3. Beberapa parameter yang perlu diperhatikan selama aplikasi chlorine dioxide antara lain : pH, 

conductivity, T-PO4, free-chlorine, turbidity, NH3, NO3, TCB, dan ORP. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 

Okazaki, Minoru, Dr. Eng., 1985, Kurita Handbook of Water Treatment, Kurita Water 
Industries Ltd, Tokyo 

1991, Betz Handbook of Industrial Water Conditioning, Ninth Edition , Betz Laboratories 
Inc., USA 

2010, Laporan Evaluasi Mingguan Sistem Air Pendingin Periode 3 – 9 April 2010, Dinas 
Teknik Proses PT Pupuk Sriwidjaja, Palembang 



 

 
22 | K P ISBN: 978-979-95620-6-7 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M P I   |  1 

ANALISIS SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM  SIL 1 
PADA SISTEM EVAPORATOR AMMONIA HASIL HAZOPS SIL 

(Studi Kasus di PT. DSM KALTIM Melamine) 
 

Basuki Rachmad 
Engineering Department-DSM KALTIM Melamine 

Email : basuki@dsmkaltim.com 
 

INTISARI 
 

Hasil Hazops menunjukkan bahwa bila terjadi tekanan tinggi di H-3103 yang disebabkan oleh 
pecahnya tube karena material stress, maka akan mengakibatkan terjadinya lost of containment (LOC) ammonia 
ke lingkungan sebesar 10 ton ammonia selama 15 menit. Hasil kalkulasi berdasarkan risk graph diperoleh 
tingkatan SIL 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki manajemen pemeliharaan SIS agar terhindar 
dari bahaya pencemaran ammonia. 
 Untuk mengetahui PFD SIS maka ditentukan terlebih dahulu komponen apa saja yang ada pada suatu 
SIS tersebut. Kemudian dibuat modelingnya dengan metode reliability block diagram (RBD). Setelah ditentukan 
RBD  SIS maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data failure rate masing-masing komponen 
berdasarkan data generic dan data histori sampai mendapatkan nilai PFD untuk dibandingkan dengan target 
SIL sesuai ISA Standard. 

Verifikasi PFD SIS menggunakan peralatan yang terpasang saat ini diperoleh nilai PFD sebesar 
1.37E-01 dengan test interval 4380 jam yang berarti tidak memenuhi target SIL 1. Hasil simulasi bila arsitektur 
sensor 1oo2 diperoleh PFD SIS sebesar 2.90E-02 dengan test interval 4380 jam yang berarti memenuhi target 
SIL 1. Proof test dapat dilakukan setiap enam bulan sekali pada kondisi pabrik operasi normal. 

 
Kata kunci;  SIS, PFD, test interval, proof test, test condition 

 
1.  PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 
 DSM KALTIM Melamine (DKM) adalah salah satu plant (pabrik) kimia yang berada di 
dalam kawasan industri PT. Pupuk Kaltim (PKT) Bontang. DKM berada dalam kawasan PKT karena 
bahan baku melamine adalah urea melt dari PKT dan produk akhir DKM adalah melamine powder 
yang dikemas dalam kantong kecil (small bag) 25 kg dan kantong besar (big bag) 500 kg dan 1000 kg. 
 Pabrik DKM terdiri dari 5 section yakni ; PKT Tie-in, Utility, Front End, Back End dan 
Carbamate. Evaporator Ammonia H-3103 adalah salah satu sistem yang ada di section Front End. 
Hasil inspeksi pada tahun 2004 menunjukkan adanya penipisan dinding evaporator sehingga pada 
tahun 2006 dilakukan penggantian. Hal ini dilakukan karena bila terjadi lost of containment (LOC) 
maka akibatnya bisa fatal karena berisi kandungan ammonia bertekanan minimal 10 barg. 
 Pabrik DKM yang telah berproduksi sejak tahun 1997 pernah terjadi insiden yang berkaitan 
dengan tidak berfungsinya safety instrumented system (SIS). Demikian juga dengan insiden yang 
pernah terjadi di pabrik sejenis yang berada di kota Geleen negeri Belanda juga berkaitan dengan tidak 
berfungsinya SIS. Berdasarkan kondisi tersebut di atas tindakan untuk melakukan analisis untuk 
tujuan verifikasi SIS yang ada di sistem Evaporator Ammonia sangat diperlukan agar ke depan 
diharapkan tidak terjadi suatu insiden yang disebabkan kegagalan fungsi SIS. Untuk mengurangi 
kemungkinan kegagalan fungsi SIS adalah dengan cara dilakukan proof test sesuai jadwal. Maka 
penentuan nilai probability of failure on demand (PFD), test interval (TI) dan test condition sangat 
diperlukan dalam sistem manajemen pemeliharaan SIS. 
 
1.2.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disusun perumusan masalah 
sebagai berikut ; 
1. Apakah SIS di H-3103 sudah sesuai target SIL. 
2. Bagaimana menentukan probability of failure on demand  SIS. 
3. Bagaimana menentukan test interval SIS. 
4. Bagaimana menentukan test condition SIS. 
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1.3.  Manfaat dan Tujuan Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki evaluasi hasil Hazop SIL, juga dapat 

digunakan sebagai acuan untuk evaluasi sistem sejenis lainnya atau sistem pada pabrik kimia di 
lingkungan kawasan industri PT. Pupuk Kaltim Bontang. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai 
adalah sebagai berikut ; 
1. Mengetahui probability of failure on demand SIS di H-3103. 
2. Mengetahui test interval SIS di H-3103. 
3. Mengetahui test condition SIS di H-3103. 
 
2.  DASAR TEORI 
2.1. Safety Instrumented Systrem 
 Ada tiga komponen penting dari suatu Safety Instrumented System (SIS) yakni ; sensor, logic 
solver dan final element. Sebagai contoh ketiga komponen tersebut adalah ; level transmitter sebagai 
komponen sensor, PLC sebagai komponen logic solver kemudian komponen final element-nya adalah 
shut off valve dan solenoid valve. 
 SIS sebagai bagian dari peralatan instrument yang mempunyai fungsi sebagai safeguard 
mempunyai perbedaan karakteristik jika dibandingkan dengan peralatan instrument yang berfungsi 
sebagai basic process control (BPCS). 
 

  
Gambar 2.1.   Pemisahan Instalasi BPCS dengan SIS (Macdonald, 2004) 

 
 Dengan adanya perbedaan karakteristik antara SIS dengan BPCS, UK HSE 
merekomendasikan agar memisahkan antara instalasi sistem peralatan control dengan instalasi sistem 
peralatan proteksi (Macdonald, 2004) seperti terlihat pada Gambar 2.1. Dalam penerapannya di 
industri BPCS menggunakan Distributed Control System (DCS) sedangkan SIS menggunakan 
Programmable Logic Controller (PLC). 
 
2.2. Sistem Evaporator Ammonia H-3103 
 Evaporator Ammonia H-3103 adalah salah satu sistem yang ada di section Front End yang 
berfungsi merubah ammonia cair menjadi gas dengan tekanan minimal 10 barg digunakan untuk 
fluidisasi ammonia ke Reaktor Ammonia R-3101 pada saat start-up dan kondisi emergensi bila terjadi 
kegagalan Kompresor Ammonia K-3101. 

 
 

Gambar 2.2.  Safety Instrumented System di H-3103 

Control System 

Operating 
Equipment

Protection System 
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Hasil Hazops menunjukkan bahwa bila terjadi tekanan tinggi di H-3103 yang disebabkan oleh 
pecahnya tube karena material stress, maka akan mengakibatkan terjadinya lost of containment (LOC) 
ammonia ke lingkungan sebesar 165 kg ammonia dari dalam tangki H-3103 selama 2 menit dan dari 
sumber lain yakni LPV-3113 sebesar 5 ton per jam, sehingga secara keseluruhan sekitar 10 ton 
ammonia selama 15 menit. Hasil kalkulasi berdasarkan risk graph diperoleh tingkatan SIL 1. 
Kemudian direkomendasikan untuk dipasang SIS yang berfungsi bila steam condensate yang berasal 
dari H-3103 terindikasi oleh Conductivity Meter CI-4001 mengarah naik sampai sekitar 60 uS/cm 
karena tube pecah maka Control Valve LPV-3113 yang menyuplai ammonia akan menutup (Hazops 
SIL, 2009), seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.2. 
 
2.3. Konsep Hazops SIL. 
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Gambar 2.3. Environment Risk Graph (Hoofd, 2007) 

Dimana ; 
Consequences (C) ; C1 = Minor emission/pollution, C2 = Serious emission/pollution in Plant, C3 = Serious 
emission/pollution out Plant, C4 = Serious emission/pollution out Plant to public opinion. Frequency & 
Exposure (F) ; F1 = Rare to frequent, F2 = Frequent to continuous. Possibility of Avoidance (P) ; P1 = 
Sometimes possible, P2 = Almost impossible. Probability of Occurrence (W) ; W1 = Very low, W2 = Low, W3 = 
Relatively high. 
 
 Hazard and operability study (Hazops) adalah merupakan teknik terstruktur untuk melakukan 
studi secara sistematik dan multi disiplin dari suatu proses dengan menggunakan guide word untuk 
mengetahui apa saja deviasi yang dapat terjadi pada suatu proses design, equipment atau material, apa 
penyebabnya dan apa konsekuensinya bila deviasi tersebut terjadi dan bagaimana kaitannya dengan 
hazard (IET, 2007). Hasil dari analisis Hazop adalah suatu rekomendasi berupa identifikasi adanya 
potensi hazard, rekomendasi untuk merubah design, prosedur dengan tujuan untuk memperbaiki 
existing sistem safety. Bila konsekuensi dari suatu penyebab yang mengakibatkan deviasi terjadi loss  
of containment (LOC) maka selanjutnya dilakukan klasifikasi SIL. SIL adalah suatu metode 
pengkategorian sistem instrumen yang berfungsi mengontrol suatu proses atau equipment agar tetap 
aman berdasarkan pada suatu besaran probabilitas yang memberikan informasi seberapa besar peluang 
suatu sistem tersebut gagal merespon sesuai yang diinginkan. Tingkatan SIL diperoleh dari klasifikasi 
berdasarkan risk graph pada gambar 2.3. 
 Berdasarkan IEC61508 ditetapkan target SIL seperti pada Tabel 2.1 yang terdiri dari SIL 1 
sampai dengan SIL 4 dengan parameter utamanya adalah harga Probability of Failure on Demand. 
Dari Tabel 2.1. menunjukkan bahwa suatu SIS dengan tingkatan SIL1 artinya dalam 10 kejadian 
hanya diperbolehkan sekali gagal merespon dengan risk reduction factor sebesar 10. 
 

Tabel 2.1.   Target SIL 
SIL Safety Availabilty 

(Macdonald, 2004) 
PFDavg  

(ISA, 2004) 
RRF  

(Macdonald, 2004) 
Tipikal Implementasi SIL  

(Wiegerinck, 2004) 
4 >99.99% 10-5 to 10-4 100000 to 10000 Dual redundant trip separate from DCS 

3 99.9-99.99% 10-4 to 10-3 10000 to 1000 Redundant trip separate from DCS 
2 99-99.9% 10-3 to 10-2 1000 to100 Trip separate from DCS
1 90-99% 10-2 to 10-1 100 to 10 Trip separate from DCS 
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2.4. Probability of failure on demand (PFD) dan Test Interval (TI) 
 PFD merupakan suatu parameter safety integrity dari suatu SIF. Biasanya PFD ditampilkan 
dalam bentuk PFDavg (Average Probability of Failure on Demand). PFDavg ditentukan dengan 
menghitung PFD seluruh komponen yang ada di dalam setiap SIF. Berdasarkan ISA-TR84.00.02-2002 
(ISA, 2004) dapat ditunjukkan dalam persamaan (2.1). 
 
PFDSIS = Σ PFDSi + Σ PFDAi + Σ PFDLi + Σ PFDPSi ........................................................................(2.1) 
 
Dimana ; PFDS = PFDavg komponen sensor, PFDA = PFDavg komponen final element 
 PFDL = PFDavg komponen logic solver, PFDPS = PFDavg komponen power supply 
 PFDSIS = PFDavg untuk satu SIS 
  

 
Gambar 2.4. RBD Komponen SIS 

 
Hubungan antara sensor, final element, logic solver dan power supply adalah hubungan serial karena 
jika salah satu komponen tersebut failure maka sistem tersebut failure. Sehingga secara reliability 
block diagram (RBD) dapat dimodelkan seperti pada Gambar 2.4. 

Berdasarkan Tabel 2.2. untuk SIS SIL a dan SIL – tidak ada target nilai PFD nya. Karena 
tidak dilakukan kalkulasi PFD maka test interval juga tidak berdasarkan kalkulasi namun berdasarkan 
pertimbangan teknis tidak lebih dari 4 tahun (DSM, 2000). Untuk SIS arsitektur 1oo1 dan 1oo2 dapat 
diformulasikan dalam bentuk persamaan (2.2) dan (2.3) (Macdonald, 2004). 
 
PFDavg = λDU * TI / 2 .....……………................…..............….......……….……….……...………..(2.2) 
 
PFDavg = (( λDU)2 * TI2) / 3 ……….................................................................................……..…….(2.3) 
 
dimana : λ = failure rate, TI = test interval, DU = dangerous undetected 
 
2.5.  Test Condition 
 Pabrik DKM mempunyai beberapa kondisi yakni ; Start-up : kondisi awal beroperasinya 
pabrik sampai pabrik mulai berproduksi. Normal : kondisi pabrik beroperasi serta berproduksi secara 
normal. Cookout : kondisi pabrik beroperasi namun tidak berproduksi karena beberapa sistem harus 
dikondisikan kembali. Shutdown : kondisi pabrik tidak beroperasi dan tidak berproduksi. 
 Pengetesan SIS dikenal dengan sebutan proof test yaitu mengetes sistem agar bisa berfungsi 
100%. Apabila proof test hanya bisa dilakukan pada saat start up atau shutdown maka hal tersebut 
akan menjadi aktivitas unplanned. Kondisi pabrik shutdown dan start up yang terjadwal adalah 
program pitstop setiap dua tahun sekali dan program turnaround setiap empat tahun sekali. Maka 
sebaiknya proof test dapat dilakukan pada kondisi pabrik normal dan cookout. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Verifikasi Probability of Failure on Demand (PFD) 
 Untuk mengetahui PFD SIS maka ditentukan terlebih dahulu komponen apa saja yang ada 
pada suatu sistem (loop) SIS tersebut. Kemudian dibuat modelingnya dengan metode reliability block 
diagram (RBD). Untuk mengetahui hubungan antar komponen dalam suatu SIS tersebut mempunyai 
kombinasi seri atau paralel. Setelah ditentukan RBD masing-masing SIS maka langkah selanjutnya 
adalah mengumpulkan data failure rate masing-masing komponen berdasarkan data generic (Exida, 
2005) dan data histori dari Bagian Pemeliharaan DKM sampai mendapatkan nilai PFD untuk 
dibandingkan dengan target SIL sesuai ISA Standard. 
 Bila ditemukan SIS yang nilai PFD nya tidak memenuhi target maka perlu evaluasi dan 
analisis dengan cara simulasi kalkulasi PFD dengan memperpendek TI atau dengan merubah arsitektur 
dari single (1oo1) menjadi redundant (1oo2) sampai mendapatkan harga PFD yang memenuhi target.. 
Bila sistem sudah memenuhi target maka langkah berikutnya adalah menentukan test interval & test 
condition masing-masing SIS. 
 

PFDS PFDA PFDL PFDPS 
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3.2. Diagram Alir Penelitian 

                                    
                                       Gambar 3.1.   Diagram Alir Penelitian 

 
4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Verifikasi PFD SIS 

Gambar 4.1. memperlihatkan RBD SIS dengan arsitektur sesuai peralatan yang terpasang saat 
ini yakni sensor CT-4001 arsitektur 1oo1, logic solver PLC arsitektur 1oo2, final element LEV-3113 
dan LPV-3113 masing-masing arsitekturnya 1oo1. 

 

 
Gambar 4.1.  RBD SIS di H-3103 

 
Hasil kalkulasi PFD dengan TI = 4380 jam (6 bulan) sebagai berikut ;  
 
PFDSIS = 1.31E-01 + 6.39E-08 + 9.99E-08 + 6.39E-06 + 2.00E-06 + 5.93E-03 = 1.37E-01 
 
Berdasarkan Tabel 2.1 PFD tersebut tidak memenuhi target SIL 1. Hal tersebut dikarenakan PFD 
sensor nilainya terlalu tinggi. Untuk mendapatkan PFD sensor yang rendah, maka dilakukan simulasi 
pemasangan sensor lagi yang identik dengan asumsi mempunyai PFD yang sama. Sehingga arsitektur 
sensor menjadi 1oo2 seperti terlihat pada Gambar 4.2, dan diperoleh hasil kalkulasi PFD sebagai 
berikut ; 
 
PFDSIS = 2.30E-02 + 6.39E-08 + 9.99E-08 + 6.39E-06 + 2.00E-06 + 5.93E-03 = 2.90E-02 
 
Berdasarkan Tabel 2.1 PFD tersebut sudah memenuhi target SIL 1. 
 

 
 

Gambar 4.2.  RBD SIS di H-3103 dengan Arsitektur Sensor 1oo2 
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4.2. Proof Test SIS 
 Untuk menentukan test condition SIS tersebut proof test dapat dilakukan pada kondisi operasi 
normal ataupun kondisi cook-out, karena fungsi H-3103 justru diperlukan pada saat pabrik kondisi 
start-up dan kondisi emergensi jika terjadi kegagalan Kompresor Ammonia K-3101. Sehingga dapat 
dipastikan bahwa proof test dapat dilakukan setiap enam bulan sekali sesuai tanggal yang ditetapkan. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut ; 
1. Verifikasi PFD SIS menggunakan peralatan yang terpasang saat ini diperoleh nilai PFD sebesar 

1.37E-01 dengan test interval 4380 jam yang berarti tidak memenuhi target SIL1. Hasil simulasi 
bila arsitektur sensor 1oo2 diperoleh PFD SIS sebesar 2.90E-02 dengan test interval 4380 jam 
yang berarti memenuhi target SIL1. 

2. Proof test dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan setiap enam bulan sekali karena test 
condition dapat dilakukan pada saat pabrik kondisi operasi normal / cook-out. 

3. Bila SIS yang terpasang dimodifikasi sesuai rekomendasi yang disarankan dan dilakukan proof 
test tepat waktu maka bahaya pencemaran lingkungan akibat paparan ammonia sebanyak 10 ton 
selama 15 menit yang bersumber dari H-3103 dapat dihindari. 

 
5.2. Saran 
 Dari hasil analisis dapat disarankan sebagai berikut ; 
1. Agar nilai PFD SIS memenuhi target SIL 1, maka perlu dilakukan modifikasi arsitektur sensor 

conductivity meter CT-4001 dari 1oo1 menjadi 1oo2. 
2. Agar logic solver-nya menggunakan PLC untuk memenuhi standar instalasi SIS. 
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EVALUASI UNJUK KERJA MOTOR PENGGERAK KOMPRESOR 
PADA KONDISI BEBAN MAKSIMAL DENGAN METODE FBD 

(Studi Kasus di DSM KALTIM Melamine) 
 

Basuki Rachmad 
Engineering Department-DSM KALTIM Melamine 

Email : basuki@dsmkaltim.com 
 
 

INTISARI 
 

Dari hasil test menunjukkan bahwa tekanan discharge Kompresor Ammonia K-3101 
maksimum 9.37 barg dan flow discharge maksimum bisa mencapai 30 t/h. Sehingga K-3101 dapat 
disimpulkan mampu untuk memenuhi kebutuhan proses produksi secara maksimal. Namun demikian 
analisis unjuk kerja motor sebagai penggerak kompresor perlu dilakukan agar hal-hal yang terkait 
dengan motor dapat disesuaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan kinerja 
motor beserta komponen-komponen terkait yang didasarkan pada analisis functional block diagram 
(FBD). 

Sebelum menentukan FBD terlebih dahulu dibuat diagram system motor penggerak 
kompresor kemudian ditentukan boundary system-nya. Sehingga diperoleh FBD yang benar-benar 
berkaitan dengan sistem motor penggerak K-3101. Setelah diketahui bagian atau komponen-
komponen yang berkaitan dengan sistem yang dimaksud maka dilakukan evaluasi berdasarkan 
spesifikasi dan kemampuan alat apakah masih mampu digunakan pada kondisi kompresor beban 
maksimal. Bila tidak mampu maka perlu direkomendasikan untuk dilakukan upgrading atau 
improvement. 

Kapasitas motor penggerak kompresor masih mampu pada kondisi beban kompresor 
maksimal dengan kinerja motor sekitar 104%, perubahan hanya pada seting overload current relay 
dari 79A menjadi 83A dan power transducer karena range pengukurannya tidak mencukupi sehingga 
power transducer perlu diganti dari range pengukuran 0-1175 kW menjadi 0-1500 kW, dengan indikasi 
pengukuran maksimun 1236 kW. 
 
Kata kunci; evaluasi, motor, boundary system, functional block diagram. 
 
 
1.  PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 
 DSM KALTIM Melamine (DKM) adalah salah satu plant (pabrik) kimia yang berada di 
dalam kawasan industri PT. Pupuk Kaltim (PKT) Bontang. DKM berada dalam kawasan PKT 
karena bahan baku melamine adalah urea melt dari PKT dan produk akhir DKM adalah 
melamine powder yang dikemas dalam kantong kecil (small bag) 25 kg dan kantong besar 
(big bag) 500 kg dan 1000 kg. 
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Gambar 1.1   Sistem Kompresor Ammonia 
 Pabrik DKM terdiri dari 5 section yakni; PKT Tie-in, Utility, Front End, Back End dan 
Carbamate. Sistem Kompresor Ammonia yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 adalah salah satu sistem 
yang ada di Front End Section, dengan mesin utamanya adalah Kompresor Ammonia (K-3101). K-
3101 adalah centrifugal compressor buatan Delaval Stork G-22 digerakkan dengan gear box dan 
motor buatan Schorch kapasitasnya 1.175 kW 10 kV 3 phase 50 Hz 3000 rpm. K-3101 berfungsi 
menekan Ammonia (NH3) dari tekanan 4 s/d 5 barg pada temperature 50 s/d 100oC menjadi 8 s/d 11 
barg pada temperature s/d 180oC untuk keperluan fluidisation & atomising gas reactor, juga bisa 
untuk menekan udara dari tekanan atmosfir menjadi minimal 2 barg pada saat air fluidisation. 
 Pada bulan Juli 2007 telah dilakukan load test dengan target K-3101 mampu mengkompresi 
NH3 sampai pada pressure discharge 9.7 barg dan flow discharge 30 t/h. Dari hasil test dapat 
ditunjukkan bahwa pressure discharge K-3101 maksimum 9.37 barg dan flow discharge maksimum 
bisa mencapai 30 t/h. Sehingga K-3101 dapat disimpulkan mampu untuk memenuhi kebutuhan proses 
produksi secara maksimal. Namun demikian analisis unjuk kerja motor sebagai penggerak kompresor 
perlu dilakukan agar hal-hal yang terkait dengan motor dapat disesuaikan. 
  
1.2.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disusun perumusan 
masalah sebagai berikut; 
5. Apakah kapasitas terpasang motor masih mampu memenuhi beban maksimal. 
6. Bagaimana cara menentukan kemampuan maksimum motor dari kapasitas terpasang. 
7. Bagaimana cara menentukan kemampuan maksimum kabel power. 
8. Bagaimana cara menentukan kemampuan maksimum komponen switch gear. 
9. Bagaimana cara menentukan seting overload current relay. 
 
1.3.  Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan motor penggerak 
mesin rotasi sistem sejenis lainnya atau sistem pada pabrik kimia di lingkungan kawasan 
industri PT. Pupuk Kaltim Bontang. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 
sebagai berikut ; 
1. Mengetahui kemampuan maksimal unjuk kerja motor penggerak kompresor. 
2. Mengetahui kemampuan maksimal unjuk kerja kabel power. 
3. Mengetahui kemampuan maksimal power transducer. 
4. Mengetahui kemampuan maksimal komponen switch gear. 
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2.  DASAR TEORI 
2.1.   Motor Listrik 
 Motor listrik yang digunakan di industri kimia umumnya adalah motor listrik AC 3 fase 
jenis asinkron atau induksi. Ada dua standar internasional untuk motor yakni IEC dan NEMA, 
IEC berbasis metrik (milimeter) sedangkan NEMA berbasis imperial (inch). Untuk kelas 
efisiensi motor, standar IEC mempunyai 4 tingkat kelas efisiensi yakni; IE1; standard, IE2; 
high, IE3; premium dan IE4; super-premium. 
 Motor penggerak kompresor K-3101 adalah motor standar IEC, 1175 kW, 10kV 3 
phase, 3000 rpm dengan tingkat efisiensi IE1. Berdasarkan standar API; Rating motor harus 
sekurang-kurangnya 110% dari power terbesar yang dikeluarkan untuk semua kondisi 
operasi tertentu. (API 617, 2002). Berdasrkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan 
seperti pada persamaan (2.1). 
 
Motor power required = Motor power rated x 110%   ………………………………………(2.1) 
 
2.2.   Kabel Power 
 Kabel power yang digunakan untuk medium power di industri umumnya ada 2 tipe 
yakni; Paper insulated lead covered (PILC) dan XLPE (Cross linked polyethylene). Kabel 
power yang digunakan untuk menyuplai power motor penggerak kompresor K-3101 adalah 
tipe PILC. 
 Untuk menentukan kemampuan maksimum kabel power perlu diketahui seberapa 
besar voltage drop yang terjadi. Parameter yang mempengaruhi besarnya voltage drop 
adalah besar penampang kabel, panjang kabel, besar tahanan kabel dan berapa besar arus 
beban yang melalui kabel. Hal tersebut dapat dirumuskan secara matematis pada 
Persamaan (2.2). Maksimum voltage drop yang diijinkan berdasarkan Australian Standard 
(SAA) untuk instalasi listrik adalah 5% (Kock & Strauss, 2004). 
 
VD = 1.732 x R x D x I     .................................................................................... (2.2) 
          1000 
Dimana;  
VD ; voltage drop (%), R ; resistance (ohm), D ; distance (meter), I ; load (ampere) 
 
2.3.   Power Transducer 
 Power transducer adalah alat untuk merubah besaran arus dan tegangan menjadi 
sinyal analog sebagai indikasi laju konsumsi power (kW). Besaran sinyal analog ini biasanya 
4 s/d 20 mA. Dalam menentukan spesifikasi power transducer yang perlu diperhatikan 
adalah sinyal sensor apa saja yang telah tersedia atau perlu disediakan, misal current 
transformer jika hanya terpasang satu saja maka kategori balance load, jika lebih dari satu 
maka dipilih unbalance load. Gambar 2.3. adalah contoh power transducer yang terpasang 
di DKM. 

Untuk menentukan berapa range pengukuran maksimum konsumsi power 
dirumuskan secara matematis pada Persamaan (2.3). 
 
kW = 1.732 x PT x CT x PF  …………………………………………………………………(2.3) 
         1000 
dimana; 
kW ; Kilowatts, PT ; power transformer, CT ; current transformer, PF ; power factor 
 
2.4.   Switchgear 
 Swithgear adalah panel yang berfungsi sebagai distributor dan pengaman power 
medium voltage, untuk low voltge biasanya disebut motor control center (MCC). Jenis 
swithgear dibedakan berdasarkan jenis insulation property dari circuit breaker, yakni; air 
(udara), oil, SF6 (Sulphur-hexafluoride) dan vacuum. Di DKM switchgear yang terpasang 
adalah jenis vacuum breaker. 
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 Sebagai fungsi pengaman switchgear dilengkapi dengan overload current relay, 
untuk menentukan seberapa besar setting trip untuk overload current relay dirumuskan 
secara matematis pada Persamaan (2.4). 
 
I =    kW x 1000        .............................................................................................  (2.4) 
      1.732 x E x PF 
dimana ; E ; voltage (Volt) 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Menentukan FBD Sistem Motor Penggerak K-3101 
 Metode Functinal Block Diagram (FBD) ini bertujuan untuk memverifikasi bagian yang 
kristis dengan cara mengetahui bagaimana interaksi antar bagian yang berbeda dari suatu 
sistem (Villacourt, 1992). Dengan demikian sebelum dan sesudah dilakukan unjuk kerja K-
3101 akan diketahui item apa saja yang harus di improve berkaitan dengan target load test 
K-3101 mampu mengkompresi Ammonia sampai pada pressure discharge 9.7 barg dan flow 
discharge 30 t/h. 
 Sebelum menentukan FBD terlebih dahulu dibuat diagram system motor penggerak 
kompresor kemudian ditentukan boundary system-nya. Sehingga diperoleh FBD yang benar-
benar berkaitan dengan sistem motor penggerak K-3101. Setelah diketahui bagian atau 
komponen-komponen yang berkaitan dengan sistem yang dimaksud maka dilakukan 
evaluasi berdasarkan spesifikasi dan kemampuan alat apakah masih mampu digunakan 
pada kondisi kompresor beban maksimal. Bila tidak mampu maka perlu direkomendasikan 
untuk dilakukan upgrading atau improvement. 
 
3.2. Diagram Alir Penelitian 

 
Gambar 3.1.  Diagram Alir Penelitian 

Mengamati Sistem K-3101 dan 
Mengumpulkan Data Tes Unjuk Kerja K-

Perumusan Masalah 

Menentukan Tujuan  & Manfaat 

Evaluasi Sistem Motor K-

Apakah 
komponen 

Kesimpulan & Saran 

END 

START 

no 

yes 

Menentukan FBD Sistem Motor K-

Upgrading 



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M P I   |  11 

4. HASIL PENELITIAN 
4.1. FBD Sistem Motor Penggerak K-3101 
 

 
 

Gambar 4.1. Boundary System Motor Penggerak K-3101 
 Gambar 4.1. memperlihatkan bahwa boundary system motor penggerak kompresor 
terdiri dari motor itu sendiri kemudian switchgear sebagai distributor power 10 kV, overload 
current relay sebagai alat proteksi, power cable sebagai medium penghantar power, safety 
switch sebagai panel operator dan temperature switch sebagai alat proteksi. Juga termasuk 
alat yang berfungsi sebagai monitoring yakni power monitor dan temperature monitor. 

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa komponen-komponen switchgear, power cable, 
safety switch dan temperature switch mempunyai hubungan fungsional secara langsung 
atau serial dengan motor penggerak kompresor artinya apabila salah satu atau lebih dari 
komponen tersebut mengalami kegagalan fungsi maka fungsi motor penggerak kompresor 
akan gagal pula. Sedangkan power monitor (CT, PT & NT) dan temperature monitor (bearing 
& winding) mempunyai hubungan fungsional secara tidak langsung atau paralel yang artinya 
apabila salah satu atau keduanya mengalami kegagalan fungsi maka tidak mempengaruhi 
kerja motor penggerak kompresor. 
  

 
 

Gambar 4.2. Functional Block Diagram Motor Penggerak K-3101 



 
12 |   M P I ISBN: 978-979-95620-6-7 

 
 Dari FBD yang diperoleh seperti pada Gambar 4.2 kemudian dievaluasi kapasitasnya 
seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.1. Dalam tabel 4.1. menunjukkan bahwa komponen 
yang mempunyai hubungan fungsi serial yang perlu dilakukan perubahan hanyalah seting 
dari overload current relay, perubahan ini tidak diperlukan biaya pembelian komponen 
namun hanya pekerjaan penyetingan saja oleh crew maintenance. Adapun power transducer 
sebagai bagian dari power monitor perlu diganti dengan yang mempunyai range lebih besar 
dan perlu biaya pembelian komponen sekitar 750 USD dan pekerjaan instalasi dan 
modifikasi oleh crew maintenance. 
  

Tabel 4.1.  Daftar Komponen yang Terkait Kinerja Motor Penggerak K-3101 
No Alat /Komponen Kapasitas Rekomendasi Keterangan 

1 Motor 79A (100%) 
87A (110%) 

Tetap tidak perlu 
perubahan 

Hasil test 82A (104%) 
Persamaan 2.1 

2 Switchgear 
1BA-8 800A Tetap tidak perlu 

perubahan 
Maksimum 83A 
Persamaan 2.4 

3 Overload current 
relay 0-100A 

Perlu perubahan 
setting dari 79A 
menjadi 83A 

Maksimum 87A 
Persamaan 2.1 

4 Kabel power VD; 0.01% Tetap tidak perlu 
perubahan 

Maksimum VD 5% 
Persamaan 2.2 

5 Safety switch 110 VDC 
0-100A 

Tetap tidak perlu 
perubahan 

Tidak ada perubahan 
tegangan kontrol 

6 Temperature switch 
high TSH-3150 140 oC Tetap tidak perlu 

perubahan 
Masimum temperature 
winding 140 oC 

7 

Current transformer 
CT-3101 100/1A Tetap tidak perlu 

perubahan Maksimum 87A 

Power transformer 
PT-3101 10000/100V Tetap tidak perlu 

perubahan 
Tidak ada perubahan 
tegangan suplai 

Power transducer 
NT-3101 0-1175 kW 

Perlu dirubah 
menjadi 
0-1500kW 

Maksimum 1236 kW 
Persamaan 2.3 

8 

Temeparuture 
bearing 
TI-3146 & TI-3147 

0-100 oC Tetap tidak perlu 
perubahan 

Maksimum temperature 
bearing 75 oC 

Temperature 
winding 
TI-3150-1/2/3/4/5/6 

0-150 oC Tetap tidak perlu 
perubahan 

Masimum temperature 
winding 140 oC 

  
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan seperti tercantum pada bab hasil penelitian 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ; 
4. Kapasitas motor penggerak kompresor masih mampu pada kondisi beban kompresor 

maksimal dengan kinerja motor sekitar 110%. 
5. Untuk komponen yang mempunyai hubungan fungsional secara serial, perubahan hanya 

pada seting dari overload current relay 79A menjadi 83A dan tidak perlu biaya. 
6. Untuk komponen yang mempunyai hubungan fungsional secara tidak langsung, 

perubahan hanya pada power transducer karena range pengukurannya tidak mencukupi 
sehingga power transducer perlu diganti dari range pengukuran 0-1175 kW menjadi 0-
1500 kW dengan harga alat sekitar 750 USD. 
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5.2. Saran 
 Dari hasil evaluasi penelitian tersebut di atas ada beberapa saran yang perlu 
dilakukan untuk ditindak lanjuti sebagai berikut ; 
3. Agar nilai tambah dari hasil evaluasi unjuk kerja motor lebih berarti maka perlu analisis 

ekonomi misal Benefit Cost Analysis (BCA). 
4. Perlu dibuktikan dengan waktu yang lebih lama kondisi kompresor beban maksimal agar 

kinerja motor penggerak kompresor lebih bisa dipastikan kemampuannya. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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Intisari 
 

Perkembangan industri pada dunia pertambangan terutama dipertambangan batu bara 
pada saat ini (berkisar antara tahun 1997 sampai 2008) sedang menarik perhatian banyak 
investor yang berminat untuk terjun ke dunia bisnis tersebut, dikarenakan akan kebutuhan 
batu bara yang semakin meningkat. Oleh dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan 
batubara tersebut maka banyak bermunculan industri – industri tambang dengan skala 
kecil maupun industri yang menawarkan jasa kontraktor penambangan diarea atau lahan 
yang memiliki kapasitas batu bara lebih besar (seperti di kepulauan wilayah Kalimantan 
yaitu Kaltim, Kalsel, dan bagian lainnya). 
Penelitian ini akan menganalisa seberapa besar pengaruh sistem yang dibuat untuk 
effisiensi operasional di pertambangan. Ketika dapat mengetahui dan memonitoring 
kondisi pertambangan, maka akan memudahkan untuk menentukan keputusan berikutnya 
dalam hal ini adalah rencana pergerakan penambangan (perpindahan dan mobilisasi alat 
berat, perubahan bentuk akses jalan, dan kondisi tambang seperti front loading area, 
dumping area (area pembuangan overburden ataupun area penempatan Top soil 
sementara), road maintenance dan rencana keputusan yang lainnya). Selain daripada itu 
dalam penentuan pembuatan dan pemilihan system dilakukan beberapa analisa (Proses, 
quantitative, dan qualitative) sehingga mematangkan dalam pengambilan keputusan. 
 
Kata kunci: front loading area, dumping area, overburden, top soil 

 
Pendahuluan 

Berbagai industri pertambangan membutuhkan manajemen sistem terutama pada divisi 
operasional, adanya sistem tersebut adalah untuk memonitor perkembangan dan perubahan yang 
terjadi pada area tambang (PIT) dikarenakan perubahan model, jalur akses, dan yang lainnya maka 
dipertambangan membutuhkan pengawasan (monitoring) yang setiap saat dapat memberikan informasi 
guna mengambil keputusan. 

Effisiensi dan margin sangat perlu diperhatikan karena semakin kecil area tambang maka 
semakin sedikit hasil dan margin yang didapat, terutama para perusahaan kontraktor yang 
mengerjakan aktifitas pertambangan tersebut, pasti akan lebih terhimpit dengan permasalahan margin. 

 

 
GambarI. Pembagian area aktifitas pada lahan pertambangan  & proses penambangan 
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Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah adalah bagaimana strategi dalam 
merancang dan mengimplementasikan manajemen sistem informasi dengan indikator atau variabel 
yang ada dalam industri pertambangan terutama pada operasionalnya selain itu guna untuk 
meningkatkan target produksi dan nilai performa alat melalui adanya kontrol dan monitor pada sistem. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu design sistem manajemen 
pertambangan yang gunanya agar dapat mengontrol dan me-monitoring kondisi dan posisi alat-alat 
berat pada operasional pertambangan terutama untuk kepentingan perawatan sehingga dengan 
menggunakan program dan sistem yang dibuat dan dibantu dengan fasilitas radio komunikasi dapat 
mendukung kegiatan perawatan. 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa 

a. Meningkatkan pemahaman teori yang diperoleh selama masa kuliah dengan 
mengaplikasikannya pada kasus nyata. 

b. Memenuhi salah satu prasyarat kelulusan yang sesuai dengan kurikulum di Program 
Studi Teknik Mesin, Pascasarjana Program Studi Magister Sistem Perawatan Peralatan 
Industri UGM Yogyakarta. 

2. Bagi Perusahaan atau Industri 
a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan terhadap sistem 

manajemen operasional di perusahaan kontraktor penambangan terutama pada PT. 
Darma Henwa Tbk. 

b. Informasi tentang metode yang paling tepat untuk perencanaan kebutuhan bahan baku. 
3. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan 

a. Memberikan sumbangan informasi yang berguna untuk perkembangan ilmu 
pengetahuan. 

b. Penelitian ini berguna sebagai bahan referensi maupun informasi dalam penelitian 
lebih lanjut.  

 
Metodologi 

Sebagai langkah awal dari penelitian ini dilakukan studi pendahuluan yaitu mempelajari sistem 
produksi operasional tambang batubara. Tujuan studi pendahuluan ini adalah untuk mengetahui 
kegiatan sistem operasional tambang termasuk didalamnya strategi teknologi, strategi informasi yang 
diterapkam. Studi pendahuluan ini sangat penting dalam usaha melihat permasalahan secara langsung 
dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat dibangun kerangka berpikir yang tepat dalam 
memecahkan permasalahan yang timbul. 

Studi pendahuluan juga dilaksanakan dalam rangka merangkum berbagai persepsi yang timbul 
dari berbagai pihak yang berkepentingan di perusahaan, sehingga permasalahan mendasar dapat 
ditentukan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencari pokok permasalahan yang sesungguhnya dan 
sebagai usaha pencegahan agar pemecahan masalah yang diselesaikan dari penelitian ini tidak timbul 
kembali dan bisa diaplikasikan dan memberi manfaat kedepan untuk perusahaan. 
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GambarII. Struktur metodologi 

 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari data yang didapat pada akhir tahun 2006 September sampai awal tahun 2007 
Januari terjadi perubahan pada jumlah kesalahan dalam record (input data). Pada data ini dapat dilihat 
bahwa waktu operasional unit atau alat berat yang melebihi dari 20 Jam kerja alat. Setelah dilakukan 
adanya manajemen sistem untuk memonitoring perubahan terjadinya kesalahan tersebut menjadi lebih 
baik dari sebelumnya, dan dapat dilihat pada tabel dibawah. 

 
Tabel1. Data summary dari jumlah kesalahan input data. 
Kejadian Tahun 

Kesalahan 2006 2007 
(hari) Sept Oct Nov Dec Jan 
Total 815 530 1518 1508 2 
Avg 27.17 17.10 50.60 48.65 0.06 
Max 50 86 79 96 1 
Min 3 0 7 4 0 
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GambarIII. Pareto penyebab terjadinya kesalahan data 
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Hasil keputusan untuk pemilihan tools sistem yang akan digunakan untuk mensupport aktivitas 
dilapangan tersebut dilakukan dengan analisa proses, quantitative, dan qualitative. Dengan 
menggunakan beberapa kriteria dan subkriteria yang sudah disepakati, maka didapat hasil seperti yang 
ditampilkan pada gambar grafik dibawah. 

 
GambarIV. Hasil perancangan proses yang diharapkan 

 

 
GambarV. Grafik AHP –  Performance sensitivity  GambarVI. Grafik AHP –  Head to head  

 
GambarVII. Grafik AHP –  Two dimensional  GambarVIII. Grafik AHP –  Dynamic sensitivity  

 
 
 
 
 
Kesimpulan 

Analisa sistem telah menunjukan hasil bahwa pembuatan dan pengunaan sistem semi 
dispatch dengan MineEqc adalah lebih baik dari pada penggunaan sistem Dispatch Modular. Pada 
analisa quantitative dengan menggunakan NPV, IRR dan Pay Back Period menunjukan hasil bahwa 
penanaman capital atau investasi dalam jangka waktu 5 tahun akan mendapatkan hasil yang lebih 
besar dan impact terhadap perubahan dari jumlah kesalahan data semakin berkurang. Pada analisa 
qualitative dengan menggunakan metode AHP yang memodelkan struktur analisa value dan risk 
sebagai kriteria, NPV dan cost sebagai subkriteria dari kriteria value, duration time dan usage sebagai 
subkriteria dari kriteria risk dan sebagai alternatif adalah CDP (MineEqc) dan Dispatch modular, 
memberikan hasil pembobotan 64% : 36% untuk CDP (MineEqc). Sehingga CDP (MineEqc) layak 
untuk dilakukan dan di aplikasikan. 
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Intisari 

 
1.  PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 
 PT. Pupuk Kalimantan Timur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pupuk yang 
produk utamanya adalah pupuk urea, baik dalam bentuk prill maupun granul dengan visi: ”Menjadi 
perusahaan agro-kimia yang memiliki reputasi prima di kawasan Asia”. Saat ini PT. Pupuk Kaltim 
mengoperasikan 4 pabrik amoniak dan 5 pabrik urea. Kapasitas terpasang pabrik amoniak Kaltim-1 : 
1800 ton/hari, Kaltim-2 : 1800 ton/hari, Kaltim-3 : 1000 ton/hari, dan Kaltim-4 : 1000 ton/hari. Untuk 
kapasitas terpasang pabrik urea prill yaitu Kaltim-1 : 2125 ton/hari, Kaltim-2 : 1725 ton/hari, Kaltim-3 
: 1725 ton/hari, dan urea granul yaitu Popka : 1725 ton/hari, Kaltim-4 : 1725 ton/hari dan saat ini 
sedang persiapan untuk proyek K-5 dengan kapasitas amoniak 2500 ton/hari dan urea 3500 ton/hari. 

High Pressure Carbamate Pump merupakan peralatan  kritis  dalam proses produksi 
urea ditinjau dari beberapa aspek yaitu reliability, biaya perawatan, safety dan ketersediaan 
suku cadang, hal tersebut karena pompa ini adalah pompa yang mempunyai tekanan tinggi 
yang merupakan peralatan utama dalam proses produksi urea dan berfungsi untuk 
memompa larutan karbamat ke urea reaktor. Disamping itu fluida yang dihandle merupakan 
fluida yang sangat berbahaya terhadap lingkungan. Saat ini HP carbamate pump yang 
dipakai PT. Pupuk Kaltim bermacam-macam yaitu horisontal reciprocating pump, vertical 
reciprocating pump dan sentrifugal pump . Namun demikian, untuk pemilihan yang akan 
digunakan di proyek Kaltim-5 masih menjadi bahan diskusi sebenarnya  mana yang 
sebaiknya akan dipilih.  
           Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian, yang bertujuan untuk mengevaluasi pemlihan pompa karbamat dengan 

Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan di dalam dunia bisnis dan 
semakin berkembangnya teknologi peralatan saat ini, pemilihan terhadap suatu peralatan 
yang merupakan bagian dari aset perusahaan adalah salah satu kunci yang akan mampu 
mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Oleh karena itu , sudah menjadi tuntutan 
saat ini bahwa pengeluaran biaya harus ditekan seefisien mungkin dan penggunaan 
peralatan seefektif mungkin. High Pressure Carbamate Pump merupakan perangkat utama 
yang berada pada suatu rangkaian proses produk urea harus memiliki keandalan yang 
tinggi, dan saat ini di dalam proyek Kaltim-5 perlu ditentukan pilihan alternatif tipe pompa 
karbamat yang akan dipakai berdasarkan pada tingkat keandalan dan life cycle cost (LCC).  

Tujuan Penelitian ini adalah mengevaluasi pemilihan pompa karbamat tekanan 
tinggi dengan pendekatan tingkat keandalan dan life cycle cost. Penentuan tingkat 
keandalan dengan menggunakan metode reliability block diagram (RBD) dan penentuan 
LCC dengan menggunakan metode net present value (NPV). Dari hasil perhitungan tingkat 
keandalan dan LCC, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan pilihan tipe pompa 
yang tepat.. 

Dari hasil evaluasi pemilihan tipe pompa karbamat menunjukkan bahwa 
penggunaan tipe sentrifugal menjadi pilihan jika penekanannya pada tingkat keandalan dan 
maintenance cost-nya, sedangkan pilihan tipe reciprocating akan terpilih bila penekanannya 
pada biaya keseluruhannya atau LCC-nya. 
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pendekatan tingkat keandalan dan life-cycle cost-nya. sehingga dapat menjadi pertimbangan 
dalam pemilihan tipe pompa karbamat yang akan dipakai di Kaltim-5.  
 
1.2.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disusun perumusan 
masalah sebagai berikut ; 
10. Bagaimana tingkat keandalan dan life-cycle cost antara pompa karbamat tipe sentrifugal 

dan reciprocating. 
11. Mana yang lebih ekonomis dan atau dengan tingkat keandalan yang tinggi antara pompa 

tipe sentrifugal dan reciprocating. 
 
1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
        Pada penelitian ini bertujuan ; 
        Mengevaluasi pemilihan pompa karbamat bertekanan tinggi dengan pendekatan tingkat 
keandalan dan life cycle costnya. 

Manfaat dari penelitian ini adalah dengan mengetahui besarnya Life-Cycle Cost dan 
reliability dari masing-masing tipe pompa dapat digunakan oleh manajemen PT. Pupuk 
Kaltim sebagai masukan untuk melakukan evaluasi peralatan lainnya berdasarkan efisiensi 
dan efektifitasnya.  
 
2.  DASAR TEORI 
2.1.  Keandalan 
2.1.1. System Reliability Function, Rs(t) 
 Didefinisikan sebagai peluang suatu sistem tidak mengalami kegagalan selama periode waktu 
(t) adalah : 
              )......................................................................................(2.1)                                       

2.1.2. System Probability Density Function (pdf) 
Sistem pdf ini dapat ditentukan kalau persamaan keandalan sistem diperoleh. Pdf ini 

merupakan turunan dari persamaan keandalan Rs(t) terhadap waktu seperti berikut ini : 
 
Fs (t) =  d/dt (Rs(t)) ...................................................................................(2.2)                                     
 

2.1.3. System Failure Rate, λ(t) 
Failure rate diperoleh dengan mendeferensiasikan pdf dengan fungsi reliability dan 
diperoleh: 
 

 λ(t)=fs(t)/Rs(t)…………………………………………………..//…………..  ..(2.3) 
 
2.1.4. Mean Time To Failure (MTTF) 

Mean time to failure (MTTF) didapatkan dengan mengintegrasikan sistem fungsi 
reliability dari titik awal (nol) ke tak terhingga : 

                                         ……………………….…… ……(2.4)                

2.2. Life-Cycle Cost Analysis 
2.2.1. Life Cycle Cost 

   Life cycle cost (LCC) merupakan  suatu pendekatan dalam perhitungan  biaya  atas 
kepemilikan suatu peralatan dengan memperhitungkan semua pengeluaran mulai dari 
pembelian hingga akhir hidup peralatan tersebut. Analisis life cycle cost seringkali digunakan 
sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang memiliki beberapa alternatif 
penyelesaian. Tujuan dari dilakukannya analisis terhadap life cycle cost adalah untuk 
memilih biaya yang paling efektif dari beberapa alternatif, sehingga jangka panjang atas 
kepemilikan peralatan dapat tercapai. 
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Secara matematis, LCC dituliskan dalam persamaan : 
 
LCC=Ac.C+St.C                                                                                                               (2.5) 
Dimana 
Ac.C = Acquisition cost 
St.C  = Sustaining cost 
 

Acquisition cost merupakan biaya awal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 
memiliki suatu perangkat. Sedangkan sustaining cost merupakan biaya kepemilikan atas 
suatu peralatan selama masa penggunaannya

  
2.2.2. Teknik Ekuivalensi 

   Teknik ekuivalensi digunakan untuk menghitung besarnya nilai mata uang dimasa 
yang akan datang dan atau nilai uang dimasa yang lalu dalam satuan nilai sekarang. Teknik 
ini digunakan untuk menetukan besarnya NPV. 
Teknik ekuivalensi yang digunakan adalah single payment present worth 
Persamaannya dituliskan sebagai berikut : 
 
P=F(i/(1+i)n)   ..................................................................................................................(2.6)                            
Dengan : 
P = Nilai uang dalam satuan nilai sekarang 
F = Nilai uang dimasa yang akan datang 
i = tingkat suku bunga 
n = Jumlah tahun konversi 
 
3. METODE PENELITIAN 
            Dalam menyelesaikan penelitian ini,  metodologi penelitian yang dilakukan adalah 
menentukan sistem yang akan dianalisis, mengumpulkan bahan penelitian, menentukan 
tahapan-tahapan proses penelitian dan terakhir dilakukan analisis hasil yang secara detail 
yang akan dijelaskan sebagai berikut; 
 
3.1. Objek Penelitian 
        Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pompa karbamat tekanan tinggi  
Kaltim-3 dan Popka, dengan spesifikasi seperti pada Tabel 3.1. Pada tabel tersebut 
menunjukkan bahwa kapasitas dan tekanan operasional untuk kedua pompa tidak berbeda 
jauh, sementara efisiensi untuk pompa yang ada di pabrik Kaltim-3 lebih besar dibandingkan 
dengan tipe sentrifugal yang dipakai di Popka. Sedangkan untuk kebutuhan energi untuk 
pompa yang digunakan pada unit Popka lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan 
di unit Kaltim-3. 
        Data yang yang diambil dalam penelitian ini untuk pompa karbamat di Kaltim-3 yaitu 
data mulai tahun 1991, yaitu tiga tahun setelah awal beroperasi sampai tahun 2001 (10 th), 
sedangkan untuk pompa karbamat yang berada di Popka datanya diambil dari tahun 1999 
yaitu tiga tahun setelah pabrik mulai beroperasi sampai tahun 2009 (10 th). 

Tabel 3.1. Data Spesifikasi Pompa Karbamat 
No Description Kaltim-3 Popka 
1 No item P-301 A/B P2-P-301 A/B 
2 Pump Size & Type VQE-H.105x178 HMP-3512 
3 Kapasitas (m3/hr) 32.5 38.0 
4 Tekanan (kg/cm2)(g) 151,33 153 
5 Efisiensi (%) 95 50.9 
6 Brake horse power (KW) 135,4 303 
 



 
22 |   M P I ISBN: 978-979-95620-6-7 

Fungsi dari pompa ini adalah memompa larutan karbamat dari tangki karbamat ke Reaktor 
urea pada tekanan dan kapasitas tertentu. Aliran ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 
                                   Gambar 3.1. Diagram Alir Karbamat 
 
3.2. Diagram Alir Penelitian 
3.2.1 Perumusan Masalah 

Untuk memulai penelitian adalah merumuskan masalah sebagai langkah pertama 
dari kerangka pemecahan masalah seperti pada Gambar 3.2, bagian ini membahas 
mengenai pokok permasalahan yang ada beserta latar belakang dan alasan yang 
menyebabkan timbulnya permasalah tersebut.Permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah pemilihan tipe pompa karbamat yang menjadi pilihan alternatif 
berdasarkan besarnya life cycle cost dan tingkat keandalan pada tiap-tiap alternatif tersebut. 
 
3.2.2. Tujuan Penelitian 
           Perumusan masalah yang telah dilakukan dapat menjadi dasar dalam penentuan 
tujuan penelitian. Tujuan merupakan konsep atau landasan berfikir yang akan mengarahkan 
pada sasaran. 
Pada penelitian ini tujuan adalah : 

Mengevaluasi pemilihan pompa karbamat bertekanan tinggi dengan pendekatan tingkat 
keandalan dan LCC-nya. 
 
3.2.3. Studi Literatur 
             Sebelum melakukan penelitian langsung terhadap permasalahan yang ada di 
lapangan, maka dilakukan studi pustaka untuk mendapatkan teori-teori yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam pencarian solusi dari permasalahan yang ada. Teori tersebut diperoleh 
dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun teori yang 
digunakan adalah : 
a. Teori mengenai teknik keandalan  
b. Teori mengenai analisis terhadap life cycle cost. 
c. Teori tentang ekuivalensi untuk menghitung besarnya nilai uang dimasa yang akan datang 
dan atau nilai uang dimasa yang lalu dalam satuan nilai sekarang. 
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3.2.4. Studi Lapangan 
             Studi lapangan dilakukan di pabrik Popka dan Urea Kaltim-3 PT. Pupuk Kalimantan 
Timur. Studi lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi 
mengenai data-data yang diperlukan untuk tahapan penelitian selanjutnya. 
 
 
3.2.5. Pengumpulan Data 
        Proses pengumpulan data merupakan tahapan yang penting karena akan 
menentukan berlangsungnya penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperlukan dalam 
penelitian ini meliputi: 

a). Data biaya pembelian komponen 
      b). Schedule preventive 

c). Spesifikasi teknis peralatan 
d). Kartu perawatan 
e). Data labor rate 

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan verifikasi untuk mendapatkan keakuratannya. 
 
3.2.6. Menentukan Tingkat Keandalan 
             Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tingkat keandalan pompa karbamat  
menggunakan metode RBD dan khusus untuk penerapan RBD dengan menggunakan 
software Blockshim, rangkaian pompa karbamat sebagai suatu sistem akan dimodelkan 
sebagai blok-blok dengan menggunakan software tersebut. Sedangkan untuk perhitungan 
waktu rata-rata antar kegagalan dengan menggunakan software Weibull. Alur penelitian ini 
dapat dilihat pada Gambar 3.2.      
             Langkah pertama dari penelitian ini adalah mengumpulkan data kerusakan yang ada 
pada sistem pompa karbamat  Kaltim-3 dan Popka. Data tersebut diperoleh dari kartu 
perawatan, memo to file dari inspeksi teknik, data yang berasal dari operasi dan data yang 
berasal dari manufacture. Kemudian data yang diperoleh dilakukan verifikasi dengan 
mendefinisikan bahwa kejadian failure tersebut benar-benar terjadi akibat gagalnya item 
tersebut. Tujuan dari verifikasi data ini adalah untuk meningkatkan keakuratan data yang 
dianalisis, karena proses verifikasi data ini akan sangat menentukan hasil analisis yang 
dilakukan. Oleh karena itu informasi dan pertimbangan dari berbagai pihak sangat diperlukan 
pada proses ini, guna menghasilkan hasil yang akurat dan sesuai dengan kejadian yang 
sebenarnya. 
           Langkah kedua adalah menyusun asset block diagram, kemudian  menghitung 
keandalan yang dimulai dengan  menyusun failure mode yang terjadi dari data kartu 
perawatan dan laporan perbaikan serta menyusun waktu antar kegagalannya. Dari data 
waktu antar kegagalan yang telah dikumpulkan kemudian dengan menggunakan software 
weibull++7, nilai keandalan masing-masing sub-sistem dapat ditentukan, demikian juga 
waktu rata-rata antar kegagalannya. Setelah masing-masing sub-sistem diperoleh nilai 
keandalannya, kemudian membangun diagram blok keandalan sistem (RBD) yang tersusun 
dari  blok-blok sub sistem dan dirangkai menjadi sistem dengan konfigurasi keandalan 
sesuai dengan asset block diagram (ABD) yang telah dibuat sebelumnya. Dengan 
memasukkan nilai keandalan masing-masing sub-sistem pada susunan RBD nya, maka 
diperoleh nilai keandalan sistem. Hal ini dilakukan untuk masing masing sistem pompa 
karbamat Kaltim-3 dan Popka. 
 
3.2.7. Menentukan Life Cycle Cost 
3.2.7.1. Preventive Cost 
 Preventive cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 
kegiatan preventive maintenance, biaya ini meliputi biaya man hour yang dipakai kali rate 
tenaga kerjanya  ditambahkan dengan biaya material consumable yang dipakai dikali 
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dengan harga satuan dari material tersebut. Perhitungannya ini dilakukan pertahun untuk 
masa dua puluh tahun operasional. 
 
3.2.7.2. Power Cost 

Power cost adalah biaya energi yang digunakan untuk menjalankan peralatan selama 
satu tahun. Energi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah energi yang dibutuhkan 
oleh pompa.Untuk memperoleh biaya ini terlebih dahulu menghitung Hydraulic power yang 
dibutuhkan oleh pompa  dengan menggunakan rumus sebagai berikut; 

  
Hydraulic Power =   (ρ x g x Q x H) / 3600    Kw                                                   (3.1) 
 
Dengan :  ρ   = masa jenis (Kg/m3) 
                 g   = percepatan grafitasi (9,8 m / s2) 
                 Q  = kapasitas (m3 / jam) 
                 H  = head pompa (m) 
Setelah hydraulic power sudah diketahui, kemudian dibagi dengan efisiensi pompa 

sehingga akan diperoleh break horse powernya. Energi yang diperoleh merupakan energi 
yang terpakai  dikali dengan harga per Kwh-nya akan diperoleh power cost. 
 
3.2.7.3. Corrective/Replacement Cost 
        Replacement atau corrective cost adalah biaya yang harus dikeluarkan bila terjadi 
penggantian komponen. Replacement cost dihitung untuk setiap komponen yang akan 
digunakan. Dalam perhitungannya dirumuskan persamaan sebagai berikut : 
           RC = IC + LoC + LaC                                                                                               (3.2) 
Dengan : 
                RC    : replacement cost 
                IC     : item cost (spare part cost) 
                LoC  : logistic cost 
                LaC   : labor cost 
Pada penelitian ini LoC tidak dihitung karena di Pupuk Kaltim biaya logistik tidak dimasukkan 
dalam beban biaya.  
 
3.2.7.3. Sustaining Cost 

Biaya ini merupakan penjumlahan dari biaya corrective cost, preventive cost dan 
power cost yang telah dihitung sebelumnya. 
 
3.2.7.5.  Acquisition Cost 

Biaya ini merupakan biaya dari capital cost yang telah mengalami depresiasi, hal ini 
untuk mengetahui nilai aset pertahunnya, maka nilai capital cost dari tahun sebelumnya 
dikurangi dengan nilai depresiasi dari aset pada tahun itu. 

 
3.2.7.6. Perhitungan Life Cycle Cost 
        Biaya atas kepemilikan suatu peralatan dihitung dengan menjumlahkan acquisition 
cost dan sustaining cost pertahun untuk setiap alternatif selama masa hidup peralatan. 
Sebelum dijumlahkan secara keseluruhan untuk mendapatkan net present value-nya (NPV), 
biaya pertahun tersebut terlebih dahulu diekuivalensikan kesatuan nilai sekarang. 
 
3.2.8. Analisis dan Kesimpulan 

Dalam tahapan ini dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data, yaitu analisis 
pengaruh dari setiap alternatif terhadap besar life cycle cost dan nilai keandalannya. Hasil 
dari analisis ini kemudian diambil kesimpulan dan saran sebagai masukan untuk manajemen 
PT. Pupuk Kaltim dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M P I   |  25 

Penentuan Tujuan

Studi Pustaka & 
Literatur Studi lapangan

Perumusan 
Masalah

Purchasing Cost

Kartu Perawatan Labor Cost & 
spare Part Cost

Schedule 
Preventive

Spesifikasi Teknis 
Peralatan

Perhitungan 
Acquisition CostTeori LCC Teori Keandalan Perhitungan

 MTTF

Perhitungan 
Power Cost

Mulai

Perhitungan 
Corrective Cost

Perhitungan 
Preventive Cost

Perhitungan 
Keandalan

Perhitungan 
Sustaining Cost

Perhitungan 
LCC

Analisis Pemilihan 
Alternatif

Selesai

Kesimpulan dan 
Saran

 
 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1.   Analisis Tingkat Keandalan 

Untuk menghitung tingkat keandalan masing-masing tipe pompa, terlebih dahulu 
dibuat reliability block diagramnya (RBD) dari komponen penyusunnya seperti ditunjukkan 
pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. 

    
 

Gambar 4.1 RBD untuk pompa sentrifugal 
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Gambar 4.2 RBD untuk pompa reciprocating 
 

Dari Gambar 4.3 dan 4.4 dapat dilihat bahwa besarnya tingkat keandalan menurun 
sesuai dengan bertambahnya umur operasi suatu peralatan, hal tersebut disebabkan adanya 
peningkatan laju kerusakan. Pada pompa sentrifugal penurunan nilai keandalannya relatif 
lebih landai dibandingkan dengan nilai keandalan pompa reciprocating, dimana pada kurun 
waktu 32 hari penurunannya hanya 20% sementara untuk pompa reciprocating lebih dari 30 
%. Demikian juga dapat dilihat pada kurun waktu 160 hari, untuk pompa sentrifugal tingkat 
keandalannya 0,39 sementara untuk pompa reciprocating tingkat keandalannya tinggal 0,16. 
hal ini menunjukkan bahwa pola tingkat keandalan sentrifugal penurunannya lebih baik 
dibandingkan pompa reciprocating. Ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat keandalan 
kedua pompa pada kurun waktu dua puluh tahun sebesar 0.23. 
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Gambar 4.3. Reliability terhadap waktu untuk pompa sentrifugal 
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Gambar 4.4 Reliability terhadap waktu untuk pompa reciprocating 
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4.2. Analisis terhadap Life cycle cost 
4.2.1    Biaya Perawatan. 

Gambar 4.5 memperlihatkan biaya perawatan per tahun untuk pompa tipe sentrifugal 
dan reciprocating, dimana biaya perawatan untuk pompa sentrifugal pertahunnya tidak 
mengalami perubahan yang sangat fluktuatif, sementara untuk pompa reciprocating 
perubahan biaya pertahunnya cukup fluktuatif, hal ini dikarenakan  komponen 
penyusunannya  lebih banyak dan reliabilitynya lebih rendah. 

Dari Gambar 4.6 menunjukkan bahwa kenaikan biaya perawatan yang merupakan 
penjumlahan antara biaya pencegahan (preventive) dan perbaikan (Corrective) untuk pompa 
sentrifugal mempunyai tingkat kemiringan yang lebih landai/datar, sementara tipe pompa 
reciprocating kenaikan total biaya perawatan mempunyai tingkat kemiringan yang lebih 
curam. Biaya perawatan pompa sentrifugal untuk jangka waktu 20 tahun hanya 
membutuhkan sekitar US$.96.460,- sedangkan untuk pompa reciprocating membutuhkan 
lebih dari US$. 528.269,- hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat keandalan 
dari sistemnya. 
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Gambar 4.5 Biaya Perawatan per tahun 
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Gambar 4.6  Kumulatif Biaya Perawatan terhadap Waktu 
 

4.2.2. Nilai Depresiasi 
Gambar 4.7 menunjukkan nilai depresiasi capital cost per tahun, nilai depresiasi ini 

per tahunnya akan terus mengalami penurunan. Nilai depresiasi untuk pompa reciprocating 
lebih tinggi dari pompa sentrifugal, hal ini karena capital cost pompa reciprocating lebih tinggi 
dari pompa sentrifugal. Sedangkan Gambar 4.8 merupakan kumulatif dari nilai depresiasi 
selama dua puluh tahun.  
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Gambar 4.7  Nilai Depresiasi pertahun  
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Gambar 4.8  Kumulatif Nilai Depresiasi terhadap Waktu 

 
4.2.3 Power Cost 
 Gambar 4.9 memperlihatkan pemakaian energi yang dibutuhkan untuk 
menggerakkan pompa, biaya untuk menggerakkan pompa sentrifugal  sebesar US$.167.928 
ini lebih tinggi dibandingkan dengan pompa reciprocating yang hanya US$.75.071, hal ini 
dikarenakan efisiensi pompa sentrifugal (50,5%) lebih rendah dibandingkan dengan pompa 
reciprocating (95%). Gambar 4.10 menunjukkan kumulatif power cost terhadap waktu, pola 
kenaikan antara pompa sentrifugal dan pompa reciprocating menunjukkan kemiringan yang 
berbeda, pompa sentrifugal kenaikannya lebih tinggi dari pada pompa reciprocating.  
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Gambar 4.9 Power Cost per tahun  
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Gambar 4.10  Kumulatif Power cost terhadap Waktu 
 
4.2.4 Gabungan Maintenance Cost dan Depresiasi 

Gambar 4.11 dibawah ini menunjukkan penjumlahan maintenance cost dengan nilai 
depresiasi per tahun, untuk pompa reciprocating lebih fluktuatif dibandingkan dengan pompa 
sentrifugal. Nilai pertahunnya pompa reciprocating selalu diatas pompa sentrifugal, 
sedangkan polanya masih sama dengan biaya perawatan, hal ini berarti dengan adanya 
penambahan nilai depresiasi masih relatif kecil pengaruhnya terhadap perubahan pada pola 
maintenance cost. Hal ini juga diperlihatkan pada Gambar 4.12 yang merupakan kumulatif 
dari penjumlahan antara biaya perawatan dan depresiasi. 
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Gambar 4.11 Gabungan Mainenancet Cost dan Depresiasi per Tahun 
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Gambar 4.12 Kumulatif Gabungan Maintenance Cost dan Depresiasi terhadap waktu 

 
4.2.5 Gabungan Maintenance Cost dengan Power Cost 

Gabungan maintenance cost dengan power cost yang ditunjukkan pada Gambar 
4.13 memperlihatkan bahwa biaya untuk pompa sentrifugal diatas biaya pompa 
reciprocating, ini menjadi berbeda dari yang ditunjukkan pada pola maintenance cost 
sebelum digabung dengan power cost seperti yang ditujukkan pada Gambar 4.6, pada pola 
maintenance cost nilai pompa reciprocating masih selalu diatas nilai pompa sentrfugal, hal 
ini menunjukkan bahwa power cost memberikan kontribusi yang cukup besar. 

 



 
30 |   M P I ISBN: 978-979-95620-6-7 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 16 1718 19 20

Waktu (tahun)

M
ai

nt
 c

os
t +

 P
ow

er
 C

os
t (

US
$)

Pompa Sentrifugal
Pompa Reciprocating

 
     

Gambar 4. 13 Kumulatif Gabungan Maintenance Cost dan Power Cost terhadap Waktu 
 
4.2.6.  Life Cycle Cost 
        Dari Gambar 4.14 memperlihatkan grafik kumulatif life cycle cost yang merupakan 
biaya keseluruhan dari pompa sentrifugal dan pompa reciprocating, kedua grafik tersebut 
menunjukkan pola perubahan kenaikan yang hampir sama.  
        Life cycle cost untuk pompa sentrifugal ternyata lebih besar dibandingkan dengan 
pompa reciprocating selama kurun waktu 20 tahun, dimana untuk kurun waktu dua puluh 
tahun life cycle cost untuk pompa sentrifugal sebesar US$.1.425.157 dan untuk pompa 
reciprocating sebesar US$.1.055.130 yang berarti ada perbedaan biaya sebesar $.370.027, 
sementara  pada analisis biaya total perawatan, pompa sentrifugal membutuhkan biaya 
perawatan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh pompa 
reciprocating. Faktor yang mempengaruhi tingginya Life cycle cost pada pompa sentrifugal 
dibandingkan dengan reciprocating adalah adanya biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian 
energi (power cost). Table. 4.1 menunjukkan biaya pemakaian energi per tahun pompa 
sentrifugal yang lebih tinggi, karena efisiensi untuk pompa sentrifugal lebih kecil 
dibandingkan pompa reciprocating. Hal ini berarti penambahan biaya untuk konsumsi energi 
untuk pompa sentrifugal melebihi dari selisih biaya perawatan antara pompa sentrifugal dan 
reciprocating. 
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Gambar 4.14. Life Cycle Cost terhadap Waktu 
 

Dari hasil analisis tingkat keandalan dan LCC pada kedua pompa tersebut 
menunjukkan bahwa, bila penekanannya berdasarkan pada tingkat keandalannya, maka 
pemilihan alternatif tipe sentrifugal menjadi suatu pilihan. Sedangkan bila penekanannya 
pada nilai LCC sebagai dasar pemilihan, maka alternatifnya adalah tipe reciprocating 
menjadi suatu pilihan. Hubungan antara LCC dan reliability untuk pompa sentrifugal dan 
pompa reciprocating terlihat pada Gambar 4.15 yang menunjukkan bahwa semakin rendah 
nilai keandalannya, maka LCC-nya akan semakin tinggi. 
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Gambar 4.15 Hubungan Life Cycle Cost terhadap Reliability  
               untuk pompa sentrifugal dan reciprocating. 

 
 
        Dari hasil analisis tingkat keandalan dan LCC pada kedua pompa tersebut 
menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat keandalan dan nilai tersebut sebagai dasar 
pertimbangan dalam pemilihan, maka pemilihan alternatif tipe sentrifugal menjadi suatu 
pilihan. Sedang dilihat dari nilai LCC dan itu menjadi bahan pertimbangan dasar pemilihan, 
maka alternatif tipe reciprocating menjadi suatu pilihan. Dan dari hasil analisis tingkat 
keandalan dan LCC menunjukkan bahwa untuk menaikkan tingkat keandalan 0,23 
memerlukan biaya sebesar US$.370.027. 
 
5.   KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
       Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap tingkat keandalan dan life cycle cost 
pada Pompa Karbamat tipe sentrifugal dan pompa karbamat reciprocating, maka dapat 
diambil kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
; 
 

1. Pompa karbamat tipe sentrifugal yang dipakai di Pabrik Popka mempunyai tingkat 
keandalan yang lebih baik dibandingkan dengan Pompa Karbamat tipe reciprocating 
yang dipakai di Pabrik Kaltim-3, sehingga jika pemilihan didasarkan pada tingkat 
keandalannya, maka tipe sentrifugal menjadi pilihannya 

2. Biaya perawatan (maintenance cost) pompa karbamat tipe reciprocating 
(US$.528.269) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tipe sentrifugal (US$.96.460), 
jika penekanannya pada biaya perawatan, maka pompa tipe sentrifugal menjadi 
pilihannya. 

3. Besarnya life cycle cost dari pompa sentrifugal (US$.1.425.157) ternyata lebih besar 
dibandingkan dengan pompa reciprocating (US$.1.055.130) dengan perbedaan biaya 
sebesar US$.370.027, maka jika pilihannya didasarkan pada life cycle cost, tipe 
reciprocating dapat menjadi pilihannya. 

 
5.2       Saran 

1. Agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melibatkan perhitungan    
penyediaan spare part dari pemilihan alternatif tipe pompa tersebut, sehingga akan 
diperoleh ketersediaan spare part yang optimum. 

2 Dalam menentukan pilihan alternatif dari pilihan alternatif yang ada, maka jangan 
hanya melihat dari capital cost-nya saja, tapi harus melihat biaya yang akan 
dikeluarkan untuk mengoperasikan peralatan tersebut. 
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Intisari 

Departemen pemeliharaan merupakan tulang punggung kelancaran produksi di PT Kaltim Methanol 
Industri (PT KMI) sehingga perlu menerapkan best maintenance practice pada sistem manajemen pemeliharaan 
agar peralatan dapat tetap berfungsi sesuai dengan design dan kapasitasnya. Sebagai konsekuensi, sistem 
manajemen pemeliharaan yang sudah ada perlu dievaluasi sehingga  kekurangan-kekurangannya dapat 
diidentifikasi  dan disempurnakan. 

Dalam penelitan ini, sistem manajemen pemeliharaan disurvey berdasarkan 16 kriteria quesioner dari 
Wireman (2004) kepada karyawan pemeliharaan yang dipilih. Hasil survey ini dibandingkan dengan hasil 
survey yang sudah dilakukan oleh Wireman (2004) terhadap 100 perusahaan industri yang ada di USA. 

Dari hasil survey, terdapat sebanyak 6 kriteria dengan nilai melampaui hasil survey yang dilakukan oleh 
Wireman (2004) sedangkan sebanyak 10 kriteria dengan nilai kurang dari nilai Wireman (2004). Dengan 
mengacu piramida manajemen pemeliharaan dan matrik hubungan leveling sistem manajemen pemeliharaan 
dan deviasi nilai survey yang merupakan modifikasi dari matrik risk assessment, dapat ditentukan 2 
permasalahan paling penting yang perlu segera diperbaiki  yaitu: training dan inventory. 

 
Kata-kata kunci:  best maintenance practicse, manajemen piramida, matrik hubungan leveling sistem 
manajemen pemeliharaan dengan deviasi nilai survey.  
 
1. Pendahuluan 

 
1.1. Latar Belakang 

PT Kaltim Methanol Industri (PT KMI) adalah salah satu pabrik kimia yang berada di kawasan 
industri PT. Pupuk kaltim (PKT)  di kota Bontang, Kalimantan Timur. PT KMI memproduksi 2.000 
(dua ribu) ton methanol per hari sesuai dengan design kapasitasnya. Pabrik ini beroperasi secara terus 
menerus dengan bahan baku  gas alam. Karena sifat dari pengoperasiannya, maka peralatan-peralatan 
yang ada harus dapat bekerja terus menerus sesuai fungsi dan kapasitas perencanaannya. Oleh karena 
itu, pemeliharaan  peralatan-peralatan yang ada di pabrik  harus dilakukan dengan suatu sistem 
manajemen pemeliharaan  yang efektif sehingga dapat mengoptimalkan kapasitas serta fungsi 
peralatan-peralatan yang ada.  

Sesuai dengan fungsi  utamanya, pemeliharaan  bertujuan agar peralatan-peralatan  dapat berfungsi 
sesuai dengan peruntukannya, maka sistem manajemen pemeliharaan perlu dievaluasi untuk mengetahui 
kekurangan-kekurangannya yang dibandingkan dengan  best  maintenance practices  dan dijadikan sebagai dasar 
untuk perbaikan sistem manajemen pemeliharaan yang sudah ada.  

 
1.2. Tujuan dan manfaat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama  sistem manajemen 
pemeliharaan  di PT KMI berdasarkan hasil survey yang mengacu pada survey standart oleh Wireman 
(2004) dan mengevaluasi serta mengajukan usulan perbaikan terhadap permasalahan utama sistem  
manajemen pemeliharaan di PT.KMI. 
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Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan masukan berupa usulan-usulan perbaikan terhadap 
kekurangan-kekurangan sistem manajemen pemeliharaan berdasarkan hasil survey Wireman (2004) dan survey 
di PT KMI  sehingga fungsi sistem manajemen pemeliharaan   dapat berjalan lebih efisien dan efektif. 

 
2. Review Penelitian Terdahulu 

Wireman (2004) dalam Benchmarking Best Practices in Maintenance Management  
menjelaskan secara rinci hasil surveynya terhadap 100 perusahaan industri di USA dan  masing-
masing survey area terdiri atas 10 pertanyaan dengan bobot masing-masing pertanyaan maksimum 4 
point seperti terlihat pada Tabel I dan digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. 

 
    Tabel I. Hasil survey sistem manajemen pemeliharaan (Wireman, 2004). 

No. Survey Area Nilai Rata-rata 

1 Organisasi maintenance 24,5 

2 Program training  di maintenance 22,5 

3 Work order 26,3 

4 Maintenance planning dan scheduling 22,5 

5 Preventive maintenance 24,1 

6 Maintenance inventory dan purchasing 28,4 

7 Maintenance automation 22,0 

8 Operation involvement 22,2 

9 Maintenance reporting 13,4 

10 Predictive maintenance 20,0 

11 Reliability engineering 15,7 

12 Maintenance – general practices 29,5 

13 Financial optimization 23,9 

14 Asset care continuous improvement 26,9 

15 Maintenance contracting 21,3 

16 Document management 23,1 

 Total hasil rata-rata            366,3 

 
 
 



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M P I   |  35 

 
3. Metodologi  Penelitian 

3.1. Diagram Alir Penelitian    

 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1. Menentukan Prioritas Permasalahan  Hasil Survey Sistem Manajemen Pemeliharaan 
Penerapan manajemen pemeliharaan yang baik  menurut Wireman (2004) mengikuti penerapan 

proses manajemen pemeliharaan berupa piramida manajemen pemeliharaan (maintenance 
management  pyramid), dimana  ada  5 level/tingkatan menurut kematangan suatu perusahaan 
khususnya departemen pemeliharaan dalam menjalankan fungsinya seperti terlihat pada Gambar 2. 
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 Gambar 2.  Piramida Manajemen Pemeliharaan (Wireman, 2004) 
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 Tabel II.   Pembagian Kriteria dan Level  Survey (Jennings dan Wells) 

Kriteria Survey Level dalam Piramida 
Maintenance Organisation 

1 Preventive Maintenance 
Maintenance – General Practice 
Program training di maintenance 

2 

Work Flow System 
Maintenance Planning and scheduling 
Maintenance inventory dan purchasing 
Maintenance Automation 
Maintenance Reporting 
Maintenance conctracting 
Document Management 
Operation Involvement 

3 Predictive Maintenance 
Reliability Centered Maintenance 
Financial Optimization 4 
Asset Care Continuous Improvement 5 

 
Dilihat dari Piramida Manajemen Pemeliharaan pada Gambar 2, hanya terdapat 11 parameter 

sedangkan  untuk menerapkan best maintenance practice menurut Wireman (2004) diperlukan 16 
survey area (parameter). Oleh karena itu, Jennings dan Wells  (www.newea.org/AMRC/8_ 
per/NEWEA Journal Benchmarking Article Final.doc),  dalam  surveynya terhadap 12  public utilities 
di USA membagi 16 survey area  kedalam level piramida seperti yang terlihat pada Tabel II. 

Pada hasil penilaian sistem manajemen pemeliharaan ini, ditemukan 10 dari 16  kriteria dengan 
nilai kurang dari acuan (Tabel I). Dengan banyaknya kriteria kurang ini, maka perlu diprioritaskan 
kriteria mana saja perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. 

 Untuk menentukan prioritas hasil survey, maka dibuat suatu matrik yang mengacu pada 
modifikasi prosedur  sistem manajemen terintegrasi PT.KMI yaitu prosedur manajemen resiko 
(SMT.PS.HSE-13) revisi 08  tahun 2010 seperti yang terlihat paga Gambar 3, dimana: 

Nilai 75–150 adalah nilai Ektrim (E) yaitu permasalahan yang mendapatkan prioritas utama. 
Nilai 40-60 adalah nilai High (H) yaitu permasalahan yang mendapatkan prioritas kedua. 
Nilai 20-30 adalah nilai Medium (M) yaitu permasalahan yang mendapatkan prioritas ketiga. 
Niali 5-15 adalah nilai Low (L) yaitu permasalahan yang mendapatkan prioritas keempat. 

Deviasi 
Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 

Nilai Level 
1 2 3 4 5 

  20 - 30 30 60 90 120 150 
  15 - 20 20 40 60 80 100 
  10 - 15 15 30 45 60 75 
   5  - 10 10 20 30 40 50 
   0 - 5 5 10 15 20 25 

          Gambar 3. Matrik Hubungan Level Sistem Manajemen Pemeliharaan dan Deviasi Nilai Survey 

3.2. Hasil Survey  
Hasil survey sistem manajemen pemeliharaan di PT KMI terlihat pada Tabel III:  
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  Tabel III. Hasil Survey Manajemen Maintenance di PT KMI 
No. Survey Kriteria Hasil 

Survey 
Nilai 

Wireman 
          

Dev Level 
 

Prioritas 
Parameter 
Statistik 

1 Organisasi maintenance 27,67 24,5 +3,17 1 - Avg= -1,68 
Max= 11,56 
Min= -11,18 

Stdv= 5,78 

2 Program training  di 
maintenance 

19,22 22,5 -3,28 2 M 

3 Work order 23,44 26,3 -2,86 2 M 
4 Maintenance planning dan 

scheduling 
24,78 22,5 +2,28 2 - 

5 Preventive maintenance 21,11 24,1 -2,99 1 M 
6 Maintenance inventory dan 

purchasing 
17,22 28,4 -11,18 2 H 

7 Maintenance automation 19,33 22,0 -2,67 2 M 
8 Operation involvement 18,78 22,2 -3,42 3 M 
9 Maintenance reporting 18,22 13,4 +4,82 2 - 

10 Predictive maintenance 31,56 20,0 +11,56 3 - 
11 Reliability engineering 11,44 15,7 -4,26 3 M 
12 Maintenance – general 

practices 
20,11 29,5 -9,39 1 H 

13 Financial optimization 21,78 23,9 -2,12 4 L 
14 Asset care continuous 

improvement 
17,56 26,9 -9,34 5 L 

15 Maintenance contracting 22,33 21,3 +1,03 2 - 
16 Document management 24,89 23.1 +1,79 2 - 
 Total hasil rata-rata 339.44 366.3 - 26,86   

 

 
    Gambar 4. Hasil Survey Manajemen Pemeliharaan di PT KMI 

Pada Gambar 4, menunjukan gambar hasil survey dengan acuan survey sistem manajemen 
pemeliharaan, dimana gap antara dua garis merupakan kekurangan-kekurangan ataupun kelebihan 
sistem yang ada. Kekurangan-kekurangan atau gap inilah yang harus diperbaiki sehingga sistem 
manajemen dapat berjalan lebih baik. 

Demikian halnya Tabel III, memperlihatkan hasil survey sistem manajemen pemeliharaan yang 
dibandingkan dengan survey acuan (Wireman, 2004), sehingga diperoleh  deviasi/gap yang 
selanjutnya dijadikan parameter bersama dengan level survey area dan didapatkan prioritas  berupa E, 
H, M atau L.  

 Dari Tabel III, Maintenance – general practices memperoleh prioritas H, artinya perlu 
mendapat perhatian kedua untuk dievaluasi dan diperbaiki.  Dari 10 pertanyaan survey tentang 
Maintenance – general practices,  permasalahannya adalah jenis training skill yang cocok (nilai 0,89) 
dan peruntukan training (0,33), seperti terlihat pada Gambar 5 dan Gambar 6. 
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Gambar 5. Realisasi Training di Dept. Maintenance        Gambar 6. Biaya Training di Dept. Maintenance 

Gambar 5 dan memperlihatkan perbedaan realisasi training teknis dan non teknis yang cukup 
signifikan pada periode tahun 2006, 2007 dan 2008.  Demikian halnya biaya training (Gambar 6) yang 
berbeda  dari tahun ke tahun. 

Demikian halnya pada survey Maintenance Inventory dan Purchasing (level 2) memberikan 
nilai 17,22 (nilai acuan  28,4 ) dengan selisih sebesar 11,18 dari, permasalahan  yang dominan antara 
10 pertanyaan survey adalah: persentasi level inventory dan layanan digudang. 

 
Tabel IV. Permintaan Spare Part Stock Mekanik Tahun 2008 

 
  
Tabel V. Permintaan Spare Part Stock Electrical/ Instrument Tahun 2008 

 
 
Tabel VI. Permintaan Consumable Tahun 2008 

 
Pada stock mekanik (Tabel IV) terjadi stock out sebanyak 3 kali pada tahun 2008, stock  

electrical/ instrument  (Tabel V ) terjadi stock out 10 kali dan untuk consumable (Tabel VI) terjadi 
stock out 4 kali. Tabel-tabel  tersebut  menunjukan tingkat pelayanan gudang (warehouse) terhadap 
pemeliharaan yang memerlukan spare part pada saat ada pekerjaan.  Ketidak sediaan spare part (stock 
out) menyebabkan tertundanya pekerjaan pemeliharaan yang selanjutnya juga menundanya proses 
produksi. 
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Pada Tabel VII dan Gambar 7 memperlihatkan stock yang ada di gudang pada tahun 2007, 2008 
dan 2009 dimana non moving spare part (tidak ada permintaan stock untuk suatu pekerjaan selama 5 
tahun) dengan cost $4,440,783.59 (69%) menduduki porsi yang paling tinggi disusul dengan slow 
moving spare part (stock yang digunakan 1 kali selama 5 tahun) dengan cost $ 1,700,669.48 (26%) 
menduduki urutan ke dua  dan fast moving spare part (stock yang digunakan setiap tahun) dengan cost 
$ 326,562.47 (5%) menduduki urutan ke tiga. 

 Tabel VII. Stock Spare Part 

 
 

 
Gambar 7. Perbandingan Cost Spare Part Stock 

 
4. Kesimpulan Dan Saran 
4.1. Kesimpulan 

Pada study untuk mengidentifikasi permasalahan utama sistem manajemen 
pemeliharaan dan usulan perbaikan di PT. KMI yang mengacu pada hasil survey oleh 
Wireman (2004). Dari ke 16 kriteria yang disurvey diidentifikasikan 2 permasalahan utama 
yang perlu diusulkan untuk perbaikan  yaitu permasalahan training dan inventory yang 
selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Hasil survey menunjukan Maintenance – general practices mendapatkan nilai 20,11 (acuan 
29,5) dan deviasi - 9,39 dan menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan nilai H.  Didalam 10 
pertanyaan, training  memberikan kontribusi utama (2 pertanyaan memberikan nilai terkecil 
0,89 dan 0,44)  dan ini dikarenakan training di pemeliharaan tidak seimbang antara training 
teknis dan non teknis serta anggaran training belum merata.  

b. Hasil survey untuk kriteria Maintenance Inventory dan Purchasing mendapat nilai kecil 17,22 
(nilai rata-rata 28,40) dan deviasi – 11,18 dan menjadi prioritas dengan nilai H. Didalam 10 
pertanyaan yang ada, inventory  memberiakan kontribusi utama dengan 3 nilai terkecil yaitu 0,86 , 
0,71 dan 0,29. Penyebab utama inventory  memperoleh nilai kecil adalah adanya stock out  (tidak 
tersedianya suku cadang pada saat diperlukan oleh pemeliharaan) pada stock part untuk  bulan-
bulan tertentu tahun 2008, tingginya non moving spare part (69% pada tahun 2009, 72% pada 
tahun 2008 dan 71% pada tahun 2007).    
 

4.2. Saran – Saran 
Untuk menerapkan best maintenance practices yang mengacu pada survey Wireman (2004) di 

Departemen Pemeliharaan guna mendukung kelancaran produksi, maka perlu direview : 
a.  Perlunya mempertimbangkan keseimbangan training teknis dan non teknis khususnya di 

Departemen Pemeliharaan maupun keseimbangan alokasi dana training. 
b. Perlunya perencanaan pengadaan material suku cadang oleh Departemen Pemeliharaan 

maupun Logistik. 
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c.   Perlunya mendistribusikan informasi stock out kepada bagian terkait yang akan digunakan 
sebagai bahan evaluasi sistem yang ada. 
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PERANCANGAN STRUKTUR NOSEL RX 320 LAPAN 
 AKIBAT BEBAN TERMAL DAN TEKANAN 

 
Agus Budi Djatmiko 

Peneliti di Lembaga Penerbangan dan antariksa Nasional 
 

ABSTRAK 
Temperatur  dan tekanan gas yang dihasilkan akibat pembakaran propelan yang ada pada tabung 

roket cukup tinggi, sehingga dapat menyebabkan perubahan dimensi pada material nosel roket,  
Dalam tulisan ini dibahas mengenai  analisis perhitungan tegangan statik pada struktur hanya akan dilakukan 
pada bagian yang paling lemah dari nosel, yaitu struktur exit cone saja. Analisis akan dilakukan dengan 
menggunakan perangkat lunak yang berbasis Finite Element Methods (FEM). 
Dari pembebanan thermal pada exit cone, diperoleh besarnya tegangan statik solid von Mises dimana dari 
analisis perpindahan panas transient temperatur dinding luar telah mencapai 9000C, akan diperoleh besarnya 
tegangan statik solid von mises maksimum σmaks = 271,74 MPa. Sedangkan dari hasil analisis model FEM 
struktur exit cone akibat beban tekanan sebesar 60 kg/cm2  didapatkan besarnya tegangan statik solid von  
Mises maksimum σmaks = 7,18 MPa. Dari hasil analisis disini terlihat bahwa pengaruh beban thermal pada 
struktur exit cone dari nosel cukup signifikan. 

Data bahan Baja Karbon S-45C dari pengujian laboratorium menunjukkan besarnya σultimate = 53  
kg/mm2 ( = 519 MPa), sehingga diambil σboleh = adalah sebesar 363,95 MPa. Harga faktor keamanan paling 
kecil dari struktur exit cone pada nosel motor roket-320 ini adalah S.F = 1,3. Bahan masih aman terhadap 
pembebanan yang terjadi, baik karena beban tekanan maupun beban thermal akibat gas pembakaran.    
Kata kunci : nosel, beban termal, tekanan 
 

ABSTRACT 
Temperature and resulting gas pressure effect burn propellant whatever available on rocket tube high 

enough, so gets to cause changing dimension on significant nozzle rocket,   
This in writing is worked through about analysis static tension count on structured will only be done on weakest 
part from nozzle, which is structure exit cone just. Analysis will be done by use of software which gets Finite 
Element Methods  basis (FEM).  
Of thermal's imposition on exit cone, gotten to outgrow its static solid von Mises's tension where from analysis 
transient's heat transfer outer wall temperature have reached 900 0 C, will get to outgrow it static solid von 
mises’s tension a maximum σ max  = 271,74 MPa. Meanwhile of yielding analysis FEM'S model exit cone's 
structure effect pressure charges as big as 60 kg / cm 2   gotten to outgrow its static solid von Mises's tension a 
maximum σ max  = 7,18 MPa. Of analysis result in here looked that thermal's charges influence on structured exit 
cone from nozzle last significant.  

Carbons Steel material data s 45C of laboratory examination point out to outgrow it σ ultimate  = 53 kg / 
mm 2  ( = 519 MPa), so is taken σ may  = are as big as 363,95 MPa. Smallest factor of safety price of structured 
exit cone on nozzle rocket engine 320 it is S.F = 1,3. Material is still safe to happening imposition, well since 
thermal's pressure and also charges effect burn gas.     
Key word: nozzle, thermal charges, pressure 
 
 
1. PENDAHULUAN      

Fungsi utama dari nosel roket adalah mengkonversi effisiensi enthalpi dari gas pembakaran ke 
energi kinetik dan juga menciptakan kecepatan keluar yang tinggi dari gas. Nosel peralatan yang 
sangat effisien untuk percepatan gas menjadi kecepatan supersonik. Nosel roket biasanya terdiri dari 
bagian konvergen dan divergen, dengan luasan yang mengecil pada pada material nosel roket, untuk 
itu perlu dianalisa lebih lanjut agar mendapatkan kinerja roket yang lebih baik  
Nosel harus mampu menahan beban dari terjadinya tekanan gas dalam tabung motor roket (internal 
pressure) dan beban thermal yang terjadi akibat dari pembakaran bahan bakar roket. Dinding harus 
cukup kuat untuk menahan tekanan dan suhu yang tinggi yang dihasilkan dari proses pembakaran 
terutama pada bagian Exit Cone.  
Oleh karena penting fungsinya, struktur nosel ini harus mempunyai faktor keamanan yang cukup baik. 
Analisa kekuatan struktur nosel harus benar-benar dilakukan secara teliti dan akurat. 
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Dalam tulisan ini dibahas mengenai analisis Kekuatan Struktur  Nosel Roket Rx-320 dengan 
menggunakan Perangkat lunak yang berbasis Metode Elemen Hingga (FEM). 
 
2. LANDASAN TEORI 
Tabung motor roket merupakan bagian motor roket yang sangat penting dan harus mampu menahan 
beban tekanan-gas (internal pressure) yang cukup besar dari hasil pembakaran bahan bakar roket. 
Disamping itu tabung harus mampu pula menahan gaya dan momen yang berasal dari gaya tekanan 
pada cap roket dan nozzle (akibat adanya gaya aksial pada dinding nozzle), serta beban thermal dari 
gas pembakaran didalam tabung roket, meskipun beban termal ini dapat dikurangi dengan memberi 
lapisan metrial liner/ inhibiter yang cukup baik sebagai lapisan isolasi. 

 
2.1. Untuk Pembebanan Tekanan Gas  

Untuk dapat menganalisis tegangan yang terjadi pada elemen – elemen tabung akibat 
pembebanan tekanan gas pembakaran, tinjau elaman solid segi empat dari dinding tabung. Pada 
elemen isotropis, untuk kondisi bidang tegangan (plane stress) hubungan tegangan-tegangan dapat 
dinyatakan sebagai : 

 σ  =  E  .  ε ...........(1)      Dimana  : 
σ = Tegangan elemen 
ε = Tegangan Elemen 
E = Modulus elastisitas Matrial 
Untuk elemen 3-dimensi, tegangan normal yang bekerja pada elemen dapat dinyatakan sebagai : 
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Di mana :  
v = rasio Poisson dari material 
Hubungan hukum Hooke untuk tegangan normal σ  = E∈ , bila digunakan untuk tegangan geser 
didapatkan : xyxy G γτ .= ; xzxz G γτ .= ; zxzx G γτ .= ...........(5) 
dimana :  τ xy, γ xz, γ zx  - regangan geser    ;       G - modulus geser 
Dalam bentuk matriks, tegangan pada elemen solid 3-dimensi dapat dituliskan secara keseluruhan 
sebagai : 
Dimana : 
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Dan gunakan hubungan  : G
)1(2 v

E
+

 ....................................... (7) 

Dari pres. (6) dan (7) dapat diperoleh matrik tegangan/regangan (stress/strain matrix) : 

[ ]D  = 
)21)(1( vv

E
−+

[ ]F …....…..... (8) 

Bila tebal tabung, t, relatif tipis dibandingkan dengan diameter tabung, maka elemen solid 3-dimensi 
di sini dapat di asumsikan menjadi elemen 2-dimensi segiempat dengan titik-titik nodal pada 1(x1, 
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y1), 2(x2,y2), 3(x3, y3), dan 4(x4, y4). Besarnya defleksi nodal (nodal displacement) pada keempat 

titik tersebut dapat dinyatakan sebagai :                          
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Besarnya gaya pada nodal-nodal elemen dalam bentuk matriks dapat di tuliskan sebagai : 
[ ]f = [ ]{ }dk ............…………................…..(10) 
di mana :   
[ ]d  - matriks defleksi pada nodal-nodal   pers. (10) 
[ ]Κ  - matriks kekakuan elemen yang besarnya dapat dituliskan sebagai  

∫∫= dydxtBDBK T ..]][[][][ .........................(11) 

[ ]D        - matriks tegangan / regangan dari pers. (9) 
t            -  tebal elemen 
[ ]Β T      -  transpose dari matriks [ ]Β  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−+−−−−
+−−−

−−−

=
)()()()(
)(0)(0

0)(0)(

4
1][

yhxbyhxb
xbxb

yhyh

bh
B .............(12) 

Dimana : 
h   – tinggi elemen segiempat   dan   b   - panjang elemen segiempat 
Besarnya tegangan yang terjadi pada elemen-elemen dapat diperoleh dengan membagi gaya per 
elemen yang terjadi pada pers. (11) dengan luas tiap elemen tabung tersebut. 
 
2.2. Untuk Pembebanan Thermal 
 Tegangan thermal pada dinding tabung akan tejadi pada waktu besarnya temperature berubah 
pada dinding dalam karena pemanasan gas pembakaran. Untuk asumsi kondisi perpindahan panas 1-
dimensi, hubungan tegangan – regangan pada suatu elemen dinding tabung dapat dinyatakan secara 
matriks dengan : 
{ } [ ] { } { }( )TE εεσ −= …...…………..................(13) 
di mana : 
{ }σ  - matriks tegangan dari elemen 
[ ]E  - matriks kekakuan elemen 
{ }∈  - matriks regangan dari elemen 
{ }τ∈  - matriks regangan karena thermal  (thermal strain) 
Bila material elemen adalah isotropic dengan koefisien ekspansi thermal α , dan kenaikan terperatur 
yang seragam, T, regangan thermal dapat di tuliskan dalam bentuk matriks sebagai : 
{ } { }TT .αε = ………….................……………(14) 
Dalam bidang regangan (plane strain) dari elemen isotropic ini, matriks regangan thermal dapat di 
tuliskan sebagai : 
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Di mana : v – Poisson ration 
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Untuk elemen segiempat (quadrilateral elemen) dengan nodal-nodal pada titik distribusi gaya thermal 
yang terjadi pada nodal dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai : 
{ } { } [ ]{ } AtTDTBfT ..ε= ……................……..(16) 
Di mana : {B}T   -  transpose dari matrik perpindahan  
                - nodal elemen segiempat {B} 
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E - modulus elastis metrial elemen 
v - poisson ration 
{ }Tε  - matrik regangan thermal dari      per. (16) 
t - tebal elemen dinding 
A - luas elemen quadrilateral  
Dari pers,(16), besarnya tegangan thermal dari tiap elemen dinding tabung dapat ditentukan dengan 
membagi gaya thermal yang terjadi dengan luas tiap-tiap elemen. 
 
3.  ANALISA TEGANGAN PADA STRUKTUR NOSEL 
Bahan struktur nosel motor roket adalah menggunakan material Baja Karbon S-45C :E = 1.96x1011 
N/m2 ; G = 7.58x1010 N/m2 ; v = 0,32   ; Limit Stress : tension = 4E8 N/m2 
Compression = 4E8 N/m2  ; Shear = 3.2E8 N/m2 ; Mass Density = 7862.3 kg/m3 ; Cp = 1.257981 
KJ/kg0C ; a = 1.77x10-6 m2/s; k = 43 W/m0C  
Harga σboleh Baja Karbon S-45C ini adalah 363,95 MPa. Dan tebal t = 6 mm 
 

 
Gambar-1 Pemodelan FEM untuk struktur keseluruhan dari Nozzle Motor Roket-320 

3.1.a Akibat Beban Tekanan Gas 
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Dalam analisis model struktur exit cone motor roket, daerah sambungan exit cone dengan 
bagian nosel lainnya dari motor roket di “constraint fixed” pada arah Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, dan Rz (arah 
123456). Beban yang bekerja pada elemen-elemen exit 

cone disini akan diberikan oleh tekanan yang terjadi pada dinding exit cone. Gambar 2  
menunjukkan pembebanan tekanan pada elemen-elemen dinding pada pemodelan FEM exit cone dari 
nosel motor roket-320. 
 

 
Gambar-2 Pembebanan tekanan pada elemen-elemen model FEM exit cone 

 
Dengan menggunakan perangkat lunak untuk analisis tegangan static yang berbasis pada Metode 
Elemen Hingga (FEM) diperoleh distribusi besarnya tegangan statik solid von Mises, seperti yang 
ditunjukkan dalam gambar 3.  

 
Gambar-3 Distribusi tegangan statik  pada struktur Exit Cone dari Nosel  Motor Roket-320 akibat beban tekanan Gas = 60 

kg/cm² dengan tebal 6 mm 
 
Harga untuk tegangan maksimum adalah  
σvM maks = 7.179.639  N/m2 (Pa) atau 7,18 MPa 
σvM min = 2.819.877  N/m2 (Pa) atau 2,82 MPa 
 
3.1.b Akibat Beban Thermal 
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Perpindahan panas hanya terjadi pada dinding Exit Cone yang langsung berhubungan dengan aliran 
gas pembakaran yang dari nosel roket. Pemodelan FEM untuk beban thermal pada struktur Exit Cone 
seperti yang terlihat pada gambar 4 . 
 

 
Gambar-4 Distribusi tegangan statik  pada struktur Exit Cone dari Nosel  Motor Roket-320 akibat beban thermal Δ t      9000 

C dengan  tebal 6mm 
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Harga untuk tegangan maksimum adalah  
σvM maks = 271.740.608 N/m2 (Pa) atau 271,74 MPa 
σvM min =   55.237,69   N/m2  (Pa) atau    0,06 Mpa 
 
4. PEMBAHASAN 

Dari data spesifikasi material bahan Exit Cone Baja Karbon S-45C didapatkan harga σboleh = 
363,95 MPa. Besarnya σvon Mises maksimum kombinasi antara akibat beban tekanan dan beban thermal 
adalah 7,18 MPa + 271,74 MPa = 278,92 MPa. Disini diperoleh harga fackor keamanan paling kecil 
pada struktur Exit Cone motor Roket-320 sebesar 
S.F = ,

,
 = 1,3 

Jadi bahan struktur Exit Cone yang digunakan aman terhadap pembebanan yang terjadi, terutama dari 
beban thermal. Pengaruh beban thermal disini terlihat lebih dominan dibandingkan dengan beban 
akibat tekanan dalam kontribusinya menghasilkan tegangan statik pada struktur Exit Cone dari Nosel 
motor roket-320. 
Dalam perangkat lunak Nastran 4.5 versi Windows ini untuk analisis model FEM dari struktur Exit 
Cone untuk beban tekanan gas dan thermal tidak dapat dilakukan secara bersamaan (sekaligus), 
sehingga perlu dibuat pemodelan FEM untuk masing-masing pembebanan yang ada. Besarnya 
tegangan statik maksimum kombinasi hasil superposisi sebenarnya kurang tepat benar karena letaknya 
tidak pada elemen yang sama. Namun karena yang perlu dicari harga faktor keamanan yang paling 
kecil dari struktur Exit Cone, maka besarnya tegangan statik kombinasi ini dapat diterima untuk 
pengecekan kekuatan struktur.  
 
KESIMPULAN 

Dari analisis kekuatan struktur Nosel dengan bahan Baja Karbon S-45C dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Ketebalan struktur Exit Cone sebesar t = 6 mm pada Nosel Motor Roket-320 dalam konfigurasi 

model yang dianalisis menunjukkan harga yang masih aman, baik terhadap beban dari tekanan gas 
pembakaran maupun beban thermal yang terjadi akibat panas pembakaran propelan roket. Hasil 
analisis tegangan statik pada struktur Exit Cone memberikan harga faktor keamanan paling kecil 
dari bahan Exit Cone S-45C sebesar S.F = 1,3 

2.  Ukuran geometri dari konfigurasi struktur Exit Cone yang digunakan sudah cukup baik. Pengaruh 
beban thermal cukup signifikan dalam menghasilkan tegangan statik yang terjadi.  
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Abstract 
Aircraft is a vehicle that should be certified by Authority before flight. The vehicle shall meet the 
requirement of Civil Aviation Safety Regulation or Federal Aviation Regulation, so that they can fly 
safely. One important thing to get the aircraft certification from the Authority is the material usage 
in the aircraft. The material used shall meet and comply with Airworthiness Regulation, meet 
material specification requirement, approved as qualified product and purchased from qualified 
supplier. The aircraft manufacturer shall perform any test and inspection deem necessary to fulfill 
the material specification requirements. Material selection design is an activity to select / establish 
material used on Aircraft Design based on general design requirement such as : load, specific 
strength, durability and damage tolerance, produceability, corrosion etc. and propose it to Design 
Group. This activity is usually done on an integrated team consisting of  Material & Process 
Specialist, Designer, Stress and Fatigue analysis, Weight & Balance, and Design Build Team. 
 
Due to a lot of  type and material used in aircraft structure, we only discuss about the selection 
criteria of  aluminum alloy. 
 
Key word: Material, Design, Aluminum. 

 
1. Introduction 
 
Aircraft material engineer should have some basic and applied knowledge engineering materials so 
that they will be able to do their work more effectively when selecting the material. As airframe design 
concepts and technology have become more sophisticated, materials’ requirements have accordingly 
more demanding. The steps from wood to aluminum and then to titanium and other efficient high 
strength materials have involved some very extensive development activities and the application of 
wide range of disciplines. 
 
Structure weight and therefore the use of light materials has always been important. When a modern 
full-loaded subsonic transport takes off, only about 20% of its total weight is payload. Of the 
remaining 80%, roughly half is aircraft empty weight and the other half is fuel. Hence any saving of 
structural weight can lead to a corresponding increase in payload. Alternatively for a given payload, 
saving in aircraft weight means reduced power requirements. Therefore, it is not surprising that the 
aircraft manufacturer is prepared to invest heavily in weight reduction. 
 
Aluminum, steel and titanium will probably continue to be the principal materials in airframe design 
for a while. Commercial aircraft use up to 80 % aluminum material in their structure.  A unique 
combination of properties makes aluminum one of the most versatile engineering and construction / 
structure materials. Aluminum is light in mass, yet some of its alloys have strength greater than that of 
structural steel. It has high resistance to corrosion under the majority of service conditions and no 
colored salts are formed to stain adjacent surfaces or discolor products with which it comes into 
contact such as fabrics in textile industry and solution in chemical equipment. It has no toxic reaction. 
It has good electrical and thermal conductivities and high reflectivity to both heat and light. The metal 
can easily be worked into any form and readily accepts a wide variety of surface finishes. 
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2. Material Selection Design 
 
Material selection design is an activity to select / establish material used on Aircraft Design based on 
general design requirement such as : load, specific strength, durability and damage tolerance, 
produceability, corrosion etc. and propose it to Design Group. This activity is usually done on team 
consists of: Material & Process Specialist, Designer, Stress and Fatigue analysis, Weight & Balance, 
and Design Build Team. 
 
The design engineers / designers must diagnose the symptoms of potential structural failures and 
service problems early in the design stage. During design stage, all specialist engineers must evaluate 
and analyze the production / design drawing based on their specialization. The Stress Engineer 
responsible for strength and integrity of the product. Weight and Balance Engineer shall calculate the 
weight and balance for overall aircraft. Material and Process Engineer shall evaluate the material and 
process usage.     
 
Material and Process Engineer must evaluate the material selection, review the process selected, 
protective finish application, assembly procedures etc. 
 
33..  MMaatteerriiaall  SSeelleeccttiioonn  CCrriitteerriiaa 
 
Material selection is quite frequently a compromise involving various consideration and the more 
important considerations have historically been those associated with mechanical properties. The 
practical selection criteria in aircraft industry are as follows: 
 

 Design Requirement  and Objectives 
 Produceability 
 Qualified Materials 
 Preferred Dimension / Availability 

 
3.1 Design Requirements  

 

3.1.1 Static Strength  
For structural applications, the initial evaluation of various materials is a comparison of static strength 
efficiency that is a satisfactory means of measuring the material relative strength. For certain 
applications the effect of the temperature shall be considered, i.e the lower strength of aluminum alloy 
2024-T81 has better strength retention at elevated temperature than 7075-T6 alloy, and for this reason 
has been considered in supersonic high speed military aircraft application. 
 

3.1.2 Stiffness 
Aluminum has about one-third the density  and stiffness of steel. Because of this properties the 
designer should consider to make geometry of design properly. Another ways to solve the stiffness of 
the aluminum is designer should make rib / stiffener for large – thin part. There is no material with 
stiffness-to-weight ration that better than honeycomb sandwich. So, for parts that require high stiffness 
with no environmental problem such as cabin and cargo floor panel, the best material is honeycomb 
sandwich. However, high-stiffness requiring parts with environmental problem such as spoiler, flaps 
and rudder, the application of honeycomb sandwich should be carefully considered due to water 
ingression problem. 

3.1.3 Fatigue Performance 
Fatigue is the process of accumulating damage and finally to failure due to cyclic loading. An 
insidious cause of loss of strength. Aircraft structures are subjected to repeated loads, called cyclic 
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loads, and the resulting cyclic stresses can lead to microscopic physical damage to the materials 
involved. Even at stresses well below the material’s ultimate strength, this damage can accumulate 
with continued cycling until it develops into a crack or other damage that leads to failure of the 
component. Aluminum 2024 series have low crack growth rate, high fatigue strength and fracture 
toughness. This is the reason why they are widely used for tension application such as lower wing 
skin, upper horizontal-tail skin and body skin. 
 

3.1.4 Corrosion Resistance 
For metallic materials, other than Titanium, that problem is not significant. In Aluminum alloys 
family, 6000 series have the best corrosion resistance compared to 2000 and 7000 series. While in 
general, 7000 series have better corrosion resistance than 2000 series. Temper conditions on 
Aluminum alloys family also have effect on their corrosion resistance. T4 temper condition (Solution 
Heat Treatment + Natural Aging) on 2000 series have better corrosion resistance than T3 (Solution 
Heat Treatment + Cold Working + Natural Aging). T7 temper condition (Solution Heat Treatment + 
Artificial Over Aging) on 7000 series improves better corrosion resistance than T6 (Solution Heat 
Treatment + Artificial Aging). 
For parts which lay on such harsh environment, such as in lower lobe fuselage (corrosive 
environment), inner side of wing skin (microbial environment) and outer side of wing skin (abrasive 
environment), the only logical protection is using the right coating on the right place as follow 
205+600+600 for lower lobe fuselage, 205+600+620 for outer side wing skin and 205+611 for inner 
side wing skin, even though, the coating has to be reapplied during C or D check. 
 

3.1.5 Damage Tolerance 
For fracture control in structure of high performance aircraft, increasing use is being made of the 
damage tolerance approach by which design concepts may be qualified as either “slow crack growth 
rate” or “fail-safe” structures. Initial flaws are assumed to exist as a result of manufacturing and 
processing operations. Given a crack – like flaw corresponding to the maximum size escaping reliable 
detection, life of the part is assumed to spent propagating this flaw to the critical size which result in 
fracture. The damage tolerance evaluation of a structure is intended to ensure that, should cracking 
occur, the remaining structure can function until the damage is detected and remedied. The general 
design strategy, therefore, is to select materials, configurations, and stress level that provide a slow 
rate of crack propagation while maintaining high residual strength.   
 

3.1.6 Crashworthiness 
The crashworthiness of aircraft structure is measured by 3 major capabilities as follows:  

 The reduction of mechanical forces upon impact with the ground debris or other objects 
 The capability of the structure to remain intact to provide the occupants with protection 

in the event of a post-crash fire. 
 The maintenance of fuel tank integrity in a crash 

 
The design requirements shall fulfill the overall aircraft design objective, as follows:  

- Aircraft Safety 
- Long life Operation 
- Maximum Performance 
- Minimum Maintenance 
- Minimum Cost 
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Figure 1.  General Structural Design Requirements 

 
 
3.2 Produceability 
Material selected for aircraft design shall be compatible to the existing manufacturing technique and 
facility. For this reason aluminum alloys which have been known for long time and by their properties, 
have high produceability. Using new or advance materials, aircraft manufacturers shall consider their 
facility, capability and technology readiness before application on their aircraft design. 
 
Decisions involving the use of material in aircraft will frequently be based on whether or not it will be 
cost effective in the intended application. Raw material and manufacturing costs will therefore be 
important consideration.   
 
3.3 Qualified Material 
Using materials produced by approval/qualified sources/supplier can guarantee the success on 
certification issue. Qualified sources/supplier means that either the product and the supplier system 
can guarantee that the product can meet all requirements started on the applicable specification. The 
more we use “well proven/off-the self” materials, the easier we get the qualified sources/suppliers. 
 
Selected Materials shall be:  

 Meets the specification requirements (AMS, MIL Standard etc.) 
 Meets the airworthiness regulation (FAR 25.603, FAR 25.605, FAR 25.607 etc.) 
 Approved as qualified product (Listed in Qualified Product List)   
 Purchased from qualified supplier (Listed in Qualified Supplier List) 
 Receiving inspection is satisfied (Pass tests and inspection by customer) 

 
3.4 Preferred Dimensions 

The availability of materials used on aircraft design much depend on the standard size/preferred 
dimension. The more we use special size/dimension, the higher cost we get. To achieve minimum 
design cost, designer shall use the standard/preferred size/dimension of raw materials as much as 
possible. 
The preferred dimensions materials shall be: 
Easy to purchase 
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 Easy to get (almost always available) 
 Lead time is short   
 Lower cost  
 No quantity limit order 

 
4. Application of Aluminum Alloy in CN235 Aircraft 
 
4.1  2000 Series 
Copper is the principal alloying element in this group. These alloys require solution heat-treatment and 
naturally-aged to obtain optimum properties and in some instances artificial-aging is employed to 
further increase the mechanical properties. In the heat-treated condition mechanical properties are 
similar to and sometimes exceed, those of mild steel. 
The alloys in 2000 series do not have as good corrosion resistance as most other aluminum alloys, an 
under certain conditions they may be subject to inter granular corrosion. Therefore, these alloys in the 
form of sheet are usually clad with a 1000 or 6000 series which provides galvanic protection to the 
core and thus greatly increases resistance to corrosion. 
Specific feature of this alloys are their low crack growth rate, high fatigue strength and fracture 
toughness. This is the reason why they are widely used for tension application such as lower wing 
skin, upper horizontal-tail skin and body skin. 
Alloys 2024 is perhaps the best known and most widely used aluminum alloy and to obtain better 
properties, some derivatives of 2024 have been developed such as 2124, 2224, 2324 and 2524 (C188). 
 
4.2 6000 Series 
Alloys in this group contain silicon and magnesium in appropriate proportion which making them 
heat-treatable as well as weldable. Though less strong than 2000 and 7000 series, the magnesium-
silicon alloys possess good formability and corrosion resistance. Alloys in this heat-treatable group 
may be formed in the T4 temper (solution heat-treatable  but not artificially-aged) and then reach full 
T6 properties by artificial aging. 
The feature of heat-treatable, weldable, good formability and corrosion resistance make this alloy 
group is the best alternative for low pressure ducting and piping. 
Alloy 6061 is perhaps the most versatile one of heat-treatable alloys. 6013 is the improvement of 6061 
in strength, toughness and fatigue properties. 
 
4.3 7000 Series 
Zinc is the major alloying element in this group and when coupled with a smaller percentage of 
magnesium results in heat-treatable and very high strength alloys. 
The alloys in 7000 series do not have as good corrosion resistance as 6000 series, therefore, these 
alloys in the form of sheet are usually clad with a 1000 or 6000 series which provides galvanic 
protection to the core and thus greatly increases resistance to corrosion. 
To reach the highest possible strength, these alloys require solution heat-treatment and artificial-aging 
(T6), over-aging (T7) is employed to further increase the corrosion resistance. 
Specific feature of this alloys are their very high strength. This is the reason why they are widely used 
for highly stress and compression application such as upper wing skin, lower horizontal-tail skin and 
body stringer. 
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Figure   Material Application in CN235 Aircraft 
 
 
 

Figure 2.  Aluminum Alloy in CN235 
 
 
5. Conclusion 
 
The aluminum series 2000, 6000 and 7000 were selected due to fulfill Design Requirement  & 
Objectives and  have good produceability.  These materials also available as Qualified Materials in 
world market. Using materials produced by approval/qualified sources/supplier can guarantee the 
success on certification issue. 
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RANCANG BANGUN MESIN PEMOTONG KONTUR SAMBUNGAN 
PIPA 

 
Amnur Akhyan 
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E-mail: akhyan@pcr.ac.id 
 

Intisari 
Untuk melakukan pemotongan pipa dengan dimensi besar memerlukan mesin yang mampu 

bergerak mengelilingi pipa tersebut. Agar terbentuk kontur sambungan  pipa  dibutuhkan  elemen 
tambahan pada mesin yaitu bubungan (cam). Dengan menggunakan proses pemotogan dengan 
campuran gas oksigen dan asetilen (flame cutting) dan didukung oleh konstruksi elemen-elemen 
mesin yang umum digunakan yang terdiri dari, rantai dan roda gigi rantai (chain and sproket), 
roda gigi cacing dan ulir cacing (worm gear), roda gigi kerucut (bevel gear), bubungan (cam)  dll,  
maka dapat di rancang bangun sebuah mesin yang fungsinya mampu memotong dan membuat 
kontur sambungan pipa. Mesin ini menggunakan rantai untuk menahan beratnya agar tidak 
tergelincir dan tegangan rantai dapat diatur. Untuk menggerakkan mesin mengelilingi pipa dapat 
dilakukan dengan memutar tuas mesin yang mengikuti alur rantai. Bubungan (cam) berfungsi 
mengatur gerakan mulut pembakar (torch) dimana sumber putarannya berasal dari roda mesin. 
Agar menghasilkan potongan yang baik sangat tergantung dari pengaturan tekanan gas dan 
kecepatan pemotongan. Sehingga diharapkan mesin ini dapat dikembangkan menggunakan motor 
listrik sebagai penggeraknya agar gerakannya dapat konstan. 

 
Kata Kunci:  Kontur, Bubungan, Flame cutting 

 
Latar Belakang Masalah 

Maraknya pembangunan infrastruktur sekarang ini seiring dengan banyaknya kebutuhan 
terhadap sarana penunjang pembangunan infrastruktur tersebut. Konstruksi infrastruktur tersebut 
ada yang menggunakan beton, baja, kayu dll. Untuk konstruksi baja ada beberapa pilihan bahan 
yang digunakan salah satunya pipa. Konstruksi baja yang menggunakan bahan pipa dalam proses 
fabrikasinya tidak akan terlepas dari proses pemotongan dan pengelasan. Agar menghasilkan 
konstruksi baja yang kuat sangat ditentukan dari kekuatan sambungan las yang terbentuk 
sedangkan kekuatan sambungan yang terbentuk sangat ditentukan oleh hasil pemotongan (flame 
cutting). Hasil potongan yang baik akan memudahkan seorang juru las (welder) untuk melakukan 
pengelasan, hemat kawat las  dan roda gerinda (wheel grinding) serta dalam waktu yang relatif 
singkat. 
Pada umumnya konstruktor-konstruktor baja yang menggunakan bahan pipa, untuk melakukan 
proses pemotongan sambungan kontur pipa dengan cara manual dan menggunakan mal yang dibuat 
dari bahan yang tahan panas dan elastis. Mal ini dibuat mengacu kepada diameter luar pipa, sudut 
sambungan dan ketebalan pipa sedangkan lebarnya sama dengan keliling luar pipa. Salah satu dari 
sisi mal ini berbentuk kontur sambungan yang didapat dari ciplakan terhadap kontur pipa yang 
sudah dibuat baik. Sebelum melakukan pemotongan mal ini ditempelkan disekeliling pipa yang 
akan dipotong dan pada bagian yang berbentuk kontur sambungan digoreskan kapur anti panas 
sampai sekeliling pipa sehingga apabila mal dilepas kontur sambungan tetap ada. Setelah itu 
dilakukan pemotongan manual menggunakan api (flame cutting)  dengan mengikuti kontur kapur 
yang telah dibuat. 
 
Permasalahan 

Pergerakan mulut pembakar (torch) pada flame cutting untuk pemotongan kontur 
sambungan pipa masih menggunakan sistem manual atau dipegang dan digerakkan langsung 
menggunakan tangan, sehingga akan terjadi kesulitan untuk memotong pipa yang besar karena 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Tangan harus kuat agar dapat mempertahankan posisi torch 
serta tidak boleh bergetar agar hasil yang pemotongan baik .  
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Tujuan 
1. Merancang dan membuat mesin yang berfungsi memotong kontur pada sambungan pipa 

dengan cara mesin tersebut berputar mengelilingi pipa. 
2. Merancang dan membuat mesin yang mudah dibawa (portable). 
 
Manfaat  

Berbagai jenis permesinan berkembang secara dinamik hingga saat ini untuk mendapatkan 
hasil yang efisien. Permesinan yang digerakkan secara mekanis merupakan salah satu jalan keluar 
yang dapat menghasilkan bentuk yang presisi dan akurat dibanding cara manual dengan tangan. 
Dengan menggunakan peralatan flame cutting, diharapkan dapat memotong pipa yang berkontur 
dengan hasil yang baik dan efisien  tanpa membutuhkan seorang juru potong (fitter) yang ahli dan 
berpengalaman. sehingga memudahkan seorang juru las (welder) melakukan proses 
penyambungan. 
 
Metodologi Perancangan 
1. Merancang Mesin yang mampu berputar mengelilingi pipa.  
Menggabungkan beberapa elemen mesin seperti rantai dan roda gigi rantai (chain and sproket), 
cacing dan roda gigi cacing (worm and worm gear) sehingga mesin dapat berputar mengelilingi 
pipa dan dapat mempertahankan posisinya. 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
Gambar 1. Perancangan mesin 

2.  Merancang sistem mekanik yang dapat menghasilkan gerakan kontur. 
Menggunakan bubungan (cam) yang putarannya bersumber dari putaran roda mesin ditambah 
elemen-elemen mesin pendukung lainnya seperti roda gigi kerucut (bevel gear), rantai dan roda 
gigi rantai (chain and sproket) sehingga didapat gerakan mulut pembakar berbentuk kontur yang 
diinginkan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Gambar 2. Perancangan Gerakan Kontur 
 

3. Merancang bubungan (cam) 
Menggunakan metode bentangan didapat bentuk cam yang diinginkan.  
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Gambar 3. Perancangan Bentuk Cam                                                                                  

Perancangan dan Analisis 

Putaran Handel (n handel) 
Kecepatan pemotongan oksiasetilen tergantung pada ketebalan material yang akan 

dipotong. Tebal material yang akan dipotong dirancang 3/8 inci, jadi kecepatan potongnya adalah 
19-26 inci/menit. Untuk perancangan ini ditetapkan  kecepatan potong (Vc) = 22 inci/menit (9 
mm/detik). 
• Jumlah putaran sprocket (i) yang diperlukan agar mesin mengelilingi pipa satu putaran penuh: 

       putaraniiDSproket 87,5
75

440)220.2.(.. ==→= ππ  

• Waktu tempuh mesin untuk 1 kali putaran (waktu pemotongan) : 

       ik
V

t
c

sproket det5,153
9
440.14,3440.

===
π

 

Pipa 6' (dia. 168,28mm)

Sproket dia.75mm 

Wa= 12 kg

Roda

Pegas

FN1 Ff1

FN2

Ff2

O

Rantai

43°

A

FR1

FR2

Gambar 4. Diagram Benda Bebas 
 

• Putaran sproket       ik
put

t
insproket det038,0

5,153
87,5

===  

dimana nsproket=n rg.cacing=0,038 put/detik. 
• Rasio roda gigi cacing dengan ulir cacing   40:1=i  
• Putaran ulir cacing  

ikputinn cacingrgulircacing det/52,140.038,0.. ===

dimana, nulircacing = nhandel =1,52 put/detik. 

Kontur Tee 
Joint 
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Putaran yang dibutuhkan handel untuk menghasilkan kecepatan potong mesin   9 mm/detik adalah 
(n handel = 1,52 put/detik(rps)). 
 
Rantai dan Sproket  

Rantai berfungsi untuk menjaga agar roda mesin tetap menempel pada pipa, maka 
diperlukan tegangan rantai yang dapat diatur ketegangannya melalui pegas. Tegangan rantai juga 
diakibatkan putaran sproket. 

• Berat mesin (Wa)  = 12 kg 
• Titik berat mesin (Xo) = 84 mm (diukur dari roda mesin) 

a. Kondisi Statis 

∑ = 0Mo  (o merupakan titik sumbu pipa) 

0)
2

28,168.(4)8448.( 1 =−+ fa FW  (4=jumlah roda ) 

• Gaya gesekan pada roda mesin 

.7,4
28,168.2

132.12
1 KgF f ==   Dimana, Ff1 = Ff 2= Ff3 = Ff4 

• Gaya normal pada roda mesin

Kg
tg

F
s

F
FFFF ff

NNNN 05,5
93,0
7,4

43
11

4321 =======
oμ

∑ = 0xF  

oo 10cos.243cos.4 11 RN FF =  
• Beban rantai pada kondisi statis 

.5,7
985,0

73,0.05,5.2

10cos

43cos.2
11

1
21 KgFF

F
FF RR

N
RR =→=→==

o

o

 
b. Kondisi Dinamis 
• Putaran handel (n1)=1,52 put/detik=91,2 put/menit (rpm) 
• Putaran poros (n2) = 0,038 put/detik=2,28 put/menit (rpm) 

Torsi yang terjadi pada poros sproket sama dengan torsi yang diperlukan untuk 
menggerakkan mesin mengelilingi pipa. Torsi maksimum untuk menggerakkan mesin terjadi pada 
posisi horizontal. 
• Torsi mesin untuk mengelilingi pipa = Torsi pada poros sproket 

mNmmKgWT a .53,15.1584132.12132. ====  
• Gaya keliling pada sproket 

Kg
R

TF
sproket

t 13,414
2/75

1000.53,15
===  
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• Bahan Rantai FC 20 
2/24 mmkgu=σ (sularso,cetakan 9, hal 335)                                                       

2/6
4
24 mmkg

v
u

a ===
σ

σ (v=4, beban dinamis)                                              Persamaan (1) 

• Diameter Rantai direncanakan (d) = 4,5mm 
• Gaya Tarik dan Kendor pada Rantai 

NSSFt 13,41421 =−=                                                                                         Persamaan (2) 

21
160.

180
.3,0

2

1.

2

1 31,2 SSe
S
S

e
S
S

=→=→=
π

αμ                                                            Persamaan (3) 

3,0=μ ,  
NSSS 13,31613,41431,2 222 =→=−  

NS 26,73013,31613,4141 =+=  
• Beban maksimum Rantai (sisi tarik) 

KgNSFRFmaks 94,8184,80326,73081,9.5,711 ==+=+=  
• Beban Minimun Rantai (sisi kendor) 

KgNSFRF 73,2456,24213,31681,9.5,721min −=−=−=−=  (tanda (-) menunjukkan arah gaya) 
• Periksa Rantai 

22 5,4.14,3.4/1

49,81

..41

49,81, =→≥≥
izinizinizin tt

maks
t

dA
F

σ
π

σσ  

13,56 ≥  (Rantai Kuat) 
• Bahan Sproket Aluminium  

22 /1,7)/(70 mmKgmmNMPaaizin ==τ  
Lebar gigi sproket(b)=15 mm 
Tebal gigi sproket (h)=10mm 
Jumlah gigi yang kontak dengan rantai (n)=3 

• Periksa Sproket 

239,3.
1,7.3
3,72

.
3,721,7

.

mmhbA

AnAn
Fmaks

izina

≥→≥

→≥→≥τ
 

39,315039,310.15 ≥→≥  (Sproket kuat) 
• Pitch sproket direncanakan (p) =30mm 
• Kecepatan sproket 

 ikmm
nD

v sproket det/9
60000

28,2.75.14,3
60000

.. 2 ===
π

 

• Jumlah gigi sproket 

gigi
np
vz 889,7

28,2.30
.60.9

. 2
≈===                                                                        Persamaan (4) 

• Pitch sproket (sebenarnya) 

mm
nz

vp
sproket

6,29
28,2.8

60.9
.

===  

• Diameter luar sproket 
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 mmCot
z

Cotpdk 2,896,0
8

1806,296,0180
=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +=                                                       Persamaan (5) 

• Diameter lingkaran jarak bagi (tusuk) 

( ) mm
z

pd p 3,77
)8/180sin(

6,29
/180sin 1

===                                                                  Persamaan (6) 

Kesimpulan 
• Diameter luar (dk)=89,2mm 
• Diameter tusuk(dp)= 77,3 mm 
• Jumlah gigi (z)= 8 buah 
• Pitch (p) = 29,6 mm 
• Bahan sproket Aluminium dan bahan rantai  FC20 
• Diameter rantai 4,5 mm  

 
Gaya Tangan 
• Torsi pada poros sproket T= 15,53 N.m 
 
• Gaya keliling pada Roda gigi cacing  

KgN
R

T
F

Cacing
t 79,1913.194

80
1000.53,15

====  

• Torsi pada poros ulir cacing 
mmKgRFT cacingulirtuc .38,2475,12.79,19. . ===  

• Gaya Tangan  

kgkg
R
T

FT
tuas

uc 1,42015,
60

38,247
≥−≥≥ (Tangan kuat) 

Jadi Beban yang dibutuhkan oleh tangan untuk memutar tuas harus lebih besar dari 4,1 kg. untuk 
keadaan seperti ini tangan dianggap kuat karena kemampuan normal tangan (15 – 20 Kg). 
 
 
Kesimpulan 

Mesin kontur sambungan pipa ini dirancang untuk  memotong pipa berukuran diameter 4-6 
inci, dengan kecepatan pemotongan rata-rata 9 mm/detik. Agar mesin dapat berputar mengelilingi pipa 
digunakan transmisi rantai dan sproket untuk mempertahankan kedudukan mesin terhadap pipa. Untuk 
melakukan pemotongan digunakan flame cutting. Untuk mendapatkan bentuk gerakan kontur 
sambungan pipa digunakan cam (bubungan), yang putarannya dirancang dari roda mesin dengan 
menggunakan transmisi roda gigi kerucut dan rantai sproket. Roda gigi kerucut berfungsi agar sumbu 
putaran berubah 900, sedangkan rantai dan sproket digunakan agar putaran bubungan tidak slip. Rasio 
dari transmisi yang memutar bubungan merupakan hal yang paling penting diperhatikan agar putaran 
cam berkesinambungan dengan putaran roda, sehingga diharapkan pada saat mesin mengelilingi pipa 1 
kali cam juga berputar 1 kali. 

Untuk menghasilan kontur yang benar perlu diperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pada 
saat  membuat cam, diantaranya: Diameter luar dan ketebalan pipa yang di kontur dan diameter luar 
pipa pasangan kontur. 
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Intisari 
 

Daerah las yang paling rentan terhadap korosi adalah pada bagian HAZ (Heat Affected Zone). Penelitian Heri W, 
dkk menemukan bahwa laju korosi pada daerah HAZ mencapai 3 kali lebih cepat dari pada logam induk. Hal ini 
dikarenakan daerah tersebut terjadi tegangan sisa akibat pemanasan las serta perubahan struktur mikro akibat 
pemanasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas lapisan dengan kuningan jenis Leaded Brass dan 
Cast Brass  terhadap  ketahanan korosi dan ketahanan retak. 
Penelitian ini menggunakan mild steel jenis ST 37 dengan ketebalan 4,5 mm disambung dengan las busur 
elektroda terbungkus dengan jenis sambungan V. Logam hasil pengelasan dilapis kuningan pada jalur daerah 
logam las. Teknik pelapisan dilakukan dengan las gas ”oksi asetilen”. Jenis bahan kuningan yang digunakan 
sebagai pelapis  adalah  tipe K yaitu Leaded Brass (64% Cu- 35%Zn) dan tipe B yaitu  Cast Brass (60% Cu- 
38%Zn). Hasil pelapisan kuningan dilakukan 5 jenis pengujian yaitu pengujian komposisi kimia, pengujian 
korosi, pengujian lengkung, pengujian kekerasan dan pengujian struktur mikro.  
 Hasil penelitian menunjukkan kuningan jenis K (Leaded brass) memiliki keuletan lebih tinggi 
dibandingkan jenis B (Cast Brass) dari foto SEM. Dari uji korosi, sambungan las tanpa lapisan kuningan 
maupun dengan lapisan kuningan (baik tipe B maupun tipe K) memiliki laju korosi yang hampir sama yaitu 
sekitar 25 MPY. Uji bending menunjukkan lapisan brazing dinyatakan lolos uji pengujian bending dengan 
standar AWS. Kekerasan HAZ pada benda uji yang dilapis kuningan tipe B memiliki kekerasan terendah. 
Ditemukan pula bahwa pemakaian lapisan kuningan dengan metode las asitilen dapat memperlunak daerah 
logam las dan HAZ sehingga mengurangi kekuatan sambungan. 
 
Kata kunci: HAZ, brazing, las asitilen, korosi. 

 
PENDAHULUAN 

Daerah sambungan las merupakan titik kritis terjadinya kegagalan suatu konstruksi. Daerah las 
ini paling cepat terjadi kerusakan dimulai dari cacat sampai patah suatu konstruksi [Messler,1999]. Pada 
konstruksi  banyak faktor yang menyebabkan kualitas las tidak bisa maksimal, antara lain : arus 
pengelasan, kecepatan pengelasan, jenis elektroda, tingkat kelembaban elektroda, kemampuan welder, 
dan sebagainya [Cary, 1998]. Satu faktor lagi yang banyak dilupakan oleh para designer adalah faktor 
korosi pada daerah las. 

Korosi pada konstruksi masih terus menghantui dunia rekayasa hingga sekarang. 
Penanggulangan sudah banyak dilakukan oleh ahli, dan salah satu penanggulangan pada penyambungan 
logam tidak sejenis harus saling terisolasi [Trethewey,1991]. Namun untuk korosi pada pengelasan sulit 
dilakukan metode penyambungan dengan isolasi, karena bahan logam harus saling berdifusi. Untuk 
menanggulangi korosi logam hasil pengelasan, ada beberapa metode yang bisa digunakan, salah satunya 
metode pengecatan yang sering dijumpai dikonstruksi. Metode ini cukup efektif apabila cat tidak 
mengelupas, atau konstruksi tersebut pada daerah yang aman terhadap korosi. Namun bila konstruksi 
diletakkan pada bagian yang sering mendapat panas, atau lingkungan korosif, maka pelindung cat tidak 
efektif lagi.  

Dari penelitian sebelumnya [Heri Wibowo, 2004], daerah las yang paling rentan terhadap korosi 
adalah pada bagian HAZ (Heat Affected Zone). Hal ini dikarenakan daerah tersebut terjadi tegangan sisa 
akibat pemanasan las serta perubahan struktur mikro akibat pemanasan. Penelitian juga menemukan 
bahwa serangan korosi pada daerah HAZ ini hampir 3 kali lebih cepat laju korosinya dari pada logam 
induk yang digunakan (pada penelitian ini menggunakan bahan baja karbon rendah). Sedangkan pada 
logam las (logam dari filler) menunjukkan korosi yang kecepatannya hampir sama dengan logam induk. 
Dengan demikian daerah HAZ pada lasan perlu mendapat perhatian khusus karena pengaruh korosi.  

Barnhause [2002] yang meneliti tentang pengaruh mikrostruktur logam lasan terhadap 
ketangguhan  dan ketahanan korosi dissimilar metal antara stainless steel duplex dan baja karbon, 
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menyebutkan semakin tinggi heat input yaitu 1,57 kJ/mm menjadi 2,60 kJ/mm akan berdampak 
meningkatkan ketahanan korosinya dengan indikasi menurunnya percentase weight loss.  Namun 
untuk ketangguhan impact menjadi sebaliknya yaitu semakin tinggi heat input akan berdampak sedikit 
menurunkan ketangguhan impact. Kesetimbangan komposisi logam lasan juga menjadi faktor 
penurunan weight loss pada pengujian korosi. 

Stephen [2005] yang meneliti penyambungan dengan teknik brazing pada bahan stainless 
steel, menyebutkan bahwa bahan brass (kuningan) akan terdifusi dengan stainless steel melalui efek 
capiler dimana bahan brass akan mengisi pori-pori pada stainless steel, sehingga terbentuk endapan 
padat (solidification). Kunci utama pada penyambungan ini adalah perlakuan permukaan pada 
stainless steel untuk menghilangkan oxide pada permukaan.  

Kennedy [1982] menyatakan proses brazing melibatkan proses diffusi baja dan kuningan 
mempunyai karakteristik yang sangat berbeda , sehingga diperlukan persyaratan agar hasilnya 
memenuhi kriteria proses brazing. Persyaratan tersebut adalah: (1) nyala api yang dipakai adalah nyala 
oksidasi, (2) bahan kuningan sesuai standard, dan (3) bahan flux sesuai dengan bahan kuningan.  

Dari permasalahan diatas, salah satu metode yang ditawarkan pada kesempatan ini adalah 
metode pelapisan pada cover pass dan HAZ dengan  lapisan bahan kuningan. Lapisan kuningan yang 
dilakukan dengan metode brazing berfungsi melindungi logam sambungan dan daerah HAZ dari 
serangan korosi. 
 
METODOLOGI  PENELITIAN 

Logam induk yang dipakai pada penelitian ini menggunakan mild steel jenis ST 37 yang biasa 
dipakai untuk bahan konstruksi. Mild steel dengan ketebalan 4,5 mm disambung dengan las busur 
elektroda terbungkus (SMAW) dengan jenis sambungan V . Elektroda yang dipakai pada las ini jenis E 
6013 dengan diameter elektroda 2,6 mm dan arus yang dipakai adalah 90 A [Smith, 1991]. Kecepatan 
pengelasan diukur dengan mengamati waktu yang dipakai untuk mengelas 1 jalur, dan dibuat konstan 
untuk pengelasan seluruh benda uji. Variabel lain pada pengelasan ini menggunakan prosedur standar 
las SMAW.  

Logam hasil pengelasan kemudian di treatment dengan memberikan pelapisan kuningan pada 
jalur daerah logam las. Treatment ini dilakukan dengan mamakai las gas ”oksi asetilen”. Karakteristik 
las oksi asetilen yang dipakai untuk melapiskan bahan kuningan adalah sebagai berikut :  

Jenis las  :  oksi asetilen (OAG) 
Jenis bahan pelapis [10]:  Tipe K yaitu Leaded Brass (64% Cu- 35%Zn), Tipe B yaitu  Cast Brass 
(60% Cu- 38%Zn)  
Jenis Fluks :  RB Cu Zn-A 
Sifat nyala api :  nyala oksidasi 
Kualifikasi welder :  Welder grade G-2 (Level Vertical Groove)  

 
 
 

 

Gambar 2. Benda yang dilas dan daerah lapisan kuningan 
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Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini ada 5 jenis pengujian yaitu uji EDAX dilengkapi SEM, 
pengujian korosi, pengujian lengkung, pengujian kekerasan dan pengujian struktur mikro. Pengujian 
(EDAX dan SEM) merupakan pengujian dengan teknologi tinggi, digunakan untuk mengetahui 
komposisi kimia suatu zat, baik zat itu berbentuk logam, paduan logam, komposit, bahkan bahan 
plastik dapat di analisa dengan kedua pengujian ini. Pada penelitian ini, EDAX dipakai untuk 
mengetahui kandungan unsur Cu dan Zn pada kedua jenis kuningan, sedangkan SEM dipakai untuk 
mengetahui tingkat keuletan kuningan dari foto permukaan patah kedua jenis kuningan. 

Pengujian korosi digunakan untuk meneliti ketahanan korosi 2 jenis lapisan kuningan yang 
berbeda komposisi kimianya dan tanpa lapisan. Pengujian ini menggunakan metode pengurangan berat 
spesimen sebelum dan sesudah direndam dalam larutan korosif [Heri wibowo, 2004]. Spesimen lasan 
memiliki ukuran 100 mm x 40 mm dengan tebal sesuai tebal plat. Langkah awal pengujian korosi, 
benda uji ditimbang sebagai berat awal (W0), kemudian semua benda uji direndam kedalam larutan 
FeCl3 (konsentrasi 6 %). Selang waktu 6 hari specimen diangkat dan dibersihkan dengan aseton. 
Selanjutnya specimen ditimbang kembali sebagai berat akhir (W1) dengan timbangan mekanis Dial-O-
Gram kapasitas 310 gram dengan ketelitian 0,01gram merk OHAUS. Dari data pengurangan berat 
sebelum dicelup dan setelah dicelup larutan maka diperoleh grafik Weight loss terhadap waktu dan 
kecepatan laju korosi. 

Pengujian lengkung digunakan untuk meneliti ketahanan lengkung benda uji dan  kualitas las 
yang dalam hal ini juga kualitas lapisan yang dilihat dari retak setelah pengujian bending. Uji 
lengkung dilakukan dengan beban tertentu sampai benda uji membentuk U dengan sudut minimal 
1200. Kriteria batas lolos uji pada pengujian lengkung dilihat dari garis-garis retak setelah dilakukan 
pengujian. Syarat batas maksimal jumlah garis retak bagian lengkungan agar memenuhi standar uji 
bending adalah [American Welding Society, 2001] : 

a. 1/8 in (3,2 mm) jumlah garis-garis retak diukur pada semua arah yang terdapat pada 
permukaan lengkungan. 

b. 3/8 in (9,6 mm) jumlah garis-garis retak yang terbesar dengan panjang garis retak masing-
masing tidak melebihi 1/32 in (0,08 mm). 

c. ¼ in (6,4 mm) diukur pada retak ujung yang terbesar, kecuali retak ujung dihasilkan dari slag 
dan inklusi maka  1/8 in (3,2 mm) dapat digunakan. 

Pengujian kekerasan  digunakan untuk meneliti kekerasan permukaan lapisan pada 2 jenis kuningan 
sehingga dapat dipakai acuan untuk mengetahui kualitas lapisan. Uji kekerasan ini dilakukan dengan 
alat Micro Hardness Vickers dengan mengambil 16 titik untuk masing-masing spesimen (4 titik daerah 
lapisan kuningan, 4 titik daerah logam las, 4 titik daerah HAZ dan 4 titik daerah logam induk). 
Pengujian struktur mikro digunakan untuk meneliti difusi logam kuningan terhadap logam induk las. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Komposisi Kimia dan SEM. 
Dari gambar 3 dan 4 di ketahui bahwa komposisi kimia kuningan jenis B terkandung unsur Cu 

65,09 %, Zn 34,07 %, dan Fe 0,85%. Dari komposisi ini dapat digolongkan bahwa kuningan jenis B 
termasuk pada jenis Medium-leaded brass. Sedangkan komposisi kimia kuningan jenis K terkandung 
unsur Cu 61,80 %, Zn 38,20 %. Dari komposisi ini dapat digolongkan bahwa kuningan jenis K 
termasuk pada jenis Cast yellow brass. 
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Gambar 7. Grafik laju korosi (MPY) terhadap waktu sambungan las tanpa lapisan kuningan dan 

dengan lapisan kuningan (tipe B dan tipe K) 
 

3. Hasil Pengujian Bending 
Benda uji di bending dilakukan sampai membentuk sudut kurang lebih 1350. Radius lengkung 

uji bending digunakan radius 10 mm (standar uji AWS, ketebalan plat 3 sampai 6 mm mensyaratkan 
radius lengkung maksimal 12 mm). 

Analisa pengujian bending dilakukan dengan mengukur panjang retak yang terjadi setelah 
pengujian bending. Dari ukuran retak dipakai untuk mengetahui kelolosan uji bending (analisa 
didasarkan pada standar AWS pada uji bending). 

Tabel 1. Hasil pengujian panjang retak hasil pengujian bending 
Benda uji 
hasil las  

Panjang retak hasil uji root bend Keterangan 

Spesimen 
1 

Spesimen 2 Spesimen 
3 

 

Tanpa pelapis 
Brazing 

- - 2 x1,5 mm 
(di HAZ) 

Lolos uji (batas 
lolos uji 3,2 mm) 

Pelapis Brazing 
tipe B 

- 2,5 mm 
(diujung Las) 

- Lolos uji (batas 
lolos uji 3,2 mm) 

Pelapis Brazing 
tipe K 

- - - Lolos uji (batas 
lolos uji 3,2 mm) 

 
Dari hasil pengujian panjang retak pada tabel diatas terlihat bahwa pada pengujian root bend 

untuk semua benda uji yaitu tanpa pelapis brazing, pelapis brazing tipe B, dan pelapis brazing tipe K  
telah memenuhi kriteria lolos uji standar AWS (standar AWS mensyaratkan jumlah panjang garis-
garis retak diukur pada semua arah yang terdapat pada permukaan lengkungan adalah 1/8 in (3 mm).  

Pada benda uji lapisan brazing tipe B menunjukkan adanya retak sebesar 2,5 mm pada ujung 
las. Hal ini mungkin disebabkan adanya cacat (inklusi) las sehingga menimbulkan retak saat uji 
bending. Sedangkan benda uji tanpa pelapis brazing terlihat 2 buah retak kecil sebesar 1,5 mm pada 
daerah batas las dan HAZ, yang mungkin juga disebabkan adanya cacat las.  Dapat ditarik kesimpulan 
bahwa lapisan brazing dinyatakan memenuhi syarat terhadap ketahanan retak uji bending.  

 
4. Hasil Pengujian Kekerasan 

Uji kekerasan mikro dilakukan dengan alat Micro Hardness Vickers pada benda uji las dengan 
lapisan kuningan jenis K (Leaded Brass), jenis B (Cast Brass) dan tanpa lapisan kuningan. Pengujian 
dilakukan masing-masing pada daerah logam las, HAZ, logam induk, dan daerah lapisan kuningan.  

 
 

Grafik Laju Korosi terhadap Waktu
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Gambar 8. Titik pengujian kekerasan pada sambungan las  
 

Dari grafik hasil pengujian kekerasan (gambar 9) terlihat benda las tanpa pelapis kuningan, 
daerah logam las merupakan daerah yang paling keras. Namun untuk benda las dengan pelapis 
kuningan (baik kuningan jenis B maupun K) terjadi sebaliknya, yaitu daerah logam induk memiliki 
kekerasan yang paling tinggi dibanding daerah logam las maupun HAZ. Fenomena ini bisa terjadi 
karena proses pelapisan kuningan menggunakan las oksi asitilen (suhu diatas 900 0C) dapat dikatakan 
menyerupai proses tempering, dimana proses ini akan mengakibatkan pelunakan pada baja. Dengan 
demikian pemakaian lapisan kuningan dengan metode las asitilen dapat memperlunak daerah logam 
las dan HAZ sehingga kekuatan sambungan juga berkurang. 

 
Gambar 9. Grafik hasil uji kekerasan Vickers daerah Las dilapis Kuningan 

 
KESIMPULAN 
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kuningan jenis K (Cast brass) dengan komposisi Cu 61,80 %, Zn 38,20 %, memiliki keuletan 

lebih tinggi dibandingkan jenis B (Leaded Brass) yang memiliki komposisi Cu 65,09 %, Zn 34,07 
%, dan Fe 0,85%.  

2. Laju korosi pada sambungan las tanpa lapisan kuningan maupun dengan lapisan kuningan (baik 
tipe B maupun tipe K) memiliki laju korosi yang hampir sama yaitu sekitar 25 MPY. 

3. Lapisan brazing dengan metode las asitilen dinyatakan lolos uji pengujian bending dengan standar 
AWS. 

4. Kekerasan HAZ pada benda uji yang dilapis kuningan tipe B memiliki kekerasan terendah. 
5. Pemakaian lapisan kuningan dengan metode las asitilen dapat memperlunak daerah logam las dan 

HAZ sehingga mengurangi kekuatan sambungan. 
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Intisari 
 

Uji tarik merupakan jenis pengujian bahan yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui 
sifat mekanik suatu bahan teknik. Pada mesin uji tarik menggunakan penggerak tenaga hidrolik, 
bukaan katup yang dilakukan oleh operator akan mempengaruhi laju regangan linier yang 
dialami bahan. Menjadi menarik untuk memeriksa pengaruh tersebut terhadap data hasil uji tarik. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari pengaruh variasi laju regangan linier pada uji 
tarik bahan baja tahan karat. 

Uji tarik dilakukan pada spesimen plat 2 mm bahan baja tahan karat seri 304 sesuai standar 
ASTM E8M gauge length 50 mm dengan tiga variasi laju regangan linier yaitu 0,0006, 0,0055 dan 
0,0446 detik-1. Data gaya (kN) dan elongation (mm) dengan tampilan digital direkam hingga 
spesimen putus kemudian dianalisa tiap interval waktu tertentu. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa laju regangan linier mempengaruhi data kekuatan tarik 
bahan. Semakin tinggi laju regangan linier, tegangan maksimum bahan cenderung meningkat 
sedangkan regangan bahan cenderung lebih rendah meskipun perbedaan nilainya tidak signifikan. 
Kasus khusus terjadi pada nilai laju regangan tinggi yaitu fenomena menurunnya regangan elastis 
bahan yang cukup signifikan sebesar 64,23 %. Mengingat sulitnya mengukur dimensi aktual plat 
saat pengujian dilakukan, kalkulasi true stress dilakukan dengan persamaan penyempitan lokal 
dari bahan ulet pada beban maksimumnya. Nilai eksponen pengerasan regang sebesar 0,28 untuk 
laju regangan rendah dan sedang serta 0,31 untuk laju regangan tinggi. 

Kata kunci: kekuatan tarik, laju regangan linier, baja tahan karat 304 

1. Pendahuluan 
Latar Belakang 

Pada perancangan elemen mesin, data uji tarik merupakan data yang paling banyak diperlukan 
untuk mengetahui sifat mekanik bahan. Data tersebut kadang juga dijadikan sebagai pedoman dalam 
menentukan parameter sifat mekanik yang lain. Sebagai contoh ketika merancang tool dari bahan baja, 
seorang tool designer dapat memperkirakan bahwa kekuatan geser sekitar 50 – 60 % dari data 
kekuatan luluh hasil uji tarik (Nee, 1998). Kemudian pada baja karbon dapat diambil perkiraan bahwa 
Brinell Hardness Number sebesar tiga kali nilai kekuatan tarik (Schaffer et al, 1999). Dengan 
demikian dapat dimengerti akan perlunya evaluasi atas data uji tarik. 

Industri lokal misalnya dari Ceper, Klaten, Jawa Tengah, secara rutin membutuhkan data uji 
sifat mekanik terutama uji tarik atas sampel produk mereka demi menjaga kualitas. Namun dalam 
praktek di laboratorium, masih sedikit praktisi pengujian bahan yang memperhatikan pengaruh strain 
rate (laju regangan) terhadap data hasil uji tarik. Apabila berpengaruh, dikawatirkan data yang 
dihasilkan tidak akan konsisten bahkan untuk sampel yang sama sifat bahannya. Oleh karena itu 
penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari data uji tarik bahan ketika mengalami laju regangan 
linier ( e& ) yang berbeda. Sebagai sampel bahan dipilih baja tahan karat 304. 
 
Tinjauan Pustaka 

Baja tahan karat 304 merupakan jenis baja tahan karat austenitik dengan struktur fcc (face 
centered cubic) dari austenit. Austenit menjadi stabil berkat penambahan nikel pada paduan Fe – Cr 
(Schweitzer, 2003, p.121). Untuk bahan kristal tunggal fcc, Wang dkk. (2008) menyimpulkan bahwa 
pada strain rate 104 hingga 106 detik-1 pembentukan densitas dislokasi dan flow stress meningkat pada 
semua arah dimulai dari arah [111]. Pada bahan lain, Boyce dan Dilmore (2008) meneliti pengaruh 
strain rate antara 0,0002 detik-1 dan 200 detik-1 dari empat macam bahan baja ultrahigh-strength. 
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Mereka melaporkan variasi penurunan keuletan (hingga 10%) dan peningkatan keuletan (mencapai 25 
%) serta tegangan luluh yang meningkat sebesar 10 % dari bahan – bahan tersebut. Khusus bahan 
getas, peningkatan strain rate menyebabkan peningkatan kekuatan dinamik dengan transisi dari 
evolusi kerusakan acak menjadi pola kerusakan deterministik (Mastilovic et al, 2007). 

Pada bahan non metalik berbagai penelitian mengenai pengaruh strain rate juga telah 
dilakukan. Sebagai contoh adalah komposit serat gelas – epoxy (Shokrieh dan Omidi, 2008), polimer 
(Chaléat et al, 2008), keramik (Deshpande dan Evans, 2008) dan karet styrene butadiene (Hoo Fatt 
dan Ouyang, 2008). 
 
Dasar Teori 

Pada pengujian dengan gaya tarik F pada spesimen (panjang awal L0 dan penampang mula – 
mula A0) yang menghasilkan elongation sebesar ΔL maka engineering stress (S) dan engineering 
strain (e) dapat dinyatakan sebagai berikut: 

0

)()(
A

tFtS =                     (1) 

0

)()(
L

tLte Δ
=                      (2) 

Sedangkan true stress dan true strain dinyatakan dalam bentuk persamaan: 

)1( eS +=σ                (3) 
)1ln( e+=ε            (4) 

Laju regangan dapat dihitung sebagai berikut (Costa Mattos et al, 2008): 

e
e
+

=
1
&

&ε            (5) 

Dengan menambahkan faktor sensitivitas terhadap strain rate maka persamaan umum flow stress (σ): 
nKεσ =            (6) 

dengan K adalah konstanta bahan dan n merupakan faktor sensitivitas terhadap strain rate. Pada logam 
fero, persamaan (6) dimodifikasi sebagai berikut (Boyce dan Dilmore, 2008): 

K ′+= )log(. εβσ           (7) 

dengan β sebagai faktor sensitivitas strain rate semi logaritma serta K’ sebagai konstanta bahan. 
 
Manfaat Penelitian 

Pengaruh laju regangan linier ( e& ) terhadap data kekuatan tarik dan regangan pada bahan baja 
tahan karat 304 dapat diketahui. 

2. Metodologi Penelitian 
Bahan plat baja tahan karat ketebalan 2 mm dibuat spesimen sesuai standar ASTM E8M 

dengan gauge length 50 mm kemudian diuji tarik pada tiga variasi laju regangan linier. Karena mesin 
uji tarik yang digunakan memerlukan pengoperasian manual maka laju regangan divariasikan dengan 
mengatur kecepatan pembebanan lewat bukaan katup hidrolik. Selama pengujian, data gaya tarik dan 
elongation direkam dengan camcorder. Kecepatan rekam sebesar 25 frames per second (fps). 
Kemudian video rekaman dianalisa untuk mendapatkan data gaya tarik dan elongation versus waktu. 
Data diambil menggunakan Media Player Classic, yaitu perangkat lunak open source yang memiliki 
kemampuan navigasi tiap frame gambar dengan mudah. Data elongation versus waktu kemudian 
diolah dengan regresi statistik untuk mendapatkan besaran laju regangan linier. Pengaruh variasi laju 
regangan linier dapat dipelajari ketika membandingkan data kekuatan tarik dan regangan dari tiap 
variasi. 



 
30 |   M B T ISBN: 978-979-95620-6-7 

3. Hasil Penelitian 
Tahap awal pengolahan data hasil pengujian adalah penentuan laju regangan linier. Terdapat 

tiga variasi yaitu laju pembebanan yang lambat (slow), sedang (medium) dan cepat (fast) masing – 
masing untuk laju regangan linier rendah, sedang dan tinggi sebagai berikut: 
 

 
Gambar 1. Penentuan laju regangan linier dengan teknik regresi linier. 

 
Menggunakan perangkat lunak spreadsheet untuk regresi linier, diperoleh tiga besaran kuantitatif laju 
regangan linier yaitu 0,00006 detik-1, 0,0055 detik-1 dan 0,0446 detik-1. Hasil ini menunjukkan 
peningkatan jangkauan variasi laju regangan linier dibandingkan dengan publikasi Handoko (2008) 
sebesar 0,0005 detik-1, 0,0062 detik-1 dan 0,0165 detik-1 untuk uji tarik bahan baja karbon rendah. 
Kekuatan tarik bahan berdasarkan ketiga variasi laju regangan linier tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Data Kekuatan Tarik Rekayasa (Engineering Stress) 

Laju regangan linier 
(detik-1) Kategori Tegangan Luluh, Sy 

(MPa) 
Tegangan Putus 

Su (MPa) 
Tegangan Maksimum 

Su (MPa) 
0,00006 Rendah 280 339,6 422,8 
0,0055 Sedang 274,8 351,2 430,4 
0,0446 Tinggi 274,4 420,8 438 

 
Kemudian data regangan rekayasa (engineering strain) diperoleh sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Data Regangan Rekayasa (Engineering Strain) 

Laju regangan linier (detik-1) Kategori Regangan elastis (%) Regangan Total (%) 
0,00006 Rendah 5,48 44,74 
0,0055 Sedang 5,22 42,56 
0,0446 Tinggi 1,96 41,22 

 
Hubungan antara engineering stress dan engineering strain dapat digambarkan seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kurva Tegangan versus Regangan Rekayasa untuk ketiga variasi laju regangan. 

4. Pembahasan 
Dari Tabel 1 dan Tabel 2 dapat diketahui bahwa data – data vital hasil uji tarik berbeda pada 

ketiga variasi laju regangan linier. Peningkatan laju regangan linier akan meningkatkan nilai kekuatan 
tarik maksimum bahan. Peningkatan tersebut mencapai 1,8 % untuk laju regangan medium dan 3,6 % 
untuk laju regangan tinggi dibandingkan dengan laju regangan linier rendah. Sebaliknya nilai regangan 
total mengalami penurunan seiring dengan peningkatan laju regangan linier. Penurunan nilai regangan 
mencapai 4,87 % untuk laju regangan medium dan 7,87 % untuk laju regangan tinggi dibandingkan 
dengan laju regangan linier rendah. 

Berikutnya hubungan nilai tegangan dan regangan sesungguhnya (true stress dan true strain) 
pada uji tarik dinyatakan dengan persamaan (6). Masalah timbul ketika hendak untuk mendapatkan 
nilai σ. Dalam pengujian dengan variasi laju regangan linier, cukup sulit mengukur dimensi aktual 
benda uji. Pada laju regangan tinggi, spesimen putus hanya dalam waktu 11 detik (Gambar 1). 
Meskipun pada variasi laju regangan yang lain tersedia cukup waktu untuk mengambil data, tanpa 
disertai data laju regangan tinggi, komparasi seluruh variasi menjadi tidak memungkinkan. Oleh 
karena itu konstanta K dan n dari persamaan (6) dihitung secara analitik. 

Menurut teori perpatahan bahan, pada bahan logam ulet terjadi penyempitan lokal mulai pada 
beban maksimum (Dieter, 1992, p.288). Apabila persamaan penyempitan lokal: 

σ
ε
σ

=
d
d                       (8) 

digabungkan dengan persamaan (6) maka: 

ε
σ
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ε
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Berarti n=ε  atau saat terjadi penyempitan lokal (Dieter, 1992, p.292): 

n
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Δ+
=

0
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dengan εu = true strain saat beban maksimum, sehingga: 

ueSnKK u
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uu
εεσ ... ===  

n
u nKeS u .. =ε  

Jadi konstanta K dan n dapat ditentukan sesuai persamaan: n
u e

nSK −= )(              (10) 

dengan e = bilangan natural. Selanjutnya nilai ε tidak menjadi masalah karena elongation sudah 
terukur secara cermat. Berdasarkan persamaan (9) dan (10) dapat diperoleh: 
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Tabel 3. Kalkulasi konstanta K dan n persamaan (6) 

Laju regangan 
linier (detik-1) 

Su 
(MPa) 

Elongation 
(mm) n = εu K(MPa) 

0,00006 422,8 0,28 0,28 798,975 
0,0055 430,4 0,284 0,284 802,904 
0,0446 438 0,31 0,31 839,191 

 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan laju regangan linier akan menyebabkan 
konstanta K yang dapat disebut sebagai koefisien kekuatan (Dieter, 1992) juga meningkat. Sedangkan 
nilai hardening exponent (n) meningkat secara signifikan hanya pada laju regangan tinggi. 

 

 
Gambar 5. Kurva True Stress versus True Strain untuk ketiga variasi laju regangan. 

 
Secara kuantitatif, tegangan luluh bahan tampak menurun seiring dengan kenaikan laju 

regangan. Namun nilainya relatif cukup kecil yaitu 2,14 % apabila dibandingkan dengan tegangan 
luluh dengan laju regangan rendah. Artinya tidak terdapat banyak perubahan nilai tegangan luluh. 
Pada pengujian bahan lain oleh Boyce dan Dilmore (2008), tegangan luluh juga menunjukkan selisih 
yang kecil untuk nilai strain rate antara 10-3 dan 10-2 detik-1. Untuk kekuatan tarik putus nampaknya 
lebih tergantung pada aspek lain meliputi sifat anisotropi bahan, ketangguhan dan sebagainya daripada 
sekedar koefisien kekuatan. Meskipun energi kinetik dan energi potensial deformasi yang dibutuhkan 
hampir sama untuk semua variasi laju regangan, energi total serta pola pemanfaatannya berbeda. Pada 
laju regangan rendah, energi kinetik lebih kecil daripada energi potensial deformasi sehingga masukan 
energi lebih banyak diubah menjadi energi potensial deformasi (Mastilovic et al., 2007, p.416). Kajian 
tersebut didukung oleh data dari Tabel 2. Pada batas elastis bahan, perubahan regangan tidak 
signifikan untuk laju regangan rendah dan sedang. Untuk laju regangan yang tinggi, energi kinetik 
lebih dominan. Regangan elastisnya menurun drastis sebesar 64,23 %. Artinya lebih sedikit energi 
yang dipakai untuk proses deformasi. Kemudian dalam mengkaji regangan total, data penurunan 
regangan menunjukkan bahwa bahan baja dependen terhadap strain rate terutama di daerah plastis. 
Penyebabnya diduga karena ketangguhan retak diperlemah oleh strain rate (Boyce dan Dilmore, 
2008). Mekanisme atau interaksi antara strain rate dengan sifat ketangguhan bahan ini membutuhkan 
studi penelitian lebih lanjut. 

5. Kesimpulan 
Dari data hasil pengujian pengaruh laju regangan linier pada uji tarik bahan baja tahan karat 

304, dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Kekuatan tarik maksimum meningkat 1,8 % untuk laju regangan medium dan 3,6 % untuk laju 
regangan tinggi dibandingkan dengan laju regangan rendah.  

2. Kekuatan tarik putus bahan juga meningkat seiring dengan kenaikan laju regangan linier yaitu 
sebesar 3,42 % untuk laju regangan medium dan 23,91 % untuk laju regangan tinggi. 

3. Dibandingkan dengan laju regangan rendah, terjadi penurunan nilai regangan total sebesar 4,87 % 
untuk laju regangan medium dan 7,87 % untuk laju regangan tinggi. 

4. Laju regangan tinggi menyebabkan penurunan nilai regangan elastis yang signifikan yaitu 64,23 %. 
5. Peningkatan laju regangan linier akan menyebabkan konstanta K juga meningkat. 
6. Nilai eksponen pengerasan regang sebesar 0,28 untuk laju regangan rendah dan sedang, serta 0,31 

untuk laju regangan tinggi. 
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ABSTRACT 
 

Steels are very important materials used in foundry engineering.  Their physical and mechanical 
properties must be improved for better product quality.  The aim of  this research is investigate the influences of 
C on the physical and mechanical properties of low alloy steel 41xx.  

The materials used in this research were low alloy steel produced by PT Baja Kurnia at Ceper, Klaten, 
with variations of C content, namely 0,29; 0,31; 0,36; 0,40 & 0,42 wt %.  Tests were done to observe the 
microstructure and mechanical properties of the specimens including Vickers hardness and tensile strength. 

Results show that for 0,29 wt %  to 0,4 wt % C, Vickers hardness and tensile strength  increase (as cast 
specimens: 230 to 333 VHN and 67 to 84 kg/mm2, after normalizing-tempering : 295 to 351 VHN and  80 to 98 
kg/mm2). Optimum result occur at 0,4 wt % for hardness and tensile strength due to increment amount of 
pearlite as observed in microstructure.   

 
 
Keywords : Low alloy steel, graphite, tensile strength 

 
 
PENDAHULUAN 

Pengembangan material untuk aplikasi dibidang teknik secara berkelanjutan terus 
dikembangkan untuk menemukan sifat-sifat yang lebih unggul.  Baja merupakan material yang terus 
dikembangkan karena sifat fisis dan mekanisnya yang dapat diperbaiki dengan penambahan unsur 
paduan ataupun  dengan perlakuan panas sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi 
dibidang teknik. 

Penelitian ini menggunakan bahan baja paduan rendah 41xx yang merupakan baja dengan 
kekuatan tarik tinggi (high tensile)  namun karena hasil produk cor (as-cast) kekuatan tariknya masih 
rendah maka dilakukan variasi penambahan carbon  (C) dari 0,2 hingga 0,4 % sehingga diharapkan 
akan ditemukan paduan yang optimal dengan kekuatan tarik tinggi (80 kg/mm2).  

Baja paduan rendah 41xx, sebagai contoh seri 4130 biasa digunakan untuk kekuatan tarik tinggi (high 
tensile) dalam lingkungan temperatur rendah hingga tinggi.  Paduan utamanya adalah carbon, mangan, 
chromium, molybdenum, nikel dan beberapa jenis tertentu dengan sedikit kandungan vanadium dan copper.  
Baja paduan rendah dengan chromium dan molybdenum sesuai untuk penggunaan pada lingkungan temperatur 
tinggi dan mempunyai ketahanan creep yang tinggi. Sedangkan pada kondisi temperatur rendah (-50º C) paduan 
carbon dan mangan yang paling sesuai.  (Mild & Low Alloy Steel Wire, 2000).  
 Baja perkakas yang diperkuat dengan Cr mempunyai mampu keras yang baik, ketahanan pada 
temperatur tinggi kurang baik dibandingkan dengan baja yang diperkeras dengan W.  Penambahan Vanadium 
(V) hingga 1%, dapat memperbaiki ketahanan panas dan ketahanan terhadap kerugian karena fusi logam cair.  
Baja perkakas yang diperkuat dengan Mo sangat mudah dikeraskan dengan pendinginan udara.  Sifat-sifatnya 
lebih kuat daripada tipe W dalam keadaan panas dan mempunyai keuletan yang lebih baik, tetapi mudah 
mengalami dekarburasi (Surdia T dan Saito S, 1992). 
 Baja perkakas dapat mengalami pengerasan kedua pada waktu penemperan, presipitasi setelah proses 
pemesinan dapat meningkatkan kekerasan yang signifikan.  Pada umumnya baja ditemper sampai pada 
kekerasan yang lebih rendah daripada kekerasan maksimum dan presipitasi berlanjut pada permukaan sehingga 
menjadi lebih keras.   

Baja AISI 4130 adalah baja paduan rendah dengan kandungan utama molybdenum dan chromium yang 
berperan sebagai faktor penguatan.  Kandungan karbon (C)  sekitar 0,3% C sehingga relatif rendah sebagai salah 
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satu unsur pemadu dalam baja paduan.  Paduan ini bisa di lakukan proses heat reatment yang akan berpengaruh 
terhadap sifat fisik dan mekanik. (Material Property Data, 2000) 
 Ahmad. E dkk (2007) melakukan penelitian baja paduan rendah dengan kandungan 0,32 wt% C, 0,9 
wt% Cr, 0,88 wt% Mn, 0,99 wt% Si, 0,9 wt% Ni yang dilakukan proses anneal pada temperatur berbeda dari 
775o C hingga 870o C, dan diquench di media oli, sehingga membentuk struktur berfasa ganda.  Kekuatan tarik 
meningkat seiring meningkatnya suhu anneal, dan prosentase martensit meningkat seiring pengurangan keuletan.  
Microvoid  terlihat di dekat permukaan patahan. 
 Maehara. Y dkk (2006) melakukan penelitian pengaruh carbon (C) pada keuletan panas baja paduan 
rendah yang ditinjau dari retak permukaan continuous cast. Besar butir austenit as-cast sangat tergantung 
kandungan carbon, maksimum besar butir berada pada kandungan 0,10 hingga 0,15% C.  Keuletan tidak 
dipengaruhi kandungan carbon yang terlihat pada pengujian tarik panas terhadap spesimen reheated.  
 

METODOLOGI PENELITIAN 

a.    Preparasi spesimen  
1. Mencairkan baja paduan rendah 4130 dalam dapur induksi 
2. Memasukkan logam cair ke dalam kowi  
3. Menambahkan carbon dengan berbagai variasi, dari 0,2 hingga 0,4 wt%, kemudian mengaduk 

hingga diperoleh campuran yang homogen 
4. Menuangkan cairan ke dalam cetakan untuk dibuat spesimen tarik, kekerasan dan analisa struktur 

mikro. 
 

b.   Pengujian spesimen 
1. Pengujian tarik menggunakan universal testing machine dengan spesimen mengikuti standar ASTM 

sehingga diketahui penambahan karbon paling optimal ditinjau dari kekuatan tariknya. 
2. Pengujian kekerasan menggunakan hardness tester dengan metode vickers 
3. Pengamatan struktur mikro menggunakan mikroskop optik.  

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil uji komposisi paduan 

Dari hasil pengujian komposisi (Tabel 1),  terlihat bahwa unsur carbon (C) bervariasi yaitu  0,29; 0,31; 0,36; 
0,40 & 0,42% berat, sedangkan komposisi target  adalah 0,2; 0,25; 3; 3,5 & 4 % berat.  Perbedaan komposisi antara 
target dan kenyataan disebabkan material bahan baku adalah material sisa (scrub) dan bekas berbagai spare part yang 
sulit diidentifikasi komposisinya.   

Paduan yang sangat berpengaruh terhadap kekuatan selain C adalah Cr dan Mn, namun dari kelima 
komposisi paduan tidak menunjukkan perbedaan yang significan sehingga bisa dikatakan bahwa perbedaan kekuatan 
hanya akan dipengaruhi oleh kandungan carbon (C). 

 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Hasil uji komposisi 

No Unsur Paduan 1  Paduan 2 Paduan 3 Paduan 4 Paduan 5 
1 Fe 97.2 97.02 97.38 97.01 96.83 
2 C 0.299 0.306 0.362 0.404 0.417 
3 Cr 1.02 1.02 1.04 1.05 1.11 
4 Mn 0.667 0.725 0.537 0.528 0.623 
5 Mo 0.238 0,275 0.262 0.258 0.269 

 
 
Pengujian Kekerasan 
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Pengamatan Struktur Mikro 

Penambahan carbon berpengaruh terhadap struktur mikro yang mengakibatkan perbedaan sifat mekanik 
(kekerasan dan kekuatan tarik) seperti ditunjukkan pada Gambar 5 dan Gambar 6.  Penambahan karbon 0,29 dan 
0,30 berat, terlihat struktur yang ada adalah ferit dan perlit, sehingga bersifat relatif lunak dan ulet.  Penambahan 
carbon 0,36; 0,40 dan 0,42% berat terlihat struktur perlit mendominasi sehingga mempunyai kekerasan dan 
kekuatan tarik relatif lebih tinggi. 

        
 

        
 

 
Gambar 5. Foto struktur mikro as cast 

 
Proses normalising yang dilanjutkan temper menjadikan struktur berbentuk sperodized, yang 

didominasi oleh ferit dan perlit dengan besar butir halus.  Perubahan besar butir yang berbentuk sperodized 
(Gambar 6) meningkatkan ketangguhan material.  

 
. 

       
 

perlit 
ferit 

perlit 

perlit 

50 μm 



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M B T   |  39 

         
 

 
 

Gambar 6. Foto struktur mikro setelah normalising 
 

KESIMPULAN 
Setelah dilakukan pengujian dan analisa, dapat diambil kesimpulan  : 
1. Sifat fisik dan mekanik baja paduan rendah 41xx dipengaruhi oleh kandungan karbon 
2. Kekerasan dan kekuatan tarik tertinggi (optimal) terjadi pada spesimen dengan penambahan 0,40% karbon 

dengan harga masing-masing 333 VHN dan 84 kg/mm2 . 
3. Perlakuan normalising yang dilanjutkan proses temper meningkatkan kekerasan dan kekuatan tarik baja 

paduan rendah 41xx. 
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ABSTRACT 
 
Cast irons are very important materials used in foundry engineering. Their physical 

and mechanical properties must be improved  for better product quality. The aim of this 
research is investigate the influences of Carbon Equivalent (CE) on the physical and 
mechanical properties of nodular cast irons. 
  The materials used in this research were nodular cast iron produced by PT Baja 
Kurnia at Ceper, Klaten, for with variations of CE content, namely 4,28; 4,40; 4,46; 4,60 and 
4,68.  Tests were done to observe the microstructure (graphite of diameter) and mechanical 
properties of the specimens including Brinnel hardness  and  tensile strength. 
 Results show that for that CE 4,28; 4,40; 4,46; 4,60 and 4,68, average diameter of 
graphite  were 40; 50; 35;40 and 42 µm, tensile strength increase relatively (525, 582, 605, 
583 dan 811 N/mm2 ), with brinnel hardness between 180 to 219 BHN.  Matrix ferrite and 
pearlite around graphite as observed in microstructures.  
 

 
Keywords : Carbon Equivalent, graphite, tensile strength 
 
 

PENDAHULUAN 
Besi cor adalah suatu bahan yang sangat penting yang dipergunakan sebagai bahan coran lebih 

dari 80%.  Salah satu industri pengecoran yang beralamat di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten  
salah satu produknya adalah besi cor nodular untuk membuat produk rumah bearing pompa minyak. 
Produk yang dihasilkan selalu bervariasi sifat mekaniknya setelah dilakukan pengujian material,  
adapun yang menjadi penyebab adalah ukuran grafit yang selalu berbeda ukuran dan penyebarannya 
serta matrik  disekitar grafit.  

Ukuran grafit dapat diatur dengan mengatur carbon ekuivalent (CE) dan mengatur laju 
pendinginan yang sangat dipengaruhi oleh tebal coran. Penambahan Cu akan mempengaruhi matriks 
serta sifat mekanik besi cor nodular. 

Penelitian ini menggunakan bahan besi cor nodular yang biasa dipakai oleh pabrik pengecoran 
yang ada di Klaten.  Penambahan  Cu dengan jumlah tertentu dilakukan pada saat peleburan, 
selanjutnya cairan tersebut diberi perlakuan inokulasi carbon dan silikon dengan jumlah yang 
bervariasi agar didapat besi cor nodular dengan karbon ekuivalen yang bervariasi.  

Penelitian ini dilakukan pada bahan produk rumah bearing pompa minyak dengan  penambahan 
unsur Cu sekitar 0,5% dengan variasi penambahan karbon dan silicon (karbon ekuivalen) dengan CE: 
4 s.d  5 dengan tujuan untuk mengetahui penambahan karbon dan silicon optimal sehingga dihasilkan 
sifat mekanik yang diharapkan pada produk tersebut.  
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Dengan penelitian yang dilakukan diharapkan akan diperoleh komposisi penambahan carbon dan 
silicon untuk produk rumah bearing pompa minyak sehingga diperoleh sifat meknik yang optimal 
(kekekerasan tinggi, ketahanan aus rendah dan kekuatan tarik tinggi). 

Besi cor nodular juga dikenal dengan ductile iron, speroidal graphite iron (SG iron) atau 
speroitic iron.  Besi tuang ini mempunyai grafit yang berbentuk bola-bola kecil (speroid) yang padat 
(compact) sehingga menjadikan ketangguhan dan kekuatannya lebih tinggi daripada besi tuang 
berbentuk  flake (besi tuang kelabu). 

Besi cor nodular didapat dengan penambahan unsur penggrafit seperti Si, dan agar didapat 
bentuk grafit yang bulat maka dilakukan penambahan unsur Mg atau Ce. Untuk tebal coran tertentu, 
jumlah grafit nodul setiap mm2 akan bertambah kalau carbon ekuivalennya bertambah. Untuk besar 
karbon ekuivalen tertentu, jumlah grafit nodul setiap mm2 akan bertambah dengan semakin kecilnya 
tebal coran (Richard W.Heine, Carl R. Loper, Philip C. Rosental 1976). 

Elliot, Cooper dkk (1999), melakukan penelitian tentang  pengaruh nodule count (jumlah grafit 
bulat/mm2) pada austempering kinetics besi cor nodular paduan 0.2%Mn-0.4%Cu dengan nodule counts 100 dan 
250 mm exp-2.  Suhu austemper adalah 290, 340 dan 390o C setelah di austenisasi 900o C.  Hasil penelitian 
menunjukkan  dengan bertambahnya ukuran nodule count menyebabkan struktur ausferrite semakin kecil dan 
homogen sehingga meningkatkan kekuatan tarik dan keuletan besi cor tersebut. 
 

Metodologi Penelitian 

Preparasi spesimen  
5. Melebur bahan besi cor dengan dapur induksi. 
6. Memasukkan logam tembaga (Cu) dengan jumlah tertentu ke dalam cairan besi cor selama di dalam 

tungku. 
7. Melakukan penambahan Mg pada saat cairan besi cor di dalam ladel, untuk membulatkan grafit. 
8. Melakukan proses penambahan Fe-Si dengan variasi berat di dalam ladel-ladel yang telah disediakan. 

 
Pengujian spesimen 

4. Pengujian kekerasan menggunakan hardness tester dengan metode Brinell, karena besi cor nodular 
mempunyai struktur yang tidak homogen. 

5. Pengamatan struktur mikro menggunakan mikroskop optik. Sebelumnya spesimen diratakan 
permukaannya terlebih dahulu (dengan amplas dan autosol) lalu dietsa dengan larutan etsa HNO3, 
selanjutnya diamati struktur mikronya dan dilakukan pemotretan. 

6. Pengujian tarik dan impak untuk mengetahui sifat mekanik lainnya. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengamatan Struktur Mikro 

Hasil pengamatan struktur mikro seperti terlihat pada Gambar 1, variasi Carbon Equivalent (CE) dari 
4,28 <CE<4,68 terlihat perubahan terhadap struktur mikro yang meliputi ukuran grafit maupun matrik disekitar 
grafit.  Ukuran diameter rata-rata grafit untuk CE 4,28; 4,40; 4,46; 4,60 dan 4,68 secara berurutan adalah : 40; 
50; 35; 40 dan 42 µm.  Matrik di sekitar grafit adalah ferit dan perlit dengan jumlah yang berbeda yang 
berpengaruh terhadap sifat mekanik (kekerasan, tarik dan lain-lain).  Perlit mempunyai kekerasan yang lebih 
tinggi dibanding ferit, sedangkan ferit bersifat lunak dan ulet. 

Target komposisi unsur Cu adalah 0,5%, namun pada kenyataannya bervariasi dari 0,44% s.d 0,59% 
(seperti terlihat pada Tabel 1).  Perbedaan komposisi disebabkan material bahan baku  setiap pengecoran berbeda 
sehingga penambahan Cu dengan jumlah yang sama akan menghasilkan komposisi yang berbeda.  Pengontrolan 
komposisi dilakukan pada saat kondisi masih cair, namun karena kapasitas tungku yang besar menyulitkan untuk 
mengaduk sehingga kandungan kimia merata dan tepat 0,5% Cu.  Perbedaan komposisi Cu  berpengaruh pada 
matrik disekitar grafit karena salah satu fungsi Cu adalah memecah sementit. 
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(a). CE:  4,28                               (b). CE:4,40 

      
                                (c). CE:4,46                                   (d). CE:4,60   

 
  e). CE:4,68 

Gambar 1. Struktur mikro Besi Cor Nodular variasi CE 
 
Tabel 1. Komposisi Unsur Paduan dan CE 
Unsur Paduan 1 Paduan 2 Paduan 3 Paduan 4 Paduan 5 

Fe 92.58 92.42 92.08 92.07 91.93 
C 3.33 3.45 3.45 3.58 3.59 
Si 2.84 2.85 3.04 3.06 3.28 
Cu 0.44 0.46 0.59 0.53 0.46 
CE 4,28 4,40 4,46 4,60 4,68 

 
Hsu, 1997, mengungkapkan bahwa ukuran grafit yang  semakin kecil dan jaraknya semakin jauh,  

berpengaruh terhadap kekuatan tarik dan harga kekerasan yang semakin meningkat. 
 

B. Pengujian Tarik 
Hasil pengujian tarik seperti terlihat pada Gambar 2, menunjukkan bahwa semakin tinggi CE maka 

kekuatan tarik relatif mengalami peningkatan.  Kekuatan tarik spesimen untuk CE 4,28; 4,40; 4,46; 4,60 dan 
4,68 secara berurutan adalah 525, 582, 605, 583 dan 811 N/mm2.  Kekuatan tarik untuk CE: 4,60 mengalami 
penurunan karena matrik disekitar grafit didominasi oleh ferit (Gambar 1) yang bersifat lunak dan ulet.  
Kekuatan tarik  selain dipengaruhi oleh matrik di sekitar grafit, juga dipengaruhi oleh ukuran grafit.  Grafit 
adalah karbon bebas yang bersifat rapuh dan menjadi sumber konsentrasi tegangan,  sehingga semakin besar 
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 (e). CE:4,68 

Gambar 3. Bentuk patahan  spesimen tarik Besi Cor Nodular variasi CE 
 
 

C. Pengujian Kekerasan 
Hasil pengujian kekerasan spesimen besi cor nodular variasi CE tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan.  Kekerasan  spesimen untuk  CE 4,28; 4,40; 4,46; 4,60 dan 4,68 secara berurutan adalah 180, 215, 
219, 206 dan 211 BHN.  Perbedaan kekerasan lebih dipengaruhi oleh matrik disekitar grafit yaitu ferit dan perlit. 
Semakin besar jumlah perlit maka kekerasan akan lebih tinggi.  Jumlah kandungan carbon yang semakin banyak 
akan memacu terbentuknya perlit dan grafit, sedangkan Cu juga mempunyai peran dalam pembentukan perlit 
dengan memecah sementit (Lacaze, dkk, 1997) dimana perlit mempunyai kekerasan yang lebih tinggi daripada 
ferit maka peningkatan penambahan kandungan Cu meningkatkan nilai kekerasan (Tabel 1 menunjukkan jumlah 
Cu juga bervariasi).   

 
Gambar 4. Grafik pengaruh CE terhadap kekerasan 

 
Kekerasan tertinggi (219 BHN) terjadi pada spesimen dengan CE 4.46, tetapi dengan komposisi Cu 

tertinggi (0,59% berat),  sehingga nampak bahwa kekerasan spesimen sangat dipengaruhi oleh kandungan Cu. 
KESIMPULAN 

 
Setelah dilakukan pengujian dan analisa, dapat diambil kesimpulan  : 

4. Ukuran diameter rata-rata grafit untuk CE 4,28; 4,40; 4,46; 4,60 dan 4,68 secara berurutan adalah : 40; 
50; 35;40 dan 42 µm 

5. Kekuatan tarik relatif meningkat untuk  4,28 <CE<4,68  dengan CE 4,28; 4,40; 4,46; 4,60 dan 4,68 
secara berurutan adalah 525, 582, 605, 583 dan 811 MPa (rata-rata setiap kenaikan CE 0,084, kekuatan 
tarik meningkat 10,8%)  

6. Harga kekerasan untuk  4,28 <CE<4,68  berkisar antara 180 s.d 219 BHN. 
7. Harga CE yang disarankan sehingga diperoleh produk berupa rumah bearing dan rumah pompa dengan 

kekuatan optimal adalah 4,40 s.d 4,46. 
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Intisari 
Serat rami (Boehmeria nivea) merupakan salah satu jenis serat alam yang memiliki kekuatan tinggi 

dan telah dimanfaatkan sebagai penguat dalam komposit dengan matriks polimer. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui ketebalan optimal panel komposit epoksi-rami sebagai panel tahan peluru level II 
standar NIJ. Serat rami direndam dalam larutan 5% wt NaOH selama 2 jam. Serat rami kemudian 
dibentuk lamina dengan cara ditenun untuk mempertahankan orientasi serat. Matriks yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah epoksi Bakelite dan hardener Versamide 140 dengan perbadingan 1:1. 
Pembuatan komposit dilakukan dengan metode hand lay up yang dilanjutkan dengan metode cetak tekan. 
Semua panel komposit dibuat dalam fraksi volume serat optimal yaitu  vf ≈60% dengan jumlah lamina 
12, 14, dan 16 lapis rami. Pengujian tembak dilakukan dengan mengacu standar uji tembak level II 
standar NIJ. Hasil pengujian tembak menunjukkan bahwa semua panel mampu menahan peluru level II 
dengan beberapa jenis fenomena perpatahan di sisi belakang panel. Panel komposit 12 dan 14 lapis  
rami yang memiliki ketebalan 20 mm dan 23,40 mm menunjukkan fenomena perpatahan pecah, retak, 
dan terjadi delaminasi di sisi belakang panel. Sedangkan pada panel komposit dengan 16 lapis rami 
dengan ketebalan 27,94 mm menunjukkan adanya sedikit retakan di sisi belakang panel. 

 
Kata kunci :  serat rami, epoksi, komposit, uji tembak level II, standar NIJ  

 
I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi di dalam persenjataan, maka penggunaan produk-produk 
untuk proteksi badan (body armour) pun sangat berkembang dan bervariasi sesuai dengan jenis 
senjata, dan kebutuhan. Salah satu proteksi badan yang banyak dipakai di dunia militer adalah panel 
tahan peluru (bulletproof panel). Bahan-bahan tahan peluru harus mampu memberikan proteksi 
terhadap pemakai sehingga tidak melukai anggota badan akibat penetrasi proyektil yang memiliki 
energi impak yang tinggi. Penggunaan plat baja yang dikeraskan telah lama digunakan sebagai plat 
pelindung untuk menahan energi impak yang tinggi (Doig, 1998). Akan tetapi penggunaan plat baja 
memiliki kelemahan yaitu baja memiliki berat yang relatif besar sehingga akan menyulitkan untuk 
dibawa. Adanya keinginan untuk proses transportasi dengan lebih mudah menjadikan komposit 
sebagai material alternatif untuk penggunaan material pelindung (Edwards,1996). Komposit memiliki 
kekuatan mekanis dan modulus elastisitas yang tinggi serta ringan karena memiliki densitas yang 
rendah (Netravali, 2006).   

Serat alam rami (Boehmeria Nivea) memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai media penguatan pada 
resin polimer (Marsyahyo dkk, 2005 ). Serat rami (Boehmeria Nivea) yang sumber tersedianya tidak terbatas dan 
diyakini merupakan serat alam berbasis selulosa paling kuat dan merupakan material alternatif untuk 
menghasilkan panel komposit tahan peluru. (Marsyahyo dkk, 2007). Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh 
Marsyahyo dkk (2005) menunjukkan bahwa diameter serat rami (jenis rami Cina super) dari Garut adalah sekitar 
0.034 mm. Menurut Mueller dan Krobjilobsky (2003) kekuatan tarik serat rami berkisar 400 – 1050 MPa. 
Modulus elastisitas dan regangannya adalah sekitar 61.5 GPa dan 3.6%. Umumnya, serat rami memiliki diameter 
sekitar 0.04 – 0.08 mm. 

Optimalisasi kekuatan komposit thermosetting  yang diperkuat serat rami kemudian dilakukan oleh Diharjo 
(2006) dengan menggunakan perlakuan perendaman serat rami dalam larutan 5% wt NaOH dengan variasi lama 
perendaman 0,2,4,6 jam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan komposit polyester yang diperkuat serat 
rami dengan perlakuan 5% wt NaOH selama 2 jam memiliki kekuatan tarik dan regangan terbesar, yaitu σ = 
190.27 MPa dan ε = 0.44%. 
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Penelitian penggunaan serat rami sebagai panel tahan peluru telah dilakukan oleh Marsyahyo dkk 
(2007). Pada penelitian tersebut panel tahan peluru terbuat dari komposit epoksi yang diperkuat 
dengan serat rami yang ditenun dengan orientasi serat [0/90]. Hasil pengujian tembak menunjukkan 
bahwa panel dengan lapisan tunggal dengan ketebalan rata-rata 3,25 mm mengalami kegagalan pada 
pengujian tembak level IIA, tetapi panel 5 lapis serat rami dengan total ketebalan 16,73 mm dan fraksi 
volume 41,72% menunjukkan bahwa panel memiliki ketahanan impak yang tinggi terhadap penetrasi 
peluru pada pengujian level IIA standar NIJ. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa serat rami memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan 
sebagai penguat bahan komposit khususnya sebagai panel tahan peluru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
mengilhami para peneliti selanjutnya untuk mengkaji pemanfaatan berbagai serat alam sebagai penguat komposit 
panel tahan peluru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketebalan optimal panel komposit epoksi-rami 
sebagai panel tahan peluru level II standar NIJ . Karakteristik mekanisme kegagalannya diamati dengan 
menggunakan foto makro. 

Fraksi volume serat sangat mempengaruhi kekuatan mekanis dari material komposit, semakin besar fraksi 
volume serat maka kekuatan mekanis yang dihasilkan dari komposit akan semakin besar (Schwartz, 1984). Jika 
selama proses pembuatan komposit diketahui massa serat dan matrik, serta density serat dan matrik, maka fraksi 
volume dan fraksi massa serat dapat dihitung dengan persamaan : 

 
 ……………………………………………………………………(1) 
 
 
 
Standar NIJ mengelompokkan kemampuan proteksi bahan-bahan atau produk tahan peluru dari tingkat 

terendah hingga paling tinggi yakni level I, II-A, II, III-A, III,IV dan tipe spesial. Masing-masing tingkat atau 
level menunjukkan tipe dan kecepatan peluru yang harus ditahan untuk tidak menembus panel. Tabel 1 
menunjukkan spesifikasi tiap level uji tembak standar NIJ. 

Tabel 1.  Spesifikasi Standar Uji Tembak NIJ 
Level Jenis amunisi Massa peluru Panjang barrel kecepatan peluru 

I 

22 LRHV 2.6 g 15 to 16.5 cm 320 ± 12 m/s 
Lead 40 gr 6 to 6.5 in 1050 ± 40 ft/s 

38 Special 10.2 g 15 to 16.5 cm 259 ± 15 m/s 
RN Lead 158 gr 6 to 6.5 in 850± 50 ft/s 

II-A 

357 Magnum 10.2 g 10 to 12 cm 381 ± 15 m/s 
JSP 158 gr 4 to 4.75 in 1250 ± 50 ft/s 

9mm 8.0 g 10 to 12 cm 332 ± 12 m/s 
FMJ 124 gr 4 to 4.75 in 1090 ± 40 ft/s 

II 

357 Magnum 10.2 g 15 to 16.5 cm 425± 15 m/s 
JSP 158 gr 6 to 6.5 in 1395 ± 50 ft/s 

9mm 8.0 g 10 to 12 cm 358 ± 12 m/s 
FMJ 124 gr 4 to 4.75 in 1175 ± 40 ft/s 

III-A 

44 Magnum 15.55 g 14 to 16 cm 426 ± 15 m/s 
Lead SWC Gas 240 gr 5.5 to 6.25 in 1400 ± 50 ft/s 

9mm 8.0 g 24 to 26 cm 426 ± 15 m/s 
FMJ 124 gr 9.5 to 10.25 in 1400 ± 50 ft/s 

III 
7.62mm 9.7 g 56 cm 838 ± 15 m/s 

308 Winchester 150 gr 22 in 2750 ± 50 ft/s 
FMJ       

IV 30-06 10.8 g 56 cm 868 ± 15 m/s 
AP 166 gr 22 in 2850 ± 50 ft/s 

Keterangan : 
AP - Armor Piercing 
FMJ - Full Metal Jacket 
JSP - Jacketed Soft Point 
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LRHV - Long Rifle High Velocity 
RN - Round Nose 
SWC - Semi-Wadcutter 
II. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
2.1 Bahan Penelitian 

Serat rami kontinyu diperoleh dari Koppontren Darussalam di Kabupaten Garut Jawa Barat. Serat 
rami yang masih mengandung lignin dan kotoran tersebut dibersihkan dengan menggunakan air dan 
kemudian direndam di dalam larutan alkali (5% wt NaOH) selama  2 jam.  Selanjutnya serat 
dinetralkan dari efek NaOH dengan pembilasan menggunakan air bersih. Setelah PH netral, serat 
ditiriskan hingga kering tanpa sinar matahari. Serat yang telah kering kemudian ditenun untuk 
menjaga arah orientasi serat. Sebelum dibuat komposit lamina-lamina serat rami dioven terlebih 
dahulu pada temperatur 110 oC selama 2 jam untuk untuk mengurangi kadar air dalam serat sampai 
±10%. Hasil pengujian density lamina rami dengan menggunakan metode archimides dengan fluida air 
adalah 1,41 gram/cm3. 

Bahan matrik yang digunakan adalah Epoksi Bakelite dan hardener yang digunakan adalah 
Versamide 140. Kedua bahan tersebut disuplai oleh PT. Justus Kimia Raya Semarang. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) tanaman rami             (b) batang rami                     (c) serat rami           (d)  tenunan serat rami 
 

Gambar 1. Pengolahan serat rami 
2.2 Pembuatan Komposit 

Panel komposit dibuat dengan metode hand lay up yang dilanjutkan dengan metode cetak tekan 
(press mold). Sebelum proses pembuatan panel komposit tahan peluru langkah pertama yang 
dilakukan adalah optimasi fraksi volume serat komposit dengan memvariasikan tekanan cetakan pada 
proses pembuatan komposit 12 lamina rami. Komposit dalam tahapan ini dibuat dalam ukuran 10x10 
cm. Stacking of sequence dari komposit 12 lamina rami adalah [0/90/0/90/0/90]S. Fraksi volume 
optimal didapatkan ketika penambahan tekanan cetakan tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan 
fraksi volume komposit. Fraksi volume optimal yang didapatkan pada langkah ini digunakan sebagai 
acuan dalam pembuatan panel komposit tahan peluru. 

Panel komposit tahan peluru dibuat dalam variasi susunan lamina sebanyak 12,14, dan 16 lapis dengan 
fraksi volume optimal komposit 12 lapis lamina yang telah didapatkan pada langkah sebelumnya. Stacking of 
sequence dari panel komposit tahan peluru 12 lapis, 14 lapis dan 16 lapis secara berurutan adalah 
[0/90/0/90/0/90]S, [0/90/0/90/0/90/0]S, dan [0/90/0/90/0/90/0/90]S. Panel komposit tahan peluru dibuat dalam 
ukuran 14 cm x 14 cm yang kemudian dilakukan analisis terhadap ketebalan dan berat panel komposit. 
 
2.3 Pelaksanaan uji tembak 

Pelaksanaan uji tembak level II dilakukan dengan mengacu pada standar NIJ-0108.01dengan spesifikasi 
senjata yang digunakan adalah Sig Sauer-9 mm Parabellum dengan panjang barrel 12 mm sedangkan  peluru 
yang digunakan memiliki massa 8 gram.  Uji tembak level II dilaksanakan di Lapangan Tembak AAU, 
Yogyakarta dan semua spesimen ditembak pada jarak yang sama yakni 5 meter.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Optimasi Fraksi Volume dengan Variasi Tekanan Cetakan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Grafik tekanan cetakan vs fraksi volume 
Berdasarkan data hasil pengujian variasi tekanan cetakan terhadap fraksi volume serat yang 

terlihat pada gambar menunjukkan bahwa fraksi volume optimal komposit adalah vf ≈60% dengan 
tekanan cetakan ±50 kgf/cm2. Slope pada grafik di atas mengalami penurunan seiring dengan 
pertambahan tekanan. Hasil dari pengujian ini digunakan sebagai acuan fraksi volume serat dalam 
pembuatan panel komposit tahan peluru.  
 
3.2 Mode kerusakan Panel Uji Tembak Level II 

Hasil pengujian tembak menunjukkan bahwa semua panel mampu menahan peluru level II dengan 
beberapa jenis fenomena perpatahan di sisi belakang panel. Panel komposit 12 dan 14 lapis  rami yang memiliki 
ketebalan 20 mm dan 23,40 mm menunjukkan fenomena perpatahan pecah, retak, dan terjadi delaminasi di sisi 
belakang panel. Walaupun peluru level II standar NIJ tidak mampu menembus panel komposit 12 dan 14 lapis 
rami akan tetapi dengan adanya fenomena delaminasi dan pecah di bagian belakang panel menunjukkan bahwa 
panel komposit 12 dan 14 lapis rami belum layak digunakan sebagai panel tahan peluru karena berpotensi 
melukai pengguna. 
 
 
 
 
 
          
 

(a)  Sisi depan panel      (b) sisi belakang panel   
 
 
 
 
 
 

(b) sisi belakang panel (pandangan samping) 

 
 
 
 

Gambar  3. Foto makro kegagalan panel tahan tahan peluru 12 lapis 
 

Sedangkan pada panel komposit dengan 16 lapis rami dengan ketebalan 27,94mm menunjukkan adanya 
sedikit retakan di sisi belakang panel tanpa adanya fenomena delaminasi dan pecah. Hal ini menunjukkan bahwa 

peluru 

pecah 

Delaminasi 
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panel komposit 16 lapis rami dengan ketebalan 27,94 mm layak digunakan sebagai panel tahan peluru level II 
standar NIJ disebabkan pengaruh yang timbul akibat penetrasi peluru tidak mampu melukai pengguna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) Sisi depan panel   (b) sisi belakang panel 

  
 
 
 
 
 

Gambar  4 . Foto makro kegagalan panel tahan peluru 16 lapis 
 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian  optimasi komposit epoksi yang diperkuat anyaman serat rami (Boehmeria Nivea) sebagai 
prototype panel tahan peluru level II standar NIJ dapat disimpulkan: 
1. Serat rami dalam bentuk tenunan yang sudah dioptimalkan dengan perlakuan NaOH 2 jam dapat 

digunakan untuk media penguatan komposit untuk aplikasi panel tahan peluru. 
2. Optimalisasi fraksi volume serat komposit 12 lapis lamina menunjukkan bahwa fraksi volume 

optimal dicapai pada tekanan ±50 kgf/cm2 dengan fraksi volume serat vf ≈60%. 
3. Panel komposit 12, 14, dan 16 lapis lamina rami dengan ketebalan 20 mm, 23,40 mm dan 27,94 

mm mampu menahan penetrasi peluru level II standar NIJ  
4. Ketebalan optimal panel tahan peluru yang layak digunakan sebagai panel tahan peluru level II 

standar NIJ adalah 27,94 mm dengan fraksi volume serat vf ≈60%. 
5. Mode kegagalan panel komposit 12 dan 14 lapis  rami yang memiliki ketebalan 20 mm dan 23,40 

mm menunjukkan fenomena perpatahan pecah, retak, dan terjadi delaminasi di sisi belakang 
panel sedangkan pada panel komposit dengan 16 lapis rami dengan ketebalan 27,94mm 
menunjukkan adanya sedikit retakan di sisi belakang panel. 

 
DAFTAR NOTASI 

 
vf       = fraksi volume serat (%) 
Wf       = Massa serat (gram) 
WM     =  Masaa matrik (gram) 
ρf         = Massa jenis serat (gram/cm3) 
ρM         = Massa jenis matrik (gram/cm3) 
σ        = Kekuatan tarik maksimal (MPa) 
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PENGARUH VARIASI TEMPERATUR CETAKAN DAN  
INOKULAN  Ti-B TERHADAP KEKUTAN MEKANIK HASIL CORAN 

ALUMINIUM 
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,
  Priyo Tri Iswanto2, Suyitno3 

 
ABSTRAK 

 
Aluminium bekas adalah bahan baku coran yang sering digunakan pada industri coran 

diwilayang Yogyakarta untuk memproduksi berbagai macam peralatan rumah tangga dan komponen 
kendaraan. Permasalahan yang sering dihadapi pengrajin coran aluminium yang menggunakan 
cetakan logam adalah sering terjadinya cacat coran dan kualitas coran yang kurang baik. Peneliti 
mencoba menganalisa pengaruh variasi temperatur cetakan dan penambahan inokulan Ti-B terhadap 
pengurangan cacat coran dan peningkatan kualitas material hasil coran. 

Tahapan yang peneliti lakuakan adalah persiapan material, pembuatan cetakan logam, 
peleburan, variasi penambahan inokulan Ti-B 0.08 %, 0.1 %, 0.3 %, 0.6 %, 0.8 %., Pre heating 
cetakan pada temperatur kamar, 200 oC, 250 oC , 275 oC, 300 oC, 350 oC, penuangan, pemeriksaan 
coran, analisa kekuatan coran dengan uji tarik, kekerasan, serta  analisa struktur mikro. 

Dari hasil pengamatan dan analisa pengujian  diketahui bahwa pada temperatur 200 oC dan 
penambahan inokulan Ti B 0.08 % dihasilkan kekuatan mekanik yang lebih baik dibandingkan pada 
variasi temperatur  250 oC , 275 oC, 300 oC, 350 oC  dan penambahan inokulan Ti-B 0.1%, 0.3%, 
0.6%, 0.8%.  

 
Kata kunci: Variasi temperatur, Ti-B. 
 
1. Nugroho Santoso, ST, Dosen di Jurusan Diploma Teknik Mesin UGM    
2 .Dr. Priyo Tri Iswanto, ST, M.Eng.,  Dosen di Jurusan Teknik Mesin UGM 
3. Dr. Suyitno, ST, MSc., Dosen di Jurusan Teknik Mesin UGM  
 
 
 
I.1  Pendahuluan 

Aluminium bekas adalah bahan baku coran yang sering digunakan pada industri coran 
diwilayang Yogyakarta untuk memproduksi berbagai macam peralatan rumah tangga seperti panci, 
wajan, ketel, cetakan roti dan komponen kendaraan seperti veleg, stang, dudukan kaki dan lain-lain. 
Permasalahan yang sering dihadapi pengrajin coran aluminium yang menggunakan cetakan logam 
adalah sering terjadinya cacat coran. Cacat coran tersebut diantaranya adalah cacat salah alir, rongga 
udara dan rongga penyusutan  yang mana cacat coran tersebut akan memberikan pengaruh pada 
kualitas coran yang kurang baik. Peningkatan kualitas produk coran dapat dilakukan dengan perbaikan 
kualitas material coran, hal ini dilakukan dengan penambahan inokulan dan peningkatan yang lainnya 
dengan perbaikan prosesnya selama pengecoran.  

Tujuan  peneliti mencoba menganalisa pengaruh variasi temperatur cetakan yang berkaitan 
dengan prosesnya dan variasi penambahan inokulan Ti-B yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 
material coran. Kedua metodologi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengurangan cacat coran 
dan peningkatan kualitas material hasil coran.  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengrajin coran 
dalam mengurangi cacat coran yang terjadi serta  meningkatkan kualitas produk coran dengan adanya 
penambahan inokulan Ti-B. Hal ini bisa menghemat biaya produksi serta serapan pasar produk coran 
akan lebih baik. 
 
I-2  Metodologi Penelitian  

Tahapan yang peneliti lakukan adalah persiapan material dalam hal ini material yang 
digunakan adalah material velg bekas karena material ini yang sering digunakan pengrajin cor dalam 
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memproduksi veleg kendaraan motor mio. Cetakan yang digunakan adalah cetakan logam material 
baja, material tersebut dimasining membentuk rongga cetakan untuk menghasilkan spesimen benda 
uji. Persiapan peleburan diantaranya memotong veleg bekas menjadi potongan kecil tujuannya agar 
mudah dimasukkan kedalam kowi dapur lebur serta mempercepat proses pencairannya. Tabung gas 
elpiji 3 kg sebagai bahan bakar peleburannya dan thermokopel juga dipersiapkan. 

 Setelah dilakukan persiapan peralatan selanjutnya adalah memotong veleg bekas menjadi 
bentuk potongan kecil tujuannya agar mudah dimasukkan kedalam kowi dapur lebur serta 
mempercepat proses pencairannya. Kemudian dilakukan peleburan dan dilakukan pengontrolan 
temperatur leburnya yang secara visual kelihatan cair. Pada temperatur lebur 700 oC dilakukan 
penuangan kedalam cetakan pada temperatur kamar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Produk 
coran kemudian dilepas dari cetakannya.  

Tahapan berikutnya adalah  dilakukan pemanasan pada cetakan atau preheating dengan 
temperatur bervariasi yaitu temperatur 200 oC, 250 oC , 275 oC, 300 oC, 350 oC . Pengontrolan 
temperatur digunakan termokopel sambil menjaga temperatur cairan logam pada temperatur 700 oC. 
Selanjutnya dilakukan penuangan pada veriasi temperatur cetakan logam, setelah cetakan dingin 
dilakukan pelepasan spesimen coran dari cetakannya kemudian dilakukan analisa kekerasannya, 
kekuatan tariknya untuk mengetahui kekuatan mekaniknya. Dari analisa ini bisa diketahui pada 
temperatur  cetakan 200 oC didapat kekuatan mekanik yang baik. 

Tahapan berikutnya adalah variasi penambahan inokulan Ti-B 0.08 %, 0.1 %, 0.3 %, 0.6 %, 
0.8 %  , dan pre heating cetakan  pada temperatur 200 oC. Penambahan inokulan Ti-B dilakukan 
dengan cara memasukan Ti-B pada cairan logam kemudian dilakukan pengadukan dan segera 
dilakukan penuangan. Setelah pemberian variasi inokulan Ti-B selesai selanjutnya dilakukan  
pemeriksaan coran, analisa kekuatan coran dengan uji tarik, kekerasan, impak, analisa struktur mikro. 
 
I.3  Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil pengamatan dan analisa pengujian  diketahui bahwa pada variasi temperatur 
cetakan, 200 oC, 250 oC , 275 oC, 300 oC, 350 oC , memiliki kekuatan yang berveriasi. Analisa hasil 
ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. 
 
1. Uji komposisi 
 Uji komposisi dilakukan pada material dasar velg bekas, hasil pengujian ini menunjukan material 
veleg bekas termasuk kategori  seri 7xx.xx 
 
Tabel 1 
Unsur Al  Zn Si Fe Cu Pb  Mn Mg Ni Sn Cr Ti 
Kadar 
( % ) 

90,04 >3,55 3,2 >1,63 0,88 0,23 0,202 0,115 0,068 0,034 0,024 0,022 

 
2. Uji kekerasan 
Tabel 2 

Nilai rata-rata kekerasan HVN (kgf/mm2) 
Temperatur 

Kamar 200 oC 250 oC 275 oC 300 oC 350 oC 
71,67 65,28 64,08 61,71 59,25 56,83 
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      Gambar 1. Grafik hubungan variasi temperatur cetakan terhadap perubahan nilai         kekerasan. 
 

Pada tabel dan grafik terlihat nilai kekerasan semakin turun dengan naiknya temperatur 
cetakan, penurunan ini disebabkan pengaruh besar butir dalam struktur mikro. Pada laju pendinginan 
yang cepat akan terbentuk butir kecil yang halus dan sebaliknya dengan adanya pemanasan pada 
cetakannya akan menghambat laju pendinginan dan berakibat pada besar butir yang semakin besar. 
Hal ini akan menurunkan nilai kekerasannya dari nilai kekerasan dari 71,67 kgf/mm2 sampai 56,83 
kgf/mm2   
Data nilai kekerasan tersebut digunakan sebagai referensi penentuan temperatur cetakan yang akan 
digunakan. Peneliti memakai temperatur cetakan 200 0C dengan variasi penambahan inokulan Ti-B 
0.08 %, 0.1 %, 0.3 %, 0.6 %, 0.8 %. 
  

Tahapan berikutnya adalah variasi penambahan inokulan Ti-B sebesar 0.08 %, 0.1 %, 0.3 %, 
0.6 %, 0.8 % kedalam cairan logam aluminium, dan pada temperatur cetakan 200 oC didapat data 
kekuatan mekanik. 

  
Tabel 3 Nilai kekerasan 

Nilai rata-rata kekerasan HVN (kgf/mm2) pada temperatur cetakan 200 oC 

Ti-B 0,08 % Ti-B 0,10 % Ti-B 0,30 % Ti-B 0,60 % Ti-B 0,80 % 
76,58 68,93 58,08 60,53 58,45 
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      Gambar 2. Grafik hubungan variasi penambahan inokulan Ti-B terhadap perubahan nilai 

kekerasan. 
 

Pada grafik terlihat nilai kekerasan semakin naik dengan penambahan Ti-B 0,08 % hal ini 
disebabkan terjadinya penghalusan butir-butir kristal dalam struktur mikro. Mekanisme penghalusan 
butir ini dikarenakan pada waktu proses pendinginan terjadi pertumbuhan inti-inti, laju pengintian ini 
berbanding lurus dengan laju pendinginan. Selama proses pendinginan inti akan membesar 
membentuk butir dan proses perbesaran butir ini akan dihambat perbesarannya dengan adanya Ti-B 
sehingga akan terbentuk butir-butir yang halus / grain refiner.  Butir-butir yang halus ini berdampak 
pada peningkatkan kekutan mekanik.  

Peningkatan kekuatan mekanik ini ditunjukan pada grafik, pada temperatur cetakan 200 oC 
tanpa penambahan Ti-B nilai kekersasannya 65,58 kgf/mm2 dan pada penambahan Ti-B 0,08 % nilai 
kekerasannya 76,58 kgf/mm2. Penambahan inokulan Ti-B diatas 0,08 % akan menyebabkan 
penurunan nilai kekerasannya dari nilai kekerasan 76,58 kgf/mm2 sampai pada penurunan nilai 
kekerasan 58,45 kgf/mm2. Penurunan nilai kekerasan ini disebabkan penambahan Ti-B diatas 0,08 % 
akan terjadi pengotor/ impurity. 

 
3 Uji kekuatan tarik 

Data selanjutnya adalah nilai kekuatan tarik pada variasi penambahan inokulan Ti-B Ti-B 0.08 
%, 0.1 %, 0.3 %, 0.6 %, 0.8 % kedalam cairan logam aluminium, dan pada temperatur cetakan 200 
oC., hal ini ditunjukan pada tabel 3 dan grafik dibawah ini. 

 
Tabel 3. Nilai kekuatan tarik  

Variasi Ti-B P mak Regangan Tegangan 
% N % N/mm2 
0 2290 3,19 81,0 

0,08 4980 3,88 176,2 
0,10 4270 3,47 151,0 
0,30 3895 4,23 137,75 
0,60 2360 3,88 83,5 
0,8 2660 4,16 94,1 
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I.4  Kesimpulan 

1. Penambahan inokulan Ti-B sebesar 0,08 % memberikan pengaruh kekuatan mekanik yang 
signifikan nilai kekersannya naik dari 65,28 kgf/mm2 menjadi 

      76,58 kgf/mm2, nilai kekuatan tariknya dari 81 N/mm2 menjadi 176,62      N/mm2 . 
2. Penambahan Ti-B lebih dari 0,08 % akan menurunkan kekuatan mekaniknya karena inokulan 

Ti-B menghasilkan impurity  
3. Hasil analisa struktur mikro diperoleh struktur butir yang lebih halus pada penambahan Ti-B 

0,08 % dibanding tanpa penambahan Ti-B.  
 

I.5  Daftar pustaka 
Ahmad, S., 2010, Pengaruh penambahan unsur Ti-B terhadap kekuatan mekanis hasil coran      

aluminium: Jurusan Diploma Teknik Mesin UGM, Tugas Akhir, tidak diterbitkan.  
Doni, S., 2010, Pengaruh temperatur cetakan logam terhadap sifat mekanis hasil pengecoran 

aluminium: Jurusan Diploma Teknik Mesin UGM, Tugas Akhir, tidak diterbitkan. 
Gruzleski, John E, dan Closset, Bernard M. 1980, The Treatment of Liquid Aluminum- silicon     

Alloys. USA: American Foundrymen’s Society. 
Jorstad, John L, dan Rasmussen, Wayne M. 1993, Aluminum Casting Technology U.S.A:    American 

Foundrymen’s Society, Inc. 
Suharno, Bambang, Arifin, Bustanul, dan Anshara, Nugroho. 2006, Pengaruh Penambahan Scrap, 

Modifier (Al-Sr) Dan Grain Refiner Terhadap Nilai Fluiditas Pada Ingot Aluminium-AC2B. Jakarta: 
Fakultas Teknik Universitas Indonesia. 

Surdia T. dan Chijiwa K., 1982, Teknik Pengecoran Logam. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 
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PENGARUH PERLAKUAN PANAS TRANSIENT TERHADAP SIFAT 
MEKANIK LAS PADA PENGELASAN FRICTION STIR WELDING 

ALUMINIUM PADUAN 2024-T3 
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Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada 
Jl. Grafika No.2, Yogyakarta 55281 

a) E-mail : djovent@yahoo.com 
 

Intisari 
 

Aluminium pada umumnya merupakan salah satu logam paduan yang sangat penting dibidang teknik, 
diantaranya untuk bahan struktur pesawat terbang, otomotif, kapal dan industri lain, karena aluminium 
mempunyai beberapa keunggulan diantaranya mempunyai sifat mampu bentuk yang baik tahan korosi, 
ringan, dan kekuatan tariknya dapat ditingkatkan dengan pengerjaan dingin atau panas. Paduan 
aluminium seri 2024-T3 merupakan paduan aluminium yang mempunyai sifat mampu las (weldability) 
rendah, salah satu upaya untuk memperbaiki sifat mampu lasnya adalah dengan menggunakan las 
friction stir welding (FSW) dan bisa dikombinasikan dengan TTT. Proses transient thermal tensioning 
(TTT) merupakan proses pemberian panas lokal pada daerah sekitar las dengan menggunakan sumber 
panas bergerak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sifat mekanik las. Metode penelitian 
yang digunakan adalah dengan las FSW tanpa TTT (as welded) dan las FSW dengan TTT, dengan 
kecepatan maju tool 12mm/menit dan putaran tool 1100 rpm. Selanjutnya dilakukan serangkaian 
pengujian, yaitu pengujian struktur mikro dan pengujian kekerasan (microhardness). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa distribusi nilai kekerasan bervariasi sesuai dengan daerah metalurgi las, yaitu 
nugget, TMAZ, HAZ dan logam induk. Rata-rata nilai kekerasan las pada as welded adalah 82 VHN 
lebih rendah dibandingkan nilai kekerasan rata-rata las dengan TTT yaitu 118 VHN.  

 
Kata kunci : FSW, aluminium, transient thermal tensioning, Seminar Nasional, UGM 

 
1. Pendahuluan 

Aluminium paduan seri 2000 secara umum dengan perlakuan T3 mempunyai sifat mampu las 
rendah karena kandungan tembaga (Cu) cukup tinggi yang menyebabkan mudah terjadi retak panas 
dan porositas. Paduan aluminium seri 2024-T3 merupakan logam paduan yang memiliki tingkat 
mampu las yang rendah sehingga sulit dilas karena kecenderungan mengalami retak panas (hot 
cracking) dan terjadi pengerasan endapan (precipitation hardening) saat pengelasan akibat adanya 
segregasi unsur paduan tembaga. Salah satu upaya untuk memperbaiki sifat mampu las adalah dengan 
menggunakan teknik las friction stir welding (FSW). 

Friction stir welding (FSW) telah dipatenkan oleh The Welding Institute (TWI) pada tahun 
1991. FSW merupakan proses penyambungan dalam keadaan lumer yang akan dipakai secara luas dan 
sangat menguntungkan melebihi dari teknik penyambungan yang telah ada. Proses FSW dapat 
diharapkan karena rendahnya distorsi sepanjang garis las dan sifat mekanik yang baik sekali seperti 
pada daerah pengaruh panas (HAZ), penyusutan rendah, pada saat proses pengelasan tidak ada asap 
atau percikan, tidak memerlukan peralatan banyak, hemat energi serta biaya operasional rendah.  
FSW tidak membutuhkan bahan tambah/pengisi dan relatif mudah untuk dibentuk namun masih 
mempunyai batasan yaitu benda harus kaku, bentuk pengelasan lurus, kondisi harus terjepit saat proses 
pengelasan, kecepatan pengelasan tetap dijaga untuk memperkecil terjadinya keropos serta lubang-
lubang kecil sepanjang garis las. Proses pengelasan dengan friction stir welding (FSW) termasuk 
metode proses penyambungan yang baru, teknik penyambungan ini energinya efisien, ramah 
lingkungan dan bisa untuk berbagai kegunaan (Mishra, 2005). Pengelasan pada aluminium 2024-T3 
dengan las konvensional tungsten inert gas (TIG) dan dengan metode baru FSW (Squillace dkk,2004), 
dihasilkan bahwa nilai microhardness pada las TIG secara umum mengalami penurunan drastis yang 
ditunjukkan pada manik las dan HAZ, sedangkan nilai microhardness pada las FSW bervariasi 
terhadap zonanya, yaitu nugget, HAZ, TMAZ, dan unaffected zone. 
 
2. Metodologi 
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2.1 Material Penelitian 
Material yang dipakai adalah lembaran aluminium paduan seri 2024-T3 dengan komposisi 

sebagai berikut (dalam % wt) : 

Material Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn 
2024-T3 0,097 0,344 3,86 0,862 1,14 0,037 0,015 0,176 

 
Sn Ti Pb Be Ca Sr V Zr 

0,002 0,039 0,000 0,002 0,001 0,000 0,0081 0,0124 
 
2.2  Proses Friction Stir Welding 

Pada proses FSW, tool dimiringkan antara 2-4° terhadap benda kerja pada arah gerak tool 
(Khaled, 2005). Peneliti menggunakan sudut kemiringan tool 3°. 

 
Gambar 2.1 Proses Friction Stir Welding 

Kecepatan maju tool yang digunakan adalah 12 mm/menit, dengan kecepatan putaran 1100 rpm, 
ditunjukkan pada gambar 2.2. Dimensi tool, pin Ø 3,6mm dan shoulder Ø16mm, pada gambar 2.3. 

          
                      Gambar 2.2 Proses FSW dengan TTT                 Gambar 2.3 Dimensi tool 
 
2.3 Prosedur Pengelasan 
 Proses pengelasan menggunakan mesin milling (frais). Untuk proses PWHT dilakukan dengan 
menggunakan panas lokal yang bergerak bersama tool, yang dikenal dengan istilah transient thermal 
tensioning (TTT) (Huang dkk, 2006), ditunjukkan pada gambar 2.4. 

                                              
 Gambar 2.4. Las FSW dengan TTT (PWHT)   Gambar 2.5 Las FSW tanpa TTT (as welded) 
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2.4 Pengujian Stuktur Mikro 
 Pengujian struktur mikro dilakukan pada penampang melintang yang meliputi daerah las, 
TMAZ, HAZ dan logam induk. Spesimen dietsa menggunakan cairan kimia HF. 
 
2.5 Pengujian Kekerasan. 

Pengujian kekerasan menggunakan metode pengujian kekerasan microvickers (VHN),  
dengan posisi pengujian seperti pada gambar 2.6, jarak antar titik pengujian adalah 300μm : 

 
Gambar 2.6. Posisi pengujian microvickers. 

 
.................................................................................................................................     (1) 
 

Dengan , HV   = Nilai kekerasan spesimen 
    Fi  = Beban indentasi (i = 1, 2, 3, ....) 
    D  = Diagonal injakan sisa  
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Siklus termal 

Dari grafik 1 terlihat bahwa ketika tool mendekati pengukur suhu (thermokopel) terjadi kenaikkan 
suhu, dan mencapai maksimal saat tool mencapai jarak terdekat dengan thermokopel. Temperatur las 
dengan TTT (PWHT)  lebih tinggi dibandingkan dengan as welded. 

 
Grafik 1. Siklus termal pengelasan FSW pada titik dekat daerah las 

3.2.   Struktur Mikro 

 

Gambar 3.1. Struktur makro FSW 
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Gambar 3.2. Struktur mikro spesimen as welded : (a) logam induk, (b) HAZ, (c) batas TMAZ-las,    
(d) las, perbesaran 200X. 

 

      
 

      
Gambar 3.3. Struktur mikro spesimen PWHT : (a) logam induk, (b) HAZ, (c) batas TMAZ-las,     

(d) las, perbesaran 200X 
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Pada gambar 3.4. ditunjukkan mekanisme terjadinya pengerasan endapan (precipitation hardening) 
pada paduan aluminium Al-Cu. 

 
Gambar 3.4. Proses tahapan aging Al–Cu (ME3701 Material of Engineering Laboratory, LSU) 

 
4. Kesimpulan 

1. Dengan adanya perlakuan TTT menyebabkan kenaikan kekerasan logam las pada las 
FSW (spesimen PWHT) dibandingkan dengan logam las tanpa TTT (as welded). 

2. Pada as welded kekerasan di daerah las (nugget) lebih rendah dibandingkan daerah las 
yang lain, sedangkan pada PWHT kemungkinan terjadi presipitat, sehingga kekerasan 
didaerah las (nugget) meningkat. 
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ABSTRAK 
DOSIS RADIASI GAMMA DARI PRODUK SEMEN DI INDONESIA. Penentuan dosis radiasi 

gamma dari berbagai produk semen dilakukan untuk mengetahui tingkat bahaya radiasi bagi manusia dari 
penggunaan semen sebagai bahan bangunan. Dosis radiasi gamma semen diukur berdasarkan konsentrasi 238U, 
232Th, dan 40K di dalam cuplikan semen menggunakan spektrometer gamma. Pengukuran konsentrasi 238U, 232Th, 
dan 40K dilakukan pada sembilan cuplikan semen dari delapan perusahaan semen di Indonesia. Dari hasil 
perhitungan konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K diperoleh dosis radiasi gamma semen di Indonesia adalah 0,2 – 0,6 
mSv/tahun dengan nilai rata-rata 0,3 mSv/tahun. Dosis radiasi gamma tersebut masih termasuk rendah jika 
dibandingkan nilai batas dosis gamma untuk berbagai jenis bahan bangunan yaitu 1,5 mSv/tahun. 
 
Kata kunci: dosis gamma, produk semen, spektrometer gamma. 

 
ABSTRACT 

GAMMA RADIATION DOSE OF CEMENT PRODUCTS IN INDONESIA. Gamma radiation dose of 
various cement products  were determined to evaluate radiation hazard due to building materials. The 
determination of gamma radiation doses are based on 238U, 232Th, and 40K concentration in cement product 
using gamma ray spectrometer. The concentration of 238U, 232Th, dan 40K were measured in nine cement samples 
from 8 cement product in Indonesia. Based on 238U, 232Th, and 40K concentration the gamma radiation doses 
were calculated and resulting the doses of 0.2 – 0.6 mSv/year, with the average of gamma radiation dose is 0.3 
mSv/year. The contribution  of gamma doses from cement products in Indonesia were lower than the dose limit 
for building material, i.e 1.5 mSv/year.  
 
Key words: gamma dose, cement product, gamma spectrometer 
 
1. PENDAHULUAN 

Semen merupakan bahan bangunan yang dibuat dari campuran unsur maupun senyawa yang 
diambil dari tanah dan batuan. Bahan campuran semen yang dikenal sekarang ini mengandung dua 
bahan utama yaitu batu kapur dengan senyawa terbesarnya adalah kalsium karbonat dan tanah liat 
yang terdiri dari silikat, aluminium oksida. Komposisi kimia dalam semen adalah trikalsium silikat 
(Ca3Si) 25%, dikalsium silikat (Ca2Si) 20%, trikalsium alumina (Ca3Al) 40%, tetrakalsium aluminof 
(Ca4AlF) 3%, dan gypsum (CaCO3) 2% (Barnes, 1983).  

Radionuklida alam yaitu 238U, 232Th, dan 40K banyak terdapat dalam tanah dan batuan. Karena 
bahan dasar semen diambil dari tanah dan batuan maka di dalam semen juga dimungkinkan 
mengandung radionuklida alam meskipun kecil. Sebagai bahan utama bangunan, keberadaan 
radionuklida alam tersebut akan memberikan bahaya radiasi eksterna dan interna terhadap penghuni 
bangunan. Bahaya radiasi eksterna berupa radiasi gamma yang dipancarkan dari masing-masing 
nuklida, sementara bahaya interna berupa terhirupnya gas radon dan thoron yang merupakan gas 
radioaktif alam hasil peluruhan 238U dan 232Th. Mengingat potensi bahaya radiasi yang ditimbulkan 
dalam penggunaan semen sebagai bahan bangunan maka perlu dilakukan penghitungan dosis radiasi 
gamma dari produk semen. 

 
2. TATA KERJA 

Untuk mendapatkan nilai dosis radiasi gamma dari produk semen,  dilakukan pencuplikan 
semen, pencacahan dengan spektrometer gamma, perhitungan konsentrasi 238U, 232Th, 40K, dan 
penghitungan dosis radiasi gamma. 
 
2.1. Pencuplikan semen 

Sembilan cuplikan semen yaitu delapan dari perusahaan produksi semen di Indonesia ditambah 
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satu semen putih diambil masing-masing 1 kg. Kesembilan cuplikan semen dikeringkan menggunakan 
lampu pemanas kemudian diayak dengan ayakan 40 mesh (425μm). Pengayakan dimaksudkan agar 
mendapatkan ukuran butiran lebih kecil sehingga cuplikan lebih homogen. Homogenitas dan ukuran 
butiran cuplikan akan mengurangi serapan diri sinar gamma oleh material cuplikan. Cuplikan hasil 
pengayakan ditimbang, diambil sebanyak 500 gram dan dimasukkan ke dalam wadah marinelli ukuran 
500 mL. Wadah marinelli ditutup rapat menggunakan selotip hingga tidak dimungkinkan ada udara 
(gas radon) yang keluar. Sebelum dilakukan pencacahan, cuplikan didiamkan terlebih dahulu selama 
tiga hingga empat pekan untuk mendapatkan kondisi kesetimbangan (Tzortzis et al., 2003). 

 
2.2 Pengukuran dengan spektrometer gamma 

Cuplikan yang telah didiamkan selama empat minggu selanjutnya diukur radioaktivitasnya 
menggunakan spektrometer gamma. Pengukuran radioaktivitas dilakukan di lab Analisis 
Radioaktivitas Lingkungan (lab ARL) PTNBR-BATAN Bandung dengan detektor high purity 
germanium (HPGe) efisiensi relatif 30%, serta satu set multichannel analyzer (MCA). Resolusi energi 
atau full width at half maximum (FWHM) detektor 1,87 keV pada energi 1,33 MeV. Untuk 
penampilan dan analisis spektrum digunakan software PCA II Nucleus. Spektrum latar belakang 
diperoleh melalui pencacahan wadah marinelli kosong selama 80.000 detik. Diperoleh nilai batas 
deteksi pencacahan untuk pengukuran 238U dan 232Th adalah 0,6 Bq/kg; serta 1,9 Bq/kg untuk 40K.   
 

 
 

Gambar 1. Spektrometer gamma lab ARL PTNBR 
  

Pengukuran radioaktivitas dilakukan dengan menempatkan cuplikan dalam detektor HPGe. 
Cuplikan dicacah selama 80.000 detik (±22 jam). Perlakuan cuplikan saat pencacahan dibuat 
mendekati kondisi kalibrasi efisiensi menggunakan sumber standar. Karena spektrometri gamma 
merupakan metode pengukuran relatif maka untuk identifikasi jenis nuklida dan pengukuran 
radioaktivitas diperlukan kalibrasi, yaitu kalibrasi energi dan kalibrasi efisiensi menggunakan sumber 
standar. 

 
2.2.1. Kalibrasi energi 

Kalibrasi energi pada MCA, dimaksudkan untuk mengubah cacahan sebagai fungsi kanal 
(channel) menjadi cacahan sebagai fungsi energi. Untuk melakukan kalibrasi energi digunakan 
sumber standar titik multi energi yang berisi nuklida 241Am (59,5 keV); 137Cs (661,6 keV); dan 60Co 
(1173 keV dan 1332 keV). Hasil kalibrasi energi selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi 
nuklida 214Pb (352 keV), 214Bi (609 keV), 228Ac (911 keV), 212Pb ( 238 keV), dan 40K (1460 keV). 

 

2.2.2. Kalibrasi efisiensi 
Kalibrasi efisiensi dilakukan untuk mengetahui efisiensi cacahan detektor untuk energi gamma 

dari masing-masing nuklida. Nilai efisiensi cacahan detektor yang diperoleh digunakan untuk 
menghitung konsentrasi nuklida di dalam cuplikan. Untuk melakukan kalibrasi efisiensi dibutuhkan 
sumber standar dengan kondisi pencacahan yang sama, yaitu geometri, matrik, dan energi gamma 
yang dipancarkan. Untuk kalibrasi efisiensi digunakan material standar IAEA yaitu RGU-1 untuk 
pengukuran 238U, RGTh-1 untuk pengukuran 232Th, dan RGK-1 untuk pengukuran  40K (IAEA, 2003).  
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2.3 Konsentrasi 214Pb, 214Bi, 228Ac, 212Pb, 40K 

Radionuklida 214Pb, 214Bi, 228Ac, 212Pb, dan 40K diidentifikasi berdasarkan energi karakteristik 
(puncak) yang muncul dalam spektrum gamma. Energi gamma nuklida 214Pb yang digunakan 352 keV 
dengan kelimpahan 37 %. Sementara energi gamma untuk 214Bi digunakan 609 keV (44,9 %), nuklida 
228Ac dengan energi 911 keV (25 %), energi gamma untuk 212Pb digunakan 238 keV (43 %), dan 
identifikasi 40K digunakan energi 1460 keV (10,7 %). Masing-masing puncak pada spektrum gamma 
selanjutnya digunakan untuk menghitung aktivitas 214Pb, 214Bi, 228Ac, 212Pb, dan 40K. Konsentrasi 
nuklida anak luruh (A) tersebut dihitung menggunakan persamaan; 
 

mI
cpsA

⋅⋅
=

γε
        (Bq/kg),.........................  (1) 

 
dengan cps adalah cacah per detik, ε adalah efisiensi dari masing-masing energi hasil kalibrasi 
efisiensi, Iγ adalah kelimpahan gamma dari masing-masing energi, dan m adalah massa cuplikan.  
 
2.4 Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K 

Konsentrasi 238U dihitung dari nilai rata-rata konsentrasi 214Pb dan 214Bi. Konsentrasi 232Th 
dihitung dari nilai rata-rata konsentrasi 228Ac dan 212Pb. Adapun konsentrasi 40K langsung diperoleh 
dari hasil pencacahan. Penentuan konsentrasi 238U dan 232Th dari nilai rata-rata konsentrasi anak 
luruhnya adalah berdasarkan asumsi bahwa telah terjadi kesetimbangan sekular pada cuplikan 
(Ibrahim, 1999). Konsentrasi ( TA )238U dan 232Th dari dua anak luruhnya masing-masing dapat 
diperoleh dengan menghitung konsentrasi rata-rata anak luruhnya yaitu ; 
 

∑
=

=
n

i
iT A

n
A

1

1  (Bq/kg), …………….…..(2) 

 
dengan iA adalah konsentrasi anak luruh.  
  
2.5 Perhitungan Dosis 

Dosis serap rata-rata D (nGy/jam) diperoleh menggunakan persamaan berikut; 
 

KThU AAAD 0414,0623,0461,0 ++=  ….(3) 
 

dengan AU adalah konsentrasi 238U, ATh  adalah konsentrasi 232Th, dan AK adalah konsentrasi 40K. 
Persamaan (3) ini mengasumsikan bahwa semua anak luruh 238U dan 232Th dalam keadaan setimbang 
dengan induknya (Sing et al., 2005). Dosis efektif (HE) diperoleh menggunakan persamaan berikut; 

  
FTDH E ××= , (mSv/tahun)  ….…………...(4) 

  
dengan T adalah waktu terimaan radiasi yang besarnya ±7008 jam/tahun dan F adalah faktor konversi 
dosis serap ke dosis efektif sebesar 0,7 Sv/Gy. Nilai T diambil dari perhitungan 0,8 x 24 jam x 365 
hari, yang merupakan asumsi waktu manusia tinggal di dalam bangunan (Sing et al., 2005).   
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesembilan cuplikan semen yang telah didiamkan selama empat minggu dicacah menggunakan 
spektrometer gamma untuk mendeteksi 214Pb, 214Bi, 228Ac, 212Pb, dan 40K. Nilai cacahan yang diambil 
hanya yang memiliki ralat cacahan <10 %. Salah satu bentuk tampilan spektrum gamma dari cuplikan 
semen kode SM-09 diperlihatkan pada Gambar 2.  Dengan Persamaan (1) dan substitusi nilai efisiensi 
detektor diperoleh konsentrasi 214Pb, 214Bi, 228Ac, 212Pb, dan 40K dalam cuplikan semen. Konsentrasi 
nuklida 214Pb, 214Bi, 228Ac, 212Pb, dan 40K selanjutnya dengan persamaan (2) digunakan untuk 
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menghitung konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K. Hasil perhitungan konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K 
diperlihatkan pada Tabel 1. 

 

 
 

Gambar 2. Spektrum gamma dari cuplikan semen kode SM-09 
 
Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K yang tinggi akan memberikan paparan radiasi gamma yang juga 

tinggi disamping potensi lepasan gas radioaktif radon (222Rn) yang merupakan anak luruh 238U. 
Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K yang berbeda dari masing-masing produk semen sangat dipengaruhi 
oleh kandungan radionuklida tersebut di dalam tanah dan batuan yang menjadi lokasi penambangan. 
Perbandingan konsentrasi antara 238U, 232Th, dan 40K di dalam tanah dan batuan  juga tidak selalu 
sama. Ada lokasi penambangan yang memiliki konsentrasi 238U tinggi tetapi konsentrasi 232Th ataupun 
40K rendah, demikian juga sebaliknya. Perbedaan konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K antar lokasi 
penambangan akan memberikan nilai dosis radiasi gamma yang berbeda sebagaimana dalam 
persamaan (3).  

 
Tabel 1. Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K dalam cuplikan semen. 

 

No. Kode 
cuplikan

Konsentrasi (Bq/kg) 
238U 232Th 40K 

1. SM-01 57 ± 2 13 ± 1 172 ± 5 
2. SM-02 85 ± 2 9 ± 1 134 ± 4 
3. SM-03 73 ± 2 44 ± 1 51 ± 4 
4. SM-04 84 ± 2 12 ± 1 111 ± 4 
5. SM-05 115 ± 4 13 ± 1 177 ± 5 
6. SM-06 223 ± 4 36 ± 4 147 ± 3 
7. SM-07 89 ± 2 14 ± 1 195 ± 5 
8. SM-08 176 ± 2 23 ± 1 79 ± 4 
9. SM-09 82 ± 4 12 ± 1 107 ± 4 

Rata-rata 109 19,5 130 
 

Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K yang diperoleh dari pengukuran cukup beragam. Hal ini 
dikarenakan sebaran radionuklida 238U, 232Th, dan 40K di alam tidak merata (Sing et al., 2005). 
Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K di lokasi penambangan bahan semen menentukan konsentrasi 238U, 
232Th, dan 40K di dalam semen.  Konsentrasi tertinggi untuk 238U terdapat pada cuplikan semen SM-06 
dimana daerah produksi dan pemasaran semen tersebut adalah di pulau Sumatra dan Sulawesi dan 
terendah pada semen SM-01. Konsentrasi 238U yang tinggi mengakibatkan besarnya lepasan gas radon 
(222Rn) di samping paparan radiasi gamma yang juga tinggi. Konsentrasi 232Th tertinggi pada cuplikan 
semen SM-03 yang merupakan semen putih. Ini menunjukkan tingginya 232Th di dalam gipsum karena 
komposisi kimia terbesar di dalam semen putih adalah gipsum. Konsentrasi 232Th yang tinggi 
berpotensi tingginya lepasan gas thoron (220Rn) di samping paparan radiasi gamma yang juga tinggi. 
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Adapun konsentrasi 40K tertinggi pada cuplikan semen SM-07 dan terendah pada semen SM-03. 
Tingginya konsentrasi 40K dapat disebabkan karena banyaknya senyawa karbonat di dalam komposisi 
kimia semen. Konsentrasi 40K akan berpengaruh terhadap tingginya paparan radiasi gamma dari 
semen. Namun secara umum konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K tertinggi adalah pada cuplikan semen 
SM-06 dan terendah pada cuplikan semen SM-03.  

 
Tabel 2. Dosis radiasi gamma dari cuplikan semen 

 

No. Kode 
cuplikan

Dosis Serap 
(nGy/jam) 

Dosis Efektif 
(mSv/tahun) 

1. SM-01 41,4 0,2 
2. SM-02 50,7 0,2 
3. SM-03 62,9 0,3 
4. SM-04 50,7 0,2 
5. SM-05 68,7 0,3 
6. SM-06 131,2 0,6 
7. SM-07 57,9 0,3 
8. SM-08 98,3 0,5 
9. SM-09 49,4 0,2 

Rata-rata 67,9 0,3 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kisaran nilai dosis gamma dari semen adalah 0,2 – 0,6 

mSv/tahun dengan rata-rata 0,3 mSv/tahun. Dosis radiasi gamma tertinggi dihasilkan dari semen 
dengan kode cuplikan SM-06 yang merupakan semen yang diproduksi di daerah Nusa Tenggara timur. 
Sebagaimana diperlihatkan pada persamaan 3 dan 4, konsentrasi 232Th adalah yang paling besar 
memberikan sumbangan terhadap dosis radiasi gamma. Hal ini karena 232Th memiliki anak luruh yang 
lebih banyak dengan jumlah energi dan kelimpahan sinar gamma yang juga besar. Kontribusi terhadap 
dosis gamma yang paling kecil adalah 40K karena hanya menghasilkan sebuah energi dengan 
kelimpahan kecil serta tidak menghasilkan anak luruh yang  radioaktif.      

Untuk ukuran dosis gamma dari suatu bahan bangunan maka nilai 0,2 – 0,6 mSv/tahun dengan 
rata-rata 0,3 mSv/tahun adalah termasuk rendah. Dosis radiasi gamma tersebut masih di bawah nilai 
dosis gamma untuk berbagai jenis material bangunan yaitu 1,5 mSv/tahun (Ibrahim, 1999). Meski 
demikian jika dibandingkan dengan dosis radiasi gamma dari produk semen di beberapa negara maka 
di Indonesia termasuk tinggi, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.  

  
Tabel 3. Dosis radiasi gamma dari produk semen di beberapa negara 

 

Negara Dosis (mSv/th) Referensi 

Indonesia  0.3  
Malaysia  0.4 (Ibrahim, 1999) 
Mesir  0.1 (Mahmoud, 2007) 
Nigeria  0.1 (Farai, 2006) 
Iran  0.2 (Fathivand et al., 2007) 
Kuba  0.2 (Brigido, 2000) 
Pakistan (Islamabad) 0.1 (Zaidi, 1999) 
Serbia  0.2 (Popovic, 2006) 
Swedia  0.3 (Gavrilovic, 1999) 
Finlandia  0.2 (Gavrilovic, 1999) 
Hongkong  0.2 (Tso, 1994) 
China (Shaanxi) 0.3 (Xinwei, 2005) 

 
Batasan dosis radiasi gamma 1,5 mSv/tahun ini bukan rekomendasi dari IAEA maupun 
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BAPETEN tetapi hanya peraturan yang diterapkan di Amerika Serikat untuk baku mutu bahan 
bangunan. Secara khusus IAEA dan BAPETEN belum menetapkan batasan dosis radiasi gamma yang 
dihasilkan dari bahan bangunan. Hasil perhitungan dosis ini menunjukkan bahwa produk semen yang 
dipasarkan di Indonesia termasuk aman dalam penggunaannya sebagai bahan bangunan. Namun 
demikian penggunaan semen yang memberikan dosis gamma rendah sebagai bahan bangunan lebih 
dianjurkan untuk menurunkan potensi bahaya radiasi sekecil mungkin. 

 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 Dosis radiasi gamma dari produk semen dapat diperkirakan secara mudah melalui pengukuran 
konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K menggunakan spektrometer gamma. Berdasarkan hasil perhitungan 
dosis terhadap sembilan cuplikan semen yang diambil dari delapan perusahaan semen di Indonesia 
diperoleh dosis gamma semen adalah 0,2 – 0,6 mSv/tahun dengan nilai rata-rata 0,3 mSv/tahun. Dosis 
radiasi gamma tertinggi dihasilkan semen SM-06 yaitu 0,6 mSv/tahun. Kontribusi dosis radiasi gamma 
dari semen di Indonesia termasuk rendah karena masih di bawah nilai dosis gamma untuk jenis 
material bangunan yaitu 1,5 mSv/tahun. 
 
5. UCAPAN TERIMAKASIH 
 Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Iwan dari Balai Besar Bahan dan Barang 
Teknik Bandung atas bantuanya dalam pengadaan beberapa cuplikan semen dan kepada ibu Dra. Eem 
Rukmini atas bantuannya dalam pengadaan beberapa peralatan penelitian.  
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Qualification Procedures for Silver Plating Process 
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Summary 
 

During manufacturing and construction of aircraft structure, the products must be 
conforming to the type design data. Silver Plating Parts is one of  thousands parts 
of aircraft structures, requires precision and engineering control to determine the 
best finish for their parts such as thickness, conductive, etc. This article describes 
the procedures to be performed in order to qualify the Electrolytic Silver Plating 
process, as covered in PT. DI Process Standard (PS 20-O-35-3308), to determine 
compliance with the requirements of the Indonesian Civil Aviation Safety 
Regulations (CASR 21.31 and 21.33). 
 
Keyword: Silver Plating, CASR 21.31, CASR 21.33 

 
1. Introduction 

 
During manufacturing and construction of aircraft structure, the products must be 
conforming to the type design data (CASR 21.31): 
 

- Materials conform to the its specifications in the type design data 
- Processes conform to those specified on the drawing in the type design data.  

 
Type Design Data is the product design data which approved by the Airworthiness 
Authority under the Type Certificate.  
 
Type Certificate is is a document issued by the Airworthiness Authority to an applicant who 
has proven that their aircraft, engine or propeller meets all applicable Airworthiness 
Standards pertaining to that product. For example, CN 235-10 aircraft Indonesian 
Certification  was on 20 June 1986. 
 

 Qualification Requirements  
 

•    Materials Specification 
  

Conform to approved specifications (such as industry or military specifications, or 
Technical Standard Orders) that ensure their having the strength and other properties 
assumed in the design data. (Ref. CASR 25.603). 

 
• Process Specification 

 
The methods of fabrication used must produce a consistently sound structure. If a 
fabrication process (such as spot welding, or heat treating) requires close control to 
reach this objective, the process must be performed under an approved process 
specification. (Ref. CASR 25.605). 
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 Process Specification Qualification 
 

To ensure that the applied process is capable of consistently producing articles conforming 
to type design requirements and this process specification that approved by Autority by 
Qualification Test.  
 
Electrolytic Silver Plating process as covered in PS 20-O-35-3308 must be qualify ; if 
accepted, it can be stated as “Standard Process Specification”. 

 
2. Purpose 

 
This procedure is performed to comply with the applicable airworthiness requirements of 
the Indonesian Civil Aviation Safety Regulations, to assure that a product meets all 
requirements of the applicable standards and technical specifications.  

 
3. Scope 

 
This procedure shows any inspection and tests necessary to determine compliance of the 
Indonesian Civil Aviation Safety Regulations (CASR 21.33). 

 
4. Silver Plating Process Specification (PS 20-O-35-3308) 

 
Silver plated is a soft white metal which is ductile and malleable. It is an excellent thermal 
and electricity conductor and is very resistant to oxidation and corrosion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Silver Plating Bath 

 
 

 
 

Figure 2. Silver Deposition Rate 
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5. Compliance with Requirements 
 

The process will be conducted based on International/US Federal Specification per QQ-S-365 
with thickness ≥ 12.5 µm. 

 
The process shall be qualify to determine their conformity to the minimum requirements for: 

appearance, thickness, and adherence.  

 
6. Silver Plating Process (PS 20-O-35-3308) Qualification Procedure 

 
The test is performed to qualify Silver Plating for copper and copper alloys base materials, 
as covered in PS 20-O-35-3308 
 

 Qualification Test Plan (QTP) 
 

This paragraph contains specimen, preparation of specimens, and test requirement.  
 
a. The specimens shall be according to Table II as bellows : 

                            Table I : Test Specimens for Qualification Test 

Type of Test Dimension 
(mm) Material Quantity 

(pcs) 
Appearance 1 x 25 x 100 Cu Alloys (C1130) 6 

Thickness 1 x 25 x 100 Cu Alloys (C1130) 3 

Adherence 1 x 25 x 100 Cu Alloys (C1130) 3 
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b. Specimen Preparation : 
 
Preparation of specimen according to flow chart below: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3. Silver Plating Work Step 
 

c. Test Requirements : 
 

The following test is to be executed for qualification purposes with all test conditions are 
at room temperature (18 – 32oC) and environmental condition  (RH: 50-70%) : 
 
1) Appearance test 

 
o Test Procedure : 

After the silver plating process, examine all parts to check that surfaces present a 
uniform in appearance, smooth, of fine grain and free of scratches.  
 

o Acceptance Test Criteria : 
 

The surface of silver coating shall be smooth, adherent, of fine grain and 
uniform in appearance. It shall be free of scratches, blisters, pitting nodules and 
other defects. 

  

Manual Cleaning

Alkaline Cleaning

Speciman 

Rinsing

Acid Pickling

Rinsing

Silver Strike 

Silver Plating

Rinsing

Drying
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2) Thickness test 
o Test Procedure : 

The thickness of silver coating shall be determined by ASTM B-487 
“Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopically 
Examination of a Cross Section”. 
Measure each part or test specimen in at least 8 different places and take the 
arithmetic mean of all the value obtained. 

o Acceptance Test Criteria : 
The thickness of silver coating shall be 12.5 – 20 μm thick on all surfaces.   

 
3) Adherence test 

o Test Procedure : 
This test shall be carried out according to ASTM B-571 with destructive test. 

o Acceptance Test Criteria : 
After the adherence test of silver plating and inspected under a 4 x 
magnification, it must not show lack of adherence of the silver coating to the 
base metal or to any other intermediate coating and it shall not be possible to 
separate the silver plating.  
 

7. Qualification Test Report (QTR) 
 

This paragraph contains test execution & test result of Silver Plating process per                 
PS 20-O-35-3308. 

 
Table II. Test Result  of Silver Plating 

No Type of Test Acceptance Test Criteria Test Result Remarks 

1 Appearance  The surface of silver coating shall be smooth, 

adherent, of fine grain and uniform in 

appearance. It shall be free of scratches, 

blisters, pitting, nodules, pores and other 

defects.  

Uniform, smooth, 

adherent, not powdery, 

when test on all 

specimen 

4 pcs : pass 

2 pcs : fail 

(Min. 2 spe-cimen 

shall pass on every 

test ) 

2 Thickness The thickness of silver coating shall be 12.5 – 

20 μm thick 

Average  specimen no : 

1 = 14.83 µm 

2 = 15.25 µm 

3 = 15.50 µm 

pass 

3 Adhesion After test must not show lack of adherence of 

the silver coating to the base metal or to any 

other intermediate coating and it shall not be 

possible to separate the silver plating 

Not Show lack od 

adherent  

pass  
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8. Conclusion 
 

Based on test result of all data, this process is accepted as qualified silver plating process 
 

9. References Documents 
 

1. QQ-S-365D, Silver Plating, Electrodeposited, General Requirement for, Federal 
Specification, 1985 

2.  PS 20-0-35-3308, Electrolytic Silver Plating, PT Dirgantara Indonesia, 2010 
3.  ASTM B 487-85, Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thicknesses by 

Microscopically Examination of a Cross Section, American Society for Testing and 
Materials, Philadelphia, USA 

4. ASTM B 571-91, Standard Test Method for Adhesion of Metallic Coating, American 
Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA 

5. CASR 21.31, Type Design, DGCA Indonesia 
6. CASR 21.33, Inspection and Test, DGCA Indonesia 
7. CASR 25.603, Material, DGCA Indonesia 
8. CASR 25.605, Fabrication Method, DGCA Indonesia 
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Table III. Data of Thickness Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
76 |   M B T ISBN: 978-979-95620-6-7 

PENURUNAN BERAT STRUKTUR NOSEL MOTOR ROKET RX-200 
DENGAN MENGGUNAKAN MATERIAL KERAMIK 

 
Sauman1) dan Sugiarmadji HPS2) 

1)Peneliti, Pusat Teknologi Wahana Dirgantara, Detekgan LAPAN 
2) Peneliti, Pusat Teknologi Wahana Dirgantara, Detekgan LAPAN 

Jl. Raya LAPAN Rumpin, Serpong Jawa Barat.  
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Intisari 

 
Penelitian material untuk peroketan di LAPAN sampai sekarang terus berkembang. Tujuannya adalah untuk 
mencari material yang tepat untuk pembuatan komponen-komponen roket, agar diperoleh struktur roket yang 
seringan mungkin, sehingga harga rasio massa yang bisa diperoleh setinggi mungkin. Khusus pada struktur 
komponen nosel motor roket, sampai saat sekarang ini untuk pembuatan biasanya masih menggunakan material 
Baja Karbon S-45C dan Grafit untuk lapisan tahan panas pada nosel bagian depan (daerah konvergen). Untuk 
struktur nosel motor roket RX-200 dengan material logam berat yang dihasilkan bisa mencapai 20,26 kg. 

Salah satu upaya untuk menurunkan berat struktur nosel dari motor roket di sini adalah menggantikan bahan 
struktur nosel dengan menggunakan material Keramik, yang akan dikombinasikan dengan material Komposit, 
seperti Fiberglass (GFRP) atau Carbon Phenolic (CFRP). Sepanjang kontur bagian dalam nosel, strukturnya akan 
dibuat dari material keramik setebal 3 - 5 mm, seperti Alumina Al2O3 atau stabilized Zirconia ZrO2. Kemudian 
bagian luarnya baru dilapisi dengan bahan komposit dengan ketebalan sesuai dengan kebutuhan untuk kekuatan 
dinding nosel. Apabila dibandingkan dengan bahan logam (metal), keramik mempunyai sifat yang lebih baik, 
yaitu antara lain tahan temperatur tinggi, berat-jenisnya rendah, mempunyai stabilitas dimensional, dan tahan 
korosi. Hanya saja kekurangan sifat-sfat mekanik dari keramik adalah getas dan sensitif terhadap kerusakan.  

Dalam makalah di sini, skope pembahasan masih dibatasi pada analisis kekuatan struktur nosel dari bahan 
keramik dengan bantuan suatu perangkat-lunak berbasis Metoda Elemen Hingga (FEM). Dari hasil analisis 
tegangan statik didapatkan harga faktor keamanan bahan pada struktur nosel keramik, baik untuk bahan keramik 
Alumina maupun Zirconia, masih cukup aman terhadap pembebanan tekanan yang terjadi. Berat struktur nosel 
keramik Alumina kombinasi dengan material komposit GFRP didapatkan sebesar 3,86 kg. Untuk bentuk dan 
geometri struktur nosel yang sama, apabila dibandingkan dengan struktur nosel dari material logam Baja Karbon 
S-45C dilapisi Grafit, maka besarnya penurunan berat cukup siknifikan untuk struktur nosel keramik Alumina 
kombinasi dengan material GFRP sebesar 16,4 kg, atau sekitar 11,52 % dari berat total roket. Berat keseluruhan 
struktur nosel keramik Zirconia dikombinasikan dengan lapisan material komposit GFRP diperoleh sebesar 4,48 
kg. Apabila bahan komposit yang digunakan dari CFRP, maka akan didapatkan berat struktur nosel total sebesar 
10,3 kg. 

Kata Kunci : Nosel, Keramik, GFRP, Carbon Phenolic, FEM 
 
 
Pendahuluan 
 
 Masalah kelebihan berat struktur motor roket sampai sekarang masih merupakan tantangan dalam 
kegiatan penelitian dan pengembangan motor roket di LAPAN. Rasio massa dari roket-roket yang telah berhasil 
dikembangkan pada saat ini mencapai harga sekitar 0,40 (idealnya sekitar 0,7). Berbagai upaya telah dicoba 
dilakukan untuk memperbaiki rasio massa motor roket, yaitu antara lain dengan mengoptimalkan berat dari 
komponen tabung, nosel, cap dan sirip roket. Penurunan berat dari komponen-komponen roket ini biasanya 
dilakukan dengan jalan menipiskan dinding ataupun menggantikan material bahan komponen dengan material 
yang seringan mungkin namun kuat.  
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Kendala besar yang sering dihadapi dalam pengembangan motor roket di sini adalah keterbatasan tersedianya 
material di pasaran yang sesuai dengan kriteria optimasi perancangan.  

 Salah satu upaya penelitian yang sedang dilakukan untuk menaikkan harga rasio massa roket adalah 
penurunan berat struktur dari komponen nosel motor roket. Dari data statistik roket-roket yang telah berhasil 
dikembangkan di LAPAN, berat struktur nosel ini memberikan kontribusi sekitar 15 – 20 % dari total berat 
roket. Teknologi pembuatan nosel motor roket masih terbatas pada material nosel dari Baja Karbon dengan 
lapisan Grafit untuk penahan panas. Oleh karena itu perlu mencari alternatif material yang lebih ringan namun 
kuat, yaitu antara lain dengan menguasai teknologi polimer dengan material komposit dan keramik. Sepanjang 
kontur bagian dalam nosel, strukturnya akan dibuat dari material keramik, seperti Alumina- Al2O3, atau 
stabilized Zirconia- ZrO2 . Kemudian bagian luarnya baru dilapisi atau dibalut dengan bahan komposit dengan 
ketebalan sesuai dengan kebutuhan untuk menambah kekuatan dinding nosel dan kemudahan penyambungan ke 
tabung motor roket. 

 Pada tahap awal dalam penelitian di sini akan dilakukan terlebih dahulu analisis kekuatan struktur nosel 
dari material keramik untuk motor roket RX-200. Analisis tegangan statik yang terjadi pada dinding nosel akibat 
pembebanan tekanan dari pembakaran bahan bakar roket akan dilakukan dengan menggunakan bantuan suatu 
perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga (Finite Element Methods-FEM). Dari hasil analisis kekuatan 
struktur nosel ini, baru tahap berikutnya bisa dilakukan pembuatan model nosel dari material keramik dan uji-
statik motor roket. 

 

Metodologi  

 Analisis tegangan statik pada struktur nosel motor roket dari material keramik dilakukan dengan 
pembuatan model FEM, melalui suatu perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga. Dari analisis ini dapat 
diketahui besarnya kekuatan struktur nosel keramik, sehingga bentuk dan geometri nosel yang dipilih dapat 
mampu menahan pembebanan tekanan yang terjadi. Di samping itu, besarnya penurunan berat struktur nosel dari 
material keramik kemudian dapat ditentukan secara akurat. 

 

Analisis Kekuatan Struktur Nosel Keramik Motor Roket RX-200 

 Bentuk dan geometri dari nosel keramik motor roket RX-200 yang akan dianalisis adalah seperti yang 
terlihat dalam Gambar-1. Material keramik yang akan digunakan ada 2 pilihan, yaitu Alumina (Al2O3) dan 
Zirconia (ZrO2). Keramik ini mempunyai sifat yang lebih baik dibandingkan dengan material logam, antara lain 
tahan temperatur tinggi, sebagai contoh titik leleh Alumina, sebesar 2020oC, Zirconia sebesar 2500o – 2600oC, 
sedangkan Baja Stainless hanya 1400 – 1450oC. Apabila dibandingkan dengan bahan logam, keramik berat-
jenisnya lebih rendah, mempunyai stabilitas dimensional, dan tahan korosi. Hanya saja kekurangan dari keramik 
adalah getas dan sensitif terhadap kerusakan. Tabel-1 menunjukkan sifat-sifat mekanik dari kedua material 
keramik tersebut. 

 
Gambar-1 : Bentuk Penampang dan Geometri Nosel Keramik dari Motor Roket RX-200 
  

D=203 mm 

L=329 mm 

t=5,1 mm 
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Tabel-I : Sifat Mekanik Material Keramik 

Properties Alumina (Al2O3) Zirconia (ZrO2) 
Berat Jenis (N/m3) 3707.78 6040 
Modulus  Elastisitas, E (GPa) 380 221 
Modulus Geser, G (GPa) 151 83,6 
Rasio Poisson, ν 0.26 0.32 
Tensile Strength (MPa) 370 250 
Compressive Strength (MPa) 448 2500 
Fracture Toughness (MPa.m½) 10 13 
Hardness (GPa) 23 11 
Konduktivitas Thermal, k (W/moK) 18 2.7 
Ekspansi Thermal, a (x10-6/oC) 7.4 11 
Panas Spesifik, Cp (cal/g-oC) 0.186 0.10 

 
 Dengan bantuan perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga Nastran versi Windows4.5, dari 
geometri struktur nosel keramik ini dapat dibuat pemodelan FEM. Untuk bisa dianalisis model FEM struktur 
nosel keramik di “constraint fixed” (arah 1,2,3,4,5,6) pada bagian luar dari ujung-ujung nosel. Kemudian 
sepanjang permukaan bagian dalam dari struktur nosel diberikan beban tekanan dari hasil pembakaran propelan 
motor roket sebesar 70 kg/cm2 di daerah konvergen nosel, dan beban tekanan yang semakin mengecil ke arah 
exit-cone. Hasil pemodelan FEM secara keseluruhan adalah seperti yang terlihat dalam Gambar-2. 
 

 
Gambar-2 : Hasil Pemodelan FEM dari Struktur Nosel Keramik (528 elemen, 1104 nodal) 

 Untuk menambah kekuatan dari struktur nosel keramik dan memudahkan pemasangannya pada tabung 
motor roket, maka pada bagian luar permukaan nosel kemudian dilapisi/dibungkus dengan material komposit 
dari GlassFiber Reinforced Plastics (GFRP), sehingga terbentuk geometri nosel seperti pada struktur nosel 
konvensional sebelumnya. Gambar-3 menunjukkan pemodelan FEM bentuk nosel dengan bahan kombinasi 
antara nosel keramik dengan lapisan material komposit dari GFRP (1440 elemen ,2088 nodal). 

 
Gambar-3 : Hasil Pemodelan FEM dari Struktur Nosel Keramik dikombinasi Material Komposit  
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Hasil dan Pembahasan 
 

Hasil analisis tegangan statik yang diperoleh di sini ada 2 macam, yaitu untuk struktur nosel keramik 
dari bahan Alumina Al2O3, dan untuk struktur nosel keramik dari bahan Zirconia ZrO2. Distribusi besarnya 
tegangan statik von Mises untuk struktur nosel keramik dari Alumina adalah seperti yang ditunjukkan dalam 
Gambar-4. Untuk struktur nosel keramik Alumina didapatkan harga tegangan statik maksimum σvM maks = 
118.757.976 N/m2 (=Pa) atau  118,76 MPa , σvM min = 17.988.147 N/m2 (=Pa) atau 17,99 MPa dan defleksi 
maksimum yang terjadi δmaks = 2.2153E-2 mm. Berat keseluruhan struktur nosel keramik Alumina ini hanya 
sebesar 2,21 kg. Kemudian untuk struktur nosel keramik yang dibalut dengan bahan komposit GFRP akan 
diperoleh berat total struktur nosel sebesar 3,86 kg. Namun apabila bahan komposit yang digunakan dari Carbon 
Phenolic (CFRP), maka akan didapatkan berat struktur nosel total sebesar 7,72 kg. Berat struktur yang dihasilkan 
menjadi 2x lebih dibandingkan dengan pelapis dari bahan FiberGlass. 

 
 

Gambar-4 : Distribusi Tegangan Statik von Mises untuk Struktur Nosel Keramik Alumina 
 
Distribusi tegangan statik von Mises yang terjadi pada bentuk struktur nosel keramik kombinasi dengan material 
komposit GFRP seperti yang terlihat dlam Gambar-5. 
 
 

 
 

Gambar-5 : Distribusi Tegangan Statik von Mises untuk Struktur Nosel Keramik Alumina kombinasi dengan 
material Komposit GFRP. 

 Untuk bentuk dan geometri struktur nosel yang sama, apabila dibandingkan dengan nosel dari material 
Baja Karbon S-45C seberat 20,26 kg, maka penurunan berat struktur nosel keramik Alumina kombinasi dengan 
material GFRP sebesar 16,4 kg, atau sekitar 11,52 % dari berat total roket, cukup siknifikan. 

 Besarnya faktor keamanan S.F dari bahan keramik Alumina dapat ditentukan dari hubungan  S.F = 
σyield/σvM maks. Harga dari σyield Alumina adalah sebesar 413,7 MPa. Dari analisis tegangan statik didapat harga 
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von Mises maksimum struktur nosel Alumina sebesar σvM maks. = 118,76 MPa, sehingga didapat faktor keamanan 
bahan  

  S.F = 413,7 /118,76 =  3,48 

Jadi, bahan struktur nosel keramik Alumina cukup aman terhadap pembebanan tekanan yang terjadi. 

 Distribusi besarnya tegangan statik von Mises untuk struktur nosel keramik dari Zirconia, ZrO2, adalah 
seperti yang ditunjukkan dalam Gambar-6. Untuk struktur nosel keramik dari bahan Zirconia didapatkan harga 
tegangan statik maksimum σvM maks = 122.910.632 N/m2 (=Pa) atau  122,91 MPa , σvM min = 17.973.916 N/m2 

(=Pa) atau 17,97 MPa dan defleksi maksimum yang terjadi δmaks = 3.8961E-2 mm. Berat keseluruhan struktur 
nosel keramik Zirconia ini sebesar 3,72 kg. Kemudian untuk struktur nosel keramik yang dibalut dengan bahan 
komposit GFRP akan diperoleh berat total struktur nosel sebesar 4,48 kg. Namun apabila bahan komposit yang 
digunakan dari CFRP, maka akan didapatkan berat struktur nosel total sebesar 10,3 kg. Berat struktur nosel 
keramik Zirconia dengan lapisan komposit CFRP hampir setengahnya berat struktur nosel logam. Jadi kombinasi 
ini kurang siknifikan dalam penurunan berat motor roket. 

 

 
 

Gambar-6 : Distribusi Tegangan Statik von Mises untuk Struktur Nosel Keramik Zirconia 
 

Perbandingan hasil analisis penurunan berat struktur dari nosel keramik Alumina dan nosel keramik Zirconia ini 
terhadap berat struktur nosel logam adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel-II. 
 
Tabel-II : Perbandingan Berat antara Nosel Logam dan Nosel Keramik untuk Motor Roket RX-200 
 

Uraian Nosel Logam Nosel Keramik Nosel Keramik 
  (Baja Karbon S-45C & Grafit) (Alumina, Al2O3) (Zirconia, ZrO2) 
Berat (kg) 20,26 2,21 3,32 
Berat + lapisan GFRP (kg)   3,86 4,48 
Berat + lapisan CFRP (kg)   7,72 10,3 

 
Besarnya faktor keamanan S.F dari bahan keramik Zirconia dapat ditentukan dari hubungan  S.F = 

σyield/σvM maks. Harga dari σyield Zirconia adalah sebesar 900 MPa. Dari analisis tegangan statik didapat harga von 
Mises maksimum struktur nosel Zirconia sebesar σvM maks. = 122,91 MPa, sehingga didapat faktor keamanan 
bahan  

  S.F = 900 /122,91 =  7,32 

Jadi, bahan struktur nosel keramik Zirconia aman sekali terhadap pembebanan tekanan yang terjadi. 

 
Kesimpulan 

 Dari bahasan analisis penurunan berat struktur nosel motor roket RX-200 dengan menggunakan 
material Keramik dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

X

Y

Z

157474464.

148855328.

140236193.

131617057.

122997921.

114378785.

105759650.

97140514.
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79902242.

71283107.

62663971.

54044835.

45425699.

36806564.

28187428.

19568292.

V1
L1
C1

Output Set: MSC/NASTRAN Case 1
Contour: Solid Von Mises Stress
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• Hasil analisis kekuatan struktur nosel keramik untuk motor roket RX-200 menunjukkan bahwa 
dengan bahan keramik Alumina Al2O3 dapat diperoleh faktor keamanan S.F sebesar 3,48. 
Bahan keramik Alumina masih cukup aman terhadap pembebanan tekanan dari hasil 
pembakaran propelan roket. Berat struktur nosel keramik kombinasi dengan material komposit 
GFRP didapatkan sebesar 3,86 kg. Untuk bentuk dan geometri struktur nosel yang sama, 
apabila dibandingkan dengan struktur nosel dari material logam Baja Karbon S-45C dilapisi 
Grafit seberat 20,26 kg, maka penurunan berat cukup siknifikan untuk struktur nosel keramik 
Alumina kombinasi dengan material GFRP akan sebesar 16,4 kg, atau sekitar 11,52 % dari 
berat total roket. 
Dengan menggunakan lapisan material komposit dari Carbon Phenolic (CFRP), maka akan 
diperoleh berat total sebesar 7,72 kg. Harga ini menjadi 2 kali lebih dibandingkan 
menggunakan material komposit GFRP, namun sudah mengalami penurunan berat menjadi 38 
% dibandingkan dengan struktur nosel logam. 

• Untuk struktur nosel keramik menggunakan Zirconia Zr02 didapatkan faktor keamanan S.F 
sebesar 7,32. Bahan keramik Alumina aman sekali terhadap pembebanan tekanan dari hasil 
pembakaran propelan roket. Berat keseluruhan struktur nosel keramik Zirconia ini kombinasi 
dengan lapisan material komposit GFRP diperoleh sebesar 4,48 kg. Apabila bahan komposit 
yang digunakan dari CFRP, maka akan didapatkan berat struktur nosel total sebesar 10,3 kg.  

• Pembuatan model uji lebih lanjut untuk nosel keramik ini sebaiknya menggunakan material 
Alumina Al2O3 bisa dilapis dengan material komposit GFRP atau CFRP. Sedangkan pada 
nosel keramik dari material Zirconia Zr02 , untuk mendapatkan penurunan berat struktur lebih 
baik dilapisi hanya dengan material komposit GFRP. 
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Abstrak 

Komponen struktur motor roket padat terdiri dari cap, tabung motor roket dan nozel. Cap merupakan 
komponen yang terletak pada bagian ujung depan nya, yang berfungsi sebagai tutup dari motor roket. Sebagai 
tutup motor roket, cap akan menerima tekanan yang lebih besar, sehingga perlu rancangan dimensi yang 
cermat.  

Tujuan dari makalah ini adalah mendapatkan dimensi ketebalan cap dari roket RX-550 yang cukup 
optimal, dan jumlah baut yang cukup pada sambungan cap dan tabung. Metode  untuk menganalisis dimensi cap 
adalah secara teoritik sebagai pelat datar bundar, yang secara praktis cukup akurat. Sambungan cap dengan 
tabung motor menggunakan baut M12, dengan jenis sambungan overlap, dimana gaya yang bekerja pada baut 
menimbulkan tegangan geser tegak lurus sumbu baut.  

Tekanan yang bekerja pada tabung motor roket sebesar 60 kg/cm2 , didasarkan pada simulasi 
rancangan propulsi  untuk uji statik. Bahan yang digunakan untuk struktur cap adalah baja karbon S-45C,  
sedangkan untuk tabung motor roket   dari stainless steel 17-7 PH, dengan diameter luar sebesar 559 mm. Dari 
perhitungan gaya-gaya dalam yang bekerja, didapat ketebalan cap sebesar 35 mm dengan faktor keamanan 
1,65, dan jumlah baut yang dibutuhkan untuk sambungan sejumlah 48 buah, dengan faktor keamanan 2.  
 
Kata kunci: Struktur Cap, Baja Karbon S-45C, Tabung Motor Roket, Baut M12 
 
 
PENDAHULUAN 
             Pada tahun 2010 ini roket RX-550 akan menjalani uji statik, rancangan untuk membuat motor 
roket berbahan bakar padat ini, dan persiapan teknis lainnya seperti pembuatan block house, akan 
berkejaran dengan sisa waktu yang ada. Salah satu tujuan dari uji statik ini adalah sebagai uji unjuk 
kerja dari struktur motor roket. Kegagalan dari struktur motor roket akan membuat hasil produksi 
propelan dan rancangan sistem motor menjadi sia-sia. 

Komponen struktur motor roket padat terdiri dari cap, tabung motor roket dan nosel. Cap 
merupakan komponen yang terletak pada bagian ujung depan nya, yang berfungsi sebagai tutup dari 
motor roket. Sebagai tutup motor roket, cap akan menerima tekanan yang lebih besar dibandingkan 
dengan bagian lainnya, sehingga perlu rancangan dimensi yang aman tetapi tidak over. Cap dan 
tabung motor roket ini disambung dengan menggunakan baut, agar pada waktu menerima beban 
tekanan dari dalam ruang bakar tidak terlepas.  

Tujuan dari makalah ini adalah mendapatkan dimensi ketebalan cap yang cukup optimal dari 
motor roket RX-550, dan juga jumlah baut yang cukup untuk sambungan nya. Metode  untuk 
menganalisis dimensi cap adalah secara teoritik, dimana cap sebagai pelat datar bundar, yang secara 
praktis hasilnya cukup akurat. Lalu sambungan cap dengan tabung merupakan jenis    sambungan 
overlap, yang mana pada keadaan ini gaya yang bekerja pada baut menimbulkan tegangan geser tegak 
lurus sumbu baut. Seperti roket RX-420 sebelumnya, sambungan inipun menggunakan  baut M12 
button head hexagonal. Dalam hal ini kuat baut M12 diambil berdasarkan  perbandingan  dengan hasil 
pengujian geser baut M6. 

Tekanan yang bekerja pada tabung motor roket dirancang sebesar 60 kg/cm2 , berdasarkan 
simulasi pada propulsi. Bahan yang digunakan untuk struktur cap adalah baja karbon S-45C, yang 
diproses dari bentuk pejal round bar, sedangkan untuk tabung motor roket  bahan dari stainless steel 
17-7 PH, dengan diameter luar sebesar 559 mm dan diameter dalam 549 mm. Dari perhitungan gaya 
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dalam yang bekerja, diharapkan didapat ketebalan cap yang optimal dan jumlah baut cukup dan 
memenuhi syarat penempatannya. 

 

METODOLOGI 

Tekanan pada ruang bakar akan bekerja kesegala arah, terhadap cap tekanan bekerja tegak 
lurus permukaan dan akan mendorong cap kearah luar. Dengan mengetahui gaya dorong total yang 
bekerja pada cap, dan mengetahui kuat geser 1 buah baut, maka akan didapat jumlah baut yang 
dibutuhkan  oleh sambungan antara cap dengan tabung motor. 

Akibat tekanan gas dan thermal pada cap akan menimbulkan momen dan tegangan . 
Hubungan antara momen, tegangan dan inersia momen dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan 
tebal cap. 

Analisis Sambungan dan Jumlah Baut 
Hasil uji geser pada baut M6, yang dilakukan di Bidang Struktur  Agustus 2007, baut patah 

pada gaya geser Pu geser = 1440 kg. Uji geser terhadap baut M12 belum dilakukan, maka untuk 
mendapatkan kuat  geser  M12,  dilakukan perbandingan berdasarkan luasan bidang geser baut M6 
yang telah diuji. Diameter efektif M6 dan M12 masing-masing 5,35 mm, dan 10,863 mm. Dengan 
demikian  dapat diasumsikan, besarnya kuat geser M12 adalah Pu geser   =  (10,862 / 5,352 ) x 1440 kg = 
5933 kg. 
Untuk memperoleh jumlah baut yang dipakai, perlu diketahui besarnya gaya resultan yang bekerja 
pada cap. Tekanan ruang bakar direncanakan 60 kg/cm2 , dengan mengambil faktor keamanan 1,5, dan 
diameter dalam tabung ID = 549 mm, maka :  

Gaya resultan pada cap =  (π.54,92 / 4)  x 60 x 1,5 = 213047 kg. 
Jadi jumlah baut =  213047 / 5933 = 35,9  ≈  36 buah 

Dengan memperhitungkan adanya momen yang bekerja (bending theory berlaku, karena tabung motor 
dan cap diasumsikan fixed) dan adanya thermal yang bekerja, serta faktor kemungkinan pemasangan 
yang kurang baik, maka faktor keamanan ditambah menjadi 2, sehingga jumlah baut menjadi = (2 / 
1,5) x 36 = 48 buah. 
 
Analisis Tegangan dan Ketebalan Dari Cap 
Akibat Beban Tekanan Gas 

Cap dari  tabung motor roket RX-550 secara teoritik dianggap sebagai pelat datar bundar yang 
dijepit pada tepinya, menerima beban terbagi rata pada permukaannya seperti gambar-1 dibawah ini :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar -1 :  Pelat datar bundar dengan beban terbagi rata, yang kedua tepinya dijepit 
 

 
 
 
Secara ringkas, rumus gaya dalam dari kondisi diatas adalah seperti tertulis dibawah ini: 
  

Mr  =  po [(1+μ). ro
2 – (3+μ). r2 ]/16         = Momen arah  radial      ( 1 ) 

   

r 
r0 r0 

Z . W 

pz = p0 = Konstan 
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          Mt  =  po [(1+μ). ro
2 – (1+3μ). r2 ]/16       = Momen arah  tangensial                                        ( 2 ) 

 
           Qr   =  po. ro / 2                                        =  Gaya Lintang                                                        ( 3 ) 
  
 Dimana :  po   = beban yang bekerja  =  60 kg/cm2 .  

μ =  poisson ratio  = 0,3 
r    =  jarak terhadap pusat lingkaran = dari 0 sampai 27,45 cm               

                 ro   =  jari-jari lingkaran pelat  = 27,45 cm 
  

Didalam analisis kekuatan bahan, terdapat hubungan antara tegangan lentur, momen lentur 
dan inersia momen. Besarnya nilai momen inersia merupakan fungsi dari tebal pelat. Secara sederhana  
hubungan  ketiga nilai tersebut dapat ditulis : 
 
Tegangan akibat momen lentur :  σ =   6.M/t2                               ( 4 ) 
 
Dengan mengambil nilai tegangan ultimit bahan, momen yang bekerja adalah Mmax .  Tegangan ultimit 
tarik baja karbon S-45C,  σu  = 5800 kg/cm2. 
 

σu  ≥  6.Mmax / t2     ⇒   t2 ≥  6.Mmax / σu 
 

Jadi ketebalan yang dibutuhkan :   t ≥ 
u

M

σ
max6

      ( 5 ) 

 
Ketebalan yang didapat, perlu dicheck dengan tegangan geser :  

Tegangan geser yang bekerja :   τ = 
Ib
SQ
⋅
⋅       ( 6 ) 

Q  = gaya lintang   ;   b = lebar 
S  = statis momen  ;   I  = Inersia momen 

τ  = tegangan geser ijin = 0,6 ⋅ 
5,1

yσ
 = 0,6 

5,1

3200
 = 1280 kg/cm2   

 
 
Akibat Beban Thermal. 

Tegangan panas (thermal stress) yang terjadi akibat beban panas pada cap, secara sederhana 
merupakan besaran yang tergantung dari perbedaan nilai temperatur dinding luar dan dinding dalam =  
Δt, nilai koefisien muai linear = α, modulus elastisitas bahan = E, dan poisson ratio = μ.  

Diasumsikan bahwa variasi temperatur melalui ketebalan pelat bersifat linear, dan temperatur 
seragam pada bidang-bidang yang sejajar terhadap permukaan pelat. Dengan mengukur temperatur 
pada permukaan tengah, maka pemuaian akan berbanding lurus dengan jarak terhadap permukaan 
tengah. Jika tepi-tepi pelat dinaikkan temperaturnya, maka pelat akan melentur seperti permukaan 
bola, akan didapat hubungan antara kelengkungan dengan pemuaian. Sementara  juga diketahui  
bahwa terdapat hubungan antara kelengkungan dengan momen lentur, sehingga dapat ditulis 
M/D(1+μ) = α.Δt/t .  

Hubungan tegangan lentur dengan momen lentur, seperti ditulis pada rumus (4)  σ = 6.M/t2  =  
6.α.Δt.D(1+μ) / t3, kemudian dengan memasukkan rumus ketegaran lentur D =  E.t3/ 12  (1 - μ ), maka 
nilai tegangan akibat perubahan temperatur akan diperoleh : 

 
  σ =  α.Δt. E / 2( 1- μ).          ( 7 ) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Untuk dapat menghitung tebal  pelat datar ini, diperlukan beberapa data seperti data tekanan 
po, data propertis material, dan data diameter  cap. Kemudian data-data yang didapat tersebut 
dimasukkan kedalam rumus yang ada diatas. 
 
Momen Akibat Beban Tekanan Gas 
        Diameter dalam tabung merupakan diameter dari cap itu sendiri yaitu sebesar 549 mm, dengan 
demikian jari-jari dari pelat  ro = 27,45 cm. Beban yang bekerja po =  60 kg/cm2 , poisson rasio μ =  
0,3. Dengan memasukan nilai-nilai tersebut kedalam rumus (1) dan (2), akan didapat besarnya momen  
maksimum yang bekerja baik arah radial maupun arah tangensial.  
        Untuk r = 0, yaitu pada pusat lingkaran didapat Mr  =  Mt  = 3673,3 kg.cm 
Sedangkan untuk r = ro , yaitu pada tepi lingkaran didapat Mr  =  5651 kg.cm.  
Untuk perhitungan dimensi tebal diambil nilai Mmax  = 5651 kg.cm 

    
Tegangan Akibat Beban Thermal. 

Diambil nilai koefisien muai linear α = 11,1 x 10-6 / 0C,  perbedaan nilai temperatur dinding luar 
dan dinding dalam  Δt = 100 0C. Lalu nilai  modulus elastisitas bahan baja E = 2,0 x 106 kg/cm2 dan 
poisson ratio μ = 0,3. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut kedalam rumus (7), didapat tegangan 
akibat beban thermal  σ  =  1586 kg/cm2.       
 
Menghitung Ketebalan Pelat 

Dengan mengambil nilai momen terbesar akibat beban tekanan gas, Mr = 5651  kg.cm dan 
memasukkannya ke-rumus (5) akan didapat ketebalan t ≥ 2,4 cm. Selanjutnya dengan memasukan 
nilai t = 2,4 cm dan tegangan akibat beban thermal  σ  =  1586 kg/cm2 kedalam rumus (4), akan 
didapat  besarnya momen yang bekerja pada pelat sebesar M = 1523 kg.cm. 

Dengan demikian jumlah momen yang bekerja pada pelat Mtot = 5651 + 1523 = 7174 kg.cm, 
lalu dengan mengambil factor keamanan  sebesar 1,5 yang dikalikan dengan Mtot  dan 
memasukkannya kedalam persamaan (5), didapat nilai t ≥ 3,34 cm. Untuk pembuatan dalam 
fabrikasi diambil t = 3,50 cm.  Dengan mengambil tebal sebesar 3,50 cm, nilai faktor keamanan 
sesungguhnya berubah menjadi 1,65.  
   
Kontrol Tebal Pelat Terhadap Tegangan Geser 
 Dengan menggunakan rumus (3), dimana nilai po = 60 kg/cm2 , ro = 27,45 cm dan faktor 
keamanan 1,5, didapat nilai  Q = 1236 kg. Selanjutnya untuk mencari besar nya tegangan geser, adalah 
dengan mengambil ukuran penampang persatuan lebar, dengan demikian dari rumus (6) akan didapat 
hasil yang lebih sederhana, yaitu τ = 3.Q/2A, namun dengan mempertimbangkan adanya momen yang 
bekerja, karena sambungan diasumsikan fixed dan faktor thermal, maka diambil nilai τ = 2.Q/A.  
Luas penampang diambil persatuan lebar : A = 1 ⋅ 3,5 = 3,5 cm2 , maka  tegangan geser yang bekerja : 
τ  = 706 kg/cm2 . Nilai ini lebih kecil dari tegangan ijin nya τ = 1280 kg/cm2,  sehingga cap aman 
terhadap tegangan geser. 
   
 
 
Pembahasan Hasil Sambungan 
 Dari hasil perhitungan diatas, jumlah baut yang dipakai pada sambungan sebanyak 48 buah. 
Baut akan dipasang 2 baris zig-zag, jumlah baut 1 baris 24 buah merupakan kelipatan dari 4, agar 
mudah dalam pelaksanaan karena simetris. Dalam 1 baris besar sudut antar baut terhadap pusat 
lingkaran tabung motor = 15o . Dengan demikian keliling penempatan baut pada as nya = π. 55,9 = 
175,6 cm, selanjutnya dapat dihitung jarak penempatan antar baut = 175,6/24 = 7,32 cm, setara dengan 
6,1 diameter baut. 

Syarat penempatan baut adalah : Jarak antar titik pusat baut  3d ≤ s ≤ 7d, dan jarak baut terhadap 
tepi pelat  1,5d ≤ u ≤ 5d dimana d  = diamater baut, s  = jarak antar titik pusat baut dan u = jarak baut 
terhadap tepi pelat Disini jarak antar as baut dalam 1 baris adalah 6,1d, jadi memenuhi syarat 3d ≤ s ≤ 
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7d, demikian pula jarak baut antara baris1 dengan baris 2 diambil 5d = 60 mm. Kemudian jarak baut 
terhadap tepi pelat diambil 2,5d = 30 mm, yang memenuhi syarat 1,5d ≤ u ≤ 5d. 

Untuk meninjau sambungan dengan baut, selain ditinjau kekuatan baut itu sendiri juga ditinjau 
perhitungan kekuatan disekitar lubang baut. Jika pelat tidak kuat, maka lubang baut pada pelat akan 
berubah bentuk, dari bundar menjadi oval. Pada bidang kontak antara baut dan pelat terjadi tegangan 
yang disebut tegangan tumpuan. Kecil kemungkinan akan terjadi perubahan bentuk ataupun sobek 
pada bahan tabung motor roket, mengingat bahan tabung motor terbuat dari baja mutu tinggi stainless 
steel 17-7PH 

Dari seluruh hasil hitungan diatas, selanjutnya dapat dibuat gambar teknik nya seperti pada 
gambar-2, dan gambar-3 dibawah ini.  

 
Gambar-2 :  Struktur Cap Motor Roket RX-550 Untuk Uji Statik 

 

 
Gambar-3 :  Penempatan sambungan baut pada tabung motor 

 
Hasil dari analisis secara teori, tebal yang didapat baik akibat beban gaya tekanan dan beban 

thermal adalah  35 mm. Sangat mungkin ketebalan dinding cap ini masih bisa dikurangi, jika didapat 
data yang lebih akurat, terutama perbedaan nilai temperatur dinding luar dan dinding dalam 
berdasarkan data uji statik terdahulu, namun karena  penurunan beratnya kurang siknifikan, sementara 
resikonya  besar, maka langkah tersebut tidak dilakukan, apalagi ini merupakan uji statik yang pertama 
kali untuk roket diameter besar setelah RX-420, yang juga dengan bahan tabung motor yang baru.  
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KESIMPULAN  
 Dari analisis kekuatan struktur cap Motor Roket RX-550 dan sambungannya dengan tabung 

motor dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sambungan antara cap dan tabung motor roket, memakai baut M12 sebanyak 48 buah, dengan 
faktor keamanan sebesar 2 diperhitungkan aman terhadap gaya-gaya  yang bekerja. 

2. Baut dipasang menjadi dua baris, pada satu baris jarak antar baut sebesar 6,1d, demikian pula jarak 
baut antara baris1 dengan baris 2 diambil 5d = 60 mm, serta jarak baut terhadap tepi pelat diambil 
2,5d = 30 mm agar memenuhi syarat dalam penempatan baut. 

3. Disarankam perlu dilakukan pengujian terhadap baut yang dipakai, baik terhadap kekuatan geser 
maupun kakuatan tarik nya. Agar  lebih memastikan nilai-nilai kekuatan baut yang dipakai. 

4. Didapat ketebalan struktur cap  motor roket RX-550 sebesar 35 mm, yang diperhitungkan   aman 
baik terhadap beban dari tekanan gas pembakaran maupun beban thermal yang terjadi akibat panas 
pembakaran propelan. Hasil analisis tegangan statik pada struktur cap memberikan harga faktor 
keamanan S.F. sebesar  = 1,65. 

5. Tebal yang didapat dari hasil perhitungan masih mungkin dikurangi, dengan asumsi inhibitor 
sebagai isolator panas pada cap berfungsi  dengan baik, dan didapat nya data panas yang  akurat.  
Namun karena ini uji statik yang pertama untuk tabung motor baru, disamping penurunan berat 
yang kurang signifikan, maka tebal 35 mm tetap dipakai. 
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RANCANGAN STRUKTUR CAP MOTOR ROKET RXPS-01 DENGAN DINDING 
BERBENTUK PARABOLIK DARI BAHAN BAJA KARBON S-45C 
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Intisari 

 
 Motor Roket RXPS-01 merupakan motor roket padat yang sekarang ini sedang dikembangkan di 
LAPAN. Motor roket ini direncanakan akan menjadi booster roket untuk peluncur satelit. Cap adalah komponen 
dari motor roket yang terletak pada ujung depan motor roket, dan berfungsi sebagai tutup dari tabung motor 
roket pada bagian depan. Struktur Cap ini harus dirancang sekuat mungkin, terutama untuk bisa menahan 
beban tekanan dari pembakaran propelan roket, namun beratnya harus seringan mungkin, agar dapat 
memberikan rasio massa roket secara keseluruhan lebih baik.  

 Salah bentuk struktur Cap yang akan ditawarkan di sini sebagai bentuk alternatif adalah dinding 
parabolik dari bahan Baja Karbon S-45C. Sampai saat ini struktur Cap yang konvensional umumnya berbentuk 
pelat datar dengan ketebalan tertentu yang sama. Dari perhitungan secara analitik sebenarnya bentuk lendutan 
dari Cap akibat pembebanan tekanan gas pembakaran akan merupakan fungsi parabolik. Oleh karena itu, 
dengan membuat struktur Cap berupa suatu dinding parabolik, dengan ketebalan merata akan dihasilkan 
distribusi tegangan geser yang sama besar sepanjang struktur Cap. Ketebalan struktu Cap yang dihasilkan akan 
bisa lebih tipis dibandingkan bentuk datar merata, sehingga akan diperoleh berat struktur Cap yang lebih 
ringan. 

 Untuk mengetahui kekuatan struktur Cap dengan bentuk dinding parabolik ini, besarnya tegangan 
statik yang terjadi akan dianalisis dengan menggunakan suatu perangkat-lunak berbasis Metoda Elemen 
Hingga (FEM). Apabila hasilnya cukup baik, maka bentuk struktur parabolik ini akan diusulkan untuk dibuat. 

Kata Kunci : Cap, Booster Roket, Dinding Parabolik, FEM 

 
 
Pendahuluan 
 

Cap dari suatu motor roket merupakan komponen yang terletak pada ujung-depan dari tabung motor 
roket. Fungsi Cap pada motor roket adalah untuk menutup tabung motor roket serta menahan gaya tekanan dari 
hasil gas pembakaran propelan roket. Oleh karena itu, struktur harus dirancang sekuat mungkin, namun cukup 
ringan, sehingga mampu menahan beban tekanan tersebut. Besarnya ketebalan dinding Cap sangat menentukan 
kekuatan dari strukturnya. Struktur Cap yang akan dirancang adalah Cap untuk motor roket RXPS-01. Motor 
roket ini direncanakan akan menjadi booster roket untuk peluncur satelit, yang merupakan motor roket terbaru 
berdiameter OD = 549 mm yang sedang dikembangkan di LAPAN. 

 Salah bentuk struktur Cap yang akan ditawarkan di sini sebagai bentuk alternatif adalah dindingnya 
berbentuk parabolik dari bahan Baja Karbon S-45C. Sampai saat ini struktur Cap yang konvensional umumnya 
berbentuk pelat datar dengan ketebalan tertentu yang sama. Dari perhitungan secara analitik sebenarnya bentuk 
lendutan dari Cap akibat pembebanan tekanan gas pembakaran akan merupakan fungsi parabolik. Oleh karena 
itu, dengan membuat struktur Cap berupa suatu pelat bundar parabolik, dengan ketebalan merata akan dihasilkan 
distribusi tegangan geser yang sama besar sepanjang struktur Cap. Ketebalan struktur Cap yang dihasilkan akan 
bisa lebih tipis dibandingkan bentuk datar, sehingga diharapkan bisa diperoleh penurunan berat struktur.  

Untuk memudahkan dalam penentuan ketebalan dan bentuk parabolik struktur dinding Cap motor roket 
RXPS_01 di sini akan digunakan pendekatan perhitungan secara analitik, di mana diasumsikan bahwa struktur 
dinding Cap hanya berupa pelat bundar pipih, yang dijepit pada tepi-tepinya. Dari bentuk parabolik ini maka 
kekuatan struktur dinding Cap kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan suatu perangkat lunak berbasis 
Metoda Elemen Hingga (Methods Finite Element -FEM).  
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Metodologi 

 Penentuan bentuk parabolik struktur dinding Ccap motor roket RXPS-01 akan ditentukan melalui 
pendekatan dari hasil perhitungan secara analitik. Bentuk dinding struktur parabolik diperoleh dengan membuat 
harga rata-rata ketebalan dinding dari pusat ke tepi dinding. Hasil yang didapatkan kemudian dianalisis kekuatan 
strukturnya dengan menggunakan bantuan suatu perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga Nastran versi 
Windows 4.5  . 

 
Analisis Tegangan Statik Struktur Dinding Cap Motor Roket RXPS-01 
 
 Untuk memudahkan penentuan ketebalan dinding Cap, di sini struktur Cap dipandang hanya sebagai 
pelat datar bundar  yang dijepit pada tepi-tepinya. Dengan beban tekanan merata pada permukaan pelat, harga 
momen dan gaya yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut [5]: 

o Momen arah tangensial : 

 
[ ]22 )31()1(

16
rr
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o ννϕ +−+−=
      (1) 

o Momen arah radial : 
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o Gaya Geser : 
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         (3)

 

 
di mana : 
po = tekanan dari hasil gas pembakaran, akan diberikan variatif dari  50~ 80 kg/cm2. 
ν  = Poisson ratio (untuk Baja Karbon S45C harganya = 0,32). 
ro = 274,5 mm (jari-jari luar cap, di mana diameter-luar tabung motor roket RXPS-01 sebesar 559 mm, tebal t = 

5 mm) 
r = jari-jari dinding struktur cap bergerak dari pusat pelat bundar ke tepi, 0 ~ 274,5 mm. 

Ketebalan struktur Cap dapat dihitung dari hubungan : 

  
2

.6
t
Mr

u =σ          (4) 

atau  
u

Mrt
σ
.6

=          (5) 

di mana : 
σu  - tegangan tarik ultimate, untuk Baja Karbon S-45C sebesar σu  = 5800 kg/cm2. 
t - tebal dinding Cap. 
Mr - momen arah tangensial 

Dengan memasukan harga-harga tekanan gas pembakaran po, rasio Poisson ν, jari-jari ro dan r, maka akan 
didapatkan besarnya ketebalan dinding struktur Cap seperti yang terlihat dalam Tabel-I. Dari data propulsi 
dipilih untuk perhitungan kekuatan diambil pembebanan tekanan sebesar p = 60 kg/cm2. Dengan mengambil 
harga faktor keamanan S.F = 1,3 dari hasil perhitungan analitik ketebalan dinding Cap, maka diperoleh ketebalan 
dinding di tengah sebesar t = 2.240 cm dan di tepi t = 2.757 cm. Untuk bentuk parabolik diambil harga rata-rata 
sama sebesar t = 2,4985 cm dari titik tengah ke tepi pelat dinding Cap. Bentuk dan geometri struktur Cap untuk 
motor roket RXPS-01 adalah seperti yang ditunjukkan dalam Gambar-1. 

 Untuk mengetahui kekuatan struktur dinding Cap bentuk parabolik ini perlu dibuat pemodelan FEM. 
Hasil pemodelan FEM struktur Cap adalah seperti yang terlihat dalam Gambar-2, dengan 336 elemen dan 674 
nodal. Analisis tegangan statik struktur Cap dapat dilakukan dengan bantuan suatu perangkat lunak berbasis 
Metoda Elemen Hingga (FEM) Nastran versi Windows 4.5 . 
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Tabel-I : Harga Ketebalan Dinding Struktur Cap Motor Roket RXPS-01 
 

p Mr = Mφ Mr    Mφ  t  (cm) t (cm) 
(kg/cm2) (kg.cm) (kg.cm) (kg.cm) S.F = 1  S.F = 1,3 

  (di pusat) (di tepi) (ditepi) (dipusat) (ditepi) (di pusat) (ditepi) 

50 3108,3 4709,2 -1507 1,793 2,207 2,045 2,517 
60 3730 - 5651 -1808,4 1,964 2.418 2.240 2,757 
70 4352 6592,8 -2110 2,122 2,612 2,419 2,978 
80 4973 7534,7 -2411,2 2,268 2,792 2,586 3,183 

 
 
 

 
 

Gambar-1 : Bentuk dan Geometri Struktur Cap Parabolik dari Motor Roket RXPS-01 
 
 

Model FEM untuk struktur Cap ini kemudian di “constraint fixed” (arah 1,2,3,4,5,6) pada daerah 
sambungan dengan tabung motor roket dan tabung muatan(payload). Kemudian diberikan pembebanan gaya dari 
tekanan hasil gas pembakaran propelan di dalam tabung motor roket pada seluruh permukaan yang menghadap 
arah tabung. Besarnya beban tekanan di sini diberikan pada p = 60 kg/cm2 atau 5,886E6 N/m2, diasumsikan akan 
bekerja secara merata pada seluruh permukaan dinding Cap.  
 
 

D = 549 mm 

124 mm
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Gambar-2 : Pemodelan FEM untuk Struktur Cap Parabolik (312 elemen, 626 nodal) 
 
 

 
 

Gambar-3 : Distribusi tegangan statik pada struktur Cap Parabolik 
         dari Motor Roket RXPS-01 

 
 
Hasil dan Pembahasan 
 

Distribusi tegangan statik hasil analisis tegangan pada model FEM untuk struktur Cap parabolik adalah 
seperti yang ditunjukkan dalam Gambar-3.  Dari hasil analisis didapatkan besarnya tegangan statik maksimum 
σvM maks = 121.909.888 Pa (atau = 121,91 MPa)), defleksi maksimum δmaks =3.14209E-1 mm.  Untuk material 
Baja Karbon S-45C besarnya σyield = 314 MPa. Harga faktor keamanan bahan terhadap pembebanan yang terjadi 
dapat dinyatakan sebagai : 
 
  S.F = σyield / σvM maks 
         = 314,0/121,91 
         = 2,57 
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Jadi, material yang digunakan untuk pembuatan struktur Cap parabolik ini cukup aman terhadap pembebanan 
yang terjadi. Berat struktur Cap dengan bentuk parabolik ini sebesar W = 52,76 kg. 

 Apabila dengan harga ketebalan dinding Cap yang sama (t = 2.4985 cm), akan tetapi bentuknya dibuat 
pelat datar merata seperti bentuk struktur Cap yang selama ini dibuat, maka besarnya distribusi tegangan statik 
adalah seperti yang ditunjukkan dalam Gambar-4. Tegangan maksimum yang terjadi bisa mencapai σmaks. = 
353.882.080 Pa (atau = 353,88 MPa. Faktor keamanan S.F menjadi : 
  S.F = σyield / σvM maks = 314/353,88 = 0,89 

Bahan material struktur Cap kurang aman terhadap pembebanan yang terjadi. Ketebalan dinding datar perlu 
dipertebal minimal menjadi t = 3,0 cm. Total berat struktur Cap dengan ketebalan dinding sebesar t = 2,4985 cm 
adalah W = 61.78 kg.  

Meskipun dengan merancang bentuk parabolik dari dinding struktur Cap ini bisa memperoleh harga 
tegangan maksimum yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk dinding yang datar, namun untuk 
manufakturingnya yang presisi bisa  lebih sulit dan akan lebih mahal. Sebagai bentuk alternatif untuk struktur 
dinding Cap dalam upaya penurunan berat struktur, bentuk struktur Cap parabolik ini perlu dipertimbangkan.  
 
 

 
 

Gambar-4 : Distribusi Tegangan Statik pada Struktur Cap untuk Dinding Datar 
 
 
Kesimpulan 
 
 Dari hasil rancangan struktur Cap motor roket RXPS-01 dengan dinding berbentuk parabolik dari Baja 
Karbon S-45C dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

o Perancangan bentuk dan geometri struktur Cap parabolik dapat dilakukan melalui pendekatan 
perhitungan secara analitik ketebalan dinding struktur Cap. 

o Dengan bantuan suatu perangkat lunak berbasis FEM, kekuatan bahan struktur Cap parabolik 
ini dapat diketahui. Untuk ketebalan dinding t = 2,4985 cm, harga faktor keamanan bahan Cap 
S.F. sebesar  = 2,57. Bahan Cap dari Baja Karbon S-45C ini cukup aman terhadap 
pembebanan tekanan dari hasil pembakaran propelan motor roket. 
 

o Dibandingkan dengan bentuk struktur Cap pelat datar (yang selama ini biasa digunakan), 
maka bentuk struktur Cap parabolik bisa memberikan penurunan berat struktur sekitar 15 %. 
Namun kelemahannya di manufakturing bentuk struktur parabolik ini akan lebih sulit dan 
mahal. 
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Rekayasa Teknologi Peralatan poros berputar 
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Intisari  
   

Dalam pengembangan dan rekayasa peralatan peralatan poros berputar maupun 
dalam pengoperasiannnya selalu timbul permasalahan getaran sebagai konsekuensi 
adanya respon dinamik terhadap gaya eksitasi yang ada. Untuk dapat memperoleh 
design yang baik diperlukan perhitungan persiapan dan penelitian yang memadai 
disamping terus melakukan pemantauan terhadap peralatan peralatan poros berputar 
yang telah direalisasikan. Pengukuran dan pemantauan getaran merupakan kebutuhan 
yang tidak dapat diabaikan sebagai bagian dari perawatan dan pengembangan 
peralatan peralatan poros berputar.  Penelitian dilakukan terhadap system peralatan 
poros berputar dengan memasang dua buah accelerometer dalam arah sumbu x dan 
dalam arah sumbu y serta keyphasor untuk mengukur RPM (Rotation per Minute) dari 
system peralatan poros berputar. Percepatan respon dinamik system peralatan poros 
berputar dalam arah x dan arah y dapat dicatat serta RPM dari poros utama system 
peralatan poros berputar dapat diketahui. Selanjutnyadari data-data tersebut dapat 
diperoleh grafik tingkat getaran dalam domain waktu maupun frekuensi, trayektori 
poros utama dan grafik untuk komponen-komponen lainnya. Dari grafik grafik respon 
dinamik yang diperoleh dapat diidentifikasi tingkat getaran,amplitude getaran, 
frekuensi natural system dan frekuensi frekuensi lainnya. Kemudian kondisi kritis yang 
perlu dihindari adalah agar system peralatan poros berputar tidak beroperasi pada 
gaya eksitasi yang menimbulkan frekuensi yang sama dengan frekuensi natural system 
peralatan poros berputar. 
 
Kata kunci: peralatan poros berputar, respon dinamik, getaran, frekuensi.  
 

1. PENDAHULUAN  
Dalam pengembangan peralatan peralatan yang berputar permasalahan yang mungkin dihadapi 

ada beberapa hal misalnya adalah tidak seimbangnya distribusi momen inersia yang dapat 
menyebabkan ketidakseimbangan torsional yang dapat menyebabkan getaran torsional. Juga adanya 
permasalahan yang selalu timbul sebagai  respon dinamik sistem akibat adanya gaya eksitasi yang 
disebabkan oleh gaya gaya luar yang bekerja pada seluruh sistem. Hal hal tersebut dapat muncul 
disadari maupun tanpa disadari mengikuti dalam proses design yang sedang dikerjakan.  

Dalam makalah ini akan dibahas persoalan getaran yang timbul sebagai respon dinamik akibat 
adanya gaya eksitasi terhadap sistem peralatan poros berputar. Penulis memilih pembahasan topik ini 
karena masalah ini merupakan masalah yang selalu ditemui dan mengikuti problema getaran.  

Getaran yang timbul pada peralatan peralatan poros berputar merupakan respon dinamik terhadap 
gaya eksitasi yang ada yang ditimbulkan oleh lingkungan terhadap sistem. Gaya eksitasi dapat berupa 
gaya yang timbul karena aspek aerodinamik atau hidrodinamik atau karena gaya luar yang diberikan.  
 
2. PERSAMAAN GERAK 

Model Untuk memahami dinamika peralatan peralatan poros berputar khususnya  sudu rotor 
penggerak generator secara kualitatif perlu meninjau sebuah sistem yang terintegrasi sehingga dapat 
diturunkan persamaan geraknya secara konprehensif. Dari gambar 1 dapat kita tuliskan persamaan 
umum gaya gaya berdasarkan hukum Newton sbb: 
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2[M ]{ x }  +  [D ]{ x }  +  [K ]{ x }  =  - [K M ] { x }  - 2 C  { x }  +  [H K ]{ x }

+  [H D ]{ x }  +  [H M ]{ x }  +  { F (t)}

•• • •

• • •

Ω Ω

 (1) 

 Where 
 
{x}    = structural displacement response 
[M]    = structural mass matrix 
[D]    = structural damping matrix (matrix diagonal) 
[K]    = structural stiffness matrix including centrifugal  
        Stiffening 
[KM]  = centrifugal stiffening matrix 
[C]     = Coriolis matrix 
[HK]  = hydrodynamic stiffness matrix  
[HD]  = hydrodynamic damping matrix 
[HM] = hydrodynamic mass matrix 
Ω      = turbine rotational speed 
{F(t)} = time dependent external forces 
 
Persamaan ini disebut sebagai persamaan hidroelastisitas. Dari persamaan ini kita dapat fahami 

bahwa sistem persamaan diatas merupakan persamaan gerak dinamik dari sudu rotor PLTAL. 
Persamaan diatas merupakan persamaan yang komplek yang secara analitis sulit didapatkan 
jawabannya. Metoda yang dapat dilakukan untuk mendapatkan solusi persamaan tersebut adalah 
dengan menggunakan pendekatan diskritisasi secara numerik maupun dengan mengukur secara 
eksperimen terhadap respon dinamik.  

  
 

Gambar 1. Sistem poros berputar sudu rotor tipe H. 
         
3. METODA PENGUKURAN 

Metoda pengukuran dalam penelitian getaran pada peralatan poros berputar khususnya pada 
pembangkit listrik tenaga arus air adalah dengan mengukur respon dinamik pada saat peralatan 
dioperasikan. Pengukuran getaran dilakukan dengan menggunakan dua accelerometer yang dipasang 
pada bearing yang menyangga sistem sudu berputar. Getaran yang terjadi diukur pada arah sejajar 
dengan aliran air dan yang tegak lurus pada aliran. Kemudian untuk dapat mengukur RPM dipasang 
satu buah keyphasor yang dapat digunakan juga sebagai penentu posisi komponen-komponennya.  

Accelerometer  merupakan jenis transducer yang digunakan untuk pengukuran sinyal getaran. 
Transducer ini biasanya menggunakan prinsip piezoelectric, yakni timbulnya muatan listrik pada 
permukaan keping kristal piezoelectric karena adana tekanan yang bekerja pada permukaan. 
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Gambar 2. Gambar sketsa accelerometer      Gambar 3. Keyphasor . 

 
Sedangkan keyphasor merupakan alat ukur kecepatan putar dan fasa getaran. Keyphasor  akan 

mengeluarkan sinyal pulsa setiap poros berputar satu kali. Dalam analisis getaran permesinan 
peralatan poros berputar maka informasi tentang RPM diperlukan untuk menganalisa hasil pengukuran 
lebih lanjut.  
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Susunan perangkat pengukuran getaran 
 

Kondisi Pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel I untuk beberapa kondisi pengukuran. 
 

Tabel I. Pengukuran kecepatan dan RPM pada pengujian peralatan poros berputar  
 

NO  V (M/S) RPM 
1. 0.35 15.2 
2. 0.5 22.2 
3. 0.75 35 
4. 1. 46.8 
5. 1.25 59.4 
6. 1.5 69.6 
7. 1.75 81.1 

4. DISKUSI DAN HASIL PENGUKURAN 
Dari gambar 5 menunjukkan frekuensi dominan atau frakuensi pada amplitudo yang besar  

berubah dengan perubahan kecepatan putaran rotor yang linear terhadap pertambahan kecepatan arus 
air.. Frekuensi tersebut terlihat sebagai garis miring yang melintang pada spektrum pengukuran 
getaran.  Dari spektrum di atas dapat dilihat juga bahwa tidak muncul frekuensi resonansi yang biasa 
dicirikan dengan munculnya frekuensi dengan amplitudo tinggi yang membentuk suatu garis tegak. 

Accelerometer  
1

Signal 
C diti i

KeyPhasor 

Accelerometer  
2

LabVIEW 
S ft
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Gambar 5. Hasil Pengukuran Respon dinamik 
 

5. KESIMPULAN 
Respon dinamik yang terbangkit akibat gerakan peralatan putar adalah getaran dasar pada 

blade/bilah yang berputar yaitu getaran dengan amplitudo besar pada saat mencapai passing 
frekuensinya (Blade Passing Frequency). Dimana Blade passing frequency adalah  jamlah blade x 
putaran rotor/60, frekuensi ini muncul diikuti dengan frekuensi harmoniknya. Dalam pengukuran ini 
tidak ditemukan terjadinya resonansi yang disebabkan karena tereksitasinya frekuensi pribadi dari 
struktur oleh getaran kecepatan putar atau harmoniknya. Selain resonansi dalam pengukuran ini juga 
tidak ditemukan vortex induce vibration yang dapat merusak struktur. 
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Intisari 

Data karakteristik dinamik struktur suatu roket, seperti besarnya harga-harga eigen dan 
vektor eigen (mode shapes), penting sekali diketahui untuk keamanan terhadap struktur 
muatan yang dibawa oleh roket tersebut. Hal ini terutama untuk dapat menghindari 
terjadinya resonansi yang mungkin terjadi, antara frekuensi-alami dari struktur muatan 
terhadap frekuensi-alami dari struktur roket. Untuk melakukan analisis karakteristik 
dinamik akan digunakan perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga. 

Dari hasil analisis modus normal struktur roket RKN bertingkat untuk kondisi “terbang 
bebas”, harga frekuensi-alami modus-getar orde-1untuk seluruh struktur roket bertingkat 
pada bentuk-modus pertama sampai bentuk-modus ke enam harganya cukup rendah 
sekali, yaitu ω ≤ 5.56895E-4 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa komponen muatan sangat 
aman sekali terhadap terjadinya resonansi modus getar dari struktur roket. Pengaruh 
modus getar dari struktur roket bertingkat terhadap struktur muatan akan terasa pada 
harga ω= 134,4796 Hz dan ω= 134,4932 Hz, baik dalam arah lateral maupun vertikal. 
Harga frekuensi alami orde-1 dari modus getar untuk struktur sirip booster akan berada 
pada harga ω= 168,21 Hz s/d ω= 172,09 Hz. Untuk struktur propelan booster dan 
sustainer harga frekuensi-alami orde-1 dari modus getar berada pada ω= 201,19 Hz s/d 
ω= 209,58 Hz, baik untuk gerakan arah longitudinal, lateral dan rotasi. 
Harga  orde-2 dari struktur roket RKN ini akan terasa pada harga pada ω= 217,57 Hz ke 
atas. Total massa dari seluruh struktur roket RKN bertingkat didapatkan sebesar 98,75 kg. 

Kata Kunci : Harga Eigen, Vektor Eigen, Modus Normal, Frekuensi-Alami  

 
Pendahuluan 
 

Motor roket RKN berdiameter 203 mm merupakan salah satu motor roket terbaru yang 
sekarang ini dicoba dikembangkan di LAPAN. Di sini material tabung booster motor roket 
menggunakan Aluminium Al-6061T651. Untuk mengejar pencapaian ketinggian terbang ataupun 
jangkauan-terbang, motor roket RKN dibuat bertingkat dengan motor roket berdiameter yang sama 
sebagai sustainer, menjadi roket RKN bertingkat. Tabung motor sustainer dari roket RKN yang 
digunakan juga dari material Aluminium Al-6061T651. Panjang roket-RKN bertingkat ini total 
menjadi 2.570 mm. Roket bertingkat RKN dilengkapi dengan Tabung Separasi berisi Parasut dan 2 
(dua) buah Tabung Muatan (Payload), yang masing-masing membawa muatan seberat 5 kg. 

Hal yang menarik untuk diteliti adalah perlu mengetahui data karakteristik dinamik dari 
struktur seluruh roket RKN bertingkat ini, terutama harga-harga eigen  dan vektor eigen pada modus 
getar order-1 dari struktur roket, agar komponen muatan roket yang akan dibawa roket cukup aman 
terhadap kemungkinan terjadinya resonansi getaran orde-1. Analisis karakteristik dinamik struktur 
roket dilakukan ketika kondisi roket sedang terbang bebas, lepas dari peluncur roket, dengan bantuan 
perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga (FEM) Nastran versi Windows4.5. Untuk 
memudahkan analisis, maka masing-masing muatan, sistem parasut dan sistem gyro penggerak sirip 
Canard akan digantikan dengan “lump masses”. 
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Data karakteristik dinamik struktur roket sebenarnya dapat diperoleh selain dengan analisis 
dinamika struktur juga dapat dilakukan dengan uji-dinamik model struktur roket. Namun demikian, 
harga-harga eigen dan modus getar seluruh struktur roket bertingkat ini dengan lebih cepat dan jauh 
lebih murah biayanya dapat diperoleh dengan melakukan analisis modus normal menggunakan 
bantuan perangkat lunak tersebut. Hasil analisis sangat diperlukan sekali, terutama pada tahap 
perancangan-awal struktur roket, untuk memperoleh rancangan konfiguasi yang optimal. 
 
Metodologi Penelitian 

 Data karakteristik dinamik dari struktur roket RKN-bertingkat, seperti harga-harga eigen dan 
vektor eigen, dapat dilakukan dengan analisis modus getar struktur roket tersebut. Di sini analisis 
modus getar struktur akan dilakukan dengan membuat pemodelan FEM (Finite Element Methods) 
seluruh struktur dari komponen-komponen roket. Harga eigen dan vektor eigen dapat ditentukan 
dengan bantuan suatu perangkat lunak berbasis FEM Nastran versi Windows4.5 . 
 
Analisis Modus Normal Struktur Roket-RKN Bertingkat 

 
 Konfigurasi keseluruhan struktur roket-RKN bertingkat yang akan dianalisis adalah seperti 
yang terlihat dalam Gambar-1.  

 
Gambar-1 : Konfigurasi Struktur Roket-RKN Bertingkat 

 

Dalam analisis modus normal diambil material struktur tabung booster roket RKN dari bahan 
Aluminium Al-6061T651, dengan panjang L = 463 mm, diameter OD = 203 mm dan tebal t = 6,5 mm. 
Untuk material struktur nosel dan cap roket digunakan Baja Karbon S-45C. Material tabung dudukan 
sirip, keempat buah sirip dan sepatu sirip serta struktur igniter dari bahan Aluminium Al-6061T651. 
Sedangkan untuk struktur sustainer, tabung motor yang digunakan juga dari material Aluminium Al-
6061T651, dengan panjang L = 302 mm, diameter OD = 203 mm dan tebal t = 6,5 mm. Untuk 
material struktur nosel dan cap digunakan Baja Karbon S-45C. Material tabung dudukan sirip, 
keempat buah sirip dan sepatu sirip serta struktur igniter dari bahan Aluminium Al-6061T651. 
Material tabung payload dan tabung separasi digunakan  bahan Aluminium Al-6061T651. Material 
struktur nose-cone terbuat dari bahan Glass-Fiber Reinforced Plastics (GFRP). Panjang total roket-
bertingkat ini sebesar 2.570 mm. Dalam analisis struktur di sini material propelan, bahan liner dan 
inhibiter ikut diperhitungkan.  

Analisis modus normal pada struktur roket-RKN bertingkat dilakukan dengan membuat 
pemodelan FEM seluruh struktur roket-bertingkat ini, seperti yang terlihat dalam Gambar-2. Jumlah 
keseluruhan elemen yang dihasilkan dari Model FEM ini adalah 14.617 elemen dan 21.515 nodal.  
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Gambar-2 : Pemodelan FEM Struktur Roket RKN Bertingkat, 

dengan 14.617 elemen dan 21.515 nodal. 
 

Untuk analisis modus normal dapat digunakan persamaan eigenproblem [1] : 

  [ ] [ ]( ) { }0
..

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

− XMK λ         (1) 

di mana : 
[K] - matriks kekakuan (stiffness) 
[M] - matriks massa elemen 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ..

X      - matriks amplitudo getaran dari nodal 

λ = ω2 - harga eigen 
ω - frekuensi getaran struktur 

 Setiap harga eigen λ akan mempunyai vektor eigen 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ..

X  atau biasanya disebut juga Modus 

Normal (Normal Mode). Jika matriks [K] dan [M] adalah matriks n x n, maka akan selalu diperoleh n- 
harga eigen dan n- vektor eigen. Apabila matrik ([K] - λ[M]) tidak singular, maka dapat ditentukan 

besarnya harga eigen λ untuk harga 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ..

X  = {0} dari determinan : 

  det ([K] - λ[M]) = 0        (2) 

 Apabila matriks massa [M] simetrik dan didefinisikan matrik diagonal dari massa tersebut 
sebagai [L], akan diperoleh hubungan : 

  
B

B M
L 1

=          (3) 

Persamaan (1) dapat dituliskan kembali sebagai persamaan “standard eigenproblem”  

  [ ] [ ]( ){ } { }0=− xIA λ         (4) 

di mana : 

[A] = [L][K]{L} 

[I} = [L]-1[L] 

{ } [ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

..
XLx  
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Matrik [I] adalah matrik unit dan merupakan diagonal matrik, sedangkan matrik {x} merupakan vektor 
eigen dari [A]. Persamaan (1) dan (4) mempunyai harga eigen λi yang sama.  

 Analisis harga eigen struktur roket pada kondisi terbang-bebas (Free Flying) dilakukan 
dengan tidak membuat “constraint” pada model FEM struktur roket. Kemudian dengan menggunakan 
perangkat lunak Nastran untuk analisis modus normal struktur, besarnya harga eigen dari struktur 
roket dapat dianalisis, terutama pada beberapa modus getar untuk frekuensi yang rendah. 

 Hasil analisis harga eigen struktur roket RKN-bertingkat ini adalah sebagai berikut : 

ω1 = -3.9138E-6 Hz  (gerakan rotasi seluruh struktur roket disertai sedikit translasi arah 45o terhadap 
bid-XZ) 

ω2 = -2.1026E-7 Hz  (gerakan rotasi seluruh struktur roket terhadap sb-X) 

ω3 = 3.1325E-4 Hz  (gerakan translasi dalam arah 45o terhadap bid-XZ seluruh struktur roket, disertai 
sedikit rotasi terhadap sb-X) 

ω4 = 3.30894E-4 Hz (gerakan translasi dalam arah 45o terhadap bid-XY seluruh struktur roket) 

ω5 = 3.88966E-4 Hz  (gerakan mengayun seluruh struktur roket dalam bid-XY dengan bertumpu pada 
daerah nosel sustainer roket) 

ω6 = 5.5689E-4 Hz  ((gerakan mengayun seluruh struktur roket dalam bid-XZ dengan bertumpu pada 
daerah sirip tengah). 

ω7 = 134,4796 Hz  (gerakan  lentur / bending orde-1 dalam arah 45o seluruh struktur tabung roket dan 
2 (dua) sirip booster terhadap bid-XZ.) 

ω8 = 134,4932 Hz  (gerakan  lentur / bending orde-1 dalam arah 45o seluruh struktur tabung roket dan 
2 sirip booster terhadap bid-XY) 

ω = 168,57 Hz s/d ω 172,09 Hz  (gerakan lentur orde-1 seluruh struktur sirip roket booster) 

ω = 201,19 Hz s/d ω7 = 209,56 Hz  (gerakan lentur orde-1 seluruh struktur propelan roket booster dan 
sustainer) 

ω = 217,5686 Hz  (gerakan  lentur orde-2 seluruh struktur roket dalam arah 45o terhadap bid-XZ) 

ω = 217,5701 Hz  (gerakan  lentur orde-2 seluruh struktur roket dalam arah 45o terhadap bid-XY) 

ω = 229,20 Hz  ke atas (gerakan  lentur orde-2 dan order lebih tinggi seluruh struktur propelan booster 
dan sustainer roket). 

 
Hasil Analisis dan Pembahasan  
 
 Untuk kondisi terbang bebas setelah keluar dari peluncur-roket, harga frekuensi-alami orde-1 
modus-getar untuk seluruh struktur roket-RKN sampai bentuk-modus ke enam menjadi sangat rendah 
sekali, yaitu ω ≤ 5.5689E-4 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kondisi terbang-bebas komponen 
muatan sangat aman sekali pada modus-modus getar pada order rendah terhadap terjadinya resonansi 
getaran dari struktur roket.  

 Untuk orde-1, pengaruh modus getar dari struktur roket bertingkat ini terhadap struktur 
muatan akan terasa pada harga ω= 134,4796 Hz dan ω= 134,4932 Hz, baik dalam arah lateral maupun 
vertikal. Harga frekuensi-alami orde-1 modus getar untuk struktur sirip booster  akan berada pada 
harga ω= 168,21 Hz s/d ω= 172,09Hz. Untuk struktur propelan booster dan propelan sustainer harga 
frekuensi-alami orde-1 modus getar berada pada ω= 201,19 Hz s/d ω= 209,58 Hz. Harga orde-2 dari 
struktur roket bertingkat RKN ini akan terasa pada harga ω= 217,57 Hz. 
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 Dari hasil analisis struktur roket RKN bertingkat secara keseluruhan diperoleh massa total 
struktur roket sebesar 98,75 kg. Gambar-3 sampai dengan Gambar-5 menunjukkan beberapa contoh 
bentuk modus getar pada harga eigen ω = 3.88966E-4 Hz , ω = 134,4796 Hz dan ω = 168,94 Hz. 

 Untuk keamanan struktur muatan roket, harga frekuensi-alami orde-1 dari struktur komponen 
muatan roket harus mempunyai harga kurang dari 134,48 Hz, agar tidak terjadi resonansi dengan 
struktur roket ini. Melihat harga frekuensi-alami orde-1 dari struktur roket RKN yang diperoleh dari 
hasil analisis sebenarnya terlalu tinggi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya harga 
kekakuan struktur roket. Sebenarnya ketebalan tabung Aluminium Al-6061T651 yang digunakan t = 
6,5 mm terlalu tinggi. Dengan beban tekanan gas pembakaran propelan sebesar 60 kg/cm2, dengan 
tebal tabung t = 5 mm saja masih cukup kuat menahan beban yang terjadi. Namun karena kendala 
dalam manufakturing di bengkel LAPAN, maka tabung yang digunakan dipilih dengan ketebalan t = 
6,5 mm. 

 

 
 

Gambar-3 : Bentuk-modus untuk harga eigen ω  = 3.88966E-4 Hz, gerakan ayunan seluruh 
            struktur roket arah 45o terhadap bid-XY, dengan bertumpu pada daerah sirip tengah.  

 

 
Gambar-4 : Bentuk-modus untuk eigenvalue ω = 134,4796 Hz,  bentuk dari gerakan lentur (bending) 

seluruh struktur tabung roket dan 2 buah sirip booster dalam arah 45o terhadap bid-XY. 
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Gambar-5 : Bentuk-modus untuk eigenvalue ω = 168,94 Hz,  bentuk 
dari gerakan lentur (bending) struktur keempat sirip roket 

 
Kesimpulan  

 Dari perhitungan harga eigen seluruh struktur roket-RKN bertingkat dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 

• Untuk kondisi terbang bebas, harga 1st frekuensi-alami modus-getar untuk seluruh struktur roket - 
pada bentuk-modus pertama sampai bentuk-modus ke enam menjadi sangat rendah sekali, yaitu ω 
≤ 5.56895E-4.. Hal ini menunjukkan bahwa komponen-komponen muatan roket menjadi sangat 
aman sekali terhadap terjadinya resonansi getaran dari struktur roket.  

• Pengaruh modus getar dari struktur roket ini terhadap struktur muatan akan terasa pada harga ω= 
134,4796 Hz dan ω= 134,4932 Hz, baik dalam arah lateral maupun vertikal. Harga frekuensi-
alami orde-1 modus getar untuk struktur sirip dari booster akan berada pada harga ω= 168,21 Hz 
s/d ω= 172,09 Hz. Untuk struktur propelan booster dan propelan sustainer harga  frekuensi-alami 
orde-1 modus getar berada pada harga ω= 201,19 Hz s/d ω= 209,58 Hz , baik untuk gerakan arah 
longitudinal, lateral dan rotasi.  

• Harga frekuensi-alami orde-2 dari seluruh struktur roket RKN bertingkat akan mulai terjadi pada 
harga pada ω= 217,57 Hz. 

• Hasil analisis struktur roket RKN bertingkat secara keseluruhan diperoleh massa total sebesar 
98,75 kg. Untuk menghindari terjadinya resonasi dengan struktur tabung roket, maka struktur 
muatan roket harga frekuensi-alami orde-1 dari struktur komponen muatan roket harus 
mempunyai harga di bawah 134,48 Hz. Hasil analisis harga eigen dan vektor eigen ini perlu 
divalidasi dengan metoda lain maupun dengan hasil uji-GVT (Ground Vibration Test). 
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Intisari 

 
Motor Roket RXPS-01 (Wahana Peluncur Satelit) merupakan motor roket terbaru berdiameter OD = 
559 mm yang sekarang ini sedang mau dikembangkan di LAPAN. Motor roket ini diharapkan bisa 
dijadikan booster roket untuk meluncurkan satelit ke orbit. Oleh karena itu, struktu motor roket harus 
dirancang seoptimal mungkin dengan harga rasio massa yang cukup besar (idealnya berharga di atas 
0,7), sehingga bisa diperoleh ketinggian terbang semaksimum mungkin. Untuk mendapatkan struktur 
motor tabung yang seringan mungkin, namun kuat, perlu dilakukan pemilihan material bahan tabung 
secara cermat. 

Ada beberapa macam material bahan tabung yang dapat dipilih untuk digunakan pada tabung motor 
roket RXPS-01, seperti Aluminium Alloy Al-6061T651, Aluminium Alloy Al-2024T351, Baja 
Stainless 17.7PH, Baja Stainless A312-304, Baja Karbon AISI-1025, dan lain-lain. Dari perbandingan 
kekuatan yang diperoleh, dengan memberikan beban tekanan dan beban thermal pada tabung, maka 
material bahan tabung motor roket dapat dipilih untuk tebal tabung yang setipis mungkin, ringan tetapi 
kuat dengan harga faktor keamanan yang memenuhi syarat. Faktor lain yang perlu menjadi bahan untuk 
pemilihan material bahan tabung adalah ketersediaan bahan atau kemudahan untuk diperoleh di 
pasaran. 

Untuk dapat melakukan pemilihan material bahan tabung yang paling optimal akan dianalisa kekuatan 
bahan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga (Finite Element Methods-
FEM). Dalam analisis di sini, sesuai dengan data dari sistem propulsi, akan diberikan pembebanan 
tekanan hasil pembakaran propelan di dalam tabung motor roket sebesar p = 60 kg/cm2.  

Kata Kunci : Rasio Massa, Booster Roket, FEM. 
 
 
Pendahuluan 
 

Motor Roket RXPS-01 (Wahana Peluncur Satelit) merupakan motor roket terbaru berdiameter OD = 
559 mm yang sekarang ini sedang mau dikembangkan di LAPAN. Motor roket ini diharapkan nantinya bisa 
dijadikan booster roket untuk meluncurkan satelit ke orbit. Oleh karena itu, struktur motor roket harus dirancang 
seoptimal mungkin dengan harga rasio massa yang cukup besar, idealnya bisa berharga 0,7 atau lebih. Pemilihan 
tabung roket yang seringan mungkin namun kuat menahan beban yang terjadi merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan unjuk-kerja motor roket, sehingga jangkauan roket bisa mencapai ketinggian orbit yang 
diinginkan. Kendala besar yang sering dihadapi dalam pengembangan motor roket di sini adalah keterbatasan 
tersedianya material tabung yang ada di pasaran, yang sesuai dengan kriteria optimasi perancangan. Apalagi 
material tabung ini kebanyakan merupakan barang import dari luar, yang kadang-kadang ukuran geometrinya 
yang tersedia tidak bisa persis sama dengan hasil perancangan dan masih memerlukan proses pengerjaan lebih 
lanjut. 

Tabung motor roket merupakan bagian utama dari motor roket, yang harus mampu menahan beban 
tekanan yang cukup besar dari hasil pembakaran bahan bakar roket. Di samping itu, tabung harus mampu pula 
menahan gaya dan momen yang berasal dari gaya tekanan pada cap roket dan nosel, serta beban thermal dari gas 
pembakaran di dalam tabung roket. Besarnya beban thermal ini dapat dikurangi dengan memberikan lapisan 
material inhibiter/liner yang cukup baik sebagai lapisan isolasi. 

Ada beberapa macam material bahan tabung yang dapat dipilih untuk digunakan pada tabung motor 
roket RXPS-01, seperti Aluminium Alloy Al-6061T651, Aluminium Alloy Al-2024T351, Baja Stainless 
17.7PH, Baja Stainless A312-304, Baja Karbon AISI-1025, dan lain-lain. Untuk mengetahui kekuatan struktur 
tabung ini, maka perlu dilakukan analisis tegangan statik pada struktur tersebut. Analisis tegangan akan 
dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga (FEM) Nastran versi 
Windows4.5. Untuk melihat pengaruh besarnya beban-tekanan dari hasil pembakaran propelan motor roket, di 
sini akan dilakukan pembandingan beberapa material tabung motor roket dengan pemberian beban-tekanan p = 
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60 kg/cm2 dengan ketebalan yang variatif. Pemilihan material tabung yang sesuai untuk motor roket RXPS-01 
dapat dilakukan dengan pertimbangan material tabung yang mempunyai kekuatan tinggi, beratnya seringan 
mungkin dan kemudahan diperoleh di pasaran. 
 
Metodologi 

 Pemilihan material tabung motor roket RXPS-01 dilakukan dengan membandingkan kekuatan struktur 
beberapa material tabung yang dinilai cukup potensial dapat memberikan kekuatan tinggi, beratnya seringan 
mungkin dan kemudahan diperoleh di pasaran. Analisis kekuatan struktur tabung akan dilakukan dengan bantuan 
suatu perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga (FEM) Nastran versi Windows4.5. 
 

Analisis Kekuatan Struktur Tabung Motor Roket RXPS-01 

Tabung motor roket yang akan dianalisis kekuatan strukturnya semua mempunyai dimensi panjang L = 
5.769 mm dan diameter luar OD = 559 mm. Beberapa material tabung yang diperkirakan sesuai dengan 
kebutuhan untuk motor roket RXPS-01 dipilih untuk dianalisis, yaitu Aluminium Alloy Al-6061T651, 
Aluminium Alloy Al-2024T351, Baja Stainless 17.7PH, Baja Stainless A312-304 dan Baja Karbon AISI-1025. 
Untuk kelima struktur tabung dengan material bahan yang berbeda ini kemudian dibuat pemodelan FEM. Pada 
daerah sambungan dengan Cap dan Nosel roket di “constraint-fixed” (arah 1,2,3,4,5,6). Beban tekanan dari hasil 
pembakaran propelan diberikan pada semua permukaan elemen-lemen di luar daerah sambungan tersebut. 
Gambar-1 menunjukkan salah satu hasil pemodelan FEM dari tabung dengan material Aluminium Alloy Al-
6061T651. 

 

 
Gambar-1 : Pemodelan FEM Struktur Tabung Motor Roket (2776 elemen, 1344 nodal) 

 

 Untuk menghitung tegangan statik yang terjadi pada tiap elemen, maka terlebih dahulu 
menentukan besarnya gaya pada nodal-nodal elemen, dan dalam bentuk matriks dapat dituliskan 
sebagai  

   { } [ ]{ }dkf =         
 (1) 

di mana : 

{d} - matriks defleksi pada nodal-nodal  

[k] - matriks kekakuan elemen yang besarnya dapat dituliskan sebagai  

 [ ] [ ][ ]dVBDBk
V

T .][∫∫∫=         

 (2) 

[D] - matriks tegangan/regangan  

V - volume elemen  

[B]T  - transpose dari matriks [B] 
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 [ ] [ ]4321 BBBBB =          (3) 

di mana : 
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 (4) 
Sub matriks B2, B3 dan B4 dapat ditentukan dengan mengubah indeks i pada harga Ni dengan harga 2, 3 dan 4. 

 Besarnya matriks tegangan/regangan [D] dapat diperoleh dari hubungan  

  [ ] ( )( ) [ ]FED
νν 211 −+

=         (5) 

di mana : 
E - modulus elastisitas bahan 
ν - rasio Poisson 
 (1-ν)     ν      ν      0          0        0 
           (1-ν)   ν      0          0        0 
      (1-ν)    0          0         0       (6) 
[F] =     (1-2ν)/2  0          0 
           (1-2ν)/2      0 
 Simetri       (1-2ν)/2 
 
Besarnya defleksi nodal pada ke empat titik nodal dari elemen segiempat dapat dinyatakan dalam 
bentuk matriks sebagai : 
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Di sini terdapat 3 derajad kebebasan pada tiap nodal, atau 12 derajad kebebasan per elemen. 

Apabila tekanan merata p bekerja pada permukaan dengan nodal-nodal 1, 2,3 dan 4, maka besarnya 
gaya resultan yang bekerja pada nodal-nodal dapat dituliskan sebagai : 
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 Dari pers.(8), dapat dihitung besarnya tegangan statik pada elemen dengan membagi besarnya 
gaya yang terjadi {f} dengan luas elemen. 
 
Hasil Analisis dan Pembahasan 

Dari hasil analisis pada model FEM dengan menggunakan perangkat lunak Nastran diperoleh distribusi 
besarnya tegangan statik von Mises pada struktur tabung motor roket, seperti yang terlihat pada Gambar-2 untuk 
contoh struktur tabung Aluminium Alloy Al-6061T651. Harga tegangan statik von Mises maksimum adalah σvM 
maks = 261.989.152 Pa (atau =261,99 Mpa) dan defleksi maksimum yang terjadi δmaks = 1,72071 mm. Harga 
tegangan statik von Mises akibat beban thermal pada dinding struktur tabung biasanya berharga 10 ~ 15 % dari 
σvM maks .Besarnya tegangan statik von Mises maksimum menjadi σvM maks = 280.33 MPa. Berat struktur tabung 
Aluminium Alloy ini sebesar 161,3 kg. 

 

 
Gambar-2 : Distribusi Tegangan Statik von Mises untuk Struktur Tabung Motor Roket 

               dengan material Aluminium Alloy Al-6061T651. 

 

Apabila besarnya tegangan σyield dari material Aluminium Alloy Al-6061T651 adalah sebesar 275 MPa, 
maka harga faktor keamanan S.F dapat dihitung dengan menggunakan hubungan : 

S.F  = σyield/σvM maks 
  = 275/280,33 
  = 0,98 

Harga faktor keamanan bahan tabung ini terlalu rendah (< 1,0). Untuk meningkatkan harga faktor keamanan 
ketebalan tabung perlu dipilih dengan t = 9 mm. Harga tegangan statik von Mises maksimum total yang 
didapatkan sebesar 182,42 MPa., sehingga harga faktor keamanan akan naik menjadi S.F = 1,51. Harga ini 
memberikan faktor keamanan terhadap bahan yang cukup baik. Berat struktur tabung menjadi sebesar 240,69 kg. 
Ada kenaikkan berat struktur sebesar 78,7 kg. 

 Dengan cara yang sama, analisis kekuatan pada beberapa struktur tabung untuk panjang tabung L dan 
diameter OD yang sama dapat dilakukan. Analisis akan dilakukan untuk struktur tabung dari material 
Aluminium Alloy Al-2024T351, Baja Stainless 17.7PH, Baja Stainless A312-304 dan Baja Karbon AISI-1025. 
Hasil analisis tegangan statik von Mises yang didapatkan dari beberapa struktur tabung ini seperti yang terlihat 
dalam Tabel-I dan Gambar-3. Dari perbandingan harga tegangan statik, faktor keamanan bahan dan berat 
struktur yang diperoleh menunjukkan bahwa material Baja Stainless 17.7PH dengan tebal t =5 mm merupakan 
pilihan yang cukup baik untuk dipilih sebagai material tabung motor roket RXPS-01.  
 Pertimbangan lain yang cukup penting adalah faktor kemudahan bahan diperoleh di pasaran. 
Sebenarnya material tabung dari Aluminium Allloy AL-60661T651 tebal 9 mm merupakan alternatif lain yang 
juga cukup baik, terutama dari berat strukturnya paling kecil (ringan). Namun karena ketebalannya cukup besar, 
maka jumlah bahan bakar propelan roket yang dapat diisikan akan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan 
tabung dari material Baja Stainless 17.7PH. Dilihat dari berat strukturnya, tabung dari material Baja Stainless 
A312-304 dengan tebal t = 5 mm juga cukup baik, namun agak sulit diperoleh di pasaran. 
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Tabel-I : Perbandingan Beberapa Material Tabung 
 

Material Tabung Tebal Tabung -t   
  5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 
 Al-Alloy 6061T651 :               

σvM maks Total (MPa)   280.33  238.34 207.12 182.42 167.42   
Faktor Keamanan S.F   0.98  1.15 1.33 1.51 1.64   

Berat Struktur (kg)   161.3  187.92 214.2 240.69 266.81   
 Al-Alloy 2024T351:               

σvM maks Total (MPa)       212.93 187.48 167.49 150.82 
Faktor Keamanan S.F       1.03 1.17 1.31 1.45 

Berat Struktur (kg)       220.98 247.66 274.53 301.5 
 Baja Stainless 17.7PH :               

σvM maks Total (MPa) 440.95 355.02 301.8 255.67       
Faktor Keamanan S.F 1.36 1.69 1.99 2.35       

Berat Struktur (kg) 391.99 469.72 547.2 623.78       
 Baja Stainless A312-304 :               

σvM maks Total (MPa) 291.97 264.01 224.45 190.04       
Faktor Keamanan S.F 1.36 1.51 1.77 2.09       

Berat Struktur (kg) 388.3 465.8 542.67 618.62       
 Baja Karbon AISI-1025               

σvM maks Total (MPa)   288.90 245.62 213.44 187.94     
Faktor Keamanan S.F   1.09 1.28 1.48 1.68     

Berat Struktur (kg)   467.48 544.59 620.81 697.54     
 
 
 

 
 

Gambar-3 : Harga Tegangan Statik von Mises Maksimum vs Ketebalan Tabung  
 
 
Kesimpulan 

 Dari pemilihan material tabung motor roket RXPS-01 berdasarkan analisis kekuatan struktur tabung 
dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut : 

• Pemilihan material bahan tabung motor roket RXPS-01 ini dapat dilakukan berdasarkan 
pertimbangan struktur tabung mempunyai kekuatan cukup baik, beratnya seringan mungkin 
dan kemudahan diperoleh di pasaran. Ada 5 macam material yang dapat dipilih di sini, yaitu 
Aluminium Alloy Al-6061T651, Aluminium Alloy Al-2024T351, Baja Stainless 17.7PH, Baja 
Stainless A312-304 dan Baja Karbon AISI-1025. 
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• Dari hasil analisis tegangan statik von Mises maksimum yang dihasilkan dengan pemberian 
beban tekanan sebesar p = 60 kg/cm2 dan beban thermal akibat perbedaan temperatur antara 
dinding dalam dan dinding-luar sebesar 270oC, sebenarnya ada 3 material tabung yang 
menunjukkan unjuk-kerja yang cukup baik, yaitu material Aluminium Alloy Al-6061T651, , 
Baja Stainless 17.7PH dan Baja Stainless A312-304. Namun dari pertimbangan lain, seperti 
kemudahan ketersediaan di pasaran dan jumlah bahan bakar propelan yang bisa dimasukkan, 
maka di sini akan dipilih material tabung dari Baja Stainless 17.7PH dengan tebal t = 5 mm. 
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Intisari 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh deformasi dingin dan sandblasting terhadap 
kekerasan baja tahan karat 316L. Spesimen ditekan dengan tekanan 200 sampai 800 MPa. Spesimen 
hasil penekanan di-sandblasting menggunakan pasir silika dengan ukuran butir pasir 500 -700μ dan 
tekanan nozzle 6 – 7 kg/cm2. Peningkatan tekanan pada proses deformasi dingin meningkatkan 
kekerasan. Perlakuan sandblasting pada spesimen yang telah terdeformasi dingin dapat meningkatkan 
kekerasan pada permukaan substrat. 

 
Kata kunci: AISI 316L, sandblasting, deformasi dingin. 

 
Pendahuluan 

 
Plat penyambung tulang (bone-plate fixer)  memerlukan bahan yang dapat diterima oleh organ 

tubuh (bio compatible). Material yang dapat digunakan antara lain : bio keramik, paduan kobal, 
paduan titanium, dan baja tahan karat (Ganesh, dkk, 2005). Baja tahan karat 316L mempunyai 
modulus elastisitas 200± 20 GPa, mempunyai sifat tahan korosi, bio inert, biocompatible, dan harga 
lebih murah dibanding bio material yang lain (Ganesh, dkk, 2005; Askeland dan Phulé, 2006 ; Heras , 
dkk, 2007). Baja tahan karat 316L merupakan bahan yang efisien dikembangkan karena harganya 
murah jika dibandingkan dengan biomaterial yang lain dan dapat ditingkatkan kualitasnya. 

Baja tahan karat 316L mempunyai beberapa kelemahan diantaranya kekerasan dan kekuatan 
yang rendah (Askeland dan Phulé, 2006; Heras, dkk, 2007) dan merupakan material yang mempunyai 
sifat  tidak dapat diberi perlakuan panas (nonheat treatable) (Dieter, 1988). Peningkatan sifat mekanis 
dapat dilakukan dengan perlakuan mekanik (mechanical treatment) (Dieter, 1988). Salah satu bentuk 
perlakuan mekanik (mechanical treatment) yaitu dengan menggunakan prinsip severe plastic 
deformation. Metode yang telah dilaporkan yaitu shot peening (Mahagaonkar, dkk, 2007) dan SMAT 
(Arivianto, dkk, 2009 dan Liu, 2005).  

Shot peening mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat digunakan pada permukaan yang tidak 
dapat dijangkau oleh bola shot peening (shot peening ball) seperti celah atau cekungan kecil pada 
permukaan spesimen (Heaton, 1989), terbentuk cekungan yang tidak homogen pada permukaan 
spesimen (Kirk,1999 ; Beres, 2005), dan menghasilkan retak mikro jika diaplikasikan pada material 
lunak (Beres, 2005). Kelemahan dari metode SMAT yaitu terjadi porositas sisa (residual porosity) 
pada material yang diberi perlakuakn SMAT (Dao, dkk, 2007). Kelemahan SMAT yang lain yaitu 
tidak bisa digunakan pada material yang kecil atau tipis. 

 Sandbalasting adalah salah satu bentuk perlakuan mekanik dengan menggunakan prinsip 
severe plastic deformation. Sandblasting dapat digunakan sebagai metode penghalusan butir (grain 
refiner) dan peningkatan kekerasan (Schulze, 2006). Sandblasting pada baja tahan karat austenitik 
menghasilkan butir dengan orde nano pada permukaannya (Multigner, dkk, 2008). Sandblasting dapat 
digunakan pada material tipis, kecil, mempunyai bentuk permukaan rumit seperti cekungan dan celah 
kecil. 

Deformasi merupakan salah satu akibat proses pembentukan material. Proses pembentukan 
dapat dilakuakan dengan metode deformasi dingin. Deformasi mengakibatkan butiran menjadi 
memanjang dan lebih tipis (Callister, 1996; Pencheve dan Karastoyanove, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh deformasi 
dingin terhadap kekerasan dan efektivitas sandblasting. Penelitian yang menggabungkan metode 
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deformasi dingin dan sandblasting pada baja tahan karat 316L belum pernah ditemukan pada literatur 
yang ada. 

 
Metodologi Penelitian 

Material 
Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja tahan karat 316L. Hasil uji 

komposisi dapat dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1. Hasil uji komposisi  

 
Fe C Si Mn P S Ni 

67.12 0.030 0.673 0.1.738 0.034 0.015 10.567 
Cr Mo Cu Al Nb V W Ti 

16.686 2.386 0.342 0.001 0.008 0.11 0.20 0.002 
 
Alat 

      Alat yang digunkan yaitu : Mesin hidrolis dengan merek dagang Controls Milano-Italy, Mesin 
sandblasting dengan tekanan maksimal 11kg/ cm2, Vickers micro hardness tester, Mikroskop optik 
dengan merek dagang olympus 
Prosedur 

Permukaan spesimen diberi pelumas untuk mencegah terjadinya gesekan antara penekan dan 
spesimen. Proses penekanan pada 200 Mpa, 400 Mpa, 600 Mpa, dan 100 Mpa dan ditahan selama 10 
detik pada suhu ruangan. Material induk dan spesimen hasil penekanan di-sandblasting dengan 
menggunakan pasir silika dengan diameter 500 – 700 μm dan tekanan nozzle sandblaster 6 – 7 kg/cm2 
selama 15 menit. 

 

 

                            

 
Gambar 1. Spesimen sandblasting dan deformasi dingin 

Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan micro vicker dengan pembebanan 300 
gram. Pengujian dilakukan pada penampang melintang spesimen untuk mengetahui distribusi 
kekerasan akibat deformasi dingin dan penggabungan deformasi dingin dan sandblasting.  

 
Hasil dan Pembahasan 

 
Pengujian Kekerasan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Distribusi kekerasan penampang melintang spesimen dengan variasi pembebanan  
deformasi dingin dan di-sandblasting. 

Deformasi dingin dapat meningkatkan kekerasan pada spesimen seperti ditunjukkan pada 
gambar 2.  Deformasi dingin dengan tekanan 200 Mpa dapat meningkatkan kekerasan hingga 94 % 
dan  deformasi dingin dengan tekanan 800 Mpa dapat meningkatkan kekerasan hingga 163,57%.  

3 mm

12 mm

12 mm
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Sandblasting pada raw material dan spesimen yang telah di deformasi dingin menunjukkan 
peningkatan kekerasan. Kekerasan pada raw material yang di-sandblasting meningkat 133,8%. 
Sandblasting pada material yang di-deformasi dingin dengan tekanan 200 MPa dapat meningkatkan 
kekerasan sebesar 31,94% dan pada material yang dideformasi dingin dengan tekanan 600 Mpa dapat 
meningkatkan kekerasan sebesar 12,6%. Peningkatan kekersan pada material yang dideformasi dingin 
dengan tekanan 800 Mpa hanya 5,7%. 

Daerah yang terpengaruh (affected zone) akibat sandblasting pada raw material sampai 
kedalaman 275 μm sedangkan pada material yang terdeformasi dingin dengan tekanan deformasi 200, 
400, dan 600 MPa sampai 75 μm dan pada spesimen yang terdeformasi dengan tekanan 800 MPa yaitu 
dibawah 25 μm. Penampang melintang material yang dideformasi dingin dan sandblasting 
ditunjukkan pada gambar 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Penampang melintang spesimen (a) spesimen induk + sandblasting (b) 

deformasi dingin 400 MPa + sandblasting (c) deformasi dingin 800 
MPa  +  sandblasting. 

Kesimpulan 
 

 Kekerasan pada baja tahan karat 316L meningkat seiring beban deformasi dingin. Peningkatan 
kekersan paling tinggi akibat sandblasting terjadi pada material induk yaitu dengan kenaikan 
kekerasan 133,8%.. Sandblasting efektif digunakan pada material yang dideformasi dingin dengan 
beban paling rendah yaitu pada tekanan deformasi dingin 200 MPa yaitu dengan kenaikan kekerasan 
31,94% . Affected zone pada spesimen yang diperlakukan deformasi dingin dan kemudian di 
sandblasting paling luas pada  material yang terdeformasi dibawah 800MPa.  
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Intisari 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lapisan tipis dari implantasi 
ion Cr dan nitrida CrN terhadap kekerasan dan laju korosipermukaan  baja AISI 4140 
dalam larutan 0,5 % NaCl. Bahan AISI 4140 termasuk baja paduan rendah dengan 
komposisi 0,41 % C; 0,20 % Mo; 1,10 % Cr; 0,70 % Mn dan 0,30 % Si. Bahan ini banyak 
digunakan untuk keperluan pin dan poros pompa. 

Lapisan Cr diperoleh dengan cara mengimplantasikan serbuk CrO3 ke 
permukaan spesimen sedang lapisan CrN dihasilkan dengan mengimplantasikan gas N2 ke 
permukaan spesimen yang telah diberi lapisan implantasi Cr. Parameter penelitian terdiri 
dari lama implantasi yaitu 45, 60, 75, 90, 120, dan 150 menit dengan arus implantasi 
konstan sebesar 10 �A dan energi implantasi konstan 100 keV. Proses implantasi 
dilakukan dalam ruang vakum. Kekerasan permukaan spesimen dapat diketahui dengan uji 
indentasi mikro Vickers pada beban 10 gr, sedangkan laju korosi dapat diketahui dengan 
metode polarisasi dengan tiga elektroda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan lapisan Cr dan CrN mengalami 
kenaikan bila lama implantasi naik dari 60 menjadi 90 menit, dan selanjutnya kekerasan 
ini akan menurun bila lama implantasi lebih besar dari 90 menit. Secara umum lapisan 
CrN memiliki kekerasan lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan Cr. Kekerasan 
optimum/maksimum lapisan Cr adalah 389 VHN0,01 dan kekerasan optimum/maksimal 
lapisan CrN adalah 439 VHN0,01 untuk lama implantasi 90 menit. Laju korosi lapisan 
implantasi Cr dan CrN mengalami penurunan bila lama implantasi naik sampai 75 menit 
dan selanjutnya laju korosi ini hampir konstan jika lama implantasi lebih besar dari 75 
menit. Secara umum, laju korosi lapisan CrN lebih rendah dari laju korosi lapisan Cr 
dalam larutan 0,5 % NaCl. Laju korosi terendah lapisan Cr adalah 42,80 mpy, sedang laju 
korosi terendah lapisan CrN adalah 55,20 mpy untuk lama implantasi 75 menit. Jadi untuk 
mendapatkan laju korosi minimum dari lapisan Cr dan CrN dalam larutan 0,5 % NaCl, 
maka lama implantasi optimum adalah 75 menit untuk arus implantasi 10 �A dan energi 
implantasi 100 keV. 
 
Kata kunci: implantasi ion Cr dan CrN, kekerasan, laju korosi 

 
 
PENDAHULUAN 

Penggunaan baja sangat luas dalam industri-industri, bahan-bahan konstruksi dan untuk 
beberapa komponen mesin yang harus memenuhi persyaratan kekuatan, tahan aus, tahan korosi, 
permukaan yang halus sekaligus tahan impak tetapi ulet dibagian dalam. Perbaikan terhadap sifat-sifat 
material yang sesuai dengan kebutuhan menjadikan ilmu material berkembang pesat sampai saat ini.  

Dalam perkembangannya, salah cara untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanik material 
adalah merekayasa sifat pada baja dan paduannya dengan proses perlakuan permukaan (surface 
treatment) yang secara umum dimaksudkan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu dari permukaan 
suatu bahan seperti: peningkatan ketahanan korosi, aus, kekerasan dan kekuatan. Salah satu cara untuk 
meningkatkan sifat-sifat permukaan bahan adalah dengan memberi lapisan pada permukaan bahan tsb. 
Ada banyak metode pelapisan yang dapat diempuh dan salah satu diantaranya adalah implantasi ion. 
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Implantasi ion merupakan teknik Physical Vapor Deposition (PVD) dimana ion dicangkokkan ke 
permukaan bahan dengan cara nenembakkan ion-ion ke permukaan bahan. 

Penelitian ini memilih cara implantasi ion untuk mendapatkan lapisan tipis pada permukaan 
baja AISI 4140. Implantasi ion dilakukan dengan cara mengionkan atom-atom, kemudian 
mempercepat ion-ion tersebut dalam suatu medan listrik dan kemudian ditembakkan pada permukaan 
spesimen. Penyisipan ion ke dalam material itu dilakukan dengan mengunakan akselerator 
bertegangan tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lapisan tipis implantasi Cr dan CrN 
terhadap kekerasan dan ketahanan korosi baja AISI 4140 dengan parameter penelitian berupa: lama 
waktu proses implantasi (45, 60, 75, 90, 120, 150 menit) dengan energi ion 100 keV, arus berkas 10 
�A dan tekanan vakum. Penelitian dilakukan juga terhadap raw material yang tidak diberi lapisan 
implantasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pengguna untuk mengetahui lama 
implantasi optimum agar diperoleh laju korosi terkecil dan kekerasan tertinggi. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Bayon dkk (2008) melakukan penelitian terhadap perilaku laju korosi dan laju keausan dari 
lapisan multilayer Cr/CrN pada permukaan baja F1272. Lapisan Cr/CrN diperoleh dengan teknik PVD 
arc catodic. Media korosif yang digunakan adalah larutan NaCl 0,05M. Hasil penelitiannya 
menyimpulkan bahwa lapisan multilayer Cr/CrN menurunkan laju korosi dan laju keausan permukaan 
baja F1272. Zhou dkk (2008) melakukan penelitian terhadap ketahanan gesek dan aus dari lapisan 
Arc Ion Plating CrN pada aluminium Al 2024 dalam lingkungan air dan udara. Hasil penelitiannya 
mengungkapkan bahwa laju keausan menurun setelah permukaan Al 2024 diberi lapisan CrN. Kim 
dkk (2006) telah melakukan implantasi nitrogen dengan variasi dosis ion pada permukaan baja khrom 
tinggi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa lapisan implantasi nitrogen memberikan kenaikan 
kekerasan permukaan baja khrom sampai 260 %. Lapisan implantasi nitrogen dengan teknik Plasma 
Immersion Ion Implantation (PIII) pada permukaan baja karbon rendah menghasilkan tebal lapisan 
merata dan ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan dengan laju korosi bahan tanpa lapisan 
(Gomes dkk, 2004). Sementara penelitian Zulhanif (2002) mengungkapkan bahwa lapisan implantasi 
Cr pada baja karbon rendah mampu menaikkan kekerasan permukaan sebesar 50 % dan memperbaiki 
ketahanan fatik permukaan. 
 
LANDASAN TEORI 
i. Implantasi Ion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema alat implantasi ion (1 = sumber tegangan tinggi, 2 = sumber ion tipe penning, 3 = 

penyangga terisolasi, 4 = landasan, 5 = tabung akselerator, 6 = lensa quadrupal, 7 = magnet analisator, 8 = 
penyapu berkas, 9 = pompa difusi, 10 = pompa rotari, dan 11 = target). 

 
Gambar 1 memperlihatkan skema sebuah mesin implantasi. Implantasi ion adalah suatu proses 

penambahan unsur asing kedalam permukaan material sasaran dengan cara pengionan atom asing 
tersebut, dipercepat dalam tabung akselerator oleh medan listrik, pemfokusan dalam medan 
elektromagnet kemudian menembakkannya ke permukaan material target. Pada proses implantasi ion, 
peningkatan kekerasan terjadi akibat paduan antara elemen asing dan substrat. Permukaan material 
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tidak mendapat lapisan (raw material) dan spesimen yang telah diberi lapisan Cr atau CrN. Beban 
indentasi yang digunakan sebesar 10 gram. Kekerasan Vickers (VHN) permukaan bahan dicari dengan 
rumus 
 

VHN (kg/mm2) =  2D
F854,1

    (2) 

 
dengan F = beban indentasi (kg) dan D = panjang diagonal bekas injakan indentor (mm) 
 
 
BAHAN, ALAT dan METODE PENELITIAN 
i. Bahan. Bahan utama yang digunakan adalah 

a. Bahan berupa potongan-potongan baja AISI 4140 berbentuk koin dengan diameter 14 mm dan 
tebal 3 mm 

b. Serbuk Cr2O3 sebagai bahan sumber Cr dan gas nitrogen (N2) 
c. Larutan 0,5 % NaCl dan aquades. 

 
ii. Peralatan 

a. Mesin implantor yang dilengkapi dengan pompa rotari, pompa difusi, sistem kontrol vakum, 
kontrol aliran gas, kontrol suhu, sumber tegangan DC, sistem pendingin dan regulator tekanan 
gas. 

b. Alat uji korosi jenis potensiostat/galvanostat dengan rentang tegangan – 2000 mV s/d 2000 mV. 
c. Alat uji kekerasan Vickers. 
d.  Alat uji SEM (Scanning Electron Microscopy). 
 

iii. Metode Penelitian 
Lapisan implantasi Cr pada permukaan substrat diperoleh dengan bantuan mesin implantor. 

Ion Cr diimplantasikan pada energi 100 keV dan arus berkas 10 mA dengan lama implantasi 45, 60, 
75, 90, 120 dan 150 menit. Lapisan implantasi CrN diperoleh dengan melakukan implantasi lagi 
terhadap spesimen yang telah mendapat lapisan Cr sebelumnya. 
Uji laju korosi spesimen tanpa lapisan (raw material) dan spesimen yang telah diberi lapisan 
dilakukan dengan menggunakan rangkaian tiga sel elektroda seperti diperlihatkan pada Gambar 2. 
Arus korosi (Icor) yang timbul pada rangkaian tiga sel elektroda dapat langsung dibaca pada alat ukur 
arus yang terdapat pada rangkaian. Laju korosi dapat dihitung berdasarkan persamaan (1). Dan 
kekerasan permukaan spesimen dapat dihitung dengan menggunakan rumus kekerasan Vickers 
berdasarkan persamaan (2). 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
i. Hasil Uji Kekerasan. 

Kekerasan rata-rata dari raw material (tanpa lapisan) adalah sebesar 257 VHN, sedang 
distribusi kekerasan permukaan setelah diberi lapisan Cr atau CrN diterlihatkan pada Gambar 3. 
Kekerasan maksimum permukaan yang diberi lapisan Cr adalah 389 VHN, sedangkan lapisan CrN 
menghasilkan kekerasan maksimum 439 VHN untuk lama implantasi 90 menit. Lapisan Cr dan CrN 
memberi kenaikan signifikan dari kekerasan permukaan spesimen. Gambar 3 memperlihatkan bahwa 
lapisan CrN menghasilkan kekerasan lebih tinggi dari lapisan Cr pada permukaan baja AISI 4140. 
Kekerasan lapisan Cr dan CrN mengalami kenaikan bila lama implantasi naik sampai 90 menit, dan 
selanjutnya kekerasan ini mengalami penurunan jika lama implantasi lebih besar dari 90 menit. 
 



 
118 |   M B T ISBN: 978-979-95620-6-7 

 
Gambar 3. Pengaruh lama implantasi terhadap kekerasan Vickers 

 
Peningkatan waktu implantasi menyebabkan terjadinya peningkatan dosis ion, dimana 

peningkatan dosis ion yang diberikan akan mengakibatkan tumbukan-tumbukan ion semakin banyak. 
Lamanya waktu implantasi juga menyebabkan terjadinya peningkatan temperatur akibat dari 
tumbukan-tumbukan ion-ion dopan yang membuat jarak atom Fe bergeser atau terpental dari posisi 
awal. Hal ini menyebabkan semakin renggangnya jarak atom Fe sehingga ion dopan dapat menyisip 
diantara atom-atom Fe dan menempati ruang antar atom Fe yang telah bergeser. Energi implantasi 
sebesar 100 keV juga menentukan jumlah kekosongan dan sisipan ion yang terbentuk. Semakin tinggi 
energi ion dopan maka kemampuan ion untuk menggeser dan mendesak atom-atom material target 
akan semakin besar sehingga energi implantasi ion Cr yang besar mempunyai kesempatan untuk ion 
Cr terdifusi lebih dalam pada permukaan material. Masuknya Cr dalam struktur ikatan atom Fe 
menyebabkan kerapatan antar atom meningkat sehingga kekerasan material semakin tinggi pada 
permukaan material. Unsur nitrogen (N) yang diimplantasikan setelah Cr pada waktu impalantasi 45 
menit sampai 90 menit juga meningkatkan kekerasan. Energi ion N sebesar 100 keV mampu 
menumbuk ion Cr sehingga ion Cr lebih banyak terdifusi kedalam Fe dan ion N juga mampu 
menembus lapisan Cr dipermukaan material target (Gomes dkk, 2004). Akibat dari proses implantasi 
ion N ini terbentuk lapisan baru pada permukaan material target yang membentuk senyawa fasa kedua 
yaitu chromium nitrida (Kim, 2006). Ukuran atom N yang lebih kecil dibandingkan atom Cr dan Fe 
juga mempermudah terjadinya penyisipan atom N pada susunan struktur  atom hingga dapat 
memperbaiki dislokasi pada struktur kristal (Shokouhy dkk, 2004). 

Peningkatan waktu diatas 90 menit, mengakibatkan penurunan kekerasan permukaan. Hal ini 
disebabkan fasa keras yang terbentuk dapat rusak menjadi fasa amorphous yang tidak teratur (Shen 
dkk, 2004). Ikatan atom antara Fe-Cr dan Cr-N tidak lagi dapat terbentuk akibat dari atom Cr yang 
tidak lagi mampu  mengisi secara sisipan dan tidak terdapat lagi ruang kosong pada ruang antar atom, 
sehingga terjadi penumpukan unsur Cr dan N dipermukaan material dan terbentuknya lapisan jenuh 
baru yang berupa penumpukan ion N diatas lapisan CrN 
 
ii. Hasil Uji Korosi 

Gambar 4 menunjukkan distribusi laju korosi lapisan Cr dan CrN pada permukaan baja AISI 
4140. Laju korosi material yang telah diberi lapisan Cr atau CrN lebih rendah dari material yang tidak 
diberi lapisan (raw material). Secara umum, lapisan CrN memiliki laju korosi lebih rendah dari 
lapisan Cr. Laju korosi untuk kedua lapisan Cr dan CrN menurun jika lama implantasi naik sampai 75 
menit, dan laju korosi ini hampir konstan bila lama implantasi lebih tinggi dari 75 menit. Kondisi ini 
terjadi karena penambahan ion yang terus menerus akan menyebabkan penumpukan ion pada 
permukaan material.  
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Gambar 4. Pengaruh lama implantasi terhadap laju korosi lapisan permukaan 
 

Penumpukan ini membentuk lapisan tipis amorphous yang diiukuti penurunan laju korosi. 
Laju korosi terendah untuk lapisan CrN dan lapisan Cr berturut-turut adalah 42,80 mpy dan 55,20 mpy 
dengan lama implantasi 75 menit. Jadi lama implantasi optimum untuk mendapatkan laju korosi 
minimum adalah 75 menit untuk arus implantasi 10 �A dan energi implantasi 100 keV. 
 
KESIMPULAN 

Lapisan implantasi Cr atau CrN pada permukaan baja AISI 4140 akan menurunkan laju korosi 
tetapi meningkatkan kekerasan permukaan secara signifikan. Secara umum, kekerasan lapisan CrN 
lebih tinggi dari kekerasan lapisan Cr, tetapi sebaliknya lapisan CrN ini memiliki laju korosi lebih 
rendah.  

Kekerasan Vickers tertinggi lapisan implantasi CrN dan Cr secara berurutan adalah 439 
kg/mm2 dan 389 kg/cm2 dengan lama implantasi 90 menit. Laju korosi terendah lapisan CrN dan Cr 
secara berurutan adalah 82,80 mpy dan 55,20 mpy dengan lama implantasi 75 menit. Lama implantasi 
optimum untuk mendapatkan kekerasan tertinggi dari kedua lapisan adalah 90 menit, sedang lama 
optimum untuk menghasilkan laju korosi terendah 75 menit. 
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PERBANDINGAN SAMBUNGAN (VEE, CORNER, DAN LAP)  PENGELASAN 
ALUMINIUM 2024-T3 DENGAN METODA  FRICTION STIR WELDING (FSW) 

TERHADAP SIFAT MEKANIK (JOINING COMPARISSON (VEE,CORNER, AND 
LAP) ALUMINIUM 2024-T3  FRICTION STIR WELDING (FSW) METHOD  

TOWARD MECHANICAL PROPERTIES. 
 

Widia Setiawan, ST, MT * dan Nugroho Santoso, ST * 
* Dosen Diploma Teknik Mesin FT. UGM 

 
 Pada pengelasan tradisional biasanya dibutuhkan elektroda pengumpan, dan sulit 
dilaksanakan, disamping kotor, terdapat terak, dan juga deformasi yang terjadi cukup besar, 
disebabkan tegangan sisa. 
 Dengan alasan tersebut diatas, peneliti mencoba melakukan pengelasan dengan metoda FSW 
(Friction Stir Welding). Tanpa elektroda pengumpan, dan panas didapat dari gesekan probe dengan 
material yang akan dilas pada putaran 1200 rpm. Hasil sambungan dilakukan uji tarik, kekerasan dan 
struktur mikro, Material yang digunakan untuk penelitian ini adalah Al 2024-T3. 
 Hasil penelitian didapat penyambungan dari FSW , tidak ada terak, tidak kotor, tidak retak, 
tidak porosity dan dapat dilakukan. Tegangan tarik untuk Butt joint 15,2 Kg/mm2, sedangkan lap joint 
8,8 Kg/mm2. Kekerasan untuk butt joint 108,8 VHN dan 88,8 VHN untuk lap joint 
 

Kata kunci : Friction Stir Welding 
1). Widia Setiawan,ST.,MT Dosen Diploma Teknik Mesin FT. UGM 
2). Nugroho Santoso,ST., Dosen Diploma Teknik Mesin FT. UGM 

 
 
 
I.1  Pendahuluan 
 
 Pada pengelasan tradisional sangat mudah dilaksanakan, karena panas didapat dari energi 
listrik. Hasilnya cenderung keras, getas, dan kotor. Disamping  itu sifat mekanik yang dihasilkan tidak 
homogen, karena panas untuk mencairkan logam  tidak homogen, akan berakibat struktur mikro, dan 
fasa yang terbentuk juga tidak homogen. 

 Teknologi pengelasan logam berkembang dengan pesat, dan lahir teknologi pengelasan logam 
yang relatip baru yaitu FSW (friction stir welding). FSW adalah jenis las tanpa elektroda pengumpan, 
panas yang dihasilkan tidak tinggi, HAZ juga sempit. Dan yang lebih penting sifat mekanik yang 
terbentuk hampir homogen (Lienert T. J,2003) 

Probe berputar (G.Cao and S. Kou) dan disentuhkan pada permukaan workpiece, tekanan 
diberikan maka pin/ top probe akan mengadakan penetrasi sekitar 5 mm ke dalam work piece, pada 
saat yang bersamaan akan timbul panas yang cukup akibat adanya gesekan yang besar pada area pin 
probe.(Gambar 5) Maksimum temperature yang diperlukan untuk plastizied metal deform sekitar 0.8 
temperatur cairannya (H.K.D.H Bhadeshia 

  Peneliti mencoba melakukan penyambungan logam yaitu Al 2024-T3 menggunakan mesin 
frais sederhana untuk melakukan FSW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil perbandingan 
sambungan Butt, Lap, dan Corner  aluminium 2024-T3 menggunakan  FSW (friction stir welding). 
 
 
I.2 Metodologi penelitian 
 
Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam bentuk diagram flow chard 
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                    Gambar 1.  Metodologi penelitian 
 
 
 
 
 
 
I.3  Hasil dan pembahasan 
 
1 Uji Kekerasan 
  Pada penyambungan dengan metoda FSW (friction stir Welding) Similar metal Aluminium 
2024-T3 dapat dilakukan dengan baik, tetapi harus betul-betul teliti, putaran tidak boleh terlalu tinggi  
sekitar 1200 rpm menggunakan mesin milling. Probe yang digunakan, dan traveling juga harus pelan 
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sekali. Kalau dilihat pada HAZ terjadi peningkatan kekerasan. Hal ini disebabkan karena sifat Cu akan 
meningkatkan kekerasan karena efek panas. Untuk Butt joint maupun Lap joint   , hal ini bisa dilihat 
pada grafik dibawah ini. 

            
 
         
                Gambar 2. Kekerasan mikro Vikers beban 200 gf 
 
 
             
                         Aluminium 2024                                                      
 
 
   
                         Gambar 3. Similar metal Aluminium 2024-T3 
 
 
2. Uji komposisi kimia 
 
 a. Tabel 1. Komposisi  kimia Aluminium 2024-T3 

Unsur paduan Prosentase 
(%) 

Unsur Paduan Prosentase (%) 

Fe 0.232 Ni 0.0023 
Cu 4.553 Cr 0.0157 
Si 0.1 Ti 0.0273 

Mn 0.5926 Al 93.07 
Pb 0.0031 Zn 0.1524 
Sn 0.0087   

 
   
 b.Tabel 2. Komposisi kimia Probe EMS 45 

Unsur paduan C Mn P S 
Prosentase (%) 0.43-0.5 0.6-0.9 0.04 0.05 

    
   Sifat mekanik EMS 45 Kekuatan tarik 82000 PSi, kekerasan 62 HRc 
 
3.  Struktur Mikro 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

KE
KE

RA
SA

N
 V
H
N

KEKERASAN MIKRO HARDNESS

BUTT JOINT

LAP JOINT



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M B T   |  123 

 
  Dari gambar struktur mikro juga dapat dilihat keberhasilan penelitian ini terjadi penggabungan 
antara tembaga murni (Cu) dan Aluminium ( Al 2024-T3) menggunakan metoda penyambungan FSW 
(Friction Stir Welding) dengan baik. 
 
 
            
 
                    Logam Cu                             
 
                                                                                                       
 
        
                Logam Induk  Butt Joint                                        Logam Induk Lap Joint                                                  
 
 
 
       
               Logam Induk                                                                              
     
                                                                  
                                                                   
 
 
                                                                                                        
             TMAZ Butt Joint                                                          TMAZ Lap Joint 
                                                                                                                        
                                    Gambar 4.  Struktur mikro pengelasan FSW                                                                                    
 
 

 
Gambar 5.  Gerakan probe 

 
 

 
 
 
Gambar 6.   Heat effected Zone 

 

50 μm 
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                Gambar 7.  Hasil pengelasan Aluminium 2024-T3  dengan FSW 
 
 
 
 
 
4. Uji Tarik  
 

Pada Uji tarik dilakukan untuk sambungan butt, lap, dan corner joint. Dari ketiga jenis 
sambungan hanya sambungan butt joint yamg mempunyai tegangan tarik mendekati Raw material, 
sedangkan untuk sambungan corner joint paling jelek. Atau dapat dikatakan pada sambungan Corner 
Al 2024-T3 tebal 2 mm tidak dapat dilakukan penyambungan dengan metoda Fricton Stir Welding 
(FSW).  
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I.4 Kesimpulan : 
 

1. Penyambungan Aluminium 2024-T3 dapat  dapat dilakukan dengan baik.  Kusus untuk butt 
joint, dan lap joint. Dan akan jelek pada sambungan Corner Joint 

2. Hasil uji kekerasan terjadi peningkatan kekerasa pada daerah logam las dengan nilai kekerasan 
98.06 VHN Lapp joint, sedang pada Butt joint 108.04. 

3. Hasil uji tarik menunjukkan nilai  15.5 kg/mm2 , Untuk Butt joint ; sedangkan Lap joint 9 
Kg/mm2. Uintuk Corner sangat jelek. 
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Pengaruh Implantasi Ion Nitrogen Terhadap Kekerasan Dan Laju Korosi 
Baja Tahan Karat Tipe SS 304 

Winda S. Slat1, Viktor Malau2 dan Tjipto Sujitno3 

(1,2) Jurusan Teknik Mesin dan Industri, 
 Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada 

Jl. Grafika No.2, Yogyakarta 55281 
(3)PTAPB BATAN Yogyakarta 

Email : winda_slat@yahoo.co.id 
 

Intisari 
Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh reaksi material dengan sekelilingnya. 

Korosi adalah suatu fenomena yang terjadi pada permukaan suatu bahan. Korosi terjadi berdasarkan 
proses elektrokimia. Dalam banyak hal korosi tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikendalikan. 
Pemahaman tentang korosi dan pengendaliannya penting dalam mencari material yang berguna tinggi. 
Metode pengendalian korosi dapat ditempuh dengan berbagai cara. Implantasi ion adalah merupakan 
salah satu teknik modifikasi permukaan untuk mengendalikan korosi.  

Penelitian ini menggunakan material baja tahan karat atau Stainless Steel tipe 304, dimana  SS tipe 
304 adalah  salah satu logam paduan  yang tahan terhadap korosi. Implantasi ion digunakan untuk 
meningkatkan kekerasan dan ketahanan korosi bahan. Pada proses implantasi ion arus berkas yang 
digunakan 50 µA, energi 100 keV dan variasi waktu 30, 45, 60, 75, 90, 105 dan 120 menit. Uji kekerasan 
menggunakan metode Vickers dengan beban 100 gram dan waktu 10 detik, dilakukan terhadap material 
awal dan material yang telah diimplantasi ion nitrogen. Demikian juga dengan uji laju korosi dilakukan 
terhadap material awal dan material yang diimplantasi dengan variasi waktu, menggunakan alat PGS 
201T dalam lingkungan NaCl 0,3 %. Uji komposisi dan struktur mikro dengan menggunakan (SEM & 
EDS. 

Setelah dilakukan proses implantasi ion Nitrogen  pada baja tahan karat tipe SS 304 dengan variasi 
waktu, hasil penelitian  menunjukkan bahwa nilai kekerasa maksimum sebesar 257 VHN terjadi pada 
waktu implantasi 90 menit, jadi terjadi peningkatan kekerasan sebesar  69,26% dan terjadi penurunan 
laju korosi 40,69% dalam media pengkorosi NaCl 0,3%. 

 
Kata kunci : implantasi ion, korosi, SS 304 

 
1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
 Korosi adalah suatu fenomena yang terjadi pada permukaan material, dimana terjadi penurunan mutu 

logam akibat kerusakan paduan atau sifat mekaniknya karena adanya serangan kimia secara langsung atau 
karena reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Metode pengendalian korosi dapat ditempuh dengan berbagai 
cara. Teknik modifikasi permukaan seperti implantasi ion adalah salah satu cara untuk memperbaiki sifat korosi 
bahan atau untuk mengendalikan korosi. Para peneliti-peneliti sebelumnya melakukan teknik implantasi ion 
diantaranya pada bahan baja tahan karat dengan jenis ion yang berbeda diantaranya untuk meningkatkan 
ketahanan bahan terhadap korosi, ketahanan aus dan kekerasan bahan. Penggunaan material pada dunia industri 
perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang berhubungan dengan penggunaannya pada industri manufaktur 
yaitu sifat mekanik bahan, ketahanan korosi dan biaya. Stainless steel merupakan baja paduan yang memiliki 
sifat tahan terhadap korosi, sehingga penggunaannya sangat luas diantaranya digunakan pada industri kimia, 
makanan, minuman, industri yang berhubungan dengan air laut dan industri lainnya yang memerlukan sebagai 
bahan teknik perindustrian dan manufaktur serbaguna dan paling luas penggunaannya. Stainless Steel tipe 304  
merupakan tipe baja tahan karat termurah dan digunakan untuk berbagai komponen aplikasi dalam industri, 
arsitektur dan bidang transportasi.  

Untuk meningkatkan sifat-sifat mekanik  permukaan material dapat dilakukan dengan beberapa teknik 
seperti proses karburasi, nitridasi, dan implantasi ion. Dalam penelitian ini metode yang akan diterapkan adalah 
dengan cara implantasi ion.  Implantor ion merupakan jenis akselerator ion yang khusus didesain untuk 
mengimplantasikan ion-ion dari suatu atom atau molekul kedalam suatu bahan. Implantasi ion adalah suatu 
proses penambahan unsur asing (dopan) kedalam permukaan material sasaran dengan cara pengionan atom asing 
tersebut, pemercepatan dalam tabung akselerator oleh medan listrik, pemfokusan dalam medan elektromagnet 
kemudian menembakkannya ke permukaan material target. 
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Implantasi ion memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknik perlakuan permukaan 
lainnya, sebab teknik ini tidak melibatkan besaran panas, sehingga material tidak akan mengalami thermal stress, 
dengan demikian material tidak mengalami perubahan dimensi. Keunggulan lain teknik implantasi ion adalah 
kedalaman sisipan dapat dikendalikan dengan mengatur energinya. Selain itu proses implantasi berlangsung 
bersih karena dilakukan di ruang hampa. Pada proses perlakuan permukaan dengan menggunakan teknik 
implantasi ion, faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimum meliputi energi 
(E), dosis/intensitas (D) dan jenis ion yang diimplantasikan maupun jenis material sasaran. 

 
1.2 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mempelajari dan mengetahui pengaruh waktu implantasi dan energi ion Nitrogen   
terhadap kekerasan pada baja tahan karat SS 304. 

2. Untuk mempelajari dan mengetahui pengaruh implantasi ion nitrogen terhadap laju korosi 
pada SS 304 dalam lingkungan NaCl 0,3%. 

3. Untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh implantasi ion nitrogen terhadap struktur mikro 
dan komposisi pada permukaan baja tahan karat SS 304. 

1.3 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah : 
1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang implantasi ion, khususnya pengaruhnya 

terhadap kekerasan serta laju korosi pada baja tahan karat SS 304. 
2. Memberikan informasi dan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang teknologi rekayasa material dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti 
lainnya. 

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, proses implantasi ion dapat meningkatkan 
kekerasan, ketahanan korosi, ketahanan terhadap aus, panas dan sebagainya. Implantasi ion nitrogen 
pada baja tahan karat tipe SS 304 dengan variasi waktu dilakukan untuk memodifikasi permukaan 
material  sehingga diharapkan dapat meningkatkan kekerasan dan menurunkan laju korosi material. 
Hasil telaah literatur mengindikasikan bahwa penelitian dengan teknik implantasi ion pernah 
dilakukan oleh sejumlah penulis.   
Penelitian dengan teknik implantasi ion Aluminium Nitrida dipilih Khasanah (2009)  untuk 
meningkatkan ketahanan korosi pada baja tahan karat tipe SS 304. Ketahanan korosi meningkat 
sebesar 6,248 kali dalam media pengkorosi asam klorida (HCl 0,005 M) dibandingkan SS 304 yang 
tidak diimplantasi. Pemilihan teknik implantasi ion dipilih Muhamad dan Putra (2009) untuk 
meningkatkan kekerasan serta ketahanan korosi pada Machinery Steels VCL 140, nilai kekerasan dan 
ketahanan korosi meningkat dibandingkan material tanpa implantasi. Teknik implantasi ion AlN juga 
dipilih Indreswari (2007), dan hasilnya menunjukkan peningkatan kekerasan dan terjadi penurunan 
laju keausan setelah material diimplantasi. 

Penelitian Ghoranneviss M., dkk. (2007) mengenai Corrosion behavior of low energy, high temperature 
nitrogen ion-implanted AISI 304 stainless steel menyatakan bahwa setelah implantasi ion menunjukkan adanya  
perubahan konsentrasi ion nitrogen, sehingga  terjadi perubahan kristalinitas,  pembentukan fase CrN dan 
meningkatnya ketahanan korosi.  Implantasi ion nitrogen juga dipilih Ueda M, (2004) dan Shen (2004), hasil 
penelitian mereka menunjukkan terjadinya peningkatan kekerasan dan kemampuan mendukung beban tinggi. 

 
2.  Metodologi Penelitian 
 Material yang digunakan pada penelitian ini adalah baja tahan karat (stainless steel) SS tipe 
304. Material dibubut dan dipotong hingga berbentuk kepingan bulat dengan diameter 14 mm dan 
tebal 3 mm. Spesimen  kemudian dikikir dan dipoles dengan kertas ampelas ukuran 240 mesh, 400, 
600,1000 dan 1500 mesh. Kemudian spesimen tersebut dipoles dengan aerosol dan digosok dengan 
kain hingga mendapat permukaan yang halus dan mengkilap. Setelah permukaan spesimen halus dan 
mengkilap, spesimen tersebut dicuci dengan alat Ultrasonic Cleaner. Spesimen direndam dalam cairan 
alkohol selama 14 menit kemudian dikeringkan dengan hair dryer.  
Proses implantasi ion dengan ion nitrogen menggunakan arus berkas 50 µA, energi ion 100 keV dan 
variasi waktu 30, 45, 60, 75, 90, 105 dan 120 menit. Dan untuk uji kekerasan dilakukan dengan 
menggunakan metode Vickers/ pengujian kekerasan vickers (VHN). Metode pengujian ini 
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menggunakan indentor intan berbentuk piramid , beban 10 gram dan waktu 10 detik. Kekerasan 
Vickers dinyatakan dengan rumus :            

VHN = 1,854    ……………………………………………………………….. (1) 

Pada penelitian proses implantasi ion dilakukan pada baja tahan karat SS 304 menggunakan variasi 
waktu 30, 45, 60, 75, 90, 105 dan 120 menit dengan arus 50 µA dan energi 100 keV.  Uji laju korosi 
dilakukan dengan menggunakan alat uji laju korosi tipe sel tiga elektroda dengan potensiostat tipe 
PGS-201T pada lingkungan NaCl 0,3%. Perhitungan laju korosi dapat menggunakan persamaan: 

r = 0,129 
. ..  ……………………………………………………………….. (2) 

 Untuk pengujian komposisi dan struktur mikro menggunakan SEM  (Scanning Electron Microscopy) 
dan EDS (Energy Dispersive X-Rays Spectroscopy).  
 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil Uji Kekerasan Mikro Vickers 
    Pengujian kekerasan dengan metode Vickers bertujuan menentukan kekerasan suatu material dalam 
bentuk daya tahan material terhadap intan berbentuk piramida yang ditekankan pada material uji. Uji kekerasan 
dengan metode vickers ini menggunakan beban 10 gram dan waktu 10 detik, dilakukan uji keras pada spesimen 
tanpa implantasi dan spesimen yang diimplantasi ion nitrogen dengan variasi waktu. Untuk spesimen dasar SS 
304 tanpa implantasi ion nitrogen, nilai kekerasannya 178 VHN dan untuk nilai kekerasan setelah diimplantasi 
ion nitrogen seperti pada tabel berikut :   
 
Tabel I. Nilai kekerasan baja tahan karat tipe SS 304 setelah diimplantasi ion Nitrogen dengan berbagai variasi 
waktu. 

Waktu Implantasi (menit) Raw Material 30 45 60 75 90 105 120 
Nilai Kekerasan Vickers (VHN) 178 229 217 205 217 257 201 185 

 

 
 

Gambar 1. Kurva hubungan waktu implantasi dan nilai kekerasan 
Setelah material diimplantasi dengan ion nitrogen, nilai kekerasan vickers meningkat dari nilai kekerasan awal 
material tanpa implantasi 178 VHN menjadi 257 VHN pada variasi waktu implantasi optimum t = 90 menit,  I = 
50 A, energi ion E = 100 keV  atau nilai kekerasan meningkat sebesar 69,26%, kemudian pada waktu implantasi 
105 dan 120 menit nilai kekerasan kembali menurun.  
 
3.2 Hasil Uji Laju Korosi 

         Pengujian laju korosi dilakukan dengan alat uji korosi tipe sel tiga elektroda dengan 
potensiostat tipe PGS – 201T milik PT APB BATAN Yogyakarta. Pada pengujian ini dilakukan 
pengukuran laju korosi benda uji di dalam larutan NaCl 0,3 %. Pengujian dilakukan terhadap material 
dasar/tanpa implantasi ion dan spesimen yang telah diimplantasi ion nitrogen dengan variasi waktu 30, 
45, 60, 75, 90, 105 dan 120 menit. Hasil menunjukkan untuk spesimen tanpa implantasi nilai arus 
korosinya 128,92 µA/mm2 dan untuk spesimen yang telah diimplantasi ion nitrogen, nilai arus korosi 
dan laju korosinya terjadi penurunan seperti pada tabel dibawah ini : 
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Tabel II. Nilai rapat arus korosi dan laju korosi  SS 304 terhadap variasi waktu 
Waktu Implantasi (menit) Raw 

Material 30 60 75 90 105 120 

Rapat Arus Korosi (µA/mm2) 128,92 113,4 109,65 101,39 91,44 91,31 90,91 
Laju Korosi (mpy) 2,14 1,88 1,821 1,687 1,521 1,519 1,513 

 

 

Gambar 2. Kurva hubungan waktu implantasi dan arus korosi 
 
3.3 Hasil Uji SEM dan EDS 
Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah baja tahan karat tipe SS 304. Komposisi kimia baja tahan karat 
tipe SS 304 tanpa perlakuan seperti gambar dibawah ini.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 3. Komposisi kimia material SS 304 yang diimplantasi ion N pada E=100keV, I=50µA   dan      

t = 120menit. 
 

Pada gambar diatas menunjukkan pengaruh implantasi ion N dimana setelah diimplantasi unsur 
nitrogen menjadi 0,29% sedangkan pada material dasar atom nitrogen belum nampak. Dan unsur krom 
pada material setelah diimplantasi  berdasarkan uji komposisi menjadi 18,10%. 
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Gambar 4. Komposisi kimia SS 304 yang diimplantasi ion nitrogen pada E = 100 keV, I =50µA,  
 t = 120 menit dalam media NaCl 0,3%. 
 
Berdasarkan uji komposisi gambar diatas material setelah diimplantasi ion N dan  dikorosi pada lingkungan 
NaCl 0,3%, unsur nitrogen mengalami peningkatan menjadi 3,15% dan unsur krom meningkat menjadi 21,99%. 
Unsur Cl sangat kecil yaitu 0,16 % sedangkan unsur Na tidak nampak. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada baja tahan karat tipe SS 304 yang diimplantasi ion 
nitrogen maka dapat disimpulkan : 
1. Baja tahan karat yang diimplantasi ion Nitrogen pada  E=100 keV dan I = 50 µA dengan variasi 

waktu terbukti dapat meningkatkan kekerasan permukaan. Dimana kekerasan meningkat pada 
variasi waktu 90 menit dari kekerasan awal 178 VHN menjadi 257 VHN atau 69,26%. 

2. Proses implantasi ion Nitrogen pada baja tahan karat tipe SS 304 mampu menurunkan laju korosi 
sebesar 40,69 % dari material awal sebelum diimplantasi. Dimana Ikor material awal = 128,92 
atau laju korosi = 2,14 mpy dan pada waktu implantasi 90 menit Ikor = 91,44 atau laju korosi = 
1,521 mpy.  

3. Hasil uji komposisi material menunjukkan terjadinya peningkatan komposisi atom Nitrogen dan 
krom, sehingga implantasi ion nitrogen mampu meningkatkan kekerasan permukaan bahan dan 
menurunkan laju korosi bahan. 

 
Daftar Simbol 
 
I   arus berkas ion (ampere) 
E energi ion datang (keV) 
P beban terpasang (gram) 
d   diagonal bekas injakan penetrator ( m)     
 r  laju korosi 
  rapat arus korosi ( A/cm2) 
Dj      berat jenis sampel (gr/cm3) 
t waktu 
SS stainless steel 
VHN vickers hardness number 
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RANCANG BANGUN BLOWER PADA  ALAT UJI  
TEROWONGAN ANGIN SUBSONIK LAPAN  

Oleh : 
Agus Budi Djatmiko 

Peneliti Bidang Struktur Mekanika Pustekwagan LAPAN 
 

ABSTRAK  
Terowongan angin adalah suatu fasilitas atau peralatan untuk menghasilkan aliran fluida yang 

terkontrol untuk pengujian  karakteristik aerodinamik. Untuk menghasilkan aliran udara yang terkontrol 
dibutuhkan suatu peralatan yang dinamakan blower. Blower  merupakan bagian terpenting  dari alat  uji  
terowongan angin    subsonik.  
Pada tulisan ini dirancang suatu blower untuk kebutuhan pada  alat uji terowongan angin subsonik. 

Dari hasil rancangan untuk menghasilkan udara yang bertekanan 130 KPa dan laju alirannya 20 
m3/detik dibutuhkan blower satu tingkat dengan diameter luar impeller 1,4 m dan diameter masuk 0,7 m. 
Kata kunci : aliran  udara, tekanan udara 
 

ABSTRACT 

Wind tunnel is a  facility or equipments to yield the fluid flow controlled for the examination of 
characteristic aerodynamic. To yield the air stream controlled to be required by a equipments named by blower. 
Blower represent part and parcel of appliance test the wind tunnel subsonic.  
This article is designed by a blower for the requirement of   appliance test the wind tunnel subsonic. 
From device result to yield the air which pressured 130 KPA and flow rate 20 m3/ second required by blower 
one level with the external diameter of impeller 1,4 m and  inlet diameter 0,7 m. 
Key word : air flow, pressure flow 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Dalam upaya mencapai tahap penguasaan teknologi kedirgantaraan diperlukan pengembangan 

dari kemampuan laboratorium, peralatan dan instrumentasi untuk melakukan simulasi, sistim konversi, 
setting, kalibrasi pengujian karakteristik aerodinamika model. Hal ini merupakan salah satu program 
penguasaan sistim dalam laboratorium. Pengujian model adalah untuk mendapatkan data pengujian 
berupa gaya angkat , koefisien gaya hambat, koefisien momen guling, angguk dan geleng dengan 
variasi kecepatan angin dan susdut posisi model. Pada instalasi pengujian terowongan angin subsonik 
dibutuhkan aliran fluida yang terkontrol, untuk itu dipergunakan peralatan yang dinamakan blower.  

Suatu blower pada dasarnya terdiri dari satu impeller atau lebih yang dilengkapi dengan Sudu-
sudu, yang dipasangkan pada poros berputar dan diselubungi oleh sebuah rumah (casing). Fluida 
memasuki impeler secara aksial didekat poros dan mempunyai energi, baik energi kinetik maupun 
energi potensial, yang diberikan padanya oleh sudu-sudu. Begitu fluida meninggalkan impeller pada 
kecepatan yang relatif tinggi, fluida dikumpulkan dalam suatu seri laluan diffuser yang 
mentransformasikan energi kinetik menjadi tekanan. Ini diikuti oleh pengurangan kecepatan, Sesudah 
konversi diselesaikan, fluida kemudian dikeluarkan dari mesin tersebut. Berikut komponen utama dari 
blower : Impeller dan sudu, dan poros utama. 
  Kompresor sentrifugal adalah mesin-mesin yang sangat penting, yang dipergunakan pada 
berbagai macam proses. Berdasarkan tekanannya, kompresor sentrifugal dibedakan menjadi : 
Ventilator, Blower, Kompresor dengan pendingin, dan Kompresor tanpa pendingin 
Ventilator dikenal pula dengan sebutan penukar udara, exhanster (pembuang udara). Menghasilkan 
tinggi tekan 100 mm kolom air sampai 400 mm kolom air kadang mencapai 1000 mm kolom air. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa ventilator menghasilkan tekanan yang rendah. 
Blower menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dari ventilator, yaitu sampai mencapai perbandingan 
tekanan Pd / Ps = 3 dan pada kondisi ini gas belum perlu didinginkan.  
Adapun spesipikasi dari blower yang akan dirancang adalah blower dengan arah aliran radial yang 
mempunyai tekanan masuk 101,3 Kpa dan tekanan keluar 130 Kpa dan laju alirannya 20 m3/sec. 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan blower yang sesuai dengan keperluan pada 
instalasi terowongan angin subsonik LAPAN 
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2. LANDASAN TEORI 
Dalam perencanaan Blower ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-factor 

tersebut merupakan dasar atau pokok untuk memulai proses perencanaan. Faktor-faktor ini digunakan 
dengan tujuan agar hasil dari perencanaan sesuai dengan Kebutuhan . 
 
2.1. Putaran Spesifik           

Nilai putaran spesifik digunakan sebagai parameter untuk memilih jenis Blower. Jika putaran 
spesifik blower telah ditentukan maka bentuk impellernya dapat Ditentukan pula. 

75,

5,0.
os H

Qnn = …………..................…..(1) 

Dimana :  
n  =  adalah putaran Blower ( rpm) 
q  =  adalah kapasitas aliran ( m3/det) 
H =  adalah head blower (m) 
 
2.2. Tinggi – Tekanan Blower  
Tinggi-tekanan adalah ketinggian dimana kolom fluida harus naik untuk memperoleh jumlah energi 
yang sama dengan yang dikandung satu satuan bobot fluida pada kondisi yang sama . 
Untuk blower yang  tidak diinginkan, tinggi-tekan ini didasarkan pada  
Pemampatan adiabatic. Perumusannya adalah sebagai berikut :  

( )[ ]11. −= a
sdsad PP

a
TRH  (m)........(2) 

Dimana :   
R =  konstanta udara ( m/k) 
Ts = temperatur isap  ( K) 
Ps = tekanan isap  ( kPa) 
Pa = tekanan keluar    (kPa)     

 
k

ka 1−
=  

K = perbandingan kalor spesifik 
    = vp CC   
 
2.3. Berat Aliran Udara dan Daya Kuda Adiabatik 
Berat aliran udara W dapat dihitung sebagai berikut : 
W = Q × γa 
Dimana,   
Q = Laju Aliran Volume (M3/s ) 
γa = berat jenis udara  (kg/ft3)  
Daya kuda adiabatic Hpad adalah : 

Hpad= 550
WH ad ×

(Hp)…….……..……………......(3) 

2.4. Daya Kuda  
 Daya kuda yang diberikan ini digunakan di dalam mesin untuk mengetahui daya kuda fluida, 
kebocoran, gesekan cakera, kerugian-kerugian hidraulis dan rugi-rugi mekanis 

masukanremkudaDaya
HpadfluidakudaDayaHtot ...

)(..
= (Hp)……………(4) 

 
3. PENGOLAHAN DATA 

Berdasarkan perancangan blower untuk terowongan angin subsonic LAPAN, maka 
dibutuhkan blower yang spesifikasinya sebagai berikut : 
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- Tekanan masuk  Pa = 101,3 KPa     dan   Tekanan keluar  Pd = 130 KPa 
- Beda tekanan keluar dengan tekanan masuk adalah :     
      ΔP = Pd – Pa = 130 KPa – 101,3 KPa = 28,7 KPa 
- Temperatur Isap Ts = 200C  = 293 0K    dan Laju Aliran Volume Q = 20 M3/s = 706 ft3/s 
- Perbandingan tekanan discharge dan suction,  εp = Pd/Pa= 130/101,3 = 1,28 
- Putaran operasional n = 4000 rpm    dan  γa = berat jenis udara = 0,0763 lb/ft3 
 
3.1. Kecepatan Putar Spesifik 

  
4/3H

Qn
n s =    

Dimana : n = putaran blower = 4000 rpm   : Q = kapasitas blower = 960 m3/mnt 
H = tinggi tekan statis (static head) yang dihitung   berdasarkan  Adiabatis = 2207,918 m 

ns = 4/3918,2207
9604000

 = 696,95 rpm 

To = == 283,0
28,1

293
283,0p

Ta
ε

273,229 k 

Berat jenis udara yang melalui mata impeller adalah : 

γ o = 
229,273

10
46,29
14,79 3

×=
o

o

RT
P

  = 9,832 N/m3 

dan laju aliran udara yang melalui mata impeller adalah : 

Qo= 3/832,9
/8,9161,19

mN
kgNkgw

o

×
=

γ
n = 19,098 m3/s 

Jadi besar diameter mata impeller  

Do = 24
hub

o D
vo
Q

+
×
π

 

Dimana : 
Qo= laju aliran udara pada mata impeller 

0v = kecepatan udara pada mata impeller 
Dhub = diameter hub 
 

Do= 34,53
)151,0(098,194 2

×
+×

π
 = 0,692 m, 

3.2. Perhitungan Tinggi-Tekan (head) 
Head (tinggi-tekan) adiabatic : 

Had= Ts . R ]1[1
−a

pa
ε  

= 293 . 29,46 . (1/0,285) .[1,280,285 – 1]  = 2207,918 m 
 
3.3. Perhitungan Berat Aliran Udara dan Daya Kuda Adiabatik 
Berat aliran udara (W) : 
W = Q × γa 
W = 706,3 x 0,0763 
     = 53,9 lb/s  = 23,75 kg/s 
Daya kuda adiabatic Hpad adalah : 

Hpad= 
550

WH ad ×
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Hpad = Hp89,709
550

9,5382,7243
=

×
 

3.4. Daya  Kuda 

Ηtot = 
mmasukanDayakudare

HpaduidaDayakudafl )(
 

Bhp = 
78,0
89,709

=
tot

Hpad
η

 = 910,12 Hp 

Jadi motor penggerak yang harus disediakan untuk menggerakkan blower harus mempunyai brake 
horse power minimal sama atau lebih dari 910,12 Hp dengan putaran sebesar 4000 rpm. 
 
3.5. Diameter Sisi Masuk Sudu dan Segitiga Kecepatan Pada Sisi Masuk 
Kecepatan tangensial pada sisi masuk  

720
.1

1
nDu π

=     Dimana :        

D1 = diameter sisi masuk sudu = 0,7 m    ;  n = putaran pompa = 4000 rpm 

maka :  
720

400028
1

××
=

πu  = 366,333 ft/s  = 111,658 m/s 

Segitiga/diagram kecepatan pada sisi  masuk  
Vr1 = v1 = 190 ft/s, maka harga tangent sudut sisi masuk : 

tan β1 = 
1

1

u
v

   = 
658,111
91,57

 = 0,5379  maka  β1 = 27,41 o 

Kecepatan sisi masuk relative (V1’) diperoleh dari  
2

1
2

1
'

1 'VuV += = 22 )91,57()658,111( +  =  125,782 m/s 
Akan tetapi menurut ref 1, menyatakan bahwa untuk menjaga adanya kontraksi aliran pada sisi masuk 
tan β1 dibuat 13 % lebih besar,  sehingga : 
tan β1 = 1,03 × 0,519 = 0,554 
 
3.6.  Parameter Thermodinamika pada Sisi Keluar Impeller 
Tinggi tekan virtual tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut  

Hp vir ~ = 
g
vv

g
uu

22

2
2

2
1

2
1

2
2 −

+
−

 

Dimana :   
 U2 = kecepatan tangensial pada sisi keluar impeller = 219,72 m/s 
U1= kecepatan tangensial pada sisi masuk impeller = 111,658 m/s 
V1= kecepatan relative fluida posisi masuk impeller = 122,95 m/s 
V2= kecepatan relative fluida posisi keluar impeller = 44,12 m/s 
g = kecepatan gravitasi= 9,8 m/s2 

maka  ; Hpvir~  
( ) ( ) ( ) ( )

8,92
12,4495,122658,11172,219 2222

×
−+−

  = 2498,953 m 

Kemudian dengan memperhatikan kerugian-kerugian akibat aliran sirkulasi, gesekan, dan turbulensi di 
dalam impeller, maka dianggap 15 % tinggi tekan tersebut di atas berkurang (ref 1 hal 228) jadi tinggi 
tekan efektif menjadi : 
H= 0,85 × 2207,918 = 1876,73 m 
Tekanan udara keluar dari impeller dapat dicari sebagai berikut: 

[ ]=−1283,0
pε 06598,0

229,27346,29
73,1876283,0283,0

=
×
×

=
ORT
H

  maka didapat εp = 1,253 
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Maka dari persamaan :  
o

p P
P2=ε   

Dimana Po = P1 = tekanan udara pada lubang masuk impeller = 79,14 KPa 
jadi, P2 = εp × Po = 1,253 × 79,14 = 99,162 KPa 

Temperature udara keluar dari impeller dapat didasarkan kepada tinggi tekan adiabatic/virtuil yaitu 
dengan mengabaikan kerugian-kerugian : 

[ ]
O

pvir
p RT

H ~283,0
1283,0 ×

=−ε   = 
229,27346,29

9532498283,0
×

××
 = 0,08786 

3.7. Bentuk Sudu 
Bentuk kelengkungan sudu-sudu diffuser harus mengikuti persamaan logaritmis pula, seperti 

berikut : 

2

20

'tan

log132

α
φ

R
R

=  

Dimana :   0φ = sudut yang ditinjau (dalam derajat) 

R2 = jari-jari impeller = 
2
1

 D2   = 7,03995,1
2
1

=×  m 

R = jari-jari yang ditinjau   ;  α’2= sudut masuk kecepatan absolut aliran  = 13,250 
Dengan Mencari harga polar koordinasi untuk setiap harga R mula dari R3 sampai dengan R4 memakai 
rumus di atas, dan kemudian hasilnya ditabelkan seperti tabel tersebut di bawah berikut ini : 
 

                                Tabel 3   Sudut Diffuser 
No. R(m)        R/R2 Log R/R2 )(00φ  
1. 0,8 1,1429 0,058 32,51 
2. 0.85 1,2143 0,0843 47,25 
3. 0,9 1,2857 0,1091 61,15 
4. 0,95 1,3571 0,1326 74,32 
5. 1,0 1,4286 0,1549 86,82 
6. 1,1 1,5714 0,1963 110,03 

 
 
4. KESIMPULAN 

Dari hasil perancangan  blower pada instalasi terowongan angin subsonik LAPAN dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Blower akan digerakkan dengan motor listrik dengan kecepatan putar 4000 rpm dengan daya yang 

dibutuhkan 910,12 Hp. 
2. Untuk menghasilkan udara yang bertekanan 130 KPa dibutuhkan blower 1 (satu) tingkat dengan 

diameter luar impeller 1,4 m dan diameter masuk 0,7 m. 
3. Apabila diinginkan kapasitas dan tekanan blower yang lebih besar maka dapat dilakukan dengan 

menambah kecepatan impeller. 
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                                Gbr.1. Diagram Kecepatan pada Sisi Keluar  
 

                       
                                         Gbr.2. Impeller Tampak Samping 
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Intisari 
 

Penelitian ini bertujuan meneliti Turbin Pelton untuk Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 
dengan variasi perbandingan jet, yaitu perbandingan antara diameter tusuk piringan (pitch diameter) dengan 
diameter nosel (D/d). Turbin yang diuji memiliki nosel tunggal, dengan diameter nosel d=10 mm, jumlah sudu 
Z=20 buah, dan lebar sudu B=40mm. Perbandingan jet yang digunakan sebanyak 10 buah variasi, yaitu mulai 
dari perbandingan jet 13 sampai dengan 22. Perbandingan lebar sudu dengan diameter nosel B/d=4. 
Penelitian ini diawali dengan membuat turbin Pelton yang terdiri dari runner, rumah turbin, dan nosel. Runner 
turbin terdiri dari piringan dan sudu turbin berbentuk setengah silinder (pipa belah dua). Rumah turbin 
dilengkapi dengan nosel yang berfungsi sebagai pengarah aliran dan pembangkit jet, sedangkan runner dan 
noselnya dapat dibongkar-pasang pada instalasi pengujian. Parameter yang diukur dalam pengujian adalah 
debit aliran, tekanan pada nosel, putaran dan torsi poros turbin. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perbandingan jet(D/d) yang kecil memiliki karakteristik daya dan 
efisiensi yang lebih baik jika dibandingkan dengan perbandingan jet yang lebih besar. Daya mekanik dan 
efisiensi maksimum yang dibangkitkan turbin dengan perbandingan jet terkecil nilainya sebesar 157,49 watt dan 
80,59 %, terjadi pada ϕ=0,48. Perbedaan antara daya mekanik terbesar dan terkecil adalah sebesar 13,6 %. 

 
Kata kunci : Pelton, sudu setengah silinde , perbandingan jet 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Selama ini energi listrik disediakan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN), namun masih belum 
dirasakan secara merata oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang jauh dari jangkauan 
jaringan listrik. Beberapa desa yang belum terjangkau listrik dari PT.Perusahaan Listrik Negara 
memiliki potensi mikrohidro yang belum dimanfaatkan. Oleh karenanya diperlukan sumber energi 
alternatif yang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan tersedia di lingkungan pedesaan. 
Salah satu sumber energi alternatif tersebut adalah mikro hidro. Turbin Pelton adalah merupakan salah 
satu jenis turbin yang dapat digunakan pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. 
1.2 Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan menguji kinerja Turbin Pelton mikro sudu setengah 
silinder dengan variasi perbandingan jet, yaitu perbandingan antara diameter tusuk piringan (pitch 
diameter) dengan diameter nosel (D/d), sehingga didapat perbandingan jet yang optimum. 
1.3 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah dihasilkannya turbin Pelton Mikro sudu setengah silinder dengan 
perbandingan jet yang optimal, dan dapat digunakan sebagai sebagai pembangkit listrik tenaga mikro 
hidro. Turbin Pelton hasil penelitian ini dapat langsung diterapkan ditempat-tempat yang memiliki 
potensi energi mikro hidro untuk pembangkit listrik skala mikro, sehingga kebutuhan masyarakat 
disekitar pembangkit listrik mikro hidro ini dapat terpenuhi. 
1.4 Tinjauan Pustaka 
 Potensi mikrohidro dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui sistem 
pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sistem ini terdiri dari komponen utama reservoir, turbin air 
skala mikro, generator listrik, dan instalasi pipa. Turbin air berfungsi untuk mengubah energi kinetik 
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air menjadi energi mekanik berupa putaran turbin. Energi mekanik ini kemudian digunakan untuk 
memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik.  
 Sistem mikrohidro telah dikembangkan di beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan listrik 
di daerah pedalaman antara lain Peltric Set di Nepal, Columbian Alternator System di Kolombia, dan 
Pico Power Pack di Amerika. Ketiga sistem tersebut menggunakan turbin impuls sebagai penggerak 
(Maher and Smith, 2001). 
 Kwalitas aliran jet yang dihasilkan oleh nosel dapat mempengaruhi kinerja turbin. Penelitian 
tentang hal ini dilakukan oleh Kvicinsky dkk (2002), dimana analisis aliran jet pada permukaan sudu 
turbin dilakukan secara numerik maupun eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
aliran jet berpengaruh pada distribusi tekanan dan medan kecepatan pada permukaan sudu sehingga 
daya dan efisiensi turbin akan berubah. 
 Staubli dan Hauser (2004) memvisualisasikan aliran jet keluar nosel berpenampang lingkaran 
dalam berbagai bentuk divergensi dengan cara memodifikasi dalam berbagai sudut jarum governor 
pada nosel. Divergensi jet ternyata berpengaruh terhadap karakteristik jet pada permukaan sudu. Hasil 
modifikasi menunjukkan peningkatan kinerja turbin, yang berarti modifikasi geometri nosel dapat 
menambah kualitas aliran jet yang dihasilkan nosel. 
 Anagnostopoulos dan Papantonis, (2006), melakukan penelitian pada turbin Pelton dengan 
jumlah sudu 22 buah dan diameter nosel 31 mm, tentang perancangan optimalisasi piringan secara 
numerik. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kondisi beban maksimum tercapai jika pada saat 
interaksi antara pancaran dan sudu dimulai pada sudut sebesar -390, seperti terlihat pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Saat mulai interaksi antara pancaran dan sudu (Anagnostopoulos dan 

Papantonis, 2006) 
  
 Bono dkk. (2006) berhasil membuat turbin impuls memanfaatkan pipa galvanis sebagai bahan 
sudu. Turbin ini kemudian dikenal dengan turbin pipa belah dua. Keistimewaan turbin pipa belah dua 
adalah cara pembuatan yang sangat sederhana dibanding turbin lain. Hal ini menguntungkan bagi 
masyarakat desa (terpencil) yang memiliki potensi energi mikrohidro.  Bentuk sudu turbin pipa belah 
dua dapat dilihat pada gambar 3. Sudu-sudu yang terbuat dari pipa ini dapat dipasang pada piringan 
dan membentuk runner turbin seperti gambar 2. 
 

  

Gambar 2. Roda jalan turbin Pelton dengan Sudu 
Bentuk Setengah Silinder (pipa belah 
dua), (1) sudu; (2) baut; (3) piringan 

 Gambar 3.  Sudu turbin pipa belah dua yang 
dibuat Bono (2006) 

 
 Matthew Gass (2002), telah memodifikasi nosel dengan mengubah sudut ujung nosel dan 
cincin dudukan (seat ring). Hasil modifikasi berpengaruh pada ukuran diameter jet pada berbagai 
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kondisi langkah jarum, sehingga menghasilkan suatu peningkatan efisiensi di atas 0.5%  pada kondisi 
60% beban penuh dan peningkatan sebesar 0.9% pada kondisi 100% pembukaan jarum. Pada 
penelitian ini bentuk nosel yang digunakan mengacu pada modifikasi nosel yang dilakukan oleh 
Matthew Gass. 
 Seith S.M., and Modi P.P.,(1991) menyarankan harga perbandingan jet (yaitu perbandingan 
antara diameter piringan dengan diameter nosel), antara 11 sampai dengan 14 tergantung pada ruangan 
sudu, dengan harga perbandingan antara lebar sudu dengan diameter nosel berkisar antara 4 sampai 
dengan 5. Sedangkan menurut Finnemore and Franzini,(2006), harga perbandingan jet antara 15 
sampai dengan 20. 
 
1.5 Dasar Teori  

Parameter dan dimensi utama dari turbin Pelton dapat ditentukan dengan persamaan sebagai 
berikut : 

Berdasar pada dalil Torricelli, yaitu kecepatan keluar nosel sama dengan kecepatan jatuh 
bebas partikel fluida dari permukaan bebasnya dan dalam bentuk persamaan, 
 H g 2V1 Cv=            (1) 
di mana V1 adalah kecepatan pancaran dalam m/detik, Cv adalah koefisien kecepatan, H  adalah tinggi 
tekan (head) dalam meter, dan g adalah gravitasi bumi dalam m/detik2 
 Daya input, Pi  

 gHQρ=iP                (2) 
di mana Q adalah debit dalam m3/detik, dan ρ adalah massa jenis air dalam kg/m3 

Daya yang dibangkitkan oleh turbin dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip impuls 
momentum, pada saat pancaran air mengenai sudu, maka sudu mulai bergerak, sudu yang bergerak ini 
selanjutnya posisinya digantikan oleh sudu berikutnya, sehingga seolah-olah sudu selalu berada 
ditempat yang sama, sehingga besarnya daya turbin dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :  

( )( )ukuVQPt 21 cos1 βρ −−=        (3) 
dimana β2 adalah sudut pantul, dan k adalah faktor gesek permukaan sudu yang nilainya antara 0,8 
sampai dengan 0,9 (Dixon, S.L.,1998).  
 Efisiensi mekanik 

 
ukuVQ

P
P

P mekanik

t

mekanik
m )cos1)(( 21 βρ

η
−−

==       (4) 

Efisiensi total 

 
ghQ

P
P

P mekanik

input

mekanik
t ρ

η ==         (5) 

kecepatan keliling sudu (u) pada daerah efisiensi maksimum adalah 
 2gHu ϕ=           (6) 
dengan harga ϕ antara 0,43 sampai dengan 0,48 (Finnemore dan Franzini,2006). 
Diameter rata-rata roda jalan D adalah 

 
n 
u 60D

π
=           (7) 

Diameter nosel d dapat ditentukan dari persamaan 

 
gHC

Qd
v 2
4

π
=          (8) 

 Geometri sudu turbin Pelton yang meliputi lebar sudu B, kedalaman sudu C, lebar bukaan 
sudu M, panjang sudu L, dan jarak pusat pancaran jet ke ujung sudu y, dapat dilihat pada gambar 5 dan 
gambar 6.  
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2. METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini diawali dengan membuat turbin Pelton yang terdiri dari runner turbin dan rumah 
turbin. Runner turbin terdiri dari piringan dan sudu turbin berbentuk setengah silinder (pipa belah dua). 
Runer yang dibuat berjumlah 10 buah dengan variasi diameter. Rumah turbin dilengkapi dengan nosel 
yang berfungsi sebagai pengarah aliran dan pembangkit jet, sedangkan runner dan noselnya dapat 
dibongkar-pasang pada instalasi pengujian. Bagian depan rumah turbin dibuat dari lembaran akrilik. 
Hal ini dimaksudkan agar fenomena yang terjadi di dalam runer dapat diamati.  
 Instalasi pengujian terdiri dari komponen utama pompa air, turbin Pelton, Generator listrik 
atau dinamometer/beban turbin, dan instalasi perpipaan, yang dilengkapi alat ukur pengujian meliputi 
manometer, rotameter, tachometer, termometer dan alat ukur torsi. 
 Pengujian yang dilakukan meliputi uji karakteristik turbin, dimana perbandingan jet 
divariasikan mulai dari 13 sampai dengan 22, dengan perbandingan antara lebar sudu dengan diameter 
nosel sebesar 4. Hasil uji berupa grafik karakteristik turbin untuk masing-masing perbandingan jet. 
Parameter yang diukur dalam pengujian adalah debit aliran, tekanan pada nosel, putaran dan torsi 
poros turbin. Parameter yang ditentukan dan merupakan variabel dalam penelitian ini adalah 
perbandingan jet, yaitu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (gambar 4). Beban turbin divariasikan dan 
setiap variasi dilakukan pencatatan terhadap parameter-parameter diatas. 

 

   
(a). D/d=13 (b). D/d=14 (c). D/d=15 (d). D/d=16 (e). D/d=17

 

   
(f). D/d=18 (g). D/d=19 (h). D/d=20 (i). D/d=21 (j). D/d=22 

 
Gambar 4. Runner turbin Pelton dengan berbagai perbandingan jet (D/d) 

 

β1
β2

 

 

Gambar 5 Dimensi sudu bentuk mangkuk  Gambar 6. Dimensi sudu bentuk setengah 
silinder yang direncanakan 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dimensi sudu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : lebar sudu B = 40 
mm, kedalaman sudu C = 10 mm, lebar celah sudu M = 12 mm, panjang sudu L = 28 mm,  sudut air 
masuk sudu β1 = 5 0 , sudut air keluar sudu β2 = 165 0 ,  jumlah sudu Z = 20 buah, sedangkan diameter 
nosel d= 10 mm. Dalam penelitian ini diameter pitch runner dibuat bervariasi sebanyak 10 buah vaiasi 
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perbedaan diameter. Beda antar diameter dibuat bertahap sebesar 10 mm, mulai dari diameter terkecil  
D=130 mm sampai dengan diameter terbesar D=220 mm. Pengujian dilakukan pada head dan debit 
konstan sebesar 20 meter dan 60 liter/menit.   

Grafik daya mekanik yang dihasilkan turbin Pelton berdasarkan eksperimen pada berbagai 
putaran turbin dan berbagai perbandingan jet dapat ditunjukkan seperti pada gambar 7, sedangkan 
grafik efisiensi total yang dihasilkan turbin Pelton berdasarkan eksperimen pada berbagai putaran 
turbin dan berbagai perbandingan jet dapat ditunjukkan seperti pada gambar 8. Grafik efisiensi total 
yang dihasilkan turbin Pelton berdasarkan eksperimen pada berbagai perbandingan kecepatan (u/V) 
untuk berbagai perbandingan jet dapat ditunjukkan seperti pada gambar 9. 
 Daya mekanik dan efisiensi yang mampu dibangkitkan turbin nilainya bervariasi, keadaan ini 
dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya perbandingan jet, distribusi massa air melewati sudu 
turbin, kekasaran permukaan dalam sudu serta bentuk dan ukuran sudu. 

Pada gambar 9, dan 10 untuk berbagai perbadingan jet, daya dan efisiensi yang dikembangkan 
turbin menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu daya dan efisiensi akan meningkat dengan 
bertambahnya kecepatan dan setelah mencapai titik maksimum daya dan efisiensinya menurun. 
 Kecenderungan ini sesuai dengan perhitungan daya secara teoritis, yaitu merupakan fungsi dari 
kuadrat kecepatan, sehingga kurva daya terhadap putaran merupakan garis lengkung (persamaan 
kuadrat). Secara teori, daya maksimum terjadi pada harga perbandingan kecepatan (ϕ) sebesar 0,5; 
sedangkan secara eksperimen (gambar 9), daya mekanik dan efisiensi maksimum terjadi pada  harga 
perbandingan kecepatan ϕ  antara 0,47 sampai dengan  0,54. 
 Untuk runner dengan m=13, awal interaksi antara pancaran air dengan sudu mulai terjadi pada 
sudut 350 terhadap sumbu vertikal, ketika batas luar pancaran menjangkau pada  sudut yang relative 
kecil dari ujung sudu, aliran permukaan yang dihasilkan pada awalnya diarahkan untuk celah sudu dan 
kaki sudu, selanjutnya pancaran semakin memotong sudu sampai sekitar 180 perputaran piringan, di 
mana pancaran yang penuh mulai menumbuk sudu pada garis pemisah (splitter) dan sampai pada 
sekitar 35o. Selama periode ini semua lembar aliran tersebar di seluruh permukaan  mengalir 
menyamping dan ke arah kaki sudu  dan akhirnya menjangkau batas luar saluran sudu. Pada bagian 
kaki sudu pancaran memantul kembali secara tegak lurus karena  konstruksi sudu setengah silinder. 
Pantulan yang berasal dari kaki sudu ini akan mengenai sudu berikutnya, yang akibatnya akan 
menghambat laju putaran sudu. Pada sekitar 18o pancaran mulai  untuk interaksi dengan sudu yang 
berikutnya. Dengan demikian, dari awal sampai akhir interaksi antara pancaran air dengan sudu terjadi 
cukup panjang, yaitu selama 700 perputaran runner, atau dengan kata lain, sudu yang berinteraksi 
cukup banyak karena jarak antar sudu satu dengan sudu lainnya cukup rapat. Dampak dari kondisi 
tersebut adalah daya yang dihasilkan turbin dengan m=13 cukup besar jika dibandingkan dengan 
runner yang memiliki perbandingan jet semakin besar. 
 

 
Gambar 7. Daya mekanik terhadap putaran turbin untuk berbagai perbandingan jet 

(D/d)  
   
 Untuk runner dengan m=22, awal interaksi antara pancaran air dengan sudu mulai terjadi pada 
sudut 270 terhadap sumbu vertikal, ketika batas luar pancaran menjangkau pada  sudut yang relative 
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kecil dari ujung sudu, aliran permukaan yang dihasilkan pada awalnya diarahkan untuk celah sudu dan 
kaki sudu, selanjutnya pancaran semakin memotong sudu sampai sekitar 140 perputaran piringan, di 
mana pancaran yang penuh mulai menumbuk sudu pada garis pemisah (splitter) dan sampai pada 
sekitar 27o. Pada sekitar 18o pancaran mulai  untuk interaksi dengan sudu yang berikutnya. Dengan 
demikian, dari awal sampai akhir interaksi antara pancaran air dengan sudu terjadi sangat pendek, 
yaitu selama 540 perputaran runner, atau dengan kata lain, sudu yang berinteraksi sedikit karena jarak 
antar sudu cukup renggang. Akibatnya daya yang dibangkitkan turbin relatif kecil. 
 

Gambar 8. Efisiensi total terhadap putaran turbin 
untuk berbagai perbandingan jet 
(D/d)  

Gambar 9. Efisiensi total terhadap perbandingan 
kecepatan (u/V) untuk berbagai 
perbandingan jet (D/d) 

 
 4. KESIMPULAN  
Kesimpulan 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Turbin dengan runner yang mempunyai perbandingan jet m=13, memberikan daya mekanik dan 

efisiensi terbaik, selanjutnya daya mekanik dan efisiensi semakin menurun sesuai urutan 
perbandingan jet sebagi berikut: 16, 19, 15, 17, 18, 14, 22, 21, 20.    

2. Runner dengan perbandingan jet m=13, menghasilkan daya mekanik dan efisiensi maksimum 
terbesar, yang nilainya 157,49 watt dan 80,59 %, terjadi pada ϕ=0,48 

3. Runner dengan perbandingan jet m=20, menghasilkan daya dan efisiensi maksimum terkecil, yang 
nilainya 136,07 watt dan 69,63 %, terjadi pada ϕ=0,51 

4. Beda antara daya mekanik terbesar dan terkecil adalah sebesar 13,6 %, sedangkan perbedaan daya 
mekanik secara berurutan dari yang besar ke yang kecil berikutnya, secara berurutan adalah sebagai 
berikut : 2,03%; 4,67%; 0,77%; 1,11%; 1,74%; 0,54%; 0,61%; 2,25%; 0,72% 
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Intisari 

 
Struktur fleksibel dapat dijumpai dalam berbagai macam bentuk, baik karena materialnya yang lunak 
atau dimensinya yang panjang. Struktur demikian apabila berada dalam aliran fluida akan mudah 
ter-eksitasi oleh aliran vortex dibelakangnya karena muncul fenomena resonansi. Dek jembatan 
bentang panjang atau pipa minyak bawah laut adalah contoh struktur kaku yang menjadi fleksibel 
karena ukurannya yang panjang. Maka prediksi kemungkinan timbulnya induksi vortex harus dapat 
dilakukan sejak dalam tahap perencanaan, agar tak terjadi induksi yang menimbulkan kerusakan 
struktur. Makalah ini akan menguraikan metoda yang digunakan penulis dalam meng-analysis 
struktur demikian, terutama dek jembatan bentang panjang. Analysis dilakukan secara eksperimental 
di terowongan angin dengan menggunakan model yang telah memenuhi kaidah kesetaraan (similarity 
law) secara aerodinamika maupun struktur dinamika. 
Kata kunci: mekanika fluida, dinamika struktur, terowongan angin, aerodinamika 

 
Pendahuluan 

Vortex sheeding, atau Karman vortex dapat terjadi pada hampir semua benda yang berada dalam aliran 
fluida, cair ataupun gas [Goldstein, 1965]. Pada aliran seragam dan smooth, efek induksinya akan jauh lebih 
besar daripada dalam aliran tak-seragam dan turbulen. Begitupula respon struktur akan sangat berbeda antara 
struktur kaku (rigid) dengan struktur lunak  (flexible). Getaran induksi pada struktur ini selanjutnya disebut 
dengan Getaran Induksi Vortex (Vortex Induced Vibration, VIV). 

Sebagai objek kajian dalam analysis eksperimental ini adalah satu struktur model jembatan bentang 
panjang yang dipasang di seksi uji terowongan angin ILST (Indonesian Low Speed Tunnel) di PUSPIPTEK 
Serpong, seperti ditunjukkan di Gambar 1. Terowongan angin ini adalah tipe sirkuit tertutup dengan ukuran 
seksi-uji 3m x 4m x 10m. Dengan demikian model struktur yang dapat diuji dalam terowongan angin ini dapat 
mencapai ukuran panjang 3m. Dengan adanya turntable untuk model, maka berbagai orientasi arah angin dapat 
disimulasikan. 

Sekalipun demikian, metoda yang diuraikan pada makalah ini pada hakikatnya dapat diterapkan pula 
pada berbagai macam bentuk struktur fleksibel lain, baik berupa model terowongan angin maupun pada struktur 
sebenarnya di lapangan. Sistem pengukuran yang digunakan adalah system pengukuran getaran, dimana 
transducer utamanya adalah accelerometer. Sedangkan untuk analysis digunakan pula perangkat Dynamic Signal 
Analyzer (DSA) atau FFT (Fast Fourier Transform) processor. 

Struktur dek jembatan bentang panjang, suspension bridge (jembatan gantung) maupun cable-stayed 
bridge (jembatan cancang), dapat dianggap sebagai struktur fleksibel karena bentangannya yang sangat panjang, 
walaupun struktur dek tersebut dikonstruksi dari material beton atau baja  yang kaku. Maka patokan kasar dalam 
perancangan jembatan bentang panjang dikenal suatu parameter rasio yang disebut dengan Parameter 
Kerampingan (Slenderness Ratio, SR), yakni rasio panjang bentang terhadap lebar dek. Umumnya SR = 20  
adalah batas untuk menganggap bahwa bentangan struktur dek jembatan adalah fleksibel. Karena itu struktur 
jembatan akan sensitive terhadap induksi vortex. 

 
 

Gambar 1. Sketsa Terowongan Angin ILST
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Latar Belakang Teori 

Getaran induksi vortex (Vortex Induced Vibration) adalah interaksi antara wake vortex (vortex 
sheeding) dengan struktur fleksibel yang menimbulkan vortex tersebut. Interaksi timbul sebagai fenomena 
resonansi pada struktur, sehingga struktur ber-defleksi tiba-tiba dengan amplitude (displacement) yang sangat 
tinggi.  

Hal ini terjadi karena vortex sheeding adalah aliran ulakan yang bergerak secara periodik, waktu yang 
ditempuh dalam satu cycle vortex akan berkaitan dengan perioda atau frekuensi fluktuasinya [Blevins, 1977]. 
Hubungan kecepatan aliran (U), dimensi struktur (d) dan frekuensi fluktuasi vortex (fs)  dinyatakan oleh bilangan 
Strouhal berikut [Sachs, 1978], 
 

 .           (1) 
 

Bilangan Strouhal (St) adalah konstanta yang nilainya tetap untuk satu bentuk geometri struktur dalam 
berbagai kecepatan angin. Namun frekuensi Strouhal (fs) akan berubah dengan berubahnya kecepatan angin. 
Perubahan ini akan tampak sebagai pergeseran frekuensi fluktuasi vortex, yang semakin tinggi dengan naiknya 
kecepatan. 

Ketika frekuensi vortex atau frekuensi Strouhal tepat nilainya sama dengan salah satu frekuensi natural 
struktur, maka resonansi akan terjadi yang tampak sebagi naiknya amplitude atau defleksi struktur secara 
ekstrim. Dengan kata lain telah terjadi induksi resonansi berupa induksi vortex. Untuk struktur yang kaku dan 
kokoh, maka efek induksi vortex akan kecil sekali, namun pada struktur fleksibel efek akan jelas terlihat dari 
osilasi struktur tersebut yang terkadang dapat merusak struktur secara berarti.  
  
Metodologi 
 

Metoda analysis yang digunakan adalah metoda eksperimental, dimana struktur fleksibel yang dikaji 
dipasang dalam seksi-uji terowongan angin. Kemudian kecepatan angin di variasikan dari terendah (3m/s) 
sampai dengan yang tertinggi (18m/s).  

Struktur fleksibel yang diuji adalah salah satu model jembatan cable-stayed yang dibangun di 
Indonesia. Struktur model menjadi fleksibel karena dirancang untuk mereplika karakteristik dinamika struktur 
jembatan yang sebenarnya, dengan mengikuti kaidah kesetaraan yang ditentukan. 

Untuk itu sebelum pengujian model di-tune sedemikian rupa, agar frekuensi natural, damping dan 
mode-shape yang dimilikinya setara dengan struktur aslinya. Ada tiga mode natural frekuensi yang penting 
untuk dikendalikan, yakni: frekuensi modus heaving pertama, frekuensi modus swaying pertama dan frekuensi 
modus torsion pertama. Proses pengaturan frekuensi ini tidak lain adalah pengukuran modal (Modal Testing) 
dari struktur yang dilakukan berulang, sampai frekuensi target yang ditentukan dapat dicapai.  Hasil tuning dari 
model struktur fleksibel dalam kajian ini ditunjukkan di Gambar 2. 
 

 (posisi accelerometer: red=vert. Deck, cyan= horiz. Deck, green= horiz. Pylon) 
 

 

Gambar 2. Hasil Modal Testing Pada Struktur  
 

Swaying-1 
Deck Heaving -1 

Deck Torsion-1 
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Gambar 4. Hasil Pengukuran pada Angin Turbulensi Tinggi (menggunakan ABL generator) 
 

 
 

Gambar 5. Hasil Pengukuran pada Angin Turbulensi Rendah (tanpa ABL generator) 
 

Dengan melihat hasil pengukuran pada angin smooth dan turbulen, tampak bahwa selain 
resonansi di kecepatan angin U= 7 m/s  dan U = 13.0 m/s  juga terjadi osilasi di kecepatan angin 
lainnya yakni di UTA= 3 m/s.  
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Angin Smooth 

 

 
 

Angin Turbulen 
 

Gambar 6. Defleksi RMS dari Struktur 
 

Jadi sampai dengan kecepatan angin U = 18 m/s  diperkirakan ada 4 kali peristiwa resonansi 
pada struktur: 

 di U = 3 m/s  untuk resonansi modus heaving  
 di U = 7 m/s  untuk resonansi modus swaying dan torsi.  
 di U = 13 m/s  untuk resonansi modus gabungan (multi mode) 
 di U = 14 m/s  untuk resonansi modus gabungan (multi mode) 

 
Kesimpulan 

Metoda analysis eksperimental efek induksi vortex pada uraian diatas merupakan metoda generik, 
artinya metoda tersebut dapat pula digunakan untuk analysis struktur fleksibel lainnya.  

Hasil pengukuran tampak memberikan hasil yang berbeda, antara angin turbulen dan smooth. Pada 
hasil angin turbulen, respon struktur lebih dinamis, yakni selain puncak-puncak eksitasi yang dominan pada 
natural frekuensi, juga tampak frekuensi lainnya yang random. Akibatnya untuk hasil di angin turbulen, 
frekuensi Strouhal sulit untuk dideteksi. Lain halnya dengan hasil pengukuran  di angin smooth, frekuensi 
Strouhal jelas terlihat dan bergeser frekuensinya dengan berubahnya kecepatan angin. Dengan demikian kedua 
jenis angin tersebut akan senantiasa diperlukan dalam analysis eksperimental induksi vortex. 
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Intisari 

 
Fluktuasi vortex sheeding akan selalu muncul pada struktur yang berada dalam aliran 
fluida, baik gas maupun cairan. Pada keadaan tertentu, fluktuasi vortex ini dapat 
menginduksi getaran pada struktur yang disebut dengan induksi vortex (Vortex Induced 
Vibration, VIV). 
 
Suatu eksperimen telah dilakukan oleh penulis dalam aliran udara menggunakan 
terowongan angin pada beberapa tipikal bentuk geometri struktur dek jembatan. Makalah 
akan menguraikan metoda yang digunakan dan hasil analysis dari eksperimen ini. 
 
Kesimpulan utama yang diperoleh adalah, bahwa fenomena VIV dapat dikurangi bahkan 
dihilangkan apabila perencana memahami benar karakteristik aerodinamika dan 
karakteristik dinamika strukturnya. 
 
Kata kunci: aeroelastika, dinamika struktur, mekanika fluida, terowongan angin 

 
Pendahuluan 

Vortex Induced Vibration (VIV) adalah fenomena resonansi yang terjadi akibat frekuensi 
fluktuasi vortex sheeding di wake nilainya sama dengan salah satu frekuensi natural struktur. 
Fenomena VIV dapat terjadi pada berbagai bentuk konstruksi struktur, seperti: kabel bawah laut, pipa 
minyak bumi di laut, tiang struktur bangunan lepas pantai, tower, chimney, jembatan bentang panjang, 
antenna komunikasi dan sebagainya. Osilasi struktur yang timbul bisa memberikan efek defleksi kecil 
yang tak ada artinya maupun defleksi besar yang berakibat katastropik pada struktur [Blevins, 1977]. 

Selain flutter yang katastropik, timbulnya VIV juga ditakuti oleh para perancang jembatan 
sangat panjang, karena dengan bentangannya tersebut struktur beton atau baja akan berubah menjadi 
struktur fleksibel yang sensitif terhadap efek angin, fenomena yang terjadi tidak hanya aerodinamika 
tapi juga aeroelastika, yakni interaksi dinamik antara aerodinamika dan inersia struktur. 

Untuk itu telah banyak dilakukan riset dalam mengatasi masalah VIV. Penulis melakukan 
riset secara eksperimental untuk mengkaji cara mengatasi VIV pada dek jembatan bentang panjang. 
Riset dilakukan dalam terowongan angin dengan model struktur yang 2 dimensi, atau disebut dengan 
seksional-model. 
 
Metoda Eksperimen 
 

Terowongan angin yang digunakan adalah LMWT (LAGG Mini Wind Tunnel), yakni sebuah 
terowongan angin yang dimiliki Laboratorium Aero-Gas dinamika dan Getaran (LAGG), Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) di kawasan PUSPIPTEK Serpong, Ukuran seksi uji LMWT adalah 0.3m x 0.3m x 
0.72m. 

Untuk eksperimen ini digunakan 2 model, yakni tipikal dek jembatan dan dek generik berbentuk 
ellipsoid.   Geometry dek yang potongan penampangnya elipsoid adalah bentuk yang paling banyak diusulkan 
para ahli untuk merancang struktur dek jembatan yang sangat panjang (atau bentangan diatas 3000m), 
[Larsen,1992]. 

Pada struktur jembatan yang fleksibel, bentangan tengah dek akan mengalami osilasi dengan beberapa 
kemungkinan bentuk-modus (mode-shape), salah satunya tampak terlihat di Gambar 2. Modus osilasi yang 
dominan dapat diketahui dari fenomena gerakan struktur dek di bentang tengah, yakni : 

- Osilasi bending vertikal (heaving) 
- Osilasi bending horizontal(swaying), dan  
- Osilasi rotational (torsion) 
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Gambar 1. Satu Bentuk-Modus Osilasi Dek Jembatan [Simiu,1996] 
 

Di terowongan angin, ke tiga bentuk-modus gerak tersebut (3 Degree Of Freedom) disimulasikan 
melalui sistem pegas yang bergerak secara 3DOF pula atau disederhanakan dengan hanya 2DOF, yakni gerak 
heaving dan torsion. Gerak swaying jarang terjadi pada jembatan gantung dengan bentangan medium atau 
jembatan cable-stayed.  

Untuk tujuan eksperimen berikut, digunakan simulasi sistem osilasi dek secara 2DOF, dimana model 
akan mewakili penggalan dek bagian tengah yang direplika secara proporsional, disebut dengan model seksional 
dek jembatan. Kesetaraan dinamika struktur ditentukan oleh rasio antara frekuensi heaving dengan torsion. 
Sedangkan kekakuan pegas dan masa model akan menentukan besarnya frekuensi osilasi dari smulasi 
terowongan angin. 
 

 
Gambar 2. Model Tipikal Dek 

 
Gambar 3. Model Dek penampang Elipsoid 
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Gambar 4. Setup Model di Seksi Uji 
 

 
 

Gambar 5. Pemasangan Turbulence Grid Generator 
 

Tampak bahwa model ditempatkan sesudah turbulence grid generator, dengan jarak yang telah 
ditentukan. Jarak model terhadap grid inilah yang akan menentukan tingkat turbulensinya. Posisi dan tingkat 
turbulensi ini telah dikalibrasi terlebih dahulu sebelum pengujian dilakukan. Sehingga pada posisi model yang 
ditentukan, tingkat turbulensi angin sudah terukur dengan pasti. 

Proses eksperimen dijalankan dengan cara mengalirkan angin melalui turbulence grid generator 
dengan kecepatan bervariasi. 
 
Analysis Hasil dan Pembahasan 
 

Dari hasil pengukuran response model terhadap angin yang turbulensinya berbeda, maka diperoleh 
hasil seperti ditunjukkan di Gambar 6 berikut. 
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Gambar 6 Hasil Pengukuran Akselerasi 
 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat turbulensi angin cukup efektif menekan 
getaran resonansi pada struktur tipikal dek.  Semakin tinggi tingkat turbulensinya semakin besar 
kemampuan meredam resonansi akibat induksi vortex. 

Metoda lain yang dikembangkan untuk menekan efek resonansi ini adalah dengan 
merubah geometri struktur, dalam hal ini penulis mencoba menggunakan struktur berpenampang 

deck model 
WIND 
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ellipsoid, untuk mengetahui apakah sebenarnya yang terjadi jika dek jembatan mempunyai 
penampang elipsoid. 

 
 

 
Gambar 7. Hasil Pengukuran dengan Model Elipsoid 

 
 
Hasilnya terlihat, bahwa geometri struktur yang elipsoid memiliki efek yang sangat kecil 

karena dimensi vortex sheeding yang kecil pula. Sehingga amplitudo eksitasinya oleh induksi vortex 
menjadi kecil pula. 
 
Kesimpulan 
 

Dari hasil eksperimen ini, dapat ditunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah induksi vortex pada 
struktur fleksibel dapat dikembangkan metoda yang merujuk kepada pengendalian hal-hal berikut, 
 Karakteristik dinamika strukturnya  
 Karakteristik aliran fluidanya 
 Bentuk geometry strukturnya 

Untuk eksperimen yang telah diuraikan, maka dinamika struktur diatasi dengan membuat frekuensi 
natural struktur jauh diatas atau dibawah kemungkinan timbulnya frekuensi Strouhal (fs). Aliran fluida 
dikendalikan dari tingkat turbulensinya, baik oleh turbulen generator maupun oleh perangkat lain yang mampu 
merusak kekuatan vortex sheeding. Sedangkan dari bentuk geometry diperoleh bahwa bentuk elipsoid akan 
memberikan induksi vortex yang sangat kecil.  
 
Daftar Pustaka 
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ANALISIS KECEPATAN SPIN ROKET RX-2020 
DAN KEKUATAN STRUKTUR SIRIP FOLDEDNYA 

 
Novi Andria dan Saeri Azis 

Pusat Teknologi Wahana Dirgantara, LAPAN 
Jalan Raya Lapan No. 2, Bogor 16350 

Email : novie_aero@yahoo.co.id 
 

Intisari 
 

Makalah ini membahas perhitungan kecepatan spin roket balistik RX-2020 dan analisis 
tegangan statik pada sirip foldednya. Kecepatan spin roket perlu diketahui selama roket 
beroperasi agar diperoleh keyakinan bahwa konfigurasi propelan didalamnya masih 
beraturan. Kecepatan spin ini juga membangkitkan beban aerodinamika tambahan pada 
sirip folded sehingga kekuatan strukturnya perlu dianalisis. Tegangan struktur sirip dikaji 
pada kondisi beban terbang maksimum yakni pada saat roket mencapai kecepatan terbang 
maksimum (Mach 3,8) pada detik ke-8. Sirip folded RX-2020 memiliki span terproyeksi 
100 mm, chord root 200 mm, chord tip 200 mm, incidence angle 2 derajat dengan ketebalan 
sirip 3 mm. Perhitungan beban aerodinamik menggunakan slender wing & linear wing 
theory. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada detik ke-8, kecepatan spin roket 
mencapai nilai maksimum yakni sebesar 46,25 rps dengan drag persatuan luas sirip sebesar 
1.448 Pa dan percepatan angular sebesar 50,25 rad.s-2. Dengan menggunakan software 
MSC Nastran versi Windows 4.5, diketahui bahwa tegangan maksimum pada sirip adalah 
4,522 Mpa jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan yield stress material Al 6061 yang 
digunakan sebesar 276 MPa. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan 
spin roket ini berada dalam batas aman dan struktur sirip foldednya sangat kuat dalam 
menerima beban aerodinamika selama roket beroperasi. 

 
Kata kunci : RX 2020, Sirip Folded, Spin 

 
1. Pendahuluan 

Roket balistik RX-2020 yang sedang dikembangkan oleh LAPAN merupakan sebuah motor 
roket yang diproyeksikan sebagai Surface-to-Surface Ballistic Missile. Roket ini diperkirakan akan 
mampu terbang hingga ketinggian 8 km dan jangkauan 25 km pada elevasi luncur 50o. Pada detik ke-8 
roket ini diprediksi mampu mencapai kecepatan maksimum 3,8 Mach. Kecepatan spin roket perlu 
diketahui selama roket beroperasi agar diperoleh keyakinan bahwa konfigurasi propelan didalamnya 
masih beraturan dengan laju bakar yang sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, kecepatan spin 
ini berkontribusi terhadap besarnya beban aerodinamika pada sirip folded sehingga kekuatan 
strukturnya perlu dianalisis. 

Struktur roket yang dikaji pada penelitian ini adalah sirip folded roket. Roket RX-2020 
berdiameter 200 mm. Roket ini dirancang agar dapat diluncurkan pada diameter launcher yang 
terbatas dan mampu melakukan manuver spin yang dibangkitkan hanya dari roll moment sirip saja. 
Untuk memenuhi persyaratan tersebut sirip roket didesain sebagai folded fin dan diberi incidence 
angle. Sirip folded merupakan konfigurasi sirip roket yang dapat dilipat mengikuti kontur permukaan 
tabung roket saat roket berada dalam launcher. Sirip folded RX-2020 memiliki panjang semispan 
terproyeksi 100 mm, tebal 10 mm, chord root 200 mm, chord tip 200 mm, incidence angle 2 derajat, 
tanpa sudut twist dengan jenis bahan Al 6061-T651 berkonfigurasi sirip pelat pejal dengan ketebalan 
sirip 3 mm uniform sepanjang span. 
 
2. Metodologi 

Pada penelitian ini analisis beban terbang pada sirip roket dilakukan menggunakan linearized 
subsonic (slender wing) & supersonic (linear wing) theory sehingga sudut serang yang digunakan
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dalam simulasi harus kecil. Diasumsikan bahwa roket terbang pada sea level sehingga kerapatan udara 
yang digunakan dalam perhitungan adalah konstan. Dengan menggunakan data akselarasi yang ada 
maka variasi kecepatan terbang roket setiap saat dapat dihitung. Kecepatan terbang tersebut 
merupakan input untuk perhitungan kecepatan spin roket. Perhitungan kecepatan spin roket dilakukan 
dengan menerapkan steady state roll analysis dimana delay attachment aliran pada struktur sirip dan 
efek percepatan aliran diabaikan. Dengan diketahuinya variasi kecepatan spin maka percepatan 
angular roket dapat dihitung. 

Lift sirip berfungsi sebagai spin generator yang membuat persamaan gerak roket tidak 
memenuhi syarat equilibrium sehingga tidak dapat dijadikan input beban untuk perhitungan beban 
statik struktur sirip roket. Oleh karena itu, beban aerodinamika yang dapat diterapkan pada 
perhitungan beban struktur sirip hanya drag saja. Drag dan percepatan angular ini merupakan input 
pembebanan dalam analisis kekuatan struktur. 

Analisis kekuatan struktur sirip terhadap beban terbang statik dilakukan dengan menggunakan 
software MSC Nastran versi Windows 4.5. Sirip folded dimodelkan menggunakan element plate 
mengingat ratio tebal terhadap panjang maksimumnya (t/L) masih kecil ~ 0.015. Hasil analisis yang 
diperlukan adalah tegangan maksimum dan defleksi maksimum. Tegangan maksimum diperlukan 
untuk mengetahui safety factor desain sirip, sedangkan defleksi maksimum diperlukan untuk sebagai 
bahan pertimbangan diperlukan tidaknya analisis aeroelastisitas. 
 
3. Dasar Teori 
3.1 Gaya-Gaya Aerodinamika 

Beban aerodinamika yang terjadi ketika suatu lifting surface dialiri udara adalah lift dan drag. 
Resultant kedua gaya tersebut bekerja pada center of pressure (c.p) normal terhadap permukaan. 
Untuk  bidang simetris, center of pressure (c.p) sama dengan aerodinamics center (a.c). Gaya-gaya 
aerodinamika sangat bergantung terhadap tingkat kompresibilitas aliran. Untuk aliran subsonic dan 
low supersonic dimana M2 < 1 + [8/(πA)]2, perhitungan koefisien gaya normal dilakukan 
menggunakan slender wing theory sebagai berikut :   
(CN)Surface = [(πA/2)sinα cosα + 2sin2α]           (1)  
dimana α merupakan sudut serang aliran. Untuk aliran high supersonic dimana M2 > 1 + [8/(πA)]2, 
perhitungan koefisien gaya normal dilakukan menggunakan linear  wing theory sebagai berikut: 
(CN)Surface = [4sinαcosα/(M2 – 1)1/2 + 2sin2α]          (2) 

Adapun perhitungan koefisien lift dan drag dapat dituliskan dengan menggunakan persamaan 
trigonometri sederhana sebagai berikut :  
Cl = CN. cosα              (3) 
Cd = CN. sinα              (4) 
 
3.2 Perhitungan Kecepatan Spin 

Persamaan momen momen wahana terbang dapat dituliskan sebagai berikut : 
..

 Moment  Rolling θxI=∑             (5) 
dimana Ix = mass moment of inersia pada sumbu roll. 
Dengan melibatkan pengaruh incidence angle (i), redaman roll (Lp) dan perubahan kecepatan sudut 

serang (
.

α ), persamaan 5 dapat dituliskan sebagai berikut : 
...

. φα
α

Δ=Δ
∂

∂
+Δ

∂
∂

+Δ
∂
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xILp
p
Li

i
L            (6) 

Mengingat lifting surface yang terdapat pada RX 2020 ini hanya sirip saja maka efek dari 

perubahan kecepatan sudut serang (
.

α ) dapat diabaikan. Perubahan kecepatan sudut serang (
.

α ) sangat 
signifikan efeknya bila terjadi induced flow pada sirip yang ditimbulkan karena adanya sayap didepan 
sirip. Dengan demikian, persamaan 6 menjadi sebagai berikut : 

..
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p
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i
L              (7) 
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Karena 
.

φ=p , maka persamaan 7 menjadi : 

p
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L
iL

pp
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−=Δ+Δ
.

 τ              (8) 

Dimana : 
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=
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Sehingga solusi transient untuk persamaan 8 adalah : 

( ) ie
L
L

tp t

p

i Δ−−=Δ − τ/1)(             (9) 

Untuk kasus steady state, persamaan kecepatan spin steady menjadi sebagai berikut : 
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Perlu diperhatikan bahwa Cl pada persamaan 13 dan 14 bukan koefisien lift melainkan 
koefiesien momen roll. Variabel y1 dan y2 masing-masing adalah jarak antara chord root dan chord tip 
terhadap sumbu axis roket. Dengan demikian harga y1 adalah 100 mm dan y2 merupakan panjang 
setengah span sirip terproyeksi yakni 200 mm. 

Dengan mensubstitusikan persamaan 12, 13 dan 14 pada persamaan 11 dan memasukkan 
harga y1 dan y2, persamaan kecepatan spin RX 2020 untuk kasus steady state adalah : 

iUpss Δ=  .  . 429,6 0            (15) 
Karena sirip dipasang pada body roket dengan incidence angle (i) sebesar 2 derajat, maka persamaan 
17 menjadi sebagai berikut : 

0 . 12,857 Upss =  deg/s 0 . 0,0357 U=  rps        (16) 
 
4. Pemodelan Sistem 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pemodelan struktur dan aerodinamika sirip folded 
roket RX-2020. Pembahasan dimulai dengan menerangkan asumsi-asumsi yang diterapkan dan tata 
cara masing-masing pemodelan. 

 
4.1 Pemodelan Struktur 
 Sirip folded roket RX-2020 ditunjukkan pada gambar 4.1. Sirip tidak memiliki sudut puntir 
dan memiliki incidence relatif terhadap body roket sebesar 2 derajat (gambar 3.2). Material struktur 
yang digunakan adalah homogen dimana untuk Al 6061 harga koefisien elastisitas E = 68,9 GPa, 
koefisien elastisitas geser G = 26 GPa dan ρ = 2.7 Kg/m3. Struktur sirip roket dimodelkan 
menggunakan metoda diskritisasi elemen hingga dengan elemen diskrit (plate). Constraint hanya 
diterapkan pada chord root sirip yang bersinggungan dengan body roket yakni pada garis a, b, dan c 
seperti ditunjukkan pada gambar 3.3. Mounting sirip-body roket tidak dimodelkan karena diasumsikan 
tidak menerima beban. Selain itu diasumsikan pula bahwa sirip terhubung secara rigid pada body roket 
(efek pegas mounting diabaikan) sehingga jenis constraint yang diterapkan adalah cantilever.  
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Gambar 

4.1 
Pandangan 
atas sirip 

folded 
Roket RX-

2020 

Gambar 
4.2 

Incidence 
angle (i) 

pada sirip 

Gambar 
4.3 Area 

constraint 
sirip 

 
4.2 Penerapan Beban 
Aerodinamika Pada Model Struktur 

Roket RX-2020 merupakan roket yang diproyeksikan sebagai ballistis 
missile dengan jangkauan 20-30 km. Roket ini dirancang untuk terbang spin pada kecepatan terbang 
tinggi dan diasumsikan terbang pada sea level dengan kerapatan konstan 1,225 kg/m3. Dengan 
menggunakan data akselerasi pada gambar 4.4, kecepatan terbang roket ini selama 10 detik pertama 
dapat dihitung dan ditampilkan pada gambar 4.5.   

 
Gambar 4.4 Data akselerasi axial RX-2020        Gambar 4.5 Mach Number vs Time RX-2020 

 
Struktur sirip diasumsikan menerima beban drag dan percepatan angular spin. Sebagaimana 

telah diuraikan pada bagian sebelumnya lift pada sirip tidak berkontribusi pada perhitungn kekuatan 
statik struktur sirip karena digunakan sebagai spin generator sehingga gaya aerodinamika dilibatkan 
dalam perhitungan hanya drag saja. 

Percepatan angular spin dihitung berdasarkan perubahan kecepatan spin roket terhadap waktu.  
Persamaan untuk menghitung percepatan angular spin adalah sebagai berikut : 

t
pp

p tsstss
tt Δ

−
=+

)2()1(
2/)21(

.
 rad/s2        (19) 

dimana pss(ti) adalah kecepatan spin roket pada t = i. 
 
5. Hasil Perhitungan Dan Pembahasan 
 
5.1 Kecepatan Spin RX-2020  

Dengan menggunakan persamaan 25, variasi kecepatan spin roket RX-2020 selama 10  detik 
pertama dapat ditampilkan pada gambar 4.1. 
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Gambar 5.1 Spin rate vs Time RX-2020 pada 10 

detik pertama  
Gambar 5.2 Drag per satuan luas sirip RX-2020 

untuk 10 detik pertama 
 
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kecepatan spin maksimum RX-2020 adalah terjadi pada detik 
ke-8 dimana kecepatan roket mencapai kecepatan maksimumnya yani pada Mach 3,8. Kecepatan spin 
maksimum RX-2020 adalah 46,25 rps (rotation per second). Pada detik tersebut roket telah mencapai 
kondisi burnout. Profil gradien kecepatan spin roket sangat mirip dengan profil gradien kecepatan 
terbang roket karena kedua besaran tersebut berbanding lurus secara linear. 
 
5.2 Drag Sirip Folded RX-2020 

Dengan menggunakan persamaan 8,  drag per satuan luas sirip dapat dihitung dan ditampilkan 
pada gambar 5.2. Pembagian drag terhadap luas sirip dilakukan mengingat jenis input beban yang 
akan diterapkan dalam analisis kekuatan struktur sirip tidak bergantung terhadap dimensi model yang 
dikaji. Hal ini diakukan hanya untuk kepraktisan dalam pemodelan. 

Pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa drag makimum terjadi pada kondisi mach maksimum. 
Pada Mach 3,8 drag persatuan luas sirip adalah sebesar 1448 Pa. Jika dikalikan dengan luas satu sirip 
(SFin = 0,0314 m2), maka besar drag untuk satu buah sirip adalah 4,62 kgf.  
 Antara detik ke-2 dan ke-4 drag naik dengan graien yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena 
pada kisaran detik tersebut roket memasuki daerah transonic dimana harga koefisien dragnya naik 
seiring Mach number mendekati harga satu. 
 
5.3 Percepatan Spin RX-2020  

Dengan menggunakan persamaan 26 dan variasi kecepatan spin terhadap waktu terbang pada 
bagian 4.1, variasi percepatan spin roket RX-2020 selama 10  detik pertama dapat ditampilkan pada 
gambar 5.3 berikut ini :  
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Gambar 5.3 Percepatan spin vs Time RX-2020 pada 10 detik pertama 

 
Pada gambar 5.3 dapat dilihat bahwa terdapat dua nilai maksimum percepatan spin RX-2020 yakni 
pada detik ke-3,75 dan detik k-8. Hal ini terjadi karena percepatan spin berbanding lurus secara linear 
terhadap percepatan axial roket. Percepatan spin maksimum yang dicapai RX-2020 adalah 50,25 
rad/s2.  
 
5.4 Analisis Kekuatan Statik Struktur 

Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, dapat diketahui bahwa sirip roket menerima beban 
maksimum saat mencapai kecepatan maksimum pada Mach 3,8 di detik ke-8. Pada detik tersebut, 
percepatan spin maksimum roket adalah 50,25 rad/s2 dan drag maksimum persatuan luas sirip adalah 
1448 Pa. Hasil simulasi dengan menggunakan metode elemen hingga berbantuan MSC Nastran versi 
Windows 4.5 dengan menerapkan beban-beban maksimum tersebut pada model elemen hingga 
struktur sirip adalah sebagai berikut : 

 

         
Gambar 5.4 Hasil simulasi linear static 

analysis 
Gambar 5.5 Post processing nilai tegangan dan 

defleksi maksimum sirip 
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Tegangan maksimum yang dialami sirip adalah 4,522 Mpa dengan defleksi maksimum 6,625 

E-5 m. Bila dibandingkan dengan yield stress material Al 6061 T651 sebesar 276 MPa maka dapat 
diketahui bahwa desain sirip ini sangat aman dengan safety factor sebesar 61. Selain itu, kecilnya 
defleksi sirip sebesar 0,066 mm mengindikasikan bahwa sirip cukup rigid dalam menerima beban spin 
sehingga analisis aeroelastisitas tidak perlu dilakukan. 
 
6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1) Struktur sirip roket RX-2020 aman terhadap beban terbang static dengan safety factor 61. 
2) Kecilnya defleksi sirip sebesar 0,066 mm mengindikasikan bahwa sirip cukup rigid dalam 

menerima beban spin sehingga analisis aeroelastisitas tidak perlu dilakukan. 
3) Kecepatan spin maksimum terjadi saat burnout yakni pada Mach 3,8 di detik ke-8 sebesar 46,25 

rps (rotation per second) 
4) Percepatan spin maksimum terjadi pada detik ke-8 sebesar 50,25 rad/s2. 
5) Drag maksimum persatuan luas sirip terjadi pada detik ke-8 sebesar 1448 Pa. 
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Rekayasa Desain Sistem Sambungan Nosel-Tabung 
Roket RX-70 Menggunakan Multi Fin 
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Peneliti Bidang Struktur  
PUSTEKWAGAN LAPAN-Rumpin Bogor 

 
Intisari 

 
Makalah ini merupakan hasil perekayasaan desain sistem sambungan nosel-tabung roket RX-70 
dengan menggunakan multi fin. Permasalahannya adalah bagaimana menetapkan dalam desain multi 
fin pada sambungan nosel–tabung pada roket-uji berdiameter luar tabung 70 mm. Banyak sistem 
sambungan nosel-tabung roket dapat dilakukan, seperti: las, ulir, susut, baut-mur, fin-fin, dll. Di sini, 
didesain sistem sambungan nosel-tabung yang baru, yaitu sambungan dengan menggunakan tipe 
multi-fin, yang cukup sederhana. Prinsip pemasangan dilakukan dengan mudah, dimana bagian luar 
ujung-nosel dibuat fin-fin dan bagian ujung-tabung dibuat alur-alur untuk mengslotkan fin-fin nosel, 
maka terjadilah sambungan dengan cara mendorong masuk nosel dan memutarnya dengan ringan 
untuk mengunci. Metoda ini, pengerjaannya dengan membubut sebagian ujung nosel dibuat fin-fin, 
yang merupakan salah satu sambungan yang mudah dan cepat dilakukan pada roket. Adapun ukuran 
dan jumlah fin tergantung beberapa hal, seperti: ukuran diameter tabung, tebal dinding, tekanan hasil 
pembakaran propelan, berat total roket, dan jenis material nosel atau tabung yang digunakan. 
Dilakukan studi kasus pada ukuran fin, yaitu: panjang 6 mm, lebar 5 mm, tebal 4 mm, dan jumlah fin 
4 buah dengan perhitungan kekuatan sambungan untuk pengecekan keefektifannya, sebagai bahan 
menyusun kesimpulan dari desain.  

      Kata-Kunci: Nosel, Roket dan Tabung. 
 

Abstract 
 

This paper as the result design rekayasa of the jointed system of nozzle-tube of rocket RX-70 by used 
the multy fins. The problems is how do the fixed of multy fins design at the joint of nozzle-tube 
experiment-rocket with outer diameter tube of 70 mm. There are many cases jointed of nozzle-tube, as: 
welding, screw, pressed, bolt-mur, fins, and so on. In this case, will be designed joint of nozzle-tube so 
fresh, that is a jointed with be used multy of fins as enough simple. The principle, for arrangement to 
be done with easier, with  the external part of the end of nozzle to gived many fins and the parts of the 
end of tube made many slots for arrangement that many fins nozzle with lighted to be  pushed the 
nozzle and turned and will be locked. This method, for labour with to turned as parts of the end of side 
nozzle for will be made of fins, as the simple jointed, esied and faster to be done for rocket.  In the 
case, of the sized and the total of fins are the functions of many issues, as: diameter of tube, thick of 
wall  tube, pressure of combustion propellant, total heavy of rocket and type of materialf nozzle or 
tube will be used. For study case, with the fins dimensions, as: 6 mm long, 5 mm wide, 4 mm thick, and 
total fins 4 part with the simple computed of strength of the joints will be controlled the effectiveness 
this joints as the materi of  thearrangement  resumed of this design. 
Key-words: Nozzle, Rocket, and Tube. 
 

1. Pendahuluan 
 

Roket lengkap terdiri dari banyak bagian, seperti: hidung roket, cap, tabung, nosel, propelan, dan 
sirip, maka perlu dilakukan sistem perakitan agar menjadi roket lengkap, seperti: sambungan las, ulir-
sekrup, baut-mur, susut-tekan dan lain-lain. Dilakukan rekayasa desain penyambungan antara nosel-
tabung dengan menggunakan multi fin untuk roket RX-70, yaitu roket yang berdiameter tabung luar 
70 mm, merupakan sistem sambungan terbaru. Untuk membuat sebuah roket lengkap yang akan diuji 
coba secara statik, dan uji terbang perlu untuk dibuat modelnya, mengingat peranan sistem 
penyambungan adalah cukup penting.  

Untuk mendapatkan roket yang baik diperlukan berbagai persyaratan, seperti: ruang bakar rapat 
artinya tidak terjadi kebocoran tekanan dari hasil pembakaran yang dapat dilakukan dengan 
perancangan cap dengan baik. Sebab bila terjadi kebocoran tekanan tersebut, maka akan sangat 
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menurunkan performansi roket itu sendiri. Termasuk perlu dirancang sistem sambungan antara nosel-
tabung roket dengan baik dan aman, sederhana agar mudah dibuat dengan tidak menyebabkan 
kerugian yang lain. Mengingat gas hasil pembakaran bertemperatur sangat tinggi akan melelehkn 
berbagai komponen yang dilaluinya. Untuk menjaga agar tidak ada semburan gaya dorong kembali ke 
depan, perlu ditahan oleh sambungan cap-tabung yang akan menahan gaya dorong dan sambungan 
nosel-tabung untuk menahan adanya tekanan yang terjadi selama peluncuran roket. Adapun gaya-gaya 
yang terjadi selama peluncuran roket, dapat berupa: gaya tekan akibat tekanan hasil pembakaran 
propelan, gaya puntir akibat gerakan roket secara melingkar, gaya tarik arah aksial, gaya geseran 
sejajar dengan sumbu roket, dan lain-lain. 

Sedangkan propelan padat sebagai bahan bakar motor roket, merupakan bahan bakar utama yang 
penyalaan awalnya dengan menggunakan igniter yang akan membakar propelan padat keseluruhan di 
dalam ruang bakar motor roket. Propelan ini sebagai isian ruang bakar motor roket dengan berbagai 
persyaratan yang ditetapkan, seperti: bebas dari temperatur atau panas yang tinggi, selalu dalam 
kondisi temperatur tertentu. Propelan ini juga merupakan gaya berat terhadap tabung selama 
peluncuran yang harus ditahan oleh sambungan yang kuat. Mengapa dipilih tipe sambungan nosel-
tabung dengan multi fin di sini, sebab dipandang lebih praktis, sederhana, dan mudah dikerjakan. 
Sedangkan tipe sambungan nosel-tabung yang lain akan dibahas pada makalah berikutnya. Dan akan 
diuji coba secara statik untuk mengetahui dan merancang sambungan nosel-tabung ini yang lebih 
sempurna.  

Dengan melakukan studi kasus sederhana dan perhitungan seperlunya mengenai sambungan multi 
fin di atas untuk analisis kekuatan dan kemampuannya. Adapun data-data utama yang digunakan 
dalam perhitungan adalah data-data hasil pengujian statik yang telah dilakukan sebelumnya, seperti: 
tekanan hasil pembakaran (60 kg/cm2); temperatur pembakaran (3000oK); pembakaran berjalan 
selama (6 – 7 detik), dan daya dorong yang dihasilkan sekitar (325 kg). Sedangkan material yang akan 
digunakan dari kedua bahan yang berbeda, yaitu bahan nosel (keramik) dan bahan tabung (ST45C), 
maka dalam diperhitungkan atas dasar bahan yang lebih kurang kuat, yaitu: bahan Tabung dengan 
kekuatan tarik dibolehkan hingga 50 kg/mm2. 

Pembatasan permasalahan dilakukan, mengingat sangat luasnya permasalahan yang ada maka 
dibatasi, yaitu: hanya dilakukan perhitungan kekuatan sambungan antara nosel-tabung roket dengan 
beban tekanan dari hasil pembakaran dan dikoreksi terhadap beban akibat berat total roket berikut 
propelan dan noselnya. Hal ini dilakukan sebab sambungan dianggap cukup sederhana dan sangat 
mudah dilakukan perakitan, sedang pelaksanaan pembuatan model dengan pembubutan biasa. 
Meskipun teknologi penyambungan ini belum pernah (baru) dilakukan di LAPAN-Rumpin, mudah-
mudahan dapat disempurnakan lagi dan dimanfaatkan seperlunya. Diharapkan berbagai masukan 
untuk penyempurnaan system penyambungan multi fin di atas tidak lupa diucaokan banyak terima 
kasih. 
 
2. Metodologi 
 

Dalam desain sambungan nosel-tabung tipe multi fin ini dengan memperhatikan berbagai hal, 
seperti: besarnya gaya yang bekerja, jenis material tiap bagian, dengan menentukan total luasan yang 
dibutuhkan untuk menahan gaya-gaya yang bekerja. Dalam hal ini, dapat diprediksi dahulu besar total 
gaya yang bekerja pada sambungan dan dengan material yang dipilih akan diketahui besarnya 
tegangan tarik atau tekan yang dibolehkan. Maka menurut perumusan mekanik dapat dihitung luas 
total yang dibutuhkan menahan seluruh gaya, sebagai berikut: 

t

t
t A

F
=σ                                                                   (1) 

Dimana: 
 tσ  : tegangan tekan total atau tarik total yang dibolehkan (kg/mm2) 
 Ft : total gaya tarik tegak lurus luasan yang bekerja pada sambungan (kg) 
 At : (= n x b x t) total luas untuk menahan seluruh gaya-aksial yang bekerja (mm2). 
 n : jumlah fin pada nosel 
Sedangkan terhadap gaya geseran yang terjadi, berlaku perumusan, sebagai berikut: 
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s

s
s A

F
=τ                                                             ( 2) 

Dimana:  
 sτ  : tegangan geser total yang dibolehkan (kg/mm2) 
 Fs : total gaya geser total sejajar luasan yang bekerja pada sambungan (kg) 
 As : (= n x p x b), luas penampang geseran searah gaya geseran (mm2) 
 n : jumlah fin pada nosel 
Untuk sambungan nosel-tabung motor roket RX-70 dengan diameter luar tabung 70 mm dan 

bahan ST45C dengan gaya total yang bekerja sebesar 325 kg dalam studi kasus akan diprediksi ukuran 
setiap fin dan jumlahnya yang dibutuhkan. Dengan perumusan (1), dimana Ft = 325 kg dan tσ  = 50 
kg/mm2, maka total luas yang dibutuhkan, At = 325 kg / (50 kg/mm2) = 6.5 mm2. Setelah diperoleh 
luas total multi fin yang dibutuhkan berikutnya dirancang ukuran tiap fin dan jumlah berapanya. Misal 
ditetapkan dahulu jumlah fin = 4 buah, maka berarti tiap fin mempunyai luas sebesar (6.5 mm2)/4 = 
1.625 mm2. Sedangkan bentuk fin adalah balok, maka dapat dipilih ukuran panjang (p) dan lebar (b) 
serta tinggi (t) yang memenuhi sejumlah luasan yang dibutuhkan. Teknik perhitungan ini akan 
dilakukan dengan berbagai perubah untuk mendapatkan jumlah dan ukuran fin yang diperlukan 
dengan perubah gaya total yang bervariasi, dan akan ditabelkan hasilnya. Di sini luasan tarikan 
(tekanan) = n x b x t (mm2), dan luasan geseran = n x p x b (mm2), maka akan menghasilkan harga 
tegangan yang berbeda. 

Konfigurasi model sambungan nosel-tabung roket RX-70 ini, dapat dilihat pada Gambar 1. 
Dimana ada dua bagian utama dari sambungan, yaitu: bagian tabung motor roket (kiri) dan bagian 
nosel (kanan) dengan warna yang berlainan.  

 
Gambar 1. Konfigurasi sambungan nosel-tabung 

Tipe sambungan nosel-tabung ini cukup baru dan belum pernah digunakan dan sedang dilakukan 
penelitian terhadap keefisiensiannya. Meskipun nosel disekitar kondisi lingkungan bertemperatur 
cukup tinggi yang akan menyebabkan tegangan termal, tetapi pada studi kasus hal ini tidak ditinjau 
sebab letaknya di bagian luar. Gaya total yang berpengaruh berupa gaya aksial yang searah dengan 
sumbu utama roket, yang akan menarik sambungan pada bagian yang kritis akan lepas. Bagian kritis 
tersebut adalah total luas penampang seluruh fin, yaitu: (n x b x t) dalam mm2. Agar lebih mudah 
dalam pengerjaan, maka jumlah fin yang dibutuhkan merupakan kelipatan dari 2, seperti: 4 buah, 6 
buah atau 8 buah tergantung dari besar kecilnya diameter luar tabung roket yang bersangkutan. 
Sedangkan ukuran fin akan dipengaruhi oleh jenis material yang digunakan, maka material lebih lunak 
dibutuhkan jumlah fin lebih banyak. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 
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Dalam prediksi dari hasil rekayasa desain sambungan nosel-tabung roket RX-70 yang 
dimungkinkan berbentuk tabel hubungan tipe-tipe sambungan, kekuatan, pembuatan dan 
performannya, yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Tipe-tipe sambungan nosel-tabung 
 

No. Tipe sambungan Kekuatan Pembuatan Performan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kelingan 
Ulir sekrup 
Las 
Susut tekan 
Multi fin 

Ringan 
Agak berat 
Cukup berat 
Ringan 
Cukup  

Tidak sederhana 
Mudah dan sederhana 

Sulit 
Sangat sulit 
Sederhana 

Tidak cocok 
Baik 
Kurang cocok 
Sulit 
Cukup baik 

 
 Di sini dipilih tipe sambungan multi fin yang dipandang masih baru dan belum pernah dilakukan 

untuk penyambungan antara nosel-tabung roket akan dikembangkan lebih lanjut agar memberikan 
performan yang cukup memuaskan. Disamping tipe sambungan ini cukup praktis, sederhana dan 
mudah dilakukan penyambungan, maka tingkat kegagalannyapun juga lebih rendah bila dibandingkan 
dengan tipe sambungan yang lain. Telah diprediksi ada beberapa kombinasi ukuran fin pada 
sambungan antara nosel-tabung roket ini yang dimungkinkan untuk diameter luar tabung roket 70 mm, 
yang dapat dilihat pada Tabel 2.  

 
Tabel 2 Kekuatan sambungan multi fin 

 
No. Tinggi x Lebar  

(mm x mm) 
Luas x Jumlah 

fin (mm2) 
Gaya tarik 

(kg) 
Kekuatan 
(kg/mm2) 

Keterangan 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 

4 x 3 
4 x 4 
4 x 5 
4 x 6 
4 x 7 

12 x 8 
16 x 6 
20 x 5 
24 x 4 
28 x 3 

325 
325 
325 
325 
325 

3.40 
3.39 
3.25 
3.39 
3.87 

Kurang baik 
Kurang baik 
Cukup efisien 
Kurang baik 
Efisien 

 
Sketsa model-model masing-masing sambungan yang dapat dilakukan untuk diameter luar tabung 

roket 70 mm, dilihat pada Gambar 2.a; Gambar 2.b; Gambar 2.c, dan Gambar 2.d, sbb: 

 
Gambar 2.a. Model sambungan nosel-tabung (8 fin) 
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Gambar 2.b. Model sambungan nosel-tabung (6 fin) 

 
Gambar 2.c. Model sambungan nosel-tabung (4 fin) 

 
Gambar 2.d. Model sambungan nosel-tabung (3 fin) 

 
Sedangkan beberapa variasi ukuran fin nosel dan jumlahnya yang memungkinkan untuk dibuat 

pada roket RX-70, dapat dilihat pada Tabel 3. Dengan menggunakan Tabel 3 ini dapat dihitung luasan 
total yang dibutuhkan untuk beban tarik dan geseran pada sambungan nosel-tabung roket ini. Setelah 
material nosel dan tabung dipilih dengan berbagai pertimbangan, maka total luasan yang dibutuhkan 
dan jumlah fin dapat dihitung (dipilih), yang penting sambungan cukup mampu seluruh beban yang 
bekerja. Cara ini dikerjakan berulang-ulang sehingga diperoleh hasil, yaitu: ukuran dan jumlah fin 
memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. 

Tabel 3 Variasi berbagai ukuran dan jumlah 
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efektif sesuai dengan diameter luar tabung (70 mm) untuk menahan beban tekanan akibat pembakaran 
propelan hingga (60 kg/cm2) dan kekuatan tarik (       kg) dan bahan ST45C, sedangkan baru akan 
dikembangkan untuk bahan nosel dari keramik pada tahun ini. 

Sedangkan untuk material nosel dari keramik dengan tabung roket dari ST45C sedang dilakukan 
studi literatur pada saat ini. Diharapkan dengan menggunakan material keramik, maka berat roket 
menjadi berkurang hingga beberapa prosen agar peluncuran lebih efektif dan lebih tinggi dengan gaya 
dorong motor roket yang sama besar. Dalam kesempatan ini masih diharapkan partisipasi umum untuk 
dapat memberikan masukan-masukan sehubungan dengan material baru (keramik) ini untuk 
digunakan sebgai bahan nosel motor roket. Hal ini akan sangat berterima kasih atas segala masukan 
yang diberikan demi kemajuan bangsa dan Negara kita ini. Amien. 
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Intisari 

 
Shock wave pada aliran kecepatan tinggi (supersonic dan hypersonic flow) merupakan 
fenomena discontinuity yang sulit untuk diselesaikan dengan metode komputasi. High-
resolution scheme merupakan metode yang digunakan untuk menangkap shock wave 
sehingga dapat disimulasikan aliran pada kecepatan tinggi. Salah satu metode yang 
termasuk high-resolution scheme, yaitu TVD-MacCormack scheme digunakan untuk 
menangkap aliran supersonik di sekitar rectangular cylinder yang mengandung strong 
shock wave. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa TVD-MacCormack scheme dapat 
menangkap bow shock yang terjadi di bagian hulu dari rectangular cylinder dan dapat 
mensimulasikan terbentuknya vortices di bagian hilir dari rectangular cylinder. Pengaruh 
dari perbandingan tinggi dan lebar menunjukkan bahwa jika rectangular cylinder semakin 
tinggi maka bow shock akan semakin besar dan tidak terlalu melengkung dan juga vortices 
akan terbentuk sangat besar walaupun juga semakin cepat hilang. Jika rectangular 
cylinder semakin lebar maka akan terbentuk expansion shock yang lebih banyak dan lebih 
jelas pada sisi-sisi rectangular cylinder. Selain itu pengaruh dari bilangan Mach 
menunjukkan bahwa semakin tinggi bilangan Mach maka bow shock yang terbentuk 
semakin melengkung dan semakin dekat dengan stagnation point dan juga vortices akan 
terbentuk semakin kecil dan semakin cepat hilang. 
 
Kata kunci: MacCormack scheme, TVD scheme, High-resolution scheme, Shock wave 

 
Pendahuluan 

High-resolution scheme adalah metode shock-capturing moderen yang dapat menyelesaikan 
persamaan diferensial parsial yang mengandung strong discontinuity (shock wave). Berbeda dengan 
metode shock-capturing klasik yang hanya akurat untuk kasus smooth dan weak-shock solution maka 
high-resolution scheme sama akuratnya baik pada weak ataupun strong shock dimana metode shock-
capturing klasik akan menghasilkan osilasi pada daerah discontinuity. Kunci dari keberhasilan high-
resolution scheme adalah pada flux limiter. Penggunaan shock-capturing method bersama dengan flux 
limiter menghasilkan apa yang disebut dengan metode TVD (Total Variation Diminishing). 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat program (coding) numerik untuk aliran kecepatan 
tinggi. Dengan menggunakan program yang dibuat akan diteliti karakteristik aliran kecepatan tinggi di 
sekitar rectangular cylinder. Sebagai parameter adalah kecepatan aliran dan perbandingan tinggi dan 
lebar (H/D). 

Berbagai macam bentuk rectangular cylinder digunakan untuk memperlihatkan berbagai 
macam pola aliran yang terjadi pada rectangular cylinder. Pola aliran yang terbentuk diharapkan dapat 
menampilkan shock wave dengan jelas dan tanpa osilasi selain itu vortices yang muncul pada bagian 
belakang rectangular cylinder diharapkan dapat pula terlihat. 
 
Metodologi 

Beberapa asumsi yang digunakan untuk simulasi numerik ini antara lain: 
1. Aliran 2D. 
2. Fluida bersifat inviscid dan dapat dianggap sebagai gas ideal. 
3. Tidak memperhitungkan reaksi kimia. 
Dengan persamaan yang digunakan adalah persamaan Euler untuk aliran dua dimensi tanpa source 
term. 
 

∂U
∂t

∂E
∂x

∂F
∂y 0 (1) 
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Persamaan Euler di atas kemudian diselesaikan dengan menggunakan TVD-MacCormack 

scheme. MacCormack scheme adalah teknik diskretisasi untuk menyelesaikan diferensial parsial 
dengan menggunakan finite difference. MacCormack scheme terdiri dari dua tahapan interpolasi, yaitu 
predictor step dan corrector step. Corrector step ini selanjutnya dibatasi fluksnya dengan 
menggunakan TVD. 

 

TV
∂u
∂x dx (2) 

  
Untuk kasus diskret dinyatakan dengan: 
 

TV |u u | (3) 

 
Maka suatu numerical scheme dikatakan bersifat TVD jika: 
 

TV U TV U  (4) 
 
 Mesh yang digunakan untuk simulasi ini adalah cartesian mesh dengan ukuran 301 x 251 
tanpa mentransformasikannya ke curvilinier mesh. Mesh tersebut diaplikasikan sebagai berikut: 
 

 
Gambar 1. Mesh yang digunakan untuk simulasi 

 
 
 
Hasil dan Pembahasan 
1. Aliran Mach 1,7 pada 25 oC untuk rectangular cylinder 2,5 x 2,5 cm 

 

u = u freestream 
v = v freestream 
P = P freestream 
T = T freestream 

 

V.n = 0 
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Gambar 2. Contour tekanan pada Mach 1,7 dan 25 oC rectangular cylinder 2,5 x 2,5 cm 

 

 
Gambar 3. Contour temperatur pada Mach 1,7 dan 25 oC rectangular cylinder 2,5 x 2,5 cm 

 
Gambar 4. Contour kecepatan pada Mach 1,7 dan 25 oC rectangular cylinder 2,5 x 2,5 cm 
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2. Aliran Mach 2,2 pada 25 oC untuk rectangular cylinder 4 x 2,5 cm 
 

 
Gambar 5. Contour tekanan pada Mach 2,2 dan 25 oC rectangular cylinder 4 x 2,5 cm 

 
 
 

 
Gambar 6. Contour temperatur pada Mach 2,2 dan 25 oC rectangular cylinder 4 x 2,5 cm 
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Gambar 7. Contour kecepatan pada Mach 2,2 dan 25 oC rectangular cylinder 4 x 2,5 cm 

 
 
 

3. Aliran Mach 2,2 pada 25 oC untuk rectangular cylinder 2,5 x 4 cm 
 

 
Gambar 8. Contour kecepatan pada Mach 2,2 dan 25 oC rectangular cylinder 2,5 x 4 cm 
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Gambar 9. Contour temperatur pada Mach 2,2 dan 25 oC rectangular cylinder 2,5 x 4 cm 

 
Gambar 10. Contour kecepatan pada Mach 2,2 dan 25 oC rectangular cylinder 2,5 x 4 cm 

 
4. Validasi 

 
Gambar 11. Contour tekanan pada Mach 2,148 dan -117,889 oC rectangular cylinder 2,5 x 2,5 cm 

untuk paket software 



Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M F  |   43 

 

 
Gambar 12. Contour tekanan pada Mach 2,148 dan -117,889 oC rectangular cylinder 2,5 x 2,5 cm 

untuk program sendiri 
 

Kesimpulan 
Dari hasil simulasi numerik ini didapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan atau 

diteorikan dimana pada rectangular cylinder terbentuk bow shock dan vortices yang mana polanya 
berbeda-beda untuk setiap konfigurasi rectangular cylinder tersebut. Dari hasil-hasil di atas terlihat 
bahwa semakin tinggi kecepatan aliran maka semakin melengkung bow shock yang dihasilkan selain 
itu vortices juga semakin cepat lenyap dan jika rectangular cylinder semakin tinggi maka bow shock 
semakin besar dan vortices yang terbentuk juga akan semakin besar sedangkan lebar rectangular 
cylinder hanya mempengaruhi jumlah expansion shock yang muncul. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa TVD-MacCormack scheme merupakan metode yang cukup handal untuk 
mensimulasikan aliran kecepatan tinggi. 
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Kaji Eksperimental Unjuk Kerja Model Turbin Pelton Sudu  
Basis Konstruksi Elbow 

Sahid dan Sunarwo 
Program Studi Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Semarang 

Jl. Prof. Sudarto, SH Tembalang Semarang Fax.(024) 7472396 
HP: 08122560752,  E-mail : shda@plasa.com 

Intisari  

Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji secara eksperimental model turbin pelton skala mikro yang 
sudunya dapat dibuat dari konstruksi lengkapan pipa (elbow). Tahapan penelitian yang dilakukan adalah 
Merancang dan membuat model-model turbin pelton dari konstruksi elbow sebagai penggerak mula pada 
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Merancang dan membuat model Pembangkit listrik tenaga 
mikrohidro, Menyelidiki optimasi sudut outlet sudu jalan turbin pelton terhadap unjuk kerja turbin. 
Parameter yang diukur dalam pengujian adalah tekanan pada nosel, putaran dan torsi poros turbin. 
Parameter yang ditentukan dan merupakan variabel dalam penelitian ini adalah sudut outlet sudu turbin 
yaitu 00, 50, 100. Data hasil pengujian direpresentasikan dalam bentuk grafik karakteristik turbin. Unjuk 
kerja masing-masing turbin dengan berbagai sudut outlet dikaji dan dibandingkan secara diskriptif. 
Hasil uji terhadap variasi sudut outlet sudu pada debit konstan menunjukkan sudut sudu 0o merupakan 
sudut optimum dimana efisiensi yang dihasilkan paling baik pada debit konstan 0,00275 m3/s sebesar 
67,6 %. Jika dibandingkan dengan turbin silinder belah dua, efisiensi turbin dari konstruksi elbow 
meningkat sebesar 10, 8  %.  

Kata Kunci: Turbin Pelton, Konstruksi elbow, Efisiensi turbin. 

Pendahuluan 
Sumber energi mikrohidro dapat dimanfaatkan dengan cara mengubah energi tersebut ke 

dalam bentuk energi listrik melalui teknologi sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) 
yang terdiri dari komponen utama reservoir, turbin air, generator listrik, dan instalasi perpipaan. 
Turbin air merupakan penggerak mula yang mengubah energi kinetik dari jet (aliran air dengan 
kecepatan tinggi) menjadi energi mekanik berupa putaran roda turbin. Energi mekanik tersebut 
kemudian digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Turbin air yang biasa 
digunakan adalah jenis impuls, salah satunya adalah turbin pelton.  

Sistem mikrohidro telah dikembangkan di beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan listrik 
di daerah pedalaman antara lain Peltric Set di Nepal, Columbian Alternator System di Kolombia, dan 
Pico Power Pack di Amerika. Ketiga sistem tersebut menggunakan turbin impuls sebagai penggerak 
(Maher and Smith, 2001). 

Turbin impuls yang hingga kini masih digunakan dibuat oleh Alan Lester Pelton pada tahun 
1875. turbin ini kemudian dikenal dengan turbin pelton. Turbin pelton terdiri dari roda jalan (runner) 
yang di sekelilingnya dipasang sudu berbentuk Hemispherical, dan sebuah nosel. Efisiensi turbin 
pelton bisa mencapai 80 persen. beberapa tahun kemudian, Michell berhasil meningkatkan efisiensi 
turbin pelton dengan memodifikasi bentuk sudu pelton (Bellis, 2002). Bentuk sudu dan runer turbin 
Pelton dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

         

Gambar 1. sudu dan runer turbin pelton 

Kinerja turbin dipengaruhi kualitas aliran jet yang dihasilkan oleh nosel. Kualitas aliran jet 
akan berpengaruh terhadap karakteristik aliran selama berinteraksi dengan permukaan sudu (bucket). 
Penelitian tentang hal ini dilakukan oleh Kvicinsky dkk (2002), dimana analisis aliran jet pada 
permukaan sudu turbin dilakukan secara numerik maupun eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa kualitas aliran jet berpengaruh pada distribusi tekanan dan medan kecepatan pada permukaan 
sudu sehingga daya dan efisiensi turbin akan berubah. 

Staubli dan Hauser (2004) memvisualisasikan aliran jet keluar nosel berpenampang lingkaran 
dalam berbagai bentuk divergensi dengan cara memodifikasi dalam berbagai sudut jarum governor 
pada nosel. Divergensi jet ternyata berpengaruh terhadap karakteristik jet pada permukaan sudu. Hasil 
modifikasi menunjukkan peningkatan kinerja turbin, yang berarti modifikasi geometri nosel dapat 
menambah kualitas aliran jet yang dihasilkan nosel.  

Nonoshita dkk. (2004) meneliti perilaku aliran jet akibat perubahan laju aliran (flow rate) dan 
tinggi jatuh air (head). Hasil penelitian menunjukkan distribusi kecepatan aliran jet sangat tergantung 
dengan jumlah laju aliran dan meningkatnya head menyebabkan meningkatnya diameter jet. 
Penambahan diameter jet, untuk input energi yang sama menyebabkan menurunnya efisiensi turbin.   

Modifikasi geometri nosel dilakukan oleh Sahid dkk. (2006) dengan mengubah bentuk 
penampang nosel menjadi segi empat, seperti terlihat pada Gambar 3. Penampang nosel divariasikan 
menurut rasio panjang dan lebar segi empat (R), masing-masing adalah 0, 67; 0,83; 1,0; dan 1,2. Hasil 
uji karakteristik terhadap turbin Pelton menunjukkan nosel berpenampang segi empat dengan R = 1,0 
memberikan efek paling baik terhadap efisiensi turbin. Efisiensi turbin meningkat 18 % jika dibanding 
dengan menggunakan nosel berpenampang lingkaran. Hasil uji karakteristik turbin pelton dengan 
nosel berpenampang segi empat dan lingkaran dapat dilihat pada Gambar 2. Hasil penelitian sahid 
menunjukkan bahwa perubahan penampang nosel menghasilkan kualitas jet yang lebih baik sehingga 
kinerja turbin meningkat. Nosel berpenampang segi empat juga telah diterapkan pada turbin michell 
(Sahid, 2007). Hasil uji mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu peningkatan kinerja pada turbin. 
Hasil uji dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Karakteristik turbin pelton dengan nosel berpenampang lingkaran dan segi empat 

hasil penelitian Sahid dkk. (2006) 

Bono dkk. (2006) berhasil membuat turbin impuls memanfaatkan pipa galvanis sebagai bahan 
sudu. Turbin ini kemudian dikenal dengan turbin pipa belah dua. Keistimewaan turbin pipa belah dua 
adalah cara pembuatan yang sangat sederhana dibanding turbin lain. Hal ini menguntungkan bagi 
masyarakat desa (terpencil) yang memiliki potensi energi mikrohidro.  Hasil pengujian terhadap turbin 
pipa belah dua menunjukkan efisiensi turbin ini masih rendah yaitu 40,01 %. Secara teoritis turbin 
pipa belah dua mestinya dapat menghasilkan efisiensi tinggi jika sudut outlet sudu 00. Namun dalam 
kenyataannya jika sudu dipasang dengan sudut outlet 00 aliran jet keluar akan menumbuk sudu di 
depannya. Hal ini akan mengakibatkan kerugian daya.  

Kajian secara eksperimental terhadap kinerja turbin pelton akibat perubahan sudut outlet sudu 
dilakukan oleh Sahid dkk. (2007). Hasil uji menunjukkan bahwa sudut outlet sudu mempengaruhi 
kinerja turbin. Penelitian juga menghasilkan sudut outlet optimum, yaitu 50. Mengacu pada hasil 
penelitian di atas, penelitian ini akan mengkaji secara eksperimental model turbin pelton skala mikro 
yang sudunya dapat dibuat dari konstruksi lengkapan pipa (elbow). 
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Kajian optimasi sudut outlet sudu 

Gambar 5.  menunjukkan grafik hubungan antara putaran turbin (rpm) dengan daya mekanik 
(Pm). Terdapat 3 kurva yang membedakan sudut keluaran sudu turbin 0o, 5o, dan 10o yaitu kurva 
berwarna biru untuk sudut keluaran sudu 0o, berwarna merah untuk sudut keluaran sudu 5o, dan 
berwarna hijau untuk sudut keluaran sudu 10o. Ketiga kurva memiliki kecenderungan yang sama yaitu 
daya mekanik (Pm) meningkat dengan bertambahnya putaran turbin (rpm) hingga mencapai titik 
optimum, kemudian turun walaupun putaran turbin (rpm) bertambah, yang artinya kenaikan putaran 
turbin (rpm) sebanding dengan kenaikan daya mekanik (Pm). Berdasarkan kurva tersebut terlihat 
bahwa masing-masing runner turbin memiliki daya mekanik (Pm) optimum yang berbeda. Runner 
dengan sudut outlet 0o memiliki daya mekanik (Pm) optimum 238,5 Watt pada putaran turbin 498,8 
rpm; untuk runner dengan sudut outlet 5o memiliki daya mekanik (Pm) optimum 173,1 Watt pada 
putaran turbin 517,25 rpm; runner dengan sudut outlet 10o memiliki memiliki daya mekanik (Pm) 
207,23 Watt pada putaran turbin 495,3 rpm. Hal ini menunjukkan perubahan sudut outlet 
mempengaruhi daya mekanik (Pm). Sebelum mencapai nilai optimum, ketiga kurva mengalami 
kenaikan daya mekanik (Pm) dengan bertambahnya putaran turbin (rpm). Yang artinya jika ketiga 
runner dioperasikan pada putaran yang sama (dibawah putaran optimumnya), maka runner dengan 
sudut outlet 0o mempunyai daya mekanik (Pm) yang terbaik. Dan setelah mencapai nilai optimum, 
ketiga kurva mengalami penurunan daya mekanik (Pm) dengan bertambahnya putaran. Yang artinya 
jika ketiga runner dioperasikan pada putaran yang sama (diatas putaran optimumnya), maka runner 
dengan sudut outlet 0o mempunyai daya mekanik (Pm) yang terbaik. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Grafik hubungan putaran turbin (rpm) dengan daya mekanik (Pm)    pada variasi 
putaran dengan debit konstan 0,00275 m3/s 

Berdasarkan grafik di atas dapat diambil kesimpulan yaitu, hubungan antara putaran turbin 
(rpm) dengan daya mekanik (Pm) berbanding lurus. Dan nilai daya mekanik (Pm) maksimum dari 
ketiga kurva adalah kurva yang berwarna biru untuk sudut keluaran sudu 0o yaitu sebesar 238,5 Watt 
pada putaran turbin 498,8 rpm. Hal itu diakibatkan oleh sudut sudu keluaran 0o (cos θ = 1) memiliki 
daya sudu (Ps) yang lebih besar dari pada sudut sudu keluaran 5o (cos θ = 0,996) dan 10o (cos θ = 
0,984), selain itu karena jarak antar sudu yang tidak terlalu dekat maka air keluaran yang menumbuk 
sudu dengan sudut keluaran sudu 0o tidak sepenuhnya menabrak sudu yang ada di depannya sehingga 
tidak menghambat putaran turbin.  

Gambar 6 menunjukkan grafik hubungan antara putaran turbin (rpm) dengan efisiensi turbin. 
Masing-masing runner turbin memiliki efisiensi turbin optimum yang berbeda. Runner dengan sudut 
outlet 0o memiliki efisiensi turbin optimum 67,6% pada putaran turbin 498,8 rpm; untuk runner 
dengan sudut outlet 5o memiliki efisiensi turbin optimum 49,1% pada putaran turbin 517,25 rpm; 
runner dengan sudut outlet 10o memiliki memiliki efisiensi turbin 58,8%  pada putaran turbin 495,37 
rpm. Hal ini menunjukkan perubahan sudut outlet mempengaruhi efisiensi turbin. Sebelum mencapai 
nilai optimum, ketiga kurva mengalami kenaikan efisiensi turbin dengan bertambahnya putaran turbin 
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(rpm). Yang artinya jika ketiga runner dioperasikan pada putaran yang sama (dibawah putaran 
optimumnya), maka runner dengan sudut outlet 0o mempunyai efisiensi turbin yang terbaik. Dan 
setelah mencapai nilai optimum, ketiga kurva mengalami penurunan efisiensi turbin dengan 
bertambahnya putaran. Yang artinya jika ketiga runner dioperasikan pada putaran yang sama (diatas 
putaran optimumnya), maka runner dengan sudut outlet 0o mempunyai efisiensi turbin yang terbaik. 

Berdasarkan grafik di atas dapat diambil kesimpulan yaitu, hubungan antara putaran turbin 
(rpm) dengan efisiensi turbin berbanding lurus. Dan nilai efisiensi turbin maksimum dari ketiga kurva 
adalah kurva yang berwarna biru untuk sudut keluaran sudu 0o yaitu sebesar 67,6% pada putaran 
turbin 498,8 rpm. Hal itu disebabkan oleh sudut sudu keluaran 0 dapat menghasilkan efisiensi turbin 
paling tinggi dibandingkan sudu keluaran 5o dan 10o karena jarak antar sudu yang tidak terlalu dekat 
maka air keluaran yang menumbuk sudu dengan sudut keluaran sudu 0o tidak sepenuhnya menabrak 
sudu yang ada di depannya sehingga tidak menghambat putaran turbin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.  Grafik hubungan putaran turbin (rpm) dengan efisiensi turbin pada variasi 

putaran dengan debit konstan 0,00275 m3/s 

Jika dibandingkan dengan turbin pelton yang dibuat dari silinder tertutup di belah dua yang 
mempunyai efisiensi turbin optimum sebesar 56,8% pada debit konstan 0,00275 m3/s. Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa turbin pelton yang dibuat dengan memanfaatkan konstruksi elbow 90o di 
belah dua mempunyai efisiensi turbin yang lebih besar dibandingkan dengan turbin pelton yang dibuat 
dari silinder tertutup di belah dua. Peningkatan efisiensi turbin berdasarkan pengujian pada debit 
konstan 0,00275 m3/s adalah 10,8%. 

Kesimpulan  
Hasil uji terhadap variasi sudut outlet sudu pada debit konstan menunjukkan sudut sudu 0o 

merupakan sudut optimum dimana efisiensi yang dihasilkan paling baik pada debit konstan 0,00275 
m3/s sebesar 67,6 %. Jika dibandingkan dengan turbin silinder belah dua, efisiensi turbin dari 
konstruksi elbow meningkat sebesar 10, 8  %. Hasil uji pada putaran konstan menunjukkan hal yang 
sama. Efisiensi turbin optimum yang terbesar yaitu pada sudut sudu 0° yaitu sebesar 72,61 % pada 
debit 0,002692 m3/s. Terdapat peningkatan 9,83 % dibanding turbin pipa belah dua. 
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Intisari 

 
Penelitian untuk memahami kompleksitas pendidihan pada celah sempit yang terjadi 
dalam kecelakaan parah PLTN telah dilakukan secara eksperimental. Penelitian bertujuan 
untuk mengetahui pola penetrasi air dalam celah sempit annulus pada kasus double 
heating. Metode penelitian yang dilakukan adalah eksperimen menggunakan bagian uji 
HeaTING-01 dengan modifikasi pada pipa luar menggunakan material stainless steel 
sebagai simulasi dinding bejana reaktor. Eksperimen dilakukan dengan memanaskan 
batang panas sebagai simulasi debris sampai temperatur awal yang diinginkan. Kemudian 
air dengan temperatur 99oC diguyurkan secara gravitasi kedalam celah sempit. Sistem 
akuisisi data mencatat perubahan temparatur secara transien selama proses pendinginan. 
Karena pipa luar terbuat dari stainless steel sehingga tidak dapat diamati secara visual, 
maka pola penetrasi air dianalisis berdasarkan profil temperatur transien dan titik 
pembasahan ulang (rewet front). Eksperimen dilakukan pada temperatur awal 650oC, 
750oC dan 850oC dengan variasi lebar celah 1 mm dan 2mm. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa pada lebar celah 1 mm, arah penetrasi air yang membasahi dinding berurut dari 
atas ke bawah.Sedangkan pada lebar celah 2 mm, arah penetrasi arah terjadi dalam dua 
arah, yaitu dari arah bawah dan dari arah atas. Rata-rata kecepatan rewetting pada lebar 
celah 1 mm adalah 0.39 mm/detik dan pada lebar celah 2 mm adalah 1.85 mm/detik. 
Rewet front secara horisontal lebih dahulu tercapai di permukaan dalam pada pipa luar 
dibandingkan di permukaan luar pada batang panas. 
 
Kata kunci : penetrasi, pembasahan, double, permukaan 

 
 

Pendahuluan 
Kecelakaan parah pada reaktor nuklir adalah kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 

lelehnya teras reaktor. Terjadinya kecelakaan pada reaktor air ringan (Light Water Reactor, LWR) 
Three Mile Island unit 2 (TMI 2)  tahun 1979 telah menjadi subyek penelitian yang dilakukan secara 
intensif. Penelitian terkait kejadian tersebut, bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji proses 
kompleks yang terlibat pada tahapan kecelakaan. Pada kejadian TMI 2 teras reaktor meleleh tapi 
integritas bejana tekan reaktor (Reactor Pressure Vessel, RPV) tetap terjaga. Pendidihan dalam celah 
sempit diyakini sebagai mekanisme yang berperan dalam pendinginan lelehan teras. Pengetahuan dan 
pemahaman terhadap proses tersebut diperlukan sebagai metode pelengkap untuk pencegahan dan 
memitigasi konsekuensi yang ditimbulkannya sebagai dasar manajemen kecelakaan. 

Tanaka et al (2004) mempelajari perpindahan kalor pada celah sempit annulus. Eksperimen 
dilakukan pada temperatur awal 800oC, dengan panjang batang yang dipanaskan 300mm. eksperimen 
pada celah 1mm menunjukkan bahwa penetrasi air dibatasi oleh counter current vapour flow, 
sedangkan pada celah 4mm air penetrasi secara cepat ke dalam celah. Air mengalir melalui pipa luar 
yang berupa kuarsa mencapai dasar dan membasahi bagian bawah batang panas. Aliran air bergerak 
dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Akhirnya kedua muka air bertemu di bagian tengah batang 
panas. Zhang (2003) juga menyatakan pola yang sama dengan Tanaka.  



Pr
IS

J
Eksperim
panjang 
terbentuk
batang p
ketika pe

 P
silinder l
uji dimo
kondisi s

 
 

Teori

Gambar 
bergerak

 
Pe

kelongso
ganggua
teras (de
menyimp
terjadi p
Namun p
kembali 
terbentuk
naik ke 
gerakan 
debris te
untuk tid
pendingi
melibatk
menjadik
Celah ya
mm. 

 

Metodol
M

HeaTING
Eksperim

B
sebagai s

1.

rosiding Semi
SBN: 978-979

Juarsa, dkk (
men dilakuka
batang yang
k pada bagia
panas. Pertem
ermukaan air
Penelitian ya
luar pada ala
odifikasi bag
sebenarnya b

1. Skema 
k ke bawah d

ertahanan d
ong, misalny
an termal sel
ebris) berger
pan air, dim

pengurangan 
pada peristiw
lagi ke arah 
k antara deb
atas (Gamba
air ke arah a
erhenti dan 
dak bergerak
inan oleh ai
kan fenomen
kan debris m
ang terbentu

logi 
Metode pene
G-01(Heat T
mental PTRK
Bagian uji H
simulasi dind
 Plenum ata

inar Nasional 
-95620-6-7 

(2007) telah
an pada temp
g dipanaskan
an bawah me
muan muka 
r yang berlaw
ang telah di
at uji menggu
gian pipa lu
bahwa RPV t

gerakan ai
dan berhenti(

dalam system
ya karena l
lama lelehan
rak ke arah 

mana ketika d
kuantitas ai

wa TMI 2, v
bawah dan 

bris dan RPV
ar 1a) kemu
atas karena a
membentuk 

k dan kemud
r yang diind
na fasa-gan
mengalami p
uk bervariasi

elitian yang 
Transfer in 
KN-BATAN
HeaTING-01
ding reaktor.
as (tempat me

l Perkembanga

h melakukan 
peratur awal 

n 750 mm. H
engingat air 

air terjadi 
wanan arah b
paparkan di 
unakan kuars

uarnya meng
terbuat dari s

ir saat deb
Juarsa,2007)

m keselama
leleh, adalah

n teras berge
bawah. Pad

debris bersen
ir, kemudian

volume air ya
memunculka

V. Gambar 1
udian kemba
adanya perga

celah karen
dian didingin
dikasikan de
nda, air dan
pengerasan, 
 dari 0,3 mm

digunakan a
Narow Gap
.   
 dimodifika
. Komponen 
enampung ai

an Riset dan T

penelitian p
650oC, 750o

asilnya menu
mengalir me
di tengah-te

bertemu. 
atas semuan

sa untuk mem
ggunakan sta
stainless stee

 

ris 
) 

 
G

atan PLTN 
h RPV. Ke
rak dari bag

da skenario T
ntuhan deng
n sebagian v
ang terdoron
an fenomena
1 memperlih
li ke arah b
antian volum
na adanya p
nkan oleh air
engan pendid
n uap. Pen
yang dimula
m hingga 2,0

adalah penel
p-01) yang t

si bagian pip
utama bagia
ir) 

Teknologi di B

perpindahan 
oC dan 850oC
unjukkan pe
elalui dindin
engah batang

nya merupak
mudahkan vi
ainless steel 
el. 

Gambar 2. Ba

ketika terja
etika teras m
gian atas ke b
TMI 2, bagi

gan air, peng
volume air d
ng ke arah be
a penggenang
hatkan skema
awah (Gamb

me. Sedangka
endidihan y
r yang kemb
dihan merup
ndinginan be
ai dari bagia
0 mm dan d

litian eksper
terdapat pad

pa luarnya m
an uji ini ada

Bidang Industr

kalor pada c
C dengan uk
netrasi air te

ng dalam kua
g panas dan

kan kasus si
isualisasi. Pa
dengan tuju

agian uji Hea

adi lepasnya
meleleh, RP
bagian bawa
ian bawah R

guapan terjad
dipindahkan 
erlawan deng
gan ulang pa
a gerakan air
bar 1b). Gam
an Gambar 1
ang cukup k

bali turun kar
pakan proses
erlangsung 
an luar hing
dirata-ratakan

imental men
da Laborator

menggunaka
lah : 

ri ke 16 
M

celah sempit 
kuran celah 2
ertahan oleh 
arsa tanpa m
n pendidihan

ingle heating
ada penelitian
uan untuk m

aTING-01

a bahan ba
PV telah m
ah RPV. Saa
RPV diangga
di secara eks

oleh volum
gan arah ger
ada bagian ce
r yang pada 
mbar 1a men
b menjelask
kuat menaha
rena gravitas
s yang komp
dengan lam

gga ke bagia
n menjadi se

nggunakan b
rium Termo

n pipa stain

M F  |   51 

annulus. 
2 mm dan 
uap. Uap 

menyentuh 
n diakhiri 

g dimana 
n ini, alat 

mendekati 

 

akar dari 
mengalami 
at lelehan 
ap masih 
strim dan 

me debris. 
ak debris 
elah yang 

awalnya 
njelaskan 

kan ketika 
an debris 
si. Proses 
pleks dan 
mbat dan 
an dalam. 
ekitar 1,0 

bagian uji 
ohidrolika 

less steel 



 
52 |  M F  ISBN: 978-979-95620-6-7 

2. Boiler (tempat pendidihan air pendingin) 
3. Pipa stainless steel  (p=1000 mm, OD=45mm, ID=41 mm) 
4. Batang yang dipanaskan yang merupakan simulasi debris untuk geometri anulus, material 

yang digunakan adalah stailess steel dengan panjang 1100 mm (heated length = 700 mm). 
5. Ukuran variasi celah sempit geometri anulus diberikan dengan mengganti batang dipanaskan 

berdasarkan perbedaan diameter luarnya (OD).  
 
Tabel I. Konfigurasi ukuran batang pemanas berdasarkan ukuran celahnya 

Ukuran celah δ(mm) ID pipa luar (mm) OD batang panas (mm) 
1.0 41 39
2.0 41 37

 
Kemudian 14 buah termokopel tipe K dipasang pada permukaan dinding luar batang panas yang 
digunakan untuk mengukur perubahan temperature permukaan batang panas selama pendidihan 
berlangsung. Sedangkan pada pipa luar terpasang 3 buah termokopel yang mengukur perubahan 
temperatur pada dinding dalam pipa luar. 

 
Tabel II. Nomor dan Posisi Termokopel 
No. Termokopel Posisi dari atas [mm] Keterangan 

TC-1A 0 1 titik di puncak batang panas 
TC-2A, TC-11, TC-12 50 3 titik, radial di batang panas 
TC-3A 100 1 titik di batang panas 
TC-4A 200 1 titik di batang panas 
TC-5A 300 1 titik di batang panas 
TC-6A 400 1 titik di batang panas 
TC-7A 500 1 titik di batang panas 
TC-8A 600 1 titik di batang panas 
TC-9A, TC-13,TC-14 700 3 titik, radial di batang panas 
TC-10A 900 1 titik, dibagian plenum bawah 
TC-1B 100 1 titik di pipa luar
TC-2B 400 1 titik di pipa luar
TC-3B 900 1 titik di pipa luar

 
Eksperimen dilaksanakan dengan terlebih dahulu memanaskan batang panas (heated rod). 

Pemanasan dilakukan dengan menaikkan daya heater secara bertahap, kemudian ketika temperatur 
awal batang panas yang diinginkan tercapai, daya dimatikan. Dalam hal ini temperatur awal adalah 
temperatur batang panas yang mencapai temperatur tertinggi dari salah satu titik termokopelnya. Panas 
akan meluruh tanpa adanya inputan daya. Kemudian air dengan temperatur saturasi dimasukkan ke 
dalam celah sempit annulus. Batang panas dan pipa luar akan mengalami penurunan temperatur 
selama proses pendinginan berlangsung. Eksperimen berakhir ketika batang panas seluruhnya telah 
terendam air dan temperaturnya telah mencapai temperatur saturasi. Selama jalannya eksperimen 
perubahan temperatur terukur oleh termokopel yang terletak di sepanjang batang panas dan pipa luar 
dan hasil pengukurannya direkam dalam komputer melalui Sistem Akusisi Data (DAS, Data 
Acquaition System). 

 Eksperimen ini dilakukan dengan tiga variasi parameter temperatur awal, yaitu 650oC, 750oC 
dan 850oC pada ukuran celah 1 mm dan 2 mm.  
 

Hasil dan Pembahasan 
Proses pendinginan berlangsung disertai dengan golakan air pada bagian atas batang panas. 

Mula-mula air yang menyentuh batang panas berubah menjadi uap. Penetrasi air tertahan oleh uap 
tersebut. Perlahan-lahan air akan mengalir ke dalam celah. Mekanisme yang mungkin terjadi pada 
penetrasi air adalah air langsung penetrasi ke dalam celah tanpa menyentuh batang panas maupun pipa 
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luar, karena temperatur batang panas dan pipa luar masih tinggi dan diselimuti uap. Mekanisme kedua 
yang mungkin adalah air mengalir melalui dinding bagian dalam pipa luar tanpa menyentuh batang 
panas. Mengingat temperatur batang panas lebih tinggi daripada temperatur pipa luar.  

Pada awalnya temperatur turun perlahan, pada saat ini kalor dipindahkan oleh pendidihan film. 
Ketika muka air mulai menyentuh batang panas, temperatur batang panas mulai turun. Batang panas 
yang telah terbasahi air ditandai dengan menurunnya temperatur batang panas secara cepat dan drastis.   
Waktu terjadinya peristiwa inilah yang disebut waktu pembasahan ulang (rewetting time). Posisi 
terjadinya pembasahan disebut titik pembasahan ulang (rewet point). Titik tersebut merupakan waktu 
akhir dari pendidihan film, yang bergeser menjadi pendidihan transisi. Daerah pendidihan transisi 
adalah pada saat terjadi penurunan temperatur yang drastis. Pada akhir proses perpindahan kalor yang 
terjadi adalah pendidihan inti, proses pendinginan terjadi secara perlahan dengan temperatur 
mendekati temperatur saturasi. 

Profil temperatur transien pada saat eksperimen ditampilkan pada Gambar 3 dan 4 untuk 
batang panas dan Gambar 6 untuk pipa luar. Gambar tersebut menunjukkan lamanya waktu 
pendinginan dan waktu pembasahan ulang untuk tiap posisi termokopel. Waktu rewet menunjukkan 
waktu batang panas atau pipa luar terbasahi air. Urutan waktu rewet di sepanjang batang panas 
menunjukkan pola penetrasi air dalam celah sempit. 

Pada celah ukuran 1 mm pembasahan ulang terjadi secara berurutan dari atas ke bawah di 
sepanjang batang panas. Hal ini terjadi pada eksperimen dengan 3 variasi temperatur awal yaitu 
650oC, 750 oC dan 850 oC. Penetrasi air tertahan oleh uap. Sedangkan pada celah ukuran 2 mm terjadi 
pola yang berbeda. Rewet pertama kali terjadi pada posisi TC-1A kemudian berturut-turut ke posisi di 
bawahnya sampai dengan TC-4A. Setelah TC-4A yang terbasahi adalah bagian bawah batang panas 
dan air menggenangi bagian bawah. Dari TC-4A air mengalir ke arah bawah, sedangkan air yang 
menggenang di bagian bawah bergerak ke atas. Pertemuan kedua muka air terjadi di sekitar posisi TC-
6A.    

Semakin tinggi temperatur awal maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan air untuk 
membasahi batang panas. Semakin tinggi temperatur semakin banyak pula uap yang dihasilkan yang 
menyelimuti batang panas. Penetrasi air tertahan oleh uap. Penetrasi air terjadi lebih cepat pada celah 
2mm dibanding pada celah 1mm sehingga pada celah 2mm waktu pendinginannya lebih cepat. 
Semakin kecil ukuran celah maka pengaruh uap yang menahan air semakin dominan sehingga 
semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk penetrasi air. 

Titik pembasahan ulang secara horizontal dapat kita amati pada Gambar 5. Temperatur pipa 
luar selalu lebih rendah daripada batang panas. Pembasahan ulang terjadi lebih dulu pada dinding 
dalam pipa luar daripada batang panas. Air lebih dulu menyentuh permukaan dengan temperatur lebih 
rendah. Pola ini terjadi pada eksperimen dengan 3 variasi temperatur awal pada ukuran celah 1mm dan 
2 mm. 
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Gambar 3.Profil temperatur transien 
batang panas 

 
Gambar 4. Profil temperatur transien 
batang panas 
 
 

 
Gambar 5. Perbandingan profil 
temperatur transien batang panas dan 
pipa luar 

 
Gambar 6. Profil temperatur transien 
pipa luar 
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Gambar 7.Pola pendinginan transien 
 

 
Gambar 8. Pola pendinginan transien 
 

 

 
 
Gambar 9. Waktu rewet tiap posisi 
termokopel
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Gambar 7 dan 8 menunjukkan pola pendinginan transien pada batang panas terhadap posisi 

termokopel secara vertikal pada batang panas. Pola tersebut terbagi menjadi 3 fase, pada grafik 
dimulai dari sisi kanan bergerak ke kiri dari temperatur tinggi ke rendah. Fase pertama adalah pada 
saat air belum menyentuh batang panas. Ini merupakan profil awal temperatur batang panas. Pada fase 
kedua air mulai membasahi batang panas. Temperatur batang panas berangsur-angsur turun. Fase 
ketiga adalah pada saat seluruh batang panas telah terbasahi dan terendam air, temperaturnya sama 
mendekati saturasi. 

Pendinginan celah untuk ukruan 1 mm pola yang terbentuk lebih teratur dibandingkan dengan 
pola pada pendinginan celah 2 mm. Pola yang seperti ini disebabkan oleh pola penetrasi air yang 
terjadi pada celah sempit. Pada celah 1mm penetrasi air terjadi pada satu arah yaitu dari atas ke bawah, 
sehingga penurunan temperatur di sepanjang batang panas terjadi secara gradual berurutan. Pada celah 
2mm penetrasi air terjadi pada 2 arah yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas sehingga 
penurunan temperatur di sepanjang batang panas tidak terjadi berurutan. Pendinginan pada celah 1mm 
membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pendinginan pada celah 2mm. 

Gambar 9 menunjukkan waktu rewet pada tiap posisi termokopel. Rata-rata kecepatan 
rewetting pada lebar celah 1 mm adalah 0.39 mm/detik dan pada lebar celah 2 mm adalah 1.85 
mm/detik. Kecepatan rewet pada celah 2mm lebih besar daripada kecepatan pada celah 1mm. Semakin 
kecil ukuran celah semakin dominan pengaruh uap yang menahan penetrasi air. Penetrasi air lebih 
mudah terjadi pada celah dengan ukuran lebih besar. 

 
Kesimpulan 

Hasil analisis temperatur transien pendinginan pada pendidihan di dalam celah sempit 
menunjukkan bahwa, 
1. Pada lebar celah 1 mm, arah penetrasi air yang membasahi dinding berurut dari atas ke bawah. 

Sedangkan pada lebar celah 2 mm, arah penetrasi arah terjadi dalam dua arah, yaitu dari arah 
bawah dan dari arah atas.  

2. Rata-rata kecepatan rewetting pada lebar celah 1 mm adalah 0,39 mm/detik dan pada lebar celah 
2 mm adalah 1,85 mm/detik.  

3. Rewet front secara horisontal lebih dahulu tercapai di permukaan dalam pada pipa luar 
dibandingkan di permukaan luar pada batang panas. 
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Intisari  

 
Permasalahan permasalahan mekanika fluida yang muncul dibidang teknik yang perlu 
diteliti dalam waktu yang relatif cepat biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan 
simulasi numerik untuk dapat memahami berbagai aspek yang terjadi. Pada tulisan ini 
simulasi numerik terhadap aliran disekitar selinder lingkaran berputar dilakukan untuk 
mengetahui pola aliran yang terjadi, gaya gaya hidrodinamika yang timbul dan 
pengaruhnya terhadap bilangan Strauhl. Simulasi numerik dilakukan pada selinder 
lingkaran dua dimensi dengan bilangan reynold dan RPM (Rotation per Minute) yang 
bervariasi dari 17000 sampai dengan 86000 dan 15.2 RPM sampai dengan 81.1RPM. 
Variasi bilangan Reynold dengan RPM yang terjadi sebagai akibat momentum aliran yang 
diterima sistem dirubah menjadi energi kinetik putaran selinder lingkaran. Pada makalah 
ini simulasi numerik disekitar selinder lingkaran 2D dengan menggunakan software 
komersial fluent. Hasil yang diperoleh berupa pola aliran, gaya-gaya hidrodinamik dan 
bilangan strauhl. 
 
Kata kunci:Simulasi,pola aliran , gaya-gaya hidrodinamik, bilangan strauhl. 

 
1. PENDAHULUAN 

Pengkajian simulasi numerik selinder lingkaran berputar 2D dengan software Fluent dilakukan 
untuk mendapatkan perkiraan besaran-besaran hidrodinamika dan efek yang terjadi akibat aliran air 
disekitar selinder lingkaran berputar 2D. Kajian  numerik pengaruh pada bilangan Reynolds rendah 
terhadap speed ratio telah dilakukan1) oleh beberapa peneliti. Hal tersebut merupakan kegiatan 
penelitian yang diperlukan untuk mempelajari pengaruh perputaran pada gaya-gaya yang bekerja dan 
pengaruh lainnya  pada selinder lingkaran berputar 2D.  

Didalam keteknikan banyak kita temukan permasalahan aliran yang serupa dengan alitan tak tunak 
disekitar selinder lingkaran berputar 2 D. Kajian eksperimen biasanya cukup menyita waktu dan 
tenaga sehingga pada umumnya sebelum melaksanakan kajian eksperimen dilakukan dahulu kajian 
simulasi.  Pada tulisan ini penulis mencoba mengkaji dengan kajian simulasi numerik untuk 
mendapatkan titik pandang yang lebih dalam dengan menggunakan kajian Computational Fluid 
Dynamic (CFD). 

Secara mendasar persamaan umum aliran dalam mekanika fluida untuk aliran tak tunak dapat 
dituliskan persamaan kontinuitas dan persamaan momentum sebagai,  
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Persamaan aliran yang direpresentasikan oleh persamaan Navier-Stoke's (NS) diselesaikan dengan 
menggunakan metoda finite volume. Pada kajian ini aliran yang disimulasikan mempunyai bilangan 
Reynold yang tinggi. Persamaan kontinuitas dan persamaan NS dapat ditulis dalam bentuk; 
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Selanjutnya untuk menyelesaian persamaan tersebut diatas kita menggunakan metoda volume hingga 
dengan software fluent. 
 
2. MODEL SELINDER LINGKARAN BERPUTAR  DUA DIMENSI 

Model simulasi adalah selinder lingkaran 2 D dengan diameter 5.5 cm yang berputar pada 
sumbunya di titik asal. Sumbu selinder ini merupakan bagian dari sudu rotor pembangkit tenaga listrik 
tenaga arus laut berupa sudu rotor Darrieus tipe H. Untuk keperluan simulasi model disederhanakan 
dengan simulasi 2 D.  Simulasi dilakukan terhadap model selinder lingkaran berputar 2 D dengan 
menyederhanakan penyangga dan bilah rotor ditiadakan untuk mengetahui kontribusi  terhadap 
getaran. Simulasi Numerik tak tunak aliran disekitar selinder lingkaran berputar 2 D dengan 
menggunakan Fluent code bertujuan untuk mendapatkan solusi numerik persaamaan Navier Stokes. 
Pertama-tama yang dilakukan disekitar model wilayah aliran dibuat grid atau mesh. Grid atau mesh 
dibuat dengan menggunakan perangkat lunak gambit. Grid yang terbentuk dapat dilihat pada gambar 
2.1. 

 

 
 

Gambar 2.1 Grid atau mesh disekitar lingkaran 2 D 
         
3. KONDISI SIMULASI 

Kondisi simulasi aliran disekitar selinder lingkaran berputar 2D dalam makalah ini seperti terlihat 
dalam table 3.1.  Dengan V menyatakan kecepatan aliran air disekitar selinder lingkaran 2 D yang 
berdiameter 0.055 m sedangkan bilangan Reynold dihitung berdasarkan diameter  selinder lingkaran 2 
D dan viskositas dinamik air  ν= 0,00000113 m2/s. Bilangan ratio kecepatan putar terhadap kecepatan 

aliran air dinyatakan oleh 
V
Rωα = .  Bilangan α ini tidak berdimensi. Sedangkan arah putaran selinder 

lingkaran berlawanan arah jarum jam.  
 
 

Tabel I. Kondisi Simulasi Numerik 
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4. HASIL DAN DISKUSI 

 
Gambar 4.1 Distribusi medan kecepatan pada kondisi v=0.35m/s dan α=0 

 
Gambar 4.1 menunjukkan hasil simulasi nilai besarnya  kecepatan atau dapat dikatakan pola aliran 

pada kondisi =0.35m/s dan α=0. Nilai besarnya  kecepatan atau pola aliran terlihat simetri terhadap 
sumbu horizontal garis tengah selinder lingkaran.   

Gambar 4.2 menunjukkan hasil simulasi nilai besarnya  kecepatan atau dapat dikatakan pola aliran 
pada kondisi =0.75m/s dan α=0.2687. Nilai besarnya  kecepatan atau pola aliran terlihat tidak simetri 
terhadap sumbu horizontal garis tengah selinder lingkaran.   

 
 

NO V (M/S) Reynolds 
Number RPM 

V
Rωα =  

1. 0.35 17035.39823 15.2 0.2514 
2. 0.5 24336.28319 22.2 0.2552 
3. 0.75 36504.42478 35 0.2687 
4. 1. 48672.56637 46.8 0.2695 
5. 1.25 60840.70796 59.4 0.2737 
6. 1.5 73008.84956 69.6 0.2673 
7. 1.75 85176.99115 81.1 0.2668 
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Gambar 4.2 Distribusi medan kecepatan pada kondisi v=0.75m/s dan α=0.2687 

 
Gambar 4.3 menunjukkan hasil simulasi Vektor kecepatan pada kondisi v=0.35m/s dan α =0. 

Vektor kecepatan terlihat simetri terhadap sumbu horizontal garis tengah selinder lingkaran. Titik 
stagnasi dapat ditemukan tepat dititik perpotongan sumbu horizontal dengan selinder lingkaran. 
Demikian juga dua titik separasi simetri pada sumbu ghorizontal garis tengah selinder lingkaran.  

 

 
 

Gambar 4.3 Vektor kecepatan pada kondisi v=0.35m/s dan α=0 
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Gambar 4.4 Vektor kecepatan pada kondisi simulasi v=0.75m/s dan α=0.2687 
 
 Gambar 4.4  menunjukkan hasil simulasi pada kondisi α=0.2687 vektor kecepatan tidak 
simetri lagi.Posisi titik stagnasi dan titik separasi bergeser pada posisi baru. 

 
 

Gambar 4.5 Kurva Koefisien Lift terhadap waktu pada kondisi simulasi v=0.75m/s dan α=0.2687 
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Gambar 4.6 Kurva Koefisien Drag terhadap waktu pada kondisi simulasi v=0.75m/s dan α=0.2687 

 
Gambar 4.5 menunjukkan sejarah koefisien gaya angkat terhadap waktu pada kondisi simulasi 

v=0.75m/s dan α=0.2687. Koefisien gaya angkat konvergen pada harga sekitar 3.52 yang memiliki 
harga lebih tinggi dibanding pada kondisi simulasi v=0.75m/s dan α=0.0.  

Pada gambar 4.6 sejarah koefisien gaya hambat terhadap waktu pada kondisi simulasi v=0.75m/s 
dan α=0.2687. Koefisien gaya angkat konvergen pada harga sekitar 1.53 yang memiliki harga lebih 
tinggi dibanding pada kondisi simulasi v=0.75m/s dan α=0.0.  

  
5. KESIMPULAN 

 
Pengaruh variasi bilangan Reynolds terhadap pola aliran menunjukkan tidak terjadi ulakan 

dibelakang selinder  sehingga tidak terbentuk pola ulakan Karman kearah belakang aliran. Baik pada  
bilangan Reynold 180000 sampai dengan 960000 dengan variasi kecepatan putaran selinder 15.2 RPM 
sampai dengan 81.1RPM. Perputaran selinder lingkaran menyebabkan tergesernya titik separasi lebih 
kebelakang dan kedepan untuk bagian atas dan bawah selinder lingkaran. Hal ini disebabkan 
pergerakan permukaan selinder lingkaran dibagian atas memberikan harga kecepatan relative lebih 
besar dibandingkan dengan kondisi selinder lingkaran yang diam tidak berputar.  
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Intisari  

 
Kajian terhadap permasalahan mekanika fluida yang muncul dibidang teknik yang perlu 
diteliti dalam waktu yang relatif cepat biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan 
simulasi numerik untuk dapat memahami berbagai aspek yang terjadi. Pada tulisan ini 
simulasi numerik terhadap aliran disekitar penampang lintang jembatan dilakukan untuk 
mengetahui pola aliran yang terjadi, gaya gaya aerodinamika yang timbul yang digunakan 
sebagai masukan perkiraan beban tekanan dinamik yang dialami oleh bentang jembatan. 
Simulasi numerik dilakukan pada penampang lintang jembatan dua dimensi dengan 
bilangan reynold yang bervariasi antara 250000 sampai dengan 1000000 dan pada sudut 
serang yang bervariasi. Pada makalah ini simulasi numerik disekitar penampang lintang 
jembatan 2D dengan menggunakan software komersial fluent. Domain luar disekitar 
penampang lintang jembatan berukuran panjang sekitar 5 kali bentangan penampang 
lintang jembatan dan lebar  3 kali bentangan penampang lintang jembatan dibuat grid 
untuk menghitung besaran besaran yang diperlukan. Hasil yang diperoleh berupa pola 
aliran, distribusi kecepatan, distribusi tekanan dan gaya aerodinamik. 
 
Kata kunci: Simulasi, penampang lintang jembatan,pola aliran, distribusi tekanan, gaya 
aerodinamika. 

 
7. PENDAHULUAN  

Pengkajian simulasi numerik disekitar penampang lintang jembatan 2D dengan software Fluent 
dilakukan untuk mendapatkan perkiraan besaran-besaran aerodinamika dan efek yang terjadi akibat 
aliran udara disekitar penampang lintang jembatan 2D. Kajian numerik terhadap aliran disekitar 
penampang lintang jembatan 2D sangat penting dilakukan. Hal tersebut merupakan kegiatan penelitian 
yang diperlukan untuk mempelajari pengaruh pada pola aliran dan gaya gaya aerodinamika yang 
bekerja terhadap struktur jembatan.  

Didalam keteknikan banyak kita temukan permasalahan aliran yang serupa dengan alitan tak tunak 
disekitar penampang lintang jembatan 2D. Kajian eksperimen biasanya cukup menyita waktu dan 
tenaga sehingga pada umumnya sebelum melaksanakan kajian eksperimen dilakukan dahulu kajian 
simulasi.  Pada tulisan ini penulis mencoba mengkaji dengan kajian simulasi numerik untuk 
mendapatkan titik pandang yang lebih dalam dengan menggunakan kajian Computational Fluid 
Dynamic (CFD). 

Secara mendasar persamaan umum aliran dalam mekanika fluida untuk aliran tak tunak dapat 
dituliskan persamaan kontinuitas dan persamaan momentum sebagai,  
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Persamaan aliran yang direpresentasikan oleh persamaan Navier-Stoke's (NS) diselesaikan dengan 
menggunakan metoda finite volume. Pada kajian ini aliran yang disimulasikan mempunyai bilangan 
Reynold yang tinggi. Persamaan kontinuitas dan persamaan NS dapat ditulis dalam bentuk; 
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Selanjutnya untuk menyelesaian persamaan tersebut diatas kita menggunakan metoda volume hingga 
dengan software fluent. 
 
8. MODEL PENAMPANG LINTANG JEMBATAN  DUA DIMENSI 

Model simulasi adalah penampang lintang jembatan 2 D dengan panjang bentang 647.5 mm 1,2. 
Penampang lintang jembatan ini merupakan model penampang lintang jembatan Tayan Kapuas yang 
diskalakan 1:20. Untuk keperluan simulasi model disederhanakan dengan menganggap pengaruh 
pagar, penguat cukup kecil. Simulasi Numerik tak tunak aliran disekitar penampang lintang jembatan 
2 D dengan menggunakan Fluent code bertujuan untuk mendapatkan solusi numerik persaamaan 
Navier Stokes.  Pertama-tama yang dilakukan disekitar model wilayah aliran dibuat grid atau mesh. 
Grid atau mesh dibuat dengan menggunakan perangkat lunak gambit. Grid yang terbentuk dapat 
dilihat pada gambar 2.1. 

 
 

Gambar 2.1 Grid atau mesh disekitar penampang lintang jembatan 
         
9. KONDISI SIMULASI 

Kondisi simulasi aliran disekitar penampang lintang jembatan 2D dalam makalah ini seperti 
terlihat dalam table I.  Dengan V menyatakan kecepatan aliran udara disekitar penampang lintang 
jembatan 2 D  sedangkan bilangan Reynold dihitung berdasarkan panjang bentangan penampang 
lintang jembatan 2 D dan viskositas dinamik udara  ν= 1.7894e-05kg/ms.  

 
Tabel I. Kondisi Simulasi Numerik 

 

NO α  (sudut 
serang °) V (m/s) 
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10. HASIL DAN DISKUSI 

Berikut ini beberapa hasil simulasi numerik yang penulis sajikan berupa vektor kecepatan, kontur 
kecepatan dan sejarah perkembangan koefisien gaya angkat pada sudut serang yang berbeda beda. 

 
 

Gambar 4.1 Vektor kecepatan pada kondisi v=10m/s dan α=3.  
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Gambar 4.2 Kontur Nilai kecepatan pada kondisi v=10m/s dan α=3. 

 
Gambar 4.1 menunjukkan hasil simulasi vektor kecepatan pada kondisi v =10m/s dan α=3. 

Kecepatan disekitar jembatan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan didaerah jauh 
terutama dibagian atas penampang lintang jembatan. Akan tetapi sedikit diatas bagian itu ada vektor 
kecepatan berwarna merah yang menyatakan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan kecepatan di 
tempat lain.  

Gambar 4.2 menunjukkan hasil simulasi kontur nilai kecepatan tak tunak pada waktu t=5000. Dari  
gambar 4.2 ini terlihat adanya ulakan dibelakang penampang lintang jembatan, pada sudut serang α=3 
ada indikasi dapat terjadi flutter jika frekuensi ulakan sama dengan frekuensi natural struktur.  

Gambar 4.3 menunjukkan hasil simulasi vektor kecepatan pada kondisi =10m/s dan α=0. Ulakan 
yang terbentuk berupa ulakan turbulen yang tidak membentuk vortek Karman. Sehingga pada α=0 
berdasarkan hasil secara numerik tidak menimbulkan pegaruh kepada getaran.    

 
Gambar 4.3 Vektor kecepatan pada kondisi v=10m/s dan α=0.  
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Gambar 4.4 Kontur Nilai kecepatan pada kondisi v=10m/s dan α=0. 

 
Gambar 4.4 menunjukkan hasil simulasi kontur kecepatan pada kondisi v=10 m/s dan α =0 pada 

waktu t=4000. Kontur kecepatan pada kondisi v=10 m/s dan α =0 warna kuning adalah turbulen wake 
yang mengalir kearah aliran udara. Sedangkan warna orange menunjukkan besar kecepatan berharga 
sekitar 10 m/s.  

 
Gambar 4.5 Kontur Nilai kecepatan pada kondisi v=10m/s dan α=-3. 
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Gambar 4.6 Sejarah koefisien gaya angkat pada kondisi v=0.10m/s dan α=0 

 
Gambar 4.5 menunjukkan kontur kecepatan pada kondisi v=10m/s dan α=-3. Ulakan turbulen 

terbentuk dibelakang penampang lintang jembatan. 
Gambar 4.6 menunjukkan sejarah perkembangan koefisien gaya angkat pada kondisi v=10m/s 

dan α=0. Nilai koefisien gaya angkat pada kondisi v=0.10m/s dan α=0 sebesar -0.042. Sedangkan nilai 
koefisien gaya hambat sebesar 0.047.  

 
11. KESIMPULAN 

Pengaruh variasi sudut serang terhadap pola aliran menunjukkan perbedaan ulakan dibelakang 
penampang lintang jembatan yang sangat mencolok. Pola ulakan Karman kearah belakang aliran 
sangat dipengaruhi juga bentuk penampang lintang jembatan. Dari hasil simulasi tersebut dapat 
dikatakan bentuk rancangan penampang lintang jembatan ini cukup baik mengingat ulakan Karman 
terbentuk pada jeda waktu tidak panjang.  

Dengan melakukan simulasi numerik dapat ditinjau beberapa rancang bangun bentuk penampang 
lintang jembatan dengan mudah. 
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Intisari 
 

Aliran boundary layer (lapis batas), terutama aliran lapis batas turbulen, selalu menarik untuk dikaji 
karena sangat banyak pengaruhnya didalam disain teknik yang melibatkan aliran fluida. Dalam 
penerapannya, adanya lapis batas sangat berperan terhadap timbulnya gaya drag pada benda yang 
berinteraksi dengan aliran fluida. Pengontrolan aliran lapis batas dalam rangka pengurangan gaya 
drag telah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. 
Peletakan alur melintang pada sebuah pelat datar merupakan salah satu bentuk yang sangat sederhana 
dalam usaha pengontrolan pertumbuhan lapis batas diatas permukaan. Studi eksperimen ini dilakukan 
pada subsonic wind tunnel dengan harga Reynolds number yaitu Reθ = 535 dan Reθ = 1087 yaitu pada 
kecepatan freestream 12 m/s dan 17 m/s. Total pressure tube digunakan untuk mengukur kecepatan 
aliran fluida dengan titik pengukuran ke arah horizontal setiap jarak 2 mm, yaitu empat titik sebelum 
alur, empat titik di atas alur, dan empat belas titik setelah alur. Titik pengukuran ke arah vertikal alur 
dimulai pada 0,35 mm dari permukaan pelat hingga mencapai kecepatan 0.99 freestream. Pengukuran 
tekanan statis dilakukan pada dinding alur dengan menggunakan pressure tap yang dipasang pada 
permukaan alur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai drag total yang meningkat sebesar 3,6% 
pada Reθ = 535 dan menurun sebesar 13,45% pada Reθ = 1087 dibandingkan koefisien drag total pada 
pelat datar tanpa alur. Gaya drag ini merupakan gabungan antara gaya drag tekan dan gaya drag 
gesek. Gaya drag tekan didapat dari integrasi distribusi tekanan pada dinding alur, sementara gaya 
drag gesek diperoleh dengan mengintegrasikan tegangan gesek dinding sepanjang pelat datar. Dalam 
hal ini, tegangan gesek dinding diperoleh dengan menggunakan metode Clauser-Chart. 
 
Kata Kunci: turbulent boundary layer, skin friction coefficient (Cf) , koefisien tekanan (Cp), drag. 

 
1. Pendahuluan  

Suatu aliran fluida viscous melalui suatu kontur permukaan akan membentuk suatu lapis batas 
(boundary layer). Boundary layer ini terbentuk karena terjadi gesekan antara fluida yang mengalir dengan 
permukaan solid. Akhirnya aliran fluida yang dekat dinding permukaan pun akan menjadi terhambat. Secara 
umum hambatan ini akan menghasilkan gaya drag yang akan merugikan bagi sistem dan akan menurunkan 
performansi dan efisiensi sistem yang berinteraksi dengan aliran fluida.  

Salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk mengurangi terjadinya gaya drag yang merugikan 
tersebut adalah dengan memodifikasi permukaan solid. Untuk bisa mengetahui seberapa baik modifikasi yang 
telah dilakukan bisa dilakukan dengan cara menganalisa boundary layer yang terjadi pada permukaan tersebut. 
Diantara modifikasi yang telah dilakukan adalah dengan memberikan suatu bentuk alur pada permukaan solid 
tersebut. 

Choi dan Fujisawa (1993) melaporkan bahwa dengan pemasangan single transverse square groove 
pada pelat datar yang dialiri turbulent boundary layer, pengurangan drag sebesar 1% bisa didapatkan. Namun 
demikian, pengurangan drag ini belum melibatkan kemungkinan terjadinya peningkatan drag akibat tekanan 
yang terbentuk pada permukaan dinding-dinding alur yang terpasang. Juga, pengurangan drag sebesar 1% 
tersebut mungkin masih dalam tarap ketidakpastian eksperimen yang dilakukan. Kajian tentang pengaruh 
pemasangan single transverse square groove pada pelat datar yang dialiri turbulent boundary layer juga telah 
dilakukan oleh Elavarasan dkk. (1996) dengan hasil yang kontradiktif dengan hasil yang dilaporkan oleh Choi 
dan Fujisawa (1993). Elavarasan dkk mendapatkan adanya peningkatan drag gesek akibat pemasangan single 
transverse square groove pada pelat datar yang dialiri turbulent boundary layer sebesar kurang lebih 3.4%. Hasil 
yang diperoleh Elavarasan dkk. juga belum melibatkan kemungkinan terjadinya peningkatan drag akibat tekanan 
yang terbentuk pada permukaan dinding-dinding alur yang terpasang. Kajian tentang modifikasi struktur aliran 
turbulent boundary layer yang diganggu pemasangan transverse square groove dilanjutkan oleh Sutardi dan 
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Ching (2003). Peneliti yang disebut terakhir juga melaporkan adanya pengurangan drag akibat pemasangan 
transverse square groove tersebut, namun total pengurangan drag belum dilaporkan.  

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya adalah dengan menggunakan 
sebuah pelat datar dengan diberikan sebuah alur. Dengan adanya alur tersebut didapatkan quasi-stable vortex 
dari fluida yang berada di dalam alur.  Quasi-stable vortex ini berfungsi sebagai slider sehingga fluida yang 
mengalir di atas permukaan bisa mengalir seperti tanpa gesekan. Pada beberapa penelitian terdahulu didapatkan 
gaya drag akibat gesekan permukaan lebih kecil jika dibandingankan dengan gaya drag yang terjadi pada 
permukaan tanpa alur pada pelat datar yang sama. Dilain pihak, dengan diberikanya alur pada pemukaan 
menghasilkan gaya drag tambahan yang disebaban oleh perbedaan tekanan yang terjadi pada permukaan 
upstream dan downstream dinding alur. Secara umum pada beberapa penelitian masih didapatkan gaya drag 
secara keseluruhan yang masih besar apabila dibandingkan dengan gaya drag yang terjadi pada permukaan tanpa 
alur. 
 Bentuk sudut atas yang tajam pada bagian downstream alur diperkiran sebagai faktor yang menjadikan 
drag akibat tekanan menjadi besar. Di daerah sekitar sudut tersebut terdapat daerah bertekanan tinggi (Choi dan 
Fujisawa, 2003) semacam daerah stagnasi (stagnation region) untuk aliran yang menumbuk bluff body. Bentuk 
rounded pada bagian downstream alur  yang menggantikan bentuk sudut yang tajam diharapkan dapat 
menghilangkan bagian yang menyebabkan tekanan paling besar tersebut. Oleh karena itu diduga dengan 
memberikan bentuk alur yang dimodifikasi ini akan mampu memberikan  penurunan nilai koefisien pressure 
drag (Cp). 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aliran boundary layer turbulen di sekitar suatu alur 
bujursangkar dengan memberikan alur yang dimodifikasi pada bagian dinding downstream-nya. Secara umum,  
tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk (i) mengetahui pengaruh alur terhadap karakteristik boundary layer 
yang terjadi di sekitar alur dengan variasi Reynolds number (Reθ), (ii) mendapatkan distribusi tekanan yang 
terjadi di dalam alur, dan (iii) mendapatkan distribusi kecepatan dan tegangan geser dinding yang terjadi di 
sekitar alur. 
 
2. Detail dari Eksperimen 
Benda uji pada penelitian ini berupa pelat datar yang diberi alur bujur sangkar tunggal dengan dimodifikasi pada 
bagian sudut downstream-nya (modified square groove, SGM). Ada dua model SGM: SGM 1 dan SGM 2. 

(a) Modified Square Groove 1 (SGM 1): Pelat datar dengan alur bujur sangkar tunggal dengan memberikan 
bentuk rounded pada sudut atas downstream alur (Gbr. 1).  

(b) Modified Square Groove 2 (SGM 2): Pelat datar dengan alur bujur sangkar tunggal dengan memberikan 
roll silinder pada sudut atas downstream alur (Gbr. 1). 

Alur ditempatkan dengan posisi melintang arah aliran fluida freestream. Gambar benda uji bisa dilihat pada 
Gbr 1. Dalam pelaksanaan penelitian, model-model tersebut diletakkan didalam sebuah wind tunnel dengan 
kecepatan aliran udara maksimum sebesar kurang lebih 20 m/s (Gbr. 2). Spesifikasi terowongan angin yang 
digunakan untuk penelitian seperti terlihat pada halaman berikutnya. Gambar 3 memperlihatkan daerah 
pengujian (test section) terowongan angin, penempatan total pressure tube beserta mikrometer, dan penempatan 
benda uji pada test section terowongan angin. 
 

3. Hasil dan Analisa 
Gambar 4 adalah distribusi profil kecepatan rata-rata pada pelat datar model SGM 1 pada dua bilangan 

Reynolds. Profil kecepatan dinyatakan dalam bentuk bilangan kecepatan tanpa dimensi (u+ = u/u*) sebagai 
fungsi jarak terhadap dinding y+ (= yu*/�). Dalam hal ini � adalah viskositas kinematik fluida, sedangkan u* 
adalah friction velocity (u* = (�w/�)0.5), yang diperoleh dengan menggunakan metode Clauser-chart.  
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Gambar 1. Benda uji penelitian: (a) Pelat datar dengan alur 
SGM 1, (b) pelat datar dengan alur SGM 2. 

 
Gambar 2. Subsonic Open Circuit Wind Tunnel. 

 
Spesifikasi wind tunnel: 

-   Jenis  
 
-   Dimensi total 
-   Working / test section 
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     maksimum 
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: 305 mm (ortogonal) x 450 

mm 
 
: ~ 20 m/s 
 
: 240 volt/single phase/50 

Hz-1.5 KW 
 

12
9 

m
m

20
4 

m
m

20
 m

m
15

6 
m

m

20
 m

m

 
 a. tampak depan           b. tampak samping 

Gambar 3. Test section pada wind tunnel. 
 

Secara umum, profil kecepatan untuk kedua jenis model dan pada kedua angka Reynolds sulit untuk 
dibedakan. Aliran boundary layer pada daerah pelat yang belum terpengaruh oleh adanya alur (daerah upstream 
dari alur, x/d = -1,6 hingga -1,0), profil kecepatan yang terjadi cenderung memiliki pola yang serupa seperti yang 
dijumpai pada literatur. Namun demikian, sedikit pergeseran profil kecepatan untuk pelat beralur terlihat untuk 
Reθ = 1087 pada x/d = -0,8. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa adanya alur telah mengganggu proses 
perkembangan boundary layer diatas pelat tersebut. Perubahan struktur kecepatan dan boundary layer ini secara 
tidak langsung juga mempengaruhi besar tegangan geser yang terjadi pada pelat, yang akan dibahas kemudian. 
 Pada daerah di atas alur tidak terdapat dinding padat (solid surface). Tidak adanya dinding alur ini 
menyebabkan tegangan geser yang terjadi pada bidang yang rata dengan permukaan pada upstream dan 
downstream dari alur akan berkurang. Berdasarkan distribusi profil kecepatan yang terjadi di atas model uji, 
dapat diilustrasikan perkembangan profil kecepatan dan boundary layer di atas pelat datar beralur untuk model 
SGM 1 dan SGM 2 pada angka Reynolds 1087 (Gbr. 5).  

Boundary layer akan berkembang seiring dengan bertambahnya x/d. Pada saat  melewati alur, 
perkembangan boundary layer akan terganggu. Setelah melewati alur dan melintasi solid surface, boundary 
layer terlihat berkembang untuk mengembalikan kondisinya seperti sebelum terganggu oleh adanya alur (proses 
recovery). Pada daerah sedikit downstream dari alur terlihat bahwa disturbance tickness (�) yang lebih kecil dari 
pada sebelum alur. Dari gambar 5 (a) terlihat bahwa setelah melewati alur bentuk profil kecepatan tidak jauh 
berbeda dengan bentuk profil sebelum alur. Namun dengan bertambahnya x/d  didapatkan suatu titik minimum 
lokal dari �  yaitu pada daerah sekitar x/d = 1,0 untuk model SGM 1 dan SGM 2. 

Distribusi koefisien skin friction (Cf) pada permukaan pelat datar  tanpa alur ditunjukkan pada gambar 
6, dimana didefinisikan sebagai Cf = 2�w/� U∞)2, dengan U∞ adalah kecepatan arus bebas (freestream velocity). 
Dari gambar 6 terlihat bahwa pada kedua Reθ tersebut diperoleh harga Cf yang menurun sepanjang x/d. Pada Reθ 
= 535 harga Cf pada titik x/d = - 1,6 sebesar 0,0060 dan menurun sampai harga Cf sebesar 0,0058 pada x/d = 4,5, 
sedangkan untuk Reθ = 1087 harga Cf  pada x/d = -1,6 sebesar 0,0057 menurun sampai di titik x/d = 4,5 sebesar 
0.0056. Penurunan dari harga Cf sepanjang x/d disebabkan boundary layer yang berkembang seiring dengan 
bertambahnya x/d. Hal ini sesuai dengan kondisi teoritis untuk angka Reynolds yang tidak terlalu besar. Pada 
permukaan halus, tegangan geser pada dinding (τw) dinyatakan sebagai (Fox and McDonald, 1994): 
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τw = 0,0233 ρ. U∞ 
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(a)  

(b) 
Gambar 4. Distribusi kecepatan rata-rata pada jarak x/d. (a) Reθ  = 535, (b) Reθ = 1087. (∆ = SGM ; —— = SW). Setiap 

kenaikan x/d, u+ ditambahkan dengan 5 agar terlihat perbedaannya (---- : mulai terjadi pergeseran). 
 

Dari persamaan (1) dapat diperoleh bahwa harga Cf berbanding terbalik dengan harga disturbance 
thickness (δ). Dengan bertambahnya x/d sepanjang permukaan pelat datar menyebabkan harga disturbance 
thickness (δ) yang makin besar. Peningkatan harga disturbance thickness (δ) sepanjang x/d akan menghasilkan 
harga Cf  yang menurun. Harga Cf pelat datar pada Reθ = 535 memiliki harga yang lebih besar yaitu 0,0060 
daripada pada Reθ = 1087 dengan harga 0.0057 pada titik yang sama yaitu pada x/d = - 1,6. 

Gambar 7 menunjukkan distribusi Cf pada permukaan pelat datar yang diberi alur dengan model SGM 1 
dan SGM 2 pada dua harga angka Reynolds. Dari gambar 7 terlihat bahwa pada kedua plat datar beralur SGM 1 
dan SGM 2 distribusi harga Cf mengalami perbedaan dibandingkan dengan distribusi Cf pada pelat tanpa alur. 
Hal ini dikarenakan oleh adanya ejection fluida dari quasi-steady stable vortex yang terbentuk di dalam alur. 
Terbentuknya vortex ini sangat diharapkan karena fluida yang melintas di atas alur akan dapat melintas dengan 
gesekan yang lebih rendah. Fluida yang melintas di atas alur ini akan bersinggungan dengan vortex, yang 
berfungsi semacam roller bearing yang membantu di dalam menurunkan nilai tegangan geser dan harga Cf yang 
terjadi. Namun permasalahanya adalah bahwa vortex yang terbentuk ini tidak bisa selamanya berada di dalam 
alur, dimana sesekali akan keluar (ejected) dari alur yang akan mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan 
boundary layer. 
  



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M F  |   73 

 
 
Gambar 5. (a) Rekonstruksi distribusi profil kecepatan 
pada pelat datar beralur SGM 1 (a) dan  SGM 2 (b). ----, 
ilustrasi perkembangan batas boundary layer. Reθ = 1087. 

 
Gambar 6. Perbandingan distribusi koefisien skin friction 
(Cf )  datar tanpa alur. (◊ = Reθ = 535,  = Reθ = 1087). 

 
Pada studi kali ini, dengan adanya modifikasi pada daerah dowmnstream alur, menjadikan pengaruh 

ejection fluida terhadap perkembangan boundary layer pada daerah setelah alur tidak terlalu besar. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai distribusi Cf pada beberapa titik sesaat setelah alur yang relatif konstan. Integrasi distribusi Cf 
sepanjang test plate menghasilkan Cf,total, yang juga sering disebut sebagai CD,f, yaitu koefisien drag akibat 
friction. Hasil integrasi Cf pada pelat datar beralur tunggal SGM 1 dan SGM 2 tersebut ditampilkan pada Tabel 
1. 

 

(a) (b) 
Gambar 7. Distribusi koefisen skin friction (Cf) pada pelat datar dengan metode Clauser chart. (a) Reθ = 535;  (b) 

Reθ = 1087. ○ = smooth wall (SW); □ SGM 1; ∆ = SGM 2. 
 

Distribusi  pressure coefficient (Cp) di dalam alur tunggal SGM 1 ditunjukkan pada gambar 8. Pada 
daerah upstream didapatkan distribusi Cp yang relatif konstan. Sedangkan pada daerah downstream nilai Cp 
yang diperoleh lebih besar dibandingkan nilai Cp pada daerah upstream. Hal ini diakibatkan oleh adanya daerah 
yang mengalami stagnasi (sekitar sudut atas dinding alur). Namun Nilai Cp setelah y/d = -0.2 nilai Cp 
mengalami pengalami peningkatan yang cukup tajam. Sampai nilai maksimum yang didapatkan sebesar 0.2680 
untuk Reθ = 535 dan 0.2671 untuk Reθ = 1087  pada titik y/d = -0.05. Setelah itu akan menurun kembali sampai 
titik y/d = 0 yaitu sebesar 0.2233 untuk Reθ = 535 dan 0.1781 untuk Reθ = 1087. 

Koefisien drag (CD) yang terjadi pada pelat datar dengan alur merupakan resultan dari friction drag dan 
pressure drag. Pada pelat datar tanpa alur, CD merupakan harga dari friction drag saja. Tabel 2 menunjukkan 
perbedaan harga-harga CD di sekitar posisi alur yang terjadi pada pelat datar beralur dan pelat datar tanpa alur. 
Perbedaan juga terlihat pada variasi harga Reynolds number. Untuk Reθ yang kecil adanya alur menyebabkan 
peningkatan CD sebesar ~ 3,63%, sedang kan pada Reθ yang  lebih besar adanya alur menyebabkan penurunan 
CD sebesar ~13,45%. Hal ini menunjukan bahwa dengan semakin besar Reθ aliran maka vortex stabil yang 
terbentuk di dalam alur yang berfungsi sebagai slider (roller bearing) akan semakin berfungsi dengan baik. Hal 
ini mengakibatkan pertukaran momentum yang terjadi antara fluida yang melintas di atas alur dengan fluida pada 
stable vortex di dalam alur akan semakin besar. Sebagai konsekuensinya, hal ini berpotensi untuk menurunkan 
harga Cf total jika dibandingkan dengan pelat datar tanpa alur, yang pada akhirnya menjadikan harga CD total  
menjadi lebih rendah. Ringkasan hasil perhitungan Cf dapat dilihat pada Tabel 3, sedangkan untuk CD,total dapat 
dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 1. Nilai CD,f pada pelat datar beralur SGM 1 dan 
SGM 2. 

 SGM 1 SGM 2 

Reθ 535 1087 535 1087 

CDf upstream 0,0021 0,0035 0,0041 0,0034 
CDf downstream 0,0230 0,0204 0,0182 0,0190 

CDf  total 0,0252 0,0239 0,0223 0,0224 
 

Tabel 2. Koefisien drag total (CD) 
No. Pelat datar Reθ CDf CDp (CD) 

1 Tanpa alur 535 0,0358 - 0,0358 

2 SGM 1 535 0,0252 0.0119 0,0371 
3 SGM 2 535 0,0223 - - 
4 Tanpa alur 1087 0,0339 - 0,0339 
5 SGM 1 1087 0,0239 0,0025 0,0264 

6 SGM 2 1087 0,0224 - - 
Catatan:  
SGM 1: alur bujur sangkar dengan bentuk rounded  pada downstream alur. 
SGM 2: alur bujur sangkar dengan memberikan roller pada downstream alur. 
Untuk SGM 2, data drag total tidak bisa diperoleh karena tidak adanya pressure tap di dalam alur dengan roller. 
 

(a) (b) 
Gambar 8.  Distribusi coefficient of pressure (Cp) pada pelat datar dengan alur. (a)   Reθ = 535 (◊ = downstream, 

∆ = upstream); (b) Reθ = 1087  (◊ = downstream, ∆ = upstream). 
 

Tabel 3. Peningkatan dan penurunan Cf pada permukaan 
pelat. 

 Reθ Cf/Cfo 
Peningkatan 

Cf 
Penurunan 

Cf 

SGM 1 535 1,0103 1,03% - 
1087 0,9884 - 1,2% 

SGM 2 535 1,0153 1,5% - 
1087 0,979 - 2,1% 

Catatan: Cfo adalah koefisien gesek pada pelat tanpa alur. 

Tabel 4. Perbandingan  hasil CD pelat datar beralur dengan 
CD pada pelat datar tanpa alur.  

 Reθ 
Hasil CD 

Keterangan naik turun 

SGM 1 535 3,63 % -  
1087 - 22 %  

SGM 2 535 -  Tidak ada Cp 
1087 -  Tidak ada Cp 

 

 
4. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan analisa data penelitian dengan harga Reθ = 535 dan Reθ = 1087, dapat diambil beberapa 
kesimpulan mengenai karakteristik boundary layer yang terjadi pada pelat datar beralur bujur sangkar yang 
dimodifikasi (Modified Square Groove, SGM), yaitu: 
 

1. Hasil perhitungan Cdp menunjukkan besarnya peran pressure drag dalam menimbulkan gaya drag pada 
pelat datar (Tabel 2), sebagai tambahan terhadap drag akibat gesekan dengan permukaan (Cf). 

2. Pelat yang dimodifikasi dengan alur SGM 2 memberikan hasil yang lebih baik dalam hal penurunan Cf 
daripada SGM 1 terutama untuk nilai Reθ yang lebih besar  (Tabel 3). 

3. Pada angka Reθ yang besar harga CD total  menjadi turun  (Tabel 4). 
 
Daftar Pustaka 
Choi, K. -S. & Fujisawa, N., 1993, Possibility of drag reduction using d-type roughness, Applied Scientific 

Research, 50, pp. 315-324. 



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M F  |   75 

Elavarasan, R., Ching, C. Y., & Antonia, R. A., 1996, Turbulent boundary layer over a smooth wall with widely 
separated transverse square cavities, Applied Scientific Research, 55, pp. 227-243. 

Fox, R. W. & McDonald, A. T., 1998, Introduction to Fluid Mechanics, John Wiley & Sons, New York. 
Sutardi & Ching, C. Y., 2003, Effect of Different Sized Transverse Square Grooves on a Turbulent Boundary 

Layer, Experiments in Fluid, 34, pp. 261-274. 
  



 
76 |  M F  ISBN: 978-979-95620-6-7 

PENGARUH HAMBATAN ALIRAN PADA DOWNSTREAM TERHADAP 
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ABSTRAK 
Penelitian mengenai T-junction sebagai separator masih di kembangkan, khususnya mengenai aliran  
liquid-liquid untuk mendapatkan bentuk geometri yang efisien. Telah dilakukan penelitian mengenai 
karakteristik pemisahan kerosene dan air menggunakan T-junction dengan orientasi side arm vertikal 
keatas sudut 900dengan radius belokan 25 mm. Diameter pipa horisontal 36 mm, dan diameter pipa 
vertikal 19 mm, dari bahan plexyglass. Variabel yang di ukur adalah,  debit kerosene dan air yang keluar 
melalui side arm dan run arm untuk mendapatkan efisiensi pemisahannya berdasarkan kecepatan 
superficial kerosene dan air sesuai matriks tes. Perbedaan tekanan pada daerah T-junction  juga diukur. 
Untuk mengarahkan kerosene mengalir ke side arm maka di lakukan pengaturan hambatan aliran pada 
downstream sebesar 92 % dan 76 %.  Berdasarkan visualisasi dan data pengukuran menghasilkan 
efisiensi pemisahan maksimum sebesar 98%  yang terjadi pada pengaturan hambatan aliran 76 %, pola 
alirannya stratified. Perbedaan tekanan antara inlet dan side arm yang terjadi semakin besar bila aliran 
pada upstream diperbesar, sedangkan perbedaan tekanan antara inlet dan run arm menunjukkan 
perbedaan nilai yang konstan. Semakin besar hambatan aliran pada downstream maka semakin besar 
perbedaan tekanan yang terjadi, kecenderungan kenaikan perbedaan tekanan  pada hambatan  aliran  92 
% dan 76 % menunjukkan kecenderungan yang sama. 

 
Kata kunci :  T-Junction, Kerosene-air, Hambatan aliran, downstream.  

 
 
1. PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang Masalah 

Industri minyak dan gas alam sekarang ini semakin banyak karena  kebutuhan konsumen yang 
selalu meningkat. Untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan gas alam secara kontinu, 
maka perlu digunakan teknologi terbaru yang lebih efisien dengan mempertimbangkan aspek ekonomi 
dan teknik. Diantara aliran multifase yang kurang menjadi perhatian adalah fenomena aliran di dalam 
industri minyak, dimana minyak mentah yang berasal dari eksplorasi lepas pantai dan sumur-sumur 
minyak masih bercampur dengan gas alam, air dan pasir pada saat mengalir didalam pipa. Secara 
umum, sebuah bejana (vessel) besar digunakan untuk proses pemisahan tersebut, namun alat ini 
memerlukan rangka baja penunjang, ruang yang besar yang akan dipasang pada instalasi lepas pantai 
dan harganya mahal, selain itu beresiko kebakaran karena bejana tersebut menampung material yang 
mudah menyala (flammable material).  

Berdasarkan pada kondisi praktis diatas, beberapa peneliti mengajukan alternatif yang lebih 
ekonomis dan sederhana untuk menggantikan tugas bejana/vessel tersebut yaitu metode T-junction. 
Metode ini dipilih karena biaya pembuatan dan materialnya relatif murah, selain itu konstruksi dan 
instalasinya lebih sederhana dibanding metode yang sudah ada (Azzopardi dkk, 1982). 

Sudah lebih dari tiga dekade usaha yang dilakukan para peneliti untuk mempelajari tentang 
fenomena pemisahan fase melalui T-junction, baik secara eksperimen maupun secara analisa teoritis. 
Wang (2008) menjelaskan dalam laporan penelitiannya bahwa, metode pemisahan fase dengan 
menggunakan T-junction pertama kali diperkenalkan oleh Oranje pada tahun 1973 yang meneliti 
tentang pemisahan aliran dua fase gas-cair. Berdasarkan hasil penelitiannya dinyatakan bahwa rasio 
pemisahan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah tekanan di tiap cabang (side 
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arm dan run arm), mass inertia dari cairan, pola aliran dibagian  upstream, dan geometri dari T-
junction. Bentuk geometri dikemukan oleh Azzopardi dkk(1982), dan bentuk aliran lain yang 
tergantung pada model dikemukan oleh Shoham O, dkk(1987) untuk memprediksi pemisahan aliran 
dalam T-junction horisontal untuk bentuk aliran stratified wavy dan annular.  Pada tahun 2006, 
pemisahan fasa dari kerosene dan air pada T-junction diselidiki dengan percobaan untuk pertama 
kalinya oleh Yang L, Azzopardi, dan suatu penyederhanaan model dikemukakan untuk memprediksi 
distribusi aliran yang tidak merata. Selain itu, data pemisahan cairan/cairan dua-fasa pada T-junction 
horisontal juga diukur Yang L,  Azzopardi (2007).  

Di Universitas Gadjah Mada khususnya pada Laboratorium Mekanika Fluida, penelitian 
mengenai karakteristik pemisahan kerosene dan air menggunakan T-juntion dengan side arm vertikal 
sudah di lakukan oleh Nuryosuwito (2009). Seksi ujinya terdiri dari pipa horisontal dan vertikal 
dengan diameter dalam 1 inchi dari bahan plexyglass. Pengambilan data dilakukan pada kecepatan 
superfisial air (Jw) dari 0,0875 m/s sampai 0,583 m/s dan kecepatan superfisial kerosene (Jk) dari 0,084 
m/s sampai 0,336 m/s. Ia melaporkan bahwa pola aliran pada inlet pipe sangat menentukan besarnya 
fraksi massa yang terpisahkan. Pemisahan yang terbaik terjadi pada pola aliran stratified (ST). 
Pemisahan yang paling efektif terjadi pada water cut 72 % dengan efisiensi pemisahan  88 
%.Kemudian di laboratorium yang sama, Berman E.T (2009) melakukan studi eksperimental pengaruh 
variasi sudut T-junction terhadap karakteristik pemisahan kerosene dan air. Variasi sudut yang 
digunakan adalah θ  = 300, 450, 600, dan 900.  
Pada kesempatan ini, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai pengaruh hambatan aliran pada 
downstream terhadap karakteristik pemisahan kerosene dan air menggunakan T-junction dengan 
orientasi side arm vertikal keatas sudut 90 0dengan radius belokan 25 mm. Diameter pipa horisontal 36 
mm, dan diameter pipa vertikal 19 mm, dari bahan plexyglass. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati proses pemisahan, mengetahui efisiensi pemisahan antara 
kerosene dan air, dan mengetahui perbedaan tekanan pada daerah T-junction. 

2. Metodologi Penelitian 

2.1 Skema Peralatan Pengujian 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

Gambar 1.  Sketsa T-junction 

  

R-25 
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Gambar 2. Instalasi peralatan pengujian 

 

2.2.  Prosedur Pengujian 
 
Prosedur pengujian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Peralatan yang di pakai dalam penelitian ini ditunjukkan oleh gambar 2. Fluida kerja yang digunakan 
adalah kerosene (densitas = 819 Kg/m3 dan viskositas = 0,00192 Kg/ms) dan air (densitas = 998 Kg/m3 

dan viskositas = 0,00102 Kg/ms). Pipa uji yang digunakan dari bahan plexyglass yang berdiameter 
dalam 36 mm untuk horisontal dan 19 mm untuk vertikal. Cara pengambilan data adalah air terlebih 
dahulu dipompakan dari tangki penampungan ke dalam pipa saluran sampai penuh, selanjutnya 
kerosene dipompakan dari tangki penampungan kedalam pipa saluran sehingga kerosene dan air akan 
bercampur di dalam mixer. Kemudian di atur katup hambatan aliran pada downstream. Setelah 
kerosene dan air bercampur di dalam mixer, kemudian debit aliran keduanya diatur dengan 
menggunakan flowmeter dengan nilai besaran sesuai dengan matriks tes penelitian. 
 

Tabel Matriks tes penelitian 

Qw 
(GPM) 

Jw 
(m/s) 

Qk (ltr/hr) 
400 460 500 600 660 760 800 

Jk (m/s) 
0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 

Jmix (m/s) 
1,5 0,10 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 
2,5 0,15 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 
3,5 0,20 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 
4 0,25 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 
5 0,30 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 
6 0,35 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 

6,5 0,40 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 

Aliran campuran mengalir menuju seksi uji kemudian dilakukan pengambilan sampel/data diatur 
berdasarkan waktu konstan 15 detik, dan sampel / data di tampung pada tabung ukur. Setelah 
pengambilan sampel, aliran di alihkan keseparator. Sambil menunggu proses pemisahan kerosene dan 

Tangki 

Tangki Air

Separator 

Tabung  Ukur 

Seksi Uji T-
J ti

Pompa 

Phase Mixer 

Flowmeter 
k

Flowmeter 
Ai

Daerah 
Downstream
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air, dilakukan pembacaan tekanan pada manometer U, dan visualisasi terhadap pola aliran pada sisi 
inlet dan daerah T-junction dengan menggunakan handycam. Setelah kerosene dan air yang ada di 
tabung ukur sudah terpisah, dilakukan pembacaan level kerosene dan level air. Aliran campuran yang 
sudah selesai diamati selanjutnya dipisahkan di separator, setelah terpisah kerosene dan air kemudian 
dipompa kembali ke tangki penampungan untuk digunakan lagi pada pengambilan data selanjutnya. 
 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Pemisahan Fasa 

Sebelum membahas pemisahan fasa di T-junction, perlu untuk mendefinisikan beberapa 
parameter berdasarkan penelitian dari Yang L dan B.J Azzopardi 2006. Dari gambar 3,   dan x 
merupakan laju aliran massa dan kualitas massa kerosene (rasio dari laju aliran massa kerosene 
terhadap laju aliran massa total); dan subskrip K dan W menunjukkan kerosene dan air. Parameter  
aliran pada pipa inlet ditunjukkan dengan indeks 1, straight arm (run) 2 dan side-arm (branch) 3. 
Parameter lain yang sering digunakan untuk dua cairan yang berbeda  adalah water cut, yang 
didefinisikan sebagai fraksi volume air dalam aliran. 

 
 

 

 

 
 

Gambar 3.Parameter-parameter aliran dua-fasa di T-junction 
 

Fraksi kerosene  yang terpisahkan   dan fraksi air yang terpisahkan   . Fraksi 

massa terpisahkan = . Untuk efisiensi pemisahan, Persamaan yang dipakai adalah: 

 1   
 

  
 

        
Dari penelitian ini, data hasil pemisahan fasa disajikan berdasarkan perbandingan fraksi kerosene dan 
fraksi air yang mengalir ke side arm. Pengaturan hambatan aliran pada downstream sebesar 76% dan 
92 % dari total aliran yang mengalir di downstream dan kondisi water cut 42 %, 58%, 64% dan 71%. 
Hasil pemisahan fasa kerosene-air (gambar 4) menunjukkan bahwa pemisahan fasa  terjadi bila 
hambatan aliran pada downstream sebesar 76 % jumlah fraksi kerosene sekitar 80 % yang masuk ke 
side arm dan jumlah fraksi air lebih sedikit. Sedangkan (gambar 5) menunjukkan bahwa kerosene 
lebih mudah mengalir ke side arm bila hambatan aliran pada downstream sebesar 92%, tapi jumlah 
fraksi air masih banyak yang ikut masuk ke side arm.  Kondisi water cut dan kecepatan superfisial 
campuran memberikan pengaruh terhadap hasil pemisahan fasa. Semakin kecil nilai water cut maka 
pemisahan fasa semakin baik. Pemisahan fasa yang sempurna terjadi pada pengaturan hambatan aliran 
downstream sebesar 76 % dan pada kecepatan superfisial campuran 0,20 m/s, dimana 100 % kerosene 
mengalir ke side arm. Gambar 6 dan 7 memperlihatkan hasil eksperimen yang di bandingkan dengan 
T-junction sudut 90 0 tanpa radius belokan (Nuryosuwito 2009). Ternyata sifat dari aliran kerosene dan 
air yang melewati T-junction sangat tergantung pada bentuk aliran yang mendekati inlet T-junction, 
dan pengaruh radius belokan 25 mm pada T-junction menunjukkan fraksi kerosene lebih mudah 
mengalir ke side arm. Kondisi aliran terbentuk berdasarkan pengaturan kecepatan superfisial kerosene 
(Jk) dan kecepatan superfisial air (Jw). 
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1. Pada hambatan aliran downstream sebesar 76 % menghasilkan pemisahan kerosene yang 
sempurna dimana 100 % kerosene mengalir ke side arm dan ini terjadi pada kecepatan 
superficial campuran 0,20 m/s (Jk = 0,1 m/s dan Jw = 0,1 m/s). Semakin kecil nilai Water cut 
maka hasil pemisahan fasa yang terjadi semakin baik. 

2. Efisiensi pemisahan maksimum sebesar 98% terjadi pada pengaturan hambatan aliran 
downstream sebesar 76% dan ini terjadi pada kecepatan superficial campuran 0,28 m/s (Jw = 
0,1 m/s dan Jk = 0,18 m/s), pola aliran yang terbentuk adalah stratified. Semakin kecil nilai 
water cut semakin baik efisiensi pemisahan yang dicapai. 

3. Semakin besar hambatan aliran pada downstream maka semakin besar perbedaan tekanan 
yang terjadi, kecenderungan kenaikan perbedaan tekanan  pada hambatan  aliran  92 % dan 76 
% menunjukkan kecenderungan yang sama. 
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PEMODELAN NUMERIK ALIRAN MELINTASI  
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WALL DENGAN JARAK GAP (G/D = 0.2) 
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Intisari  

 

Simulasi numerik tentang interaksi aliran pada dua buah silinder sirkular 
yang tersusun dalam posisi tandem dengan berbagai variasi jarak 
longitudinal (L/D) = 1,5; 2; 3; 4; 5; dan 6 dan dipengaruhi oleh efek dinding 
(side-wall effect) dengan jarak gap (G/D) = 0,2, diteliti dengan  
menggunakan CFD solver FLUENT 6.2. Simulasi numerik tersebut 
menggunakan pemodelan 2D-steady flow dan turbulence modeling Reynolds 
Stress Models (RSM). Informasi yang diperoleh dari hasil post-processing 
simulasi numerik berupa data kuantitatif seperti distribusi tekanan (Cp) 
kedua silinder sirkular dan dinding (side-wall),serta profil kecepatan di 
daerah wake downstream silinder sirkular, maupun visualisasi aliran berupa 
kontur kecepatan velocity pathline, dan vektor kecepatan. Interaksi aliran 
antara silinder sirkular dengan dinding (side-wall), memberikan informasi 
pengaruh blockage pada celah sempit yaitu sisi silinder bagian bawah 
(lower-side) dengan dinding tersebut, serta  momentum aliran yang 
cenderung menghindari celah sempit tersebut dan terdefleksi pada sisi upper-
side silinder sirkular. Seluruh simulasi numerik dilakukan pada bilangan 
Reynolds (ReD) 5,3 x104 didasarkan pada diameter silinder. 
 
Kata kunci : interaksi aliran fluida, silinder sirkular, posisi tandem, efek 
dinding 

 
Pendahuluan 

Berbagai aplikasi engineering, seperti bangunan atau struktur seringkali didirikan berkelompok 
atau dalam susunan tertentu. Beban angin (wind load) pada suatu struktur menjadi salah satu faktor 
utama yang harus dipertimbangkan dalam desain. Seperti kita ketahui bersama bahwa beban angin 
pada suatu struktur yang berkelompok memiliki karakteristik berbeda dengan struktur tunggal dengan 
bentuk sama. Interferensi gabungan dari aliran di sekeliling struktur yang berkelompok menunjukkan 
berbagai fenomena yang menarik dan tak terduga, hal inilah yang menjadi ketertarikan para insinyur 
dan peneliti dewasa ini.  

Silinder sirkular adalah salah satu bentuk yang sangat populer digunakan pada rekayasa 
struktur. Berbagai aplikasi dari silinder sirkular yang membentuk susunan tertentu seperti tandem, 
side-by-side (transversal), staggered, atau square arrays dan lain-lain. Berbagai aplikasi rekayasa 
mekanikal menggunakan bentuk dasar silinder sirkular, seperti penukar kalor shell-and tube atau tube 
banks, bejana bertekanan atau reaction tower pada industri kimia, cooling tower, kabel listrik 
bertegangan tinggi, cerobong, struktur penyangga anjungan lepas pantai, pendinginan komponen 
elektronik (electronic cooling), dan sebagainya.  

Aliran melintasi silinder sirkular yang dipengaruhi oleh dinding (side wall effect), dengan 
berbagai jarak gap, diteliti secara eksperimental untuk mendapatkan berbagai data kuantitatif dalam 
time-averaged value maupun fluctuating value (distribusi tekanan, profil kecepatan, intensitas 
turbulensi, Strouhal number, gaya hambat, dan gaya lift) dan berupa data kualitatif (visualisasi aliran 
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dengan smoke flow, hydrogen bubble, particle image velocimetry (PIV)), antara lain oleh Choi, dkk. 
(2000), Lei, dkk. (1999), Price, dkk. (2002), Wang dan Tan (2008), serta Zdravkovich (1985). 
Penelitian dengan topik yang sama dielaborasi oleh Nishino, dkk. (2008) dengan melakukan 
pemodelan numerik menggunakan CFD solver FLUENT 6 dengan pendekatan unsteady Reynolds 
Averaged Navier-Stokes (U-RANS) dan detached-eddy simulations (DES). Interaksi aliran antara 
silinder sirkular dengan dinding (side-wall), memberikan informasi pengaruh blockage pada celah 
sempit yaitu sisi silinder bagian bawah (lower-side) dengan dinding tersebut, serta  momentum aliran 
yang cenderung menghindari celah sempit tersebut dan terdefleksi pada sisi upper-side silinder 
sirkular, yang secara kuantitatif maupun kualitatif dinformasikan secara detail oleh berbagai penelitian 
tersebut di atas. Penelitian tentang interaksi aliran yang dihasilkan oleh dua buah silinder sirkular yang 
tersusun secara tandem dengan berbagai variasi jarak longitudinal yang ditempatkan pada centerline 
wind tunnel telah diteliti secara eksperimental oleh Zdravkovich (1987) dan Alam, dkk. (2003).  

Beberapa rekomendasi penting di dalam melakukan simulasi numerik, terutama yang dikaitkan 
dengan ketidakpastian dalam simulasi numerik disampaikan oleh Freitas (1999). Rekomendasi 
tersebut untuk simulasi numerik pada aliran turbulen secara umum sangat dipengaruhi antara lain oleh, 
turbulence modelling yang digunakan (RANS, U-RANS, LES, DES), kondisi batas dan kondisi awal 
(boundary and initial condition), serta bentuk maupun kerapatan dari grid atau meshing terutama dekat 
solid surface. Ketiga hal tersebut harus menjadi perhatian utama untuk menghasilkan kesesuaian fisis 
antara simulasi numerik yang dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian secara eksperimental. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas, interaksi aliran fluida dengan dua buah 
silinder sirkular yang tersusun tandem dengan berbagai variasi jarak longitudinal, serta dipengaruhi 
oleh dinding (side-wall) menjadi bahasan utama dalam makalah ini. Simulasi numerik dengan 
menggunakan CFD solver Fluent 6.2 diharapkan dapat menjelaskan fenomena interaksi aliran yang 
terjadi pada dua buah silinder sirkular  yang tersusun tandem tersebut, baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif (visualisasi aliran).  
 
Metodologi 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simulasi numerik CFD solver FLUENT 6.2 
untuk mengkaji interaksi aliran fluida ketika melintasi silinder sirkular yang tersusun tandem dengan 
jarak gap L/D = 1,5; 2; 3; 4; 5; dan 6, serta dipengaruhi oleh dinding (side-wall effect) dengan jarak 
gap (G/D) = 0,2 yang konstan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Simulasi numerik tersebut 
menggunakan pendekatan 2D-steady flow dan turbulence modeling Reynolds Stress Models (RSM). 
Domain dari simulasi numerik dari kedua silinder serta bentuk meshing (quadrilateral-map) yang 
digunakan ditunjukkan masing-masing pada gambar 2(a) dan (b). Pada sisi inlet di-input-kan uniform 
velocity inlet dan pada sisi outlet adalah outflow. Simulasi numerik dilakukan pada bilangan Reynolds 
(ReD) = 5,3x104, didasarkan pada diameter silinder. 

  

 
Gambar 1. Skematik dua bua silinder sirkular tersusun tandem dengan pengaruh dinding (side-wall effect) 
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5 dan gambar 6. Kedua gambar tersebut digunakan untuk melengkapi informasi tentang interaksi 
antara kedua silinder sirkular tersusun tandem dengan pengaruh dinding (side-wall), yang dilalui aliran 
fluida pada  upper-side maupun lower side kontur permukaan kedua silinder tersebut.  

Karakteristik aliran berupa distribusi koefisien tekanan (Cp) memberikan informasi tentang 
evolusi tekanan pada kontur permukaan silinder sirkular-1 (silinder-1), sebagaimana ditunjukkan pada 
gambar 3(a). Hasil simulasi numerik secara keseluruhan pada berbagai jarak longitudinal (L/D), 
menunjukkan bahwa akselerasi tertinggi terjadi pada sisi celah. Namun seiring dengan bertambahnya 
jarak longitudinal berangsur-angsur akselerasi ada sisi celah menjadi berkurang. Keberadaan silinder 
sirkular-2 memberikan pengaruh terhadap blockage atau hambatan pada sisi celah, hal tersebut terlihat 
pada (L/D) = 1,5, dimana blockage tersebut menimbulkan adanya forward shear layer, yang ditandai 
dengan grafik Cp yang meningkat pada kisaran sudut 1700 < � < 1900. Pada gambar 3(b) 
menunjukkan distribusi koefisien tekanan (Cp) pada kontur permukaan silinder sirkular-2, dimana 
pada upper-side seluruhnya berharga Cp negatif pada seluruh jarak longitudinal (L/D), hal ini 
menunjukkan bahwa free-shear layer silinder sirkular-1 melingkupi silinder sirkular-2. Sementara itu, 
pada lower-side silinder sirkular-2, pada kisaran sudut 3000 < � < 3300, menunjukkan adanya puncak 
(peak), hal ini menjelaskan adanya fenomena reattachment, dimana pada posisi tersebut aliran fluida 
pada sisi celah terbagi dalam forward shear layer yang menuju silinder sirkular-1 dengan backward 
shear layer yang bergerak ke dalam celah silinder sirkular-2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Distribusi koefisien tekanan (Cp) pada kontur permukaan a). silinder sirkular-1 ; b). silinder sirkular-2 
 

Distribusi koefisien tekanan (Cp) pada kontur permukaan silinder yang ditunjukkan gambar 4, 
keberadaan dua buah silinder sirkular di atas dinding (side-wall) dengan jarak gap (G/D = 0,2) konstan 
dan divariasikan jarak longitudinalnya (L/D), memberikan informasi bahwa pada lower-side hambatan 
(blockage) yang cukup besar saat aliran fluida akan memasuki celah antara silinder sirkular-1 dengan 
dinding (side-wall), yang ditandai dengan Cp yang berharga postif. Selanjutnya akselerasi yang cukup 
tajam saat aliran fluida memasuki celah silinder sirkular-1, yang ditandai dengan Cp yang negatif. 
Seiiring bertambahnya jarak longitudinal (L/D) antara kedua silinder sirkular berpengaruh teradap 
pressure recovery pada dinding. Pressure recovery tersebut ditandai dengan Cp yang mulai konstan 
sepanjang dinding tersebut, pada gambar 4 menunjukkan bahwa, pressure recovery terjadi pada jarak 
x/D > 12. 
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Keberadaan dinding (side-wall) memberikan pengaruh terhadap perbedaan tekanan pada upper-
side maupun lower-side kedua silinder sirkular. Perbedaan tersebut menimbulkan gaya angkat (lift), 
yang dapat direpresentasikan sebagai koefisien pressure lift (CLp). Koefisien pressure lift (CLp) bernilai 
negatif mengindikasikan bahwa aliran fluida memiliki akselerasiyang tinggi pada sisi celah (lower 
side) apabila dibandingkan aliran fluida pada upper-side, dan sebaliknya apabila bernilai positif aliran 
fluida lebih memilih mengalir ke upper-side silinder sirkular. Harga (CLp) silinder sirkular-1 maupun 
silinder sirkular-2, menunjukkan lift positif seiring bertambahnya jarak longitudinal (L/D), kecuali 
pada (L/D) = 1,5 kedua silinder sirkular menunjukkan lift negatif.  

 
(a)  

(b) 
Gambar 7. Hasil integrasi distribusi koefisien tekanan (Cp)  

a). Koefisien pressure drag (CDp); b). Koefisien pressure lift (CLp) 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan informasi yang dihasilkan baik dari data kuantitatif (distribusi koefisien tekanan 
(Cp)), maupun visualisasi aliran dari hasil post-processing simulasi numerik dengan pemodelan 
turbulen 2D-steady Reynolds Stress Model (RSM), untuk dua buah silinder sirkular tersusun tandem 
dengan jarak longitudinal (G/D) = 1,5; 2; 3; 4; 5; dan 6, dengan dipengaruhi dinding (side-wall) pada 
jarak gap konstan (G/D) = 0,2, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Variasi jarak longitudinal (G/D) yang semakin meningkat, memberikan pengaruh yang lebih 

signifikan terhadap efek hambatan (blokage effect), ketika aliran fluida melintasi sisi celah silinder 
sirkular-2, dibandingkan aliran fluida melewati celah silinder sirkular-1. 

2. Interaksi aliran antara silinder sirkular-1 dengan silinder sirkular-2 yang dipengaruhi oleh efek 
dinding (side-wall effect), menghasilkan pressure recovery pada dinding hingga x/D > 12. 

3. Free-shear layer yang terseparasi masif dari silinder sirkular-1, memberikan efek harga koefisien 
pressure drag (CDp) negatif pada jarak longitudinal (L/D) < 4 untuk silinder sirkular-2, sedangkan 
harga (CLp) negatif hanya terjadi pada jarak longitudinal (L/D) = 1,5 untuk kedua slinder sirkular. 
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Intisari 
 

Pada umumnya fuel dump system diterapkan pada pesawat-pesawat besar, guna 
mengantisiapasi bila terjadi keadaan darurat, dimana pesawat harus melakukan pendaratan 
kembali setelah lepas landas. Kelengakapan ini diperlukan terutama bila pesawat memiliki 
berat maksimum saat mendarat (maximum landing weight) lebih kecil dibanding berat 
maksimum saat lepas landas (maximum take off weight). Untuk pesawat CN235,  fuel dump 
system dipasang karena adanya permintaan khusus dari customer, guna melindungi 
peralatan (mission system) bila terjadi pendaratan darurat. Sistem ini juga dirancang dengan 
mengantisipasi bila saat pendaratan darurat semua sistem elektrik mati. Oleh karenanya 
dalam proses perancangan juga diperhitungkan pembuangan bahan bakar tanpa 
menggunakan pompa (gravity fuel dump system). Dalam proses perancangan, analisa dan 
verifikasi menggunakan tiga alat bantu, yaitu komputasi (CFD), terowongan angin (WTT) 
dan uji terbang sebagai langkah terakhir. 
 
 
Kata kunci: fuel dump system, makalah, Seminar Nasional, UGM 

 

1. Pendahuluan 
 
Pada dasarnya pesawat sekelas CN235 tidak memerlukan adanya sistem pembuangan bahan bakar 
(fuel dump system) seperti yang diterapkan pada pesawat-pesawat besar. Pada pesawat besar guna  
mengantisipasi bila terjadi keadaan darurat yang mana pesawat diharuskan mendarat kembali ke 
landasan asal, maka pesawat dilengkapi dengan fuel dump system. Hal ini terutama disebabkan berat 
maksimum saat lepas landas (maximum take off weight) jauh lebih besar dibanding maksimum berat 
saat mendarat (maximum landing weight). Akan tetapi untuk CN235 guna melindungi peralatan dalam 
pesawat dengan misi khusus (special mission) dari bahaya kebakaran bila terjadi pendaratan darurat 
diperlukan adanya fuel dump system.  
 
Pada pesawat besar biasanya lubang pembuangan bahan bakar diletakkan di sayap dengan tenaga 
pompa, sedang rancangan pembuangan bahan bakar pada pesawat CN235 ini disamping dengan 
pompa (forced fuel dump) juga dilengkapi dengan metoda gravitasi (gravity fuel dump). Ini sesuai 
dengan permintaan customer untuk antisipasi bila terjadi sistem kelistrikan mati semuanya. Karena 
pada kondisi ini kemungkinan roda pendaratan (landing gear) tidak berfungsi, sehingga pesawat 
melakukan belly landing. 
Dalam perancangan fuel dump system ini ada dua aspek yaitu : 

- Aspek sistem dan instalasi, ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan waktu pembuangan 
bahan bakar. 

- Aspek aerodinamika, menyangkut arah aliran dari pembuangan bahan bakar agar tidak 
mengenai bagian dari peasawat 

Dalam makalah ini hanya dibahas aspek aerodinamika saja. 
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2. Metodologi 
 
Untuk merancang dan menganalisa letak pembuangan bahan bakar (fuel dump mast) dilakukan dengan 
menggunakan 3 alat bantu yaitu : 

1. Dengan computational fluid dynamic (CFD), menggunakan piranti lunak VSAERO. Dengan 
VSAERO ini kita bisa memperkirakan arah aliran dari semburan bahan bakar yang dibuang. 

2. Dengan wind tunnel test, dengan bantuan pembangkit asap (smoke generator) kita bisa 
mengetahui  arah aliran dari semburan asap, untuk mensimulasikan arah semburan bahan 
bakar. 

3. Dengan menggunakan flight test, ini sebagai langkah terakhir untuk menentukan konfigurasi 
mana yang memenuhi syarat airworthiness 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
 
Dalam regulasi  FAR 25.1001 Tentang Sistem pembuangan bahan bakar, paragraph (c) Pembuangan 
bahan bakar harus didemonstrasikan pada maksimum berat saat lepas landas dengan flap dan roda 
pendaratan naik ataupun turun, pada kondisi : 

1. A Power-off glide pada kecepatan 1.4 Vstall (kecepatan stall) 
2. Naik pada saat satu mesin tidak beroperasi dengan kecepata naik terbaik 
3. Terbang datar dengan kecepatan 1.4 Vstall (kecepatn stall) 

 
Paragraf (d) Selama uji terbang yang diperintahkan paragraph (c), harus ditunjukkan bahwa : 

1. Sistem pembuangan bahan bakar dan operasinya harus bebas dari bahaya kebakaran 
2. Semburan bahan bakar harus tidak mengenai bagian dari pesawat 
3. Bahan bakar dan baunya tidak masuk ke dalam bagian-bagian pesawat 
4. Operasi pembuangan tidak berpengaruh pada kemampuan kontrol pesawat 

Dengan dasar regulasi diatas, analisa dalam penentuan posisi lubang pembuangan bahan bakar secara 
komputasional dengan kondisi terbang disesuaikan. Untuk kecepatan 1.4Vstall, pesawat ini ekuivalen 
dengan sudut serang � = 60, sementara untuk kondisi terbang dengan satu mesin tidak beroperasi 
diwakili dengan side slip � = -100. Akan tetapi dalam simulasi perhitungan dengan komputasi juga 
dilakukan dalam berbagai  sudut serang (�), side slip � dan juga kondisi terbang miring (dengan bank 
angle). 
Sementara itu untuk mengantisipasi kegagalan dalam pemenuhan regulasi FAR 25.1001, dibuatlah 
analisa dengan beberapa konfigurasi letak pipa pembuangan bahan bakar. Maka pada hasil 
perhitungan dengan VSAERO ini ditampilkan tiga macam konfigurasi letak pembuangan bahan bakar. 
Berikut ditunjukkan hasil perhitungan wake sebagai simulasi arah aliran pembuangan bahan bakar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Simulasi arah pelepasan bahan bakar pada konfigurasi #1 � = 60 dan � = -100 
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Gambar 2. Simulasi arah pelepasan bahan bakar pada konfigurasi #2 � = 60 dan � = -100 
 
 

 
 

Gambar 3. Simulasi arah pelepasan bahan bakar pada konfigurasi #3 � = 60 dan � = -100 
 

Dari hasil perhitungan dengan VSAERO ini menunjukkan bahwa simulasi arah dari semburan bahan 
bakar tidak mengenai bagian belakang dari pesawat. Akan tetapi hal ini perlu dibuktikan dalam uji 
terbang. 
 
Untuk metodologi selanjutnya kita menggunakan wahana terowongan angin, yaitu dengan model 
pesawat skala 1:10. Selanjutnya pembangkit asap ditempatkan pada posisi pelepasan bahan bakar yang 
telah dianalisa dengan komputasi. Namun metode terowongan angin ini tidak sepenuhnya mewakili 
kecepatan pesawat yang diinginkan karena kecepatan maksimum yang dimungkinkan hanya 10 
m/detik, lebih dari itu asap tidak akan terlihat dengan jelas. Akan tetapi arah aliran yang ditunjukkan 
dalam percobaan cukup bisa memberikan gambaran seperti apa sesungguhnya arah pelepasan bahan 
bakar. Hasil percobaan dengan asap pada terowongan angin ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. 

 

 
 

Gambar 4. Simulasi arah pelepasan bahan bakar pada terowongan angin � = 60, � = 00  
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Gambar 5. Simulasi arah pelepasan bahan bakar pada terowongan angin� = 60,  

� =-100 
 
Metodologi terakhir dalam perancangan fuel dump system ini adalah uji terbang. Dalam uji terbang ini 
fluida yang digunakan tidak harus bahan bakar, hal ini menyangkut keselamatan pengujian. Sesuai 
dengan regulasi MIL-F-17874B disebutkan bahwa pelepasan fluida tidak harus menggunakan bahan 
bakar, juga dalam Boeing flight test handbook No D6-7144 disebutkan bahwa arah pelepasan bahan 
bakar didemonstrasikan pertamakali dengan menggunakan fluida yang tidak mudah terbakar, baru 
kemudian bisa menggunakan bahan bakar sesungguhnya. 
Oleh karena itu dalam uji terbang kali ini digunakan air berwarna agar terlihat jelas oleh kamera 
pemantau. Selanjutnya ditentukan matriks kebutuhan tes yang tertuang dalam table 1 dibawah ini. 
 
Tabel 1. Matrik kebutuhan uji terbang 

 
 

Persiapan selanjutnya adalah menyediakan air berwarna (dalam hal ini untuk efisiensi pengujian 
disediakan 4 macam warna) yang dimuat dalam drum. Disamping itu sebelum terbang bagian 
belakang pesawat dicat dengan kapur yang mudah mengelupas bila kena air, ini dimaksudkan bila 
selesai pengujian kapur mengelupas hal itu menunjukkan bahwa air uji mengenai bagian pesawat, 
yang berarti konfigurasi tersebut gagal. Dengan demikian akan didapatkan hasil pengujian yang 
sempurna dan memenuhi syarat regulasi bila tidak terjadi pengelupasan kapur. 
 
Untuk satu kali terbang, pengujian melakukan empat nomer tes dengan 4 warna air. Sebagai contoh 
ditampilkan pada tabel berikut untuk satu kali terbang pengujian 
Tabel 2. Hasil uji terbang untuk satu kali penerbangan 
 

 

Weight CG Flap ALT. Vtrim 
(kg) (%) (deg) (ft) (kts)

RPM POWER RPM POWER
1 OPT MED 0 UP 100% MCP Feather OFF 6K 1.25 VS OEI
2 OPT MED 0 UP 90% PLF 90% PLF 6K 1.4Vs BETA=-5
3 OPT MED 0 UP 90% PLF 90% PLF 6K 1.4Vs BETA=-10
4 OPT MED 0 UP 90% PLF 90% PLF 6K BETA=-5 AOA = 6
5 OPT MED 0 UP 90% PLF 90% PLF 6K BETA=-10 AOA = 6
6 OPT MED 0 UP 90% FI 90% FI 6K 1.4Vs BETA=-5
7 OPT MED 0 UP 90% FI 90% FI 6K 1.4Vs BETA=-10
8 OPT MED 23 DN 100% FI 100% FI 6K 1.4Vs BETA=-5
9 OPT MED 23 DN 100% FI 100% FI 6K 1.4Vs BETA=-10
10 OPT MED 23 DN 100% PLF 100% PLF 6K 1.4Vs BETA=-5
11 OPT MED 23 DN 100% PLF 100% PLF 6K 1.4Vs BETA=-10
12 OPT MED 0 UP 100% PLF 100% PLF 6K 1.4Vs 20o BANK

FUEL DUMP AND BALANCE SYSTEM TEST MATRIX
REMARKS

LEFT RIGHT
No LG ENGINE SIDE SLIP

Hp Flap PWR RPM LG Vi AoA OAT Water Color TimeWater Level TL1 TL2 AoA Beta Flow Rate
Sequence Test (ft) (KIAS) (unit) ( C) (sec) FWD AFT ( C) ( C) (deg) (deg) (lt/min)

4 Level Turn- LH (22deg) 6000 F00 PLF 92% LGU 130 25 20 BLUE 30 170 170 17 18 10 -1 340 CLEAN
5 DESCEND; SHSS 5000 F00 FI 100% LGU 130 23 21 GREEN 30 300 275 18 19 8 -7.5 235 CLEAN
6 OEI CLIMB 6000 F00 MCP/F 92% LGU 120 25 22 BROWN 30 400 350 20 21 13 2 175 CLEAN
7 DESCEND; SHSS 5000 F23 FI 92% LGD 113 18 18 BLACK 30 550 450 17 18 3 -12 250 CLEAN

FLT 382; 19-11-2005 (Saturday); Fuel Dump Configuration No. 3

RESULT

CN235-220; N19; AX2314
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Hasil pantauan kamera video selama uji terbang seperti terlihat pada gambar 6 berikut ini 
 

 

 
Gambar 6. Hasil pemantauan kamera video pada saat uji terbang 

 

 
Gambar 7. Hasil uji sebelum dan sesudah terbang 

 
Dari gambar 7 terlihat bahwa konfigurasi uji tersebut gagal karena semburan air mengenai badan 
pesawat. Dikonfigurasi yang lain yaitu konfigurasi #3, seperti tertera dalam table 2 hasil pengujian 
menunjukkan hasil yang memuaskan, artinya tidak ada semburan air yang mengenai bagian pesawat. 
 
Satu hal yang sebelumnya tidak bisa prediksi adalah kerusakan aliran udara karena adanya roda 
pendarat (landing gear) yang tidak sepenuhnya masuk ke dalam badan pesawat. Ini menyebabkan 
kerusakan aliran yang berakibat ketidak tentuan separasi pada pelepasan bahan bakar. Oleh karena itu, 
konfigurasi lubang pelepasan yang berada diluar daerah kerusakan aliran berhasil dengan baik.  
 
Dari ketiga metodologi diatas, fluida yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan bahan bakar 
pesawat yang akan dibuang. Dalam analisa VSAERO, masa jenis fluida diabaikan, sedang dalam uji 
terowongan angin menggunakan fluida asap yang tentunya masa dan masa jenisnya lebih ringan dari 
bahan bakar pesawat. Sementara dalam uji terbang yang telah dilakukan, fluidanya adalah air yang 
tentunya masa dan masa jenisnya lebih besar dari pada bahan bakar. Hal ini akan memberikan hasil 
yang sedikit berbeda bila dibandingkan dengan penggunaan fluida bahan bakar pesawat. Oleh 
karenanya, untuk kualifikasi dari desain fuel dump system ini harus dilakukan dengan menggunakan 
bahan bakar sebenarnya dan disaksikan pihak otoritas regulasi. 



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 M F  |   95 

4. Kesimpulan 
 
Setelah melakukan perhitungan dengan VSAERO, uji terowongan angin dan uji terbang akhirnya 
didapatkan konfigurasi sistem pembuangan bahan bakar yang bisa memenuhi regulasi FAR 25.1001. 
Untuk selanjutnya harus dilakukan uji terbang dengan pembuangan bahan bakar sesungguhnya. Ini 
sesuai dengan Boeing flight test handbook No D6-7144, dan terbukti dari beberapa konfigurasi hanya 
ada satu yang aman untuk ditetapkan sebagai konfigurasi fuel dump system. Dengan demikian dengan 
konfigurasi tersebut bisa dilakukan tes dengan bahan bakar yang sesungguhnya.  
 
 

5. Daftar Pustaka 
 

a. Federal Aviation Regulation, Part 25 – Airworthiness Standard: Transport Category Airplane, 
2004. 

b. MIL–F-17874B, Fuel System : Aircraft, Installation and Test of, August 1965 
c. Nathman, James K, VSAERO, Users Manual, ANALYTICAL METHOD, INC, Washington 
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POTENSI LIMBAH PERTANIAN KHUSUSNYA SEKAM PADI 
DI HAURGEULIS KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAI BAHAN BAKAR GAS 

HASIL GASIFIKASI UNTUK SUBSTITUSI BBM MESIN DIESEL PEMBANGKIT LISTRIK DI PABRIK 
PENGGILINGAN GABAH 

 
MMuuhhaammmmaadd  AAffffeennddii  

KKeelloommppookk  EEnneerrggii  --  PPuussaatt  PPeenneelliittiiaann  FFiissiikkaa  --  LLeemmbbaaggaa  IIllmmuu  PPeennggeettaahhuuaann  IInnddoonneessiiaa  
JJll..  SSaannggkkuurriiaanngg  --  KKoommpplleekkss  LLIIPPII,,  BBaanndduunngg  4400113355,,  

Tlp. 022-2507773, Fax 022-2503050/2504803 
e-mail: affendi_lipi@yahoo.com, affendi_03@plasa.com 

 
Intisari 

Kabupaten Indramayu Jawa Barat khususnya di Haurgeulis merupakan daerah yang mayoritas 
pertanian padi, pada musim panen padi banyak dijumpai tempat-tempat penggilingan gabah yang 
umumnya menggunakan mesin diesel sebagai penggeraknya. Pada beberapa penggilingan gabah 
mempunyai kapasitas penggilingan 20-50 ton/hari gabah kering giling (GKG), dari proses penggilingan 
gabah biasanya diperoleh sekam padi sekitar 20-30%, dedak antara 8-12% dan beras giling antara 
50-63% dari bobot awal GKG. Produksi GKG di Indonesia meningkat sebagai hasil perluasan lahan 
maupun produktivitasnya, sehingga diprediksi pada tahun 2009 potensi sekam padi dapat mencapai 
sekitar 25 juta ton/tahun. Limbah pertanian khususnya sekam padi berpotensi sebagai bahan bakar, 
salah satu teknologi pemanfaatan sekam padi sebagai sumber energi alternatif adalah gasifikasi. 
Teknologi gasifikasi sekam padi ditujukan untuk konversi sekam padi menjadi gas hasil gasifikasi yang 
selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk substitusi BBM mesin diesel (diesel dual fuel). Dari hasil analisa 
diperoleh gas hasil gasifikasi rata-rata: 18,91% CO2; %,32% H2; 60,24% N2; 3,15% CH4 dan 12,37% 
CO. Gas hasil gasifikasi sebagai bahan bakar dual fuel pada mesin diesel telah diuji untuk pembangkit 
listrik yaitu PLTD-Sekam padi dengan kapasitas 100 kW di pabrik penggilingan gabah UPP-
Haurgeulis PT. Pertani, kabupaten Indramayu. Dari hasil pengujian diperoleh: bila Genset 
dioperasikan sebagai PLTD single-fuel diperlukan minyak solar sekitar 0,25 liter/kWh sedangkan bila 
dioperasikan dengan PLTD-Sekam (dual-fuel) diperlukan minyak solar hanya sekitar 0,025 liter/kWh, 
sehingga dapat diperoleh penghematan bahan bakar minyak solar sampai 80%. Dengan adanya 
peluang pemanfaatan limbah pertanian khususnya sekam padi di sentra-sentra pertanian, maka dapat 
dijadikan bahan dalam penyusunan business plan dalam rangka pemasyarakatan teknologi gasifikasi. 
 

Kata Kunci : bahan bakar dual-fuel, bahan bakar gas, energi terbarukan, gasifikasi sekam 
padi, potensi limbah sekam padi, substitusi BBM 

 
Pendahuluan 

Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
menyebutkan bahwa minyak bumi mendominasi 54% penggunaan energi di Indonesia, 
sedangkan penggunaan gas bumi sebesar 26,5% dan batubara hanya 14% dari total 
penggunaan energi. Pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi masih sangat kecil, 
yaitu kurang dari 1,0%. 

Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional (Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2006) memberi arah terwujudnya peranan energi baru dan 
terbarukan khususnya biomassa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenaga surya dan tenaga 
angin lebih dari 5% terhadap konsumsi energi nasional. Peraturan tersebut perlu ditindak 
lanjuti sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, baik dalam bentuk peraturan tingkat 
daerah maupun pelaksanaannya bagi masyarakat setempat. Kebijaksanaan di daerah 
sebaiknya segera menentukan arah pembangunan energi sesuai dengan potensi yang ada 
di daerahnya. Salah satu bentuk implementasi peraturan tersebut misalnya perwujudan 
Desa Mandiri Energi (DME), yaitu desa yang mampu menyediakan energinya sendiri dengan 
tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan 
kemiskinan [Pranolo, 2007]. 

Pemerintah melalui Departemen ESDM telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan 
dengan pemenuhan sumber daya energi alternatif dalam bentuk kebijakan Energi Nasional 
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(KEN) yang telah diluncurkan secara resmi pada akhir tahun 2003. KEN memuat berbagai 
jenis metoda pembangkitan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, 
mulai dengan pembangkit bahan bakar baru, bahan bakar terbarukan, batubara, gas, hingga 
energi nuklir [Djunaedi, 2007]. 

Pengembangan bioenergi sejatinya tidak perlu mengganggu upaya pemenuhan 
kebutuhan pangan nasional. Kementerian Negara BUMN tahun 2008 ini mulai 
mengembangkan energi alternatif dari limbah biomassa seperti limbah ternak sapi, limbah 
kelapa sawit dan limbah sekam padi. Total potensi yang bisa dikembangkan mencapai lebih 
dari 20.000 Giga Watt, sehingga diharapkan bisa mengatasi krisis energi saat ini. Untuk 
wilayah Sumatera, semua Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) akan 
bekerjasama membangun sejumlah pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan limbah 
sawit. Tandan kosong kelapa sawit dan serat dari ampas biji sawit bisa dimanfaatkan untuk 
bahan baku pembangkit tenaga listrik dengan potensi lebih dari 5.000 Giga Watt. Sementara 
itu untuk pulau Jawa akan dikembangkan pembangkit listrik tenaga diesel sekam (PLTD 
Sekam padi) yang menggunakan bahan bakar sekam padi. Tahun 2008 potensi energi yang 
bisa dihasilkan dari limbah sekam padi di Jawa mencapai 8.000 Giga Watt. Satu unit PLTD 
Sekam padi mampu menghasilkan 4 Megawatt listrik. Setiap satu hektare lahan biasanya 
menghasilkan 6 ton padi. Dari 6 ton padi itu akan diperoleh sekam padi sebanyak 1 ton. 
Sekam 1 ton, apabila digasifikasi bisa menghasilkan 40 kW. Persoalannya, sekam padi 
tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia [WWW.Pelangi.or.id, 2008]. 

Untuk jenis teknologi konversi termal biomassa gasifikasi, dasarnya adalah usaha 
penggunaan bahan bakar padat yang lebih dahulu diubah dalam bentuk gas. Pada proses 
gasifikasi ini, biomassa dibakar dengan udara terbatas sehingga gas yang dihasilkan 
sebagian besar mengandung karbon monoksida. Keuntungan proses gasifikasi ini adalah 
dapat digunakannya biomassa yang mempunyai nilai kalor relatif rendah dan kadar air yang 
cukup tinggi. Efisiensi yang dapat dicapai dengan teknologi gasifikasi sekitar 30-40 persen. 
Beberapa metode gasifikasi telah dikembangkan seperti fixed bed dan fluidized bed gasifier 
[web PTPN XII, 2007]. 

Gasifikasi, sebagai salah satu teknologi pembangkit energi listrik dari biomassa tak 
pelak kegiatan menjadi salah satu teknologi terpilih pembangkit tenaga listrik, terutama 
dengan kerasnya tekanan pada cadangan dan kaya minyak bumi. Di Indonesia, penggunaan 
teknologi ini mempunyai peluang yang besar, terutama dengan besarnya cadangan/sumber 
biomassa yang tersedia ketersediaan biomassa umumnya hampir selalu terletak pada 
daerah bukan kota besar (rural). Sehingga teknologi ini mempunyai nilai tepat guna pada 
penggunaan di lokasi-lokasi tersebut [Koesoemodiprodjo, 1984]. 

Indramayu merupakan salah satu sentra penggilingan gabah di Jawa Barat dengan 
jumlah industri penggilingan gabah sedikitnya 350 buah, dengan produksi antara 10 – 20 
ton/hari. Dengan jumlah industri penggilingan gabah yang cukup besar tersebut 
menghasilkan limbah sekam yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif, untuk 
mengurangi pemakaian BBM yang  digunakan untuk membangkitkan listrik, Jenis open core 
down draft gasifier merupakan jenis yang banyak dipakai dalam pengembangan rancang 
bangun gasifier dengan umpan sekam padi. Hingga saat ini, masih terpasang dan dalam 
kondisi prima sebuah unit PLTD-Gasifikasi sekam padi di sebuah pabrik penggilingan gabah 
PT Pertani di Haurgeulis, kabupaten Indramayu dengan kapasitas produksi listrik 100 kW, 
diperoleh penghematan BBM solar sampai 80% (konsumsi BBM solar spesifik mesin diesel 
sampai 0,025 liter/kWh). Dengan demikian pembangkit listrik tenaga Diesel gasifikasi 
biomassa dapat melayani kebutuhan energi listrik dengan cepat dan biaya pembangunan 
atau modifikasi dan operasi yang lebih murah dan ekonomis. Disamping itu pembangkit 
listrik tenaga Diesel gasifikasi biomassa dapat mengisi kebutuhan listrik pada bagian daerah-
daerah yang tidak terjangkau PLN atau pada Isolated Area [Affendi, 2009]. 
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Metodologi 
Sekam padi tersusun dua bagian, berupa bahan-bahan organik dengan porsi 

70%-85% berat atas dasar kering dan anorganik (mineral), komponen utama lain 
berupa lignin dan selulosa. Analisa proksimasi sekam padi volatile matter 57,3% – 
71,3%, abu 12,9% – 28,1%, karbon tetap 12,7% – 26,7%, kadar air 10,46%. Dari proses 
penggilingan gabah biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%, dedak antara 8-12% dan 
beras giling antara 50-63,5% dari bobot awal gabah. 
 
Sekam dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di antaranya:  
• Sebagai bahan baku pada industri kimia, terutama kandungan zat kimia furfural yang 

dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri kimia,  
• Sebagai bahan baku pada industri bahan bangunan, terutama kandungan silika (SiO2) 

yang dapat digunakan untuk campuran pada pembuatan semen portland, bahan isolasi, 
husk-board dan campuran pada industri bata merah,  

• Sebagai sumber energi panas pada berbagai keperluan manusia, kadar selulosa yang 
cukup tinggi dapat memberikan pembakaran yang merata dan stabil. 
 

Sekam memiliki nilai kalori antara 3300-3600 kkal/kg sekam. Dari data perkiraan potensi 
biomassa di Indonesia, sekam padi memberikan kontribusi potensi energi cukup besar, 
senilai 179,0 GJ/tahun, karena itu perlu dijadikan perhatian dan pertimbangan sebagai 
sumber energi alternatif melalui teknologi gasifikasi. 
 

Metode penelitian menggunakan Gasifikasi sekam padi dengan reaktor terbuka (open 
core down draft gasifier). Hal yang memudahkan dalam pengkonversian sekam padi dengan 
gasifier terutama adalah ukuran dan sifat fisik dan kimia partikel yang homogen, sehingga 
dalam pengoperasiannya tidak diperlukan pengolahan awal bahan baku. Sedangkan faktor 
yang menyulitkan adalah dalam perancangan reaktor Down draft yang sesuai karena sekam 
padi berkadar tar dan abu tinggi serta bentuk partikel yang khas dan memberikan 
karakteristik aliran yang menyulitkan proses. 

Reaktor terbuka adalah reaktor yang bentuknya merupakan modifikasi dari reaktor tipe 
down draft dan di desain untuk mengatasi kesulitan-kesulitan diatas sehingga 
memungkinkan sekam padi dapat digasifikasi secara kontinu. Perbedaan khusus reaktor 
terbuka dan down draft yang biasa adalah: 
 Tidak terdapat tenggorokan yag menahan aliran bahan, umpan sekam padi secara 

kontinu masuk dari atas reaktor yang terbuka dan mengalir ke bawah secara gravitasi, 
 Pemasukan udara dari bagian atas reaktor masuk secara difusi ke dalam poros-poros 

unggun hingga ke daerah oksidasi. cara ini dapat menghindari timbulnya panas setempat 
atau hot spot di daerah oksidasi karena distribusi udara dapat berlangsung dengan baik. 
keuntunga lain ialah udara menjadi media pendorong produk-produk pengeringan dan 
pirolisa ke dalam daerah oksidasi. 

 Pembuangan abu dilakukan secara kontinu dengan menggunakan sirip-sirip pelolos abu 
yang berputar sehingga abu hasil reaksi dapat dibuang melewati kisi ke bagian bawah 
reaktor yang kemudian dijatuhkan ke dalam kolam air di bawah reaktor. 
Proses gasifikasi harus dilakukan dalam keadaan tunak yaitu pada laju alir gas hasil 

tertentu. Jumlah pemasukan sekam padi secara kontinu harus diseimbangkan dengan 
pengeluaran abu hasil reaksi sehingga selama proses berlangsung ketinggian unggun dan 
letak daerah-daerah proses, tetap kedudukannya. Skema reaktor open core down draft dan 
tahap-tahap proses didalamnya diperlihatkan pada Gambar 1. 
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Hasil dan Pembahasan 
Survei Penggilingan Gabah di Haurgeulis, Indramayu 

Indramayu merupakan salah satu sentra penggilingan gabah di Jawa Barat dengan 
jumlah industri penggilingan gabah sedikitnya 350 buah, dengan kapasitas penggilingan 
antara 20 – 50 ton/hari. Dengan jumlah industri penggilingan gabah yang cukup besar 
tersebut menghasilkan limbah sekam yang dapat digunakan sebagai sumber energi 
alternatif. Sekam memiliki densitas partikel 0,1 gr/ml, dengan nilai kalori sekam antara 3300-
3600 kkal/kg. Dari data perkiraan potensi biomassa di Indonesia, sekam padi memberikan 
kontribusi potensi energi cukup besar, senilai 179,0 GJ/tahun, karena itu perlu dijadikan 
perhatian dan pertimbangan sebagai sumber energi alternatif melalui teknologi gasifikasi. 
Survei penggilingan gabah di sebagian kecamatan Haurgaulis, kabupaten Indramayu (Tabel 
I) dimaksudkan untuk mengetahui potensi nyata sekam padi di daerah tersebut, yang 
merupakan bagian dari kegiatan penelitian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gasifikasi 
Sekam Padi. 

Tabel I. Hasil Survei Penggilingan Gabah di Haurgeulis, Indramayu 

No Nama 
Usaha Alamat Kapasitas Pengilingan dan Produksi Pola 

Pengoperasian Unit Peralatan Tenaga 
Kerja Gabah Beras Sekam

1. A 

Desa 
Situraja 
Kertanegara, 
Kec. Gantar 

30 ton/hari 
(kadar air 
22%-23%) 

10-15 ton/hari, 
berupa beras 
Raskin 
(tanpa dislab) 

5 ton/hari, 
umumnya tidak 
dimanfaatkan 

10 jam/hari, 
7 hari/minggu, 
penggilingan 
pribadi tidak 
untuk layanan 

a.Penggilingan 
buatan sendiri 

b. Pengering 
berbahan bakar 
sekam 

8-16 
orang 

2. B 

Desa 
Situraja 
Kertanegara, 
Kec. Gantar 

50 ton/hari 
(kadar air 
25 %) 

30 ton/hari 
beras kualitas 
unggul 

15 ton/hari, 
kesulitan 
membuang, 
sebagian untuk 
bahan bakar 
pengering 

10 jam/hari, 
7 hari/minggu, 
penggilingan 
pribadi tidak 
untuk layanan 

a.Penggilingan 
buatan sendiri 

b. Pengering 
berbahan bakar 
sekam dan elpiji 

c. Mesin Slab, 
buatan Taiwan 

Total 26 
orang, 
rata-rata 
hadir 12 
orang/hari
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3. C 

Desa 
Kertanagara 
Kec.Haur 
geulis 

20-30 ton/hari 
(kadar air 
28 -30%) 

10 ton/hari 
beras kulatitas 
unggul 

3 ton/ hari, 
tidak 
dimanfaatkan 
dan kesulitan 
membuang 

10 jam/hari, 
7 hari/minggu, 
penggilingan 
pribadi tidak 
untuk layanan 

a. Penggiling 
buatan Cina, 
mesin 
penggerak 
Mitsubishi D-16 

b. Mesin Slab 
buatan Taiwan 

c. Pengeringan 
konvensional 
dengan sinar 
matahari 

Total 50 
orang, 
rata-rata 
hadir 10 
orang/har
i 

4 D 

Desa 
Paningkiran, 
Kertanegara, 
Kec. 
Haurgeulis 

20-30 ton/hari 
(kadar air 
28-30%) 

15 ton/hari, 
beras kualitas 
unggul 

3 ton/hari, 
diambil cuma-

cuma oleh 
Jatiwangi dan 
pabrik bata 

10 jam/hari, 
7 hari/minggu, 
penggilingan 
pribadi tidak 
untuk layanan 

a. Penggiling 
buatan Taiwan, 
motor  
mitsubishi D-16 

b. Mesin slab, 
buatan Taiwan, 

c. Pengering, 
konvensional 
menggunakan 
sinar mathari. 

Total 50 
orang, 
dengan 
rata-rata 
kehadiran 
sebagai 
buruh 10 
orang/har
i 

5 E 

Desa 
Wanakaya, 
Kec. 
Haurgeulis 

20-30 ton/hari 
(kadar air 
28-30%) 

15 ton/hari, 
beras kualitas 
unggul 

5 ton/hari, 
diambil oleh 
pabrik semen 

10 jam/hari, 
7 hari/minggu, 
penggilingan 
pribadi tidak 
untuk layanan 

a. Penggiling 
buatan Taiwan, 
motor  FUSO 
 D‐16 

b. Mesin slab, 
buatan Taiwan, 

c. Pengering 
konvensional 
dengan sinar 
mathari 

Total 30 
orang, 
dengan 
rata-rata 
kehadiran 
sebagai 
buruh 20 
orang/har
i 

 
Gas Hasil Gasifikasi 

Gasifikasi sekam menghasilkan gas hasil gasifikasi setelah mendapat perlakuan 
pendinginan dan pencucian dengan air pada bagian-bagian Cyclone High Temperature, 
Screen, High Temperature Gas Cooler, Scrubber, Filter, Low Temperature Gas Cooler, 
Cyclone Low Temperature dan Accumulator.  Kemudian dilakukan sampling gas hasil 
gasifikasi, hasil sampling gas dianalisa dan tertera pada Tabel II. 
 
Tabel II. Analisis gas hasil gasifikasi 

No Parameter  Satuan Hasil Analisa(*) 
Analisis Gas A Gas B Rata-rata 

1 CO2 % 14,29 23,53 18,91 
2 H2 % 6,10 4,54 5,32 
3 N2 % 66,93 53,56 60,24 
4 CH4 % 2,54 3,77 3,15 
5 CO % 10,15 14,59 12,37 

Keterangan: 
(*) : hasil uji lab. Termo Fluida & Sistem Utilitas TK-ITB 
 

Pembangkit Listrik di Penggilingan Gabah 
Pada umumnya, pembangkitan listrik untuk penggilingan gabah adalah mesin-mesin 

diesel dengan bahan bakar minyak solar (HSD). Sebuah unit Pembangkit Listrik Tenaga 
Diesel - Gasifikasi sekam padi telah diuji untuk dioperasikan di sebuah pabrik penggilingan 
gabah PT Pertani di Haurgeulis, kabupaten Indramayu dengan daya listrik 100 kW. Listrik 
yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk penggerak mesin-mesin pengeringan gabah 
(dryer) dan mesin-mesin penggilingan gabah (huller). Uji pengoperasian PLTD-Sekam 
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dengan beban listrik untuk mesin-mesin Dryer dan Huller sampai 83 kW, terukur konsumsi 
bahan bakar minyak solar spesifik (SFC) pada PLTD sekitar 0,25 liter/kWh, sedangkan pada 
PLTD-Sekam SFCnya sebesar 0,025 liter/kWh ditambah dengan kebutuhan sekam padi 
0,96 kg/kWh, sehingga dapat diperhitungkan penghematan BBM solar sampai 80%. Energi 
sekam padi dapat menghasilkan panas pembakaran sekitar 20 MJ/kg dengan energi 
1,5 kg/jam sekam padi dapat menggantikan 0,5 liter/jam bahan bakar solar, dengan 
harga sekam Rp 150,-/kg dan bahan bakar solar Rp 4500,-/liter, sehingga dapat 
dilakukan penghematan yang signifikan.  

 
Kesimpulan 

Potensi limbah pertanian khususnya sekam padi di Haurgeulis Kabupaten Indramayu 
cukup melimpah dan belum banyak dimanfaatkan, sehingga salah satu pemanfaatannya 
sebagai pembangkit energi secara gasifikasi sekam untuk substitusi bahan bakar minyak 
solar pada mesin diesel. Pada prinsipnya, sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan 
Gasifikasi Sekam Padi (PLTD-Sekam) yang terpasang di Haurgeulis dapat beroperasi 
dengan baik dan handal. Pengoperasian mesin diesel dengan prinsip dual-fuel telah 
mengurangi konsumsi BBM solar (HSD). Konversi biomassa sekam padi melalui proses 
gasifikasi menghasilkan gas produser untuk substitusi BBM solar pada mesin Diesel-Genset 
menghasilkan listrik untuk menggerakkan mesin-mesin Dryer dan Huller di pabrik 
penggilingan gabah PT. Pertani UPP Haurgeulis, Indramayu. Diperoleh penghematan BBM 
solar pada mesin Diesel (Dual Fuel) sampai 80 % atau konsumsi spesifik bahan bakar 
minyak (SFC) sampai 0,025 liter/kWh, dibandingkan dengan SFC mesin Diesel (Single Fuel) 
sekitar 0,25 liter/kWh. Dengan adanya peluang pemanfaatan limbah pertanian khususnya 
sekam padi di sentra-sentra pertanian, maka dapat dijadikan bahan dalam penyusunan 
business plan dalam rangka pemasyarakatan teknologi gasifikasi. 
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Intisari 

 
Industrial waste water must be treated before discharged into the environment. 

Waste water type, source, quality, and quantity determined the type of treatment required. 
Other things to be considered are tolerable impurities and capacity of the effluent in 
accordance with current regulation. 

Kujang 1B minimizes waste water effluent by reduce, reuse and recycle waste 
water produced from plant activities. Each type of waste water is collected and treated 
using different methods. Some types of effluent such as oily water, regenerant waste water 
from demineralizer unit are processed before being discharged to the environment. Some 
other types such as process condensate and turbine condensate are treated and recovered 
to the process lines. Some others may be discharged to the environment without further 
treatment. 

Before recovered to the process line, process condensate from Ammonia plant is 
treated through Process Condensate Stripper at ( 42.2 kg/cm2G and 375 °C ) and 
recovered to the Mixed Bed Polisher for Ammonia in Service Unit. While process 
condensate from Urea plant is treated through Process Condensate Stripper (147°C, 3.5 
kg/cm2G) and  Urea Hydrolizer (210 °C, 23 kg/cm2G). The condensate is then recovered to 
Mixed Bed Polisher for Service Unit. Those recovery processes significantly reduce raw 
water consumption and effluent water volume. Thus makes Kujang 1B an efficient and 
environment friendly plant. 
 
Kata kunci: waste water, Ammonia, Urea, Kujang 1B 

 
 
Pendahuluan 

PT Pupuk Kujang merupakan BUMN pupuk yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat. Produk 
yang dihasilkan adalah pupuk Urea, NPK, dan pupuk organik. Pupuk Urea dihasilkan oleh pabrik 
Kujang 1A dan Kujang 1B yang masing-masing memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 1725 
ton Urea/hari. Pabrik Kujang 1A dibangun pada tahun 1976 – 1978. Sedangkan pabrik Kujang 1B 
dibangun pada tahun 2003 – 2005 dan mulai berproduksi sejak 24 Oktober 2005. 

Pabrik Kujang 1B terdiri dari satu unit pabrik Ammonia dengan kapasitas 1000 ton/hari, satu 
unit pabrik Urea dengan kapasitas 1725 ton/hari, dan satu unit Utilitas. Unit Utilitas memenuhi 
kebutuhan air bersih, air pendingin, udara pabrik dan udara instrumen, listrik serta steam untuk pabrik 
Ammonia dan Urea. Pabrik Ammonia menyediakan bahan baku NH3 dan CO2 untuk pabrik Urea. 
Bahan baku utama pabrik Ammonia adalah gas alam, steam, dan udara. Pabrik Ammonia dibangun 
dengan lisensi proses dari Kellog Brown and Root (KBR), sedangkan pabrik Urea menggunakan 
lisensi proses ACESS 21 dari Toyo Engineering Corporation Jepang. 

Dalam proses produksi selain dihasilkan produk utama juga dihasilkan limbah padat, cair 
maupun gas. Makalah ini membahas tentang sistem pengelolaan limbah cair di lingkungan Kujang 1B. 
Untuk lebih menghemat sumber daya dan energi, limbah cair yang dihasilkan dikelola dengan 
menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Uraian sistem pengelolaan limbah di pabrik pupuk 
Kujang 1B ini diharapkan dapat memberi gambaran sistem pengelolaan limbah cair yang diterapkan 
pada industri pupuk Urea yang dirancang dengan teknologi terkini. 

 
Metodologi 

Makalah ini menguraikan tentang teknologi pengelolaan limbah cair yang digunakan di pabrik 
Kujang 1B.  Sumber penulisan adalah dari dokumen teknis terkait dengan desain dan pengoperasian 
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pabrik. Selain itu juga data-data operasi  yang ada selama pabrik Kujang 1B beroperasi sejak tahun 
2005 hingga saat ini. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Dalam proses produksi Ammonia dan Urea di pabrik pupuk Kujang 1B dihasilkan pula limbah 
cair yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut : process waste water, oily water, storm 
water, dan sanitary waste water. Masing-masing memerlukan pemrosesan sesuai jenis dan volume 
limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan. Pengelolaan limbah cair di Kujang 1B dilakukan dengan 
pendekatan konsep reduce, recycle, dan reuse sehingga limbah yang terbuang ke lingkungan lebih 
kecil volumenya dengan kualitas yang memenuhi standard ambang batas yang ditetapkan oleh 
peraturan pemerintah. 

 
I. Deskripsi Umum 

Aliran limbah cair dari Kujang 1B secara keseluruhan dapat digambarkan dalam diagram blok 
sederhana sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1 Diagram Keseluruhan Limbah Cair Kujang 1B 
 
Process waste water dan oily water dihasilkan oleh pabrik Ammonia, Urea maupun Utility 

Kujang 1B. Sanitary waste water dihasilkan oleh aktivitas kantor dan operasional pabrik Kujang 1B. 
Pabrik Utility/Service Unit merupakan unit yang melakukan pengolahan limbah cair yang dihasilkan 
oleh pabrik Ammonia dan Urea. Makalah ini secara spesifik akan membahas pola pengelolaan limbah 
cair dari process waste water dan oily water.  

Storm water atau air hujan merupakan limbah yang tidak memerlukan pengolahan khusus. Air 
hujan ditampung dan dialirkan melalui sistem pembuangan air hujan berupa parit terbuka yang 
mengelilingi area pabrik. Limbah ini langsung dibuang begitu saja ke luar area/battery limit Kujang 
1B. 

Limbah cair yang mengandung minyak dari semua kompresor dan pompa besar pada masing-
masing pabrik dikumpulkan pada masing-masing saluran penampungan (oily water drain pit). Dengan 
menggunakan pompa, limbah cair mengandung oli tersebut kemudian dikirimkan ke Oily Water 
Separator (W-FA6003) di Waste Water Treatment System untuk diproses sehingga oli dan air dapat 
terpisah. Limbah air bebas oli kemudian dibuang ke Final Effluent Sump (W-FA6005) dan dibuang ke 
lingkungan melalui PO VI. Sedangkan oli yang terpisah kemudian dibakar di burning pit yang ada di 
pabrik Kujang 1A. 

 
 
 

II. Pengolahan Limbah Cair Pabrik Ammonia 
Aliran limbah cair dari pabrik Ammonia Kujang 1B secara sederhana dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2 Diagram Aliran Limbah Cair Pabrik Ammonia K1B 

 
 Berdasarkan gambar di atas, hampir semua limbah yang berasal dari pabrik diolah kembali di 
unit utilitas atau service unit. Untuk Turbine Condensate sumbernya berasal dari steam jenuh yang 
dihasilkan dari steam yang digunakan untuk menggerakan turbin jenis condensing turbine. Adapun 
turbin itu sendiri berfungsi untuk menggerakan semua kompresor dan pompa air umpan boiler. Begitu 
juga blowdown dari menara pendingin di pabrik ammonia (CTA), kemudian limbah bocoran oli, dan 
lain-lain berupa overflow dari jacket water untuk secondary reformer (A-103-D), waste heat boiler 
(A-101-C).  
 Dalam makalah ini akan dibahas secara detail tentang pengolahan proses kondensat yang 
kemudian hasil pengolahan tersebut dialirkan ke upstream activated carbon filter di service unit.  

Process Condensate 

Kondensat proses dari pabrik Ammonia mengandung impurities Ammonia, CO2, Methanol 
dan alkohol rantai panjang lain, serta Amine dari proses pemurnian CO2. Untuk dapat digunakan 
kembali, pengotor-pengotor tersebut dipisahkan dengan mengkontakkan kondensat proses dengan 
steam medium pressure secara counter current di Process Condensate Stripper (A-150-E) pada 
tekanan 42.2 kg/cm2G dan temperatur 375°C. Steam outlet yang membawa Ammonia kemudian 
direcycle kembali sebagai tambahan steam umpan Primary Reformer (A-101-B).  

Kondensat proses yang memenuhi batasan analisa (pH 8 – 9, kadar NH3 < 5ppm) kemudian 
dikirim ke Activated Carbon Filter (W-FD1005) di Demineralized Plant Service Unit untuk diproses 
kembali menjadi air demineralisasi. 

Jika kualitas kondensat proses yang dihasilkan tidak memenuhi batasan analisa di atas, maka 
secara otomatis akan dikirim ke Ammonia Removal Kujang 1A menggunakan three way valve XV-
1547. Hal ini juga berlaku saat pabrik Ammonia sedang start-up.  

 
Gambar 3. Kualitas pH Proses Kondensat 
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Grafik 1. Kualitas pH Proses Kondensat
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Gambar 4. Kandungan NH3 di Kondensat (ppm) 

 
III. Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Urea 

Aliran limbah cair dari pabrik Urea Kujang 1B secara sederhana dapat digambarkan sebagai 
berikut : 

 
Gambar 5. Diagram Aliran Limbah Cair Pabrik Urea K1B 

 
Berdsarkan gambar di atas, hampir semua keluaran limbah diolah kembali di service unit. 

Adapun untuk sumber turbin kondensat dihasilkan dari exhaust steam condensing turbine untuk 
kompresor CO2, pompa Ammonia, dan pompa Ammonium Karbamat. Exhaust steam  tersebut 
dikondensasikan di surface condensor (U-EA105) untuk kemudian direcovery ke Mixed Bed Polisher 
for Service Unit (W-DA1005) di area Service Unit. Sedangkan sumber steam condensate berasal dari 
jacket water dan steam tracing untuk kemudian direcovery ke Mixed Bed Polisher for Service Unit 
(W-DA1005) di area Service Unit. Jika kualitas kondensat turbin tidak memenuhi syarat untuk 
diproses di Mixed Bed Polisher, maka secara otomatis akan didrain ke basin Cooling Water Urea 
menggunakan three way valve AV-702. Jika terjadi kasus steam kondensat tercampur dengan NH3 
atau Urea di drain ke saluran air hujan melalui three way valve (AV-701). Sedangkan untuk yang 
lainnya prosesnya hampir sama dengan di pabrik ammonia. 

Dalam makalah ini akan kami tekankan ke proses pengolahan kondensat di process 
condensate treatment section. 

 Urea Process Condensate 

Kondensat proses di pabrik Urea berasal dari air yang menguap di Seksi Konsentrasi dengan 
proses pemakuman melaui ejektor yang menggunakan steam tekanan 5,7 kg/cm2 sebagai pembuat 
vakum. Sebagian besar uap air (bersama dengan Urea, CO2, dan Ammonia yang terbawa) 
dikondensasikan di Surface Condensor (U-EA501 dan U-EA503). Sisa yang tidak terkondensasi 
dikirim ke 2nd Surface Condensor (U-EA502) yang menggunakan sistem vakum untuk 
dikondensasikan lebih lanjut. 
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Grafik 2. Kandungan NH3 di Kondensat (ppm)
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Kondensat proses kemudian dikirim ke Process Condensate Stripper (U-DA501) dan Urea 
Hydrolizer (U-DA502) untuk diproses sebelum direcovery. Pada Proses Condensate Stripper terjadi 
pemisahan CO2 dan Ammonia dari kondensat menggunakan proses stripping dengan media steam 
pada tekanan 5,7 kg/cm2G dan dijaga tekanan stripper 3 kg/cm2G. Overhead gas yang dihasilkan 
kemudian dikirim ke LP Decomposer (U-DA202) di Seksi Purifikasi untuk direcovery untuk 
membantu pemanasan.  

Pada bagian tengah Process Condensate Stripper, kondensat dipompakan ke Urea Hydrolizer 
yang dioperasikan pada 23 kg/cm2G dan 210 °C dimana Urea yang terkandung di dalam kondensat 
akan sepenuhnya dihidrolisa menjadi NH3 dan CO2 dengan menggunakan media steam bertekanan               
42,5 kg/cm2G. Gas NH3 dan CO2 hasil hidrolisa urea keluar dari bagian atas urea hydroliser yang 
kemudian bergabung dengan gas yang keluar dari stripper. Adapun kondensat proses dari Urea 
Hidrolizer kemudian dikirim kembali ke bagian bawah Process Condensate Stripper untuk pemisahan 
NH3 dan CO2 dari kondensat. 

Selama pengoperasian proses kondensat ini ada parameter yang harus senantiasa dijaga supaya 
kualitas kondensat yang dihasilkan selalu dibawah nilai standard. Adapun parameter tersebut adalah 
flow condensate to low pressure steam ratio di proses kondensat striper (U-DA 501) 

Kondensat proses yang memenuhi syarat analisa kadar Urea < 2 ppm dan Ammonia < 1 ppm 
kemudian dikirim ke Service Unit untuk diproses menjadi air bebas mineral di Mixed Bed Polisher for 
Service Unit. 

Kondensat proses yang tidak memenuhi syarat di atas secara otomatis akan dikirim ke Drain 
Recovery Pit (U-AP501) atau ke parit menggunakan three way valve AV-501. Adapun limbah yang 
terkumpul di drain recovery pit (U-AP 501) dialirkan ke process condensate tank untuk kemudian 
diolah kembali di process condensate treatment section. 

 
Gambar 6. Kandungan NH3 di PCT (ppm) 

 

        
Gambar 7. Kandungan Urea di PCT (ppm) 

 
IV. Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Utility 

Aliran limbah cair di pabrik Utility/Service Unit adalah sebagai berikut : 
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Gambar 8. Diagram Aliran Limbah Cair Service Unit/Utility K1B 

 
Service Unit bertugas menyediakan bahan baku dan bahan pembantu untuk operasional pabrik 

Ammonia dan Urea. Produk dari Service Unit antara lain adalah air bersih, air demineralisasi, steam, 
listrik, udara pabrik dan udara instrumen, air pendingin, serta pengolahan limbah sebelum dibuang ke 
lingkungan. Sumber-sumber dan sistem pengelolaan limbah di area Service Unit ada di beberapa unit 
seperti yang terdapat pada gambar 8. Yaitu di Raw Water Treatment Unit mengolah limbah dari 
dehydration system (filter press) dimana lumpur dari clarifire dipisahkan menjadi cake sedangkan air 
dari proses filtrasi dikembalikan lagi ke inlet premix tank. Selain itu mengolah limbah dari backwash 
dan rinsing di unit Pressurized Sand Filter. 

Disamping unit RWTP, di utilitas tepatnya di unit Demineralizer and Polisher System juga 
mengolah limbah yang berasal dari backwash dan rinsing Activated Carbon Filter. Selain itu unit ini 
juga mengolah limbah air regenerasi resin cation, anion, dan mixed bed polisher. Limbah tersebut 
dikumpulkan dan dinetralkan pHnya di Neutralization Pit. Kemudian dikirim ke Final Effluent Sump 
dan dibuang ke lingkungan. 

Untuk pengolahan limbah yang lain seperti buangan blowdown CTA dan CTU dikirim ke final 
effluent sump (W-FA6005) untuk diolah/dinetralkan pH selanjutnya dikirim ke pond sewer melalui 
Plant Outfall (PO) VI dan dibuang ke lingkungan. Setiap hari dilakukan analisa pH, kandungan Urea 
dan Ammonia di air buangan tersebut sebagai bahan pantauan. 
 
Kesimpulan 

Pabrik pupuk Kujang 1B berusaha meminimalkan buangan limbah cair dengan meminimalkan 
jumlah buangan, menggunakan kembali limbah yang telah diproses, dan recycle limbah ke unit 
produksi. Penggunaan kembali turbin kondensat, kondensat proses, pengelolaan limbah yang 
mengandung oli, dan limbah cair lainnya membuat pabrik pupuk Kujang 1B menjadi lebih efisien dan 
ramah lingkungan. 
 
Daftar Pustaka 
Rekasaya Persada, Toyo Engineering Corporation, Requisition for Waste Water Treatment Kujang 1B 
Project, 2004 
Toyo Engineering Corporation, Engineering Data Book for Ammonia Unit Kujang 1B Plant, 2005 
Toyo Engineering Corporation, Engineering Data Book for Service Unit Kujang 1B Plant, 2005 
Toyo Engineering Corporation, Engineering Data Book for Urea Unit Kujang 1B Plant, 2005 
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Intisari 
 

Eksperimen untuk mempelajari mekanisme perpindahan panas pendidihan pada celah 
sempit berdasarkan skenario kecelakaan parah PLTN TMI-2 perlu dilakukan untuk 
pemahaman terkait manajemen kecelakan. Penelitian bertujuan untuk memperoleh nilai 
fluks kalor dan fluks kalor kritis (FKK) selama proses perpindahan panas pendidihan pada 
celah sempit anulus. Metode penelitian secara eksperimen menggunakan bagian uji 
HeaTiNG-01dengan fluida pendingin adalah air. Eksperimen dilakukan dengan 
memvariasikan temperatur air pendingin pada temperatur 75oC, 85oC dan 95oC, dan 
memanaskan batang panas hingga mencapai temperatur awal 650 oC. Kemudian proses 
pendidihan selama pendinginan direkam berdasarkan transien temperatur pada batang 
panas. Data temperatur digunakan untuk menghitung nilai fluks kalor dan wall superheat, 
hasilnya direpresentasikan melalui kurva didih. Hasil penelitian menunjukkan nilai FKK 
temperatur pendingin 750C lebih rendah dibandingkan FKK temperatur pendingin 850C 
dan 950C, dimana nilai FKK untuk temperatur pendingin 850C dan 950C agak berdekatan. 
Nilai FKK maksimum untuk temperatur 750C adalah 230 kW/m2, sedangkan untuk 
temperatur 950C adalah 282 kW/m2. Meskipun demikian korelasi FKK terhadap posisi 
aksial batang panas pada berbagai variasi temperatur mengikuti korelasi polynomial. 
Perisitiwa pendidihan pada celah sempit tidak termasuk kategori didih kolam dengan 
membandingkan area didih film hasil eksperimen menggunakan korelasi Bromley. 
 
Kata kunci : kecelakaan parah, anulus, fluks kalor, FKK 

 
Pendahuluan 

Salah satu topik penelitian perpindahan panas pendidihan yang saat ini masih terus dilakukan adalah 
permasalahan yang berhubungan dengan interaksi dan karakterisasi antara lelehan teras (debris) di bagian bawah 
bejana dengan dinding bejana reaktor pada kasus kecelakaan parah (severe accident (SA)) PLTN Three Mile 
Island Unit 2 (TMI-2). Pada skenario kecelakaan SA untuk TMI 2, saat lelehan teras (debris) bergerak ke bawah 
dimana bagian bawah dinding bejana reaktor dianggap masih menyimpan air dan debris bersentuhan dengan air, 
maka penguapan terjadi secara ekstrim dan terjadi pengurangan kuantitas air, kemudian sebagian volume air 
berpindah akibat area air digantikan oleh volume debris. Sehingga, volume air yang terdorong ke arah 
berlawanan dengan arah gerak debris kembali lagi ke arah bawah dan memunculkan fenomena penggenangan 
ulang (reflooding) pada bagian celah yang terbentuk antara debris dan dinding bejana reaktor. Adanya celah 
sempit (narrow gap) yang terisi fluida di antara debris pada bagian bawah bejana dengan dinding bejana reaktor 
tersebut menjadi kunci utama adanya mekanisme pendinginan yang cepat pada proses perpindahan panas 
pendidihan yang pada akhirnya menyebabkan integritas bejana reaktor masih terjaga. Terbentuknya celah sempit 
diduga ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya proses pendinginan pada mekanisme perpindahan panas 
pendidihan yang melibatkan didih film (film boiling), didih transisi (transition boiling), dan didih inti (nucleate 
boiling).  

Celah sempit yang terbentuk dari skenario kecelakaan parah PLTN TMI-2 telah dilakukan kajian oleh 
beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan, baik secara geometri maupun posisi. Xia dkk. (1996) melakukan 
eksperimen menggunakan R-133 pada tekanan atsmosfir di celah sempit diantara pelat vertikal untuk 
mengevaluasi perpindahan pendidihan pada celah sempit dengan memprediksi nilai critical heat flux (CHF) atau 
Fluks Kalor Kritis, menggunakan ukuran celah 0,8 mm, 1,5 mm, 5,0 mm dengan panjang pelat yang dipanaskan 
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dari  56 mm sampai dengan 197 mm. Hasil ekperimen tersebut menunjukkan bahwa nilai CHF akan menurun 
dengan adanya penurunan ukuran celah. Perhitungan untuk kurva pendidihan telah pula dilakukan oleh Juan 
Zhang dkk. (2003), yang mengusulkan perhitungan dengan memecahkan persamaan differensial yang pada studi 
awal yang dilakukan oleh Tanaka dkk. (2003) yang semula menggunakan model satu dimensi, menjadi dua 
dimensi. Hasil perhitungan menunjukkan kurva didih yang lebih representatif dan mendekati kurva didih 
Nukiyama. Analisis perpindahan panas dengan ukuran celah berbeda, yaitu 0,5 mm dan 7 mm (dimana celah 7 
mm melampaui kriteria celah sempit) telah dilakukan pula oleh Juarsa dan Antariksawan (2008), untuk 
mengkonfirmasi kecenderungan karakteristik perpindahan panas yang telah diamati pada kedua penelitian 
sebelumnya. Analis tersebut menunjukkan bahwa korelasi Bromley untuk perpindahan panas pada didih kolam 
(pool boiling) hampir mendekati hasil eksperimen dengan ukuran celah 7,0 mm. Sementara untuk korelasi aliran 
uap laminar pada annulus dengan angka Nusselt 5,0 sesuai dengan ukuran celah 1,0 mm. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada celah berukuran 0,5 mm pendidihan yang terjadi memiliki karakteristik berbeda dari 
didih kolam karena efek CCFL ternyata semakin kuat mempengaruhi waktu pendinginan, sedangkan untuk celah 
7,0 mm karakteristik perpindahan panasnya memenuhi keadaan didih kolam. Berdasarkan dari hasil penelitian 
sebelumnya maka kajian hasil penelitian umumnya hanya dilakukan pada kasus pada batang pemanas yang 
pendek (300 mm) dan temperatur air pendingin adalah saturasi, sehingga penelitian perpindahan panas pada 
celah sempit untuk geometri anulus dengan panjang batang panas yang lebih panjang (800 mm) perlu dilakukan 
untuk mempelajari watak fluks kalor yang terjadi. Pendinginan menggunakan fluida pendingin air, dilakukan 
dengan temperature pendingin 75oC, 85oC, dan 95oC dan ukuran celah 1,0 mm. Kemudian sebagai langkah 
lanjutan, analisis fluks kalor dilakukan untuk lebih memahami fenomena yang muncul berdasarkan perubahan 
temperatur awal batang panas berdasarkan kurva didih dan fluks kalor kritis (FKK) pada perpindahan panas 
pendidihan di celah sempit anulus yang berukuran 1,0 mm dengan tiga variasi temperatur pendingin  75oC, 85oC, 
dan 95oC dan temperatur batang panas 6500C menggunakan  bagian uji HeaTiNG-01.  

 
Metodologi 

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental menggunakan bagian uji 
”HeaTiNG-01” (Heat Transfer in Narrow Gap-01), dengan melakukan pendekatan geometri maupun 
poisisi celah sempit adalah anulus posisi vertikal. 

 

        
Gambar 1. Pendekatan geometri celah sempit anulus pada skenario kecelakaan parah PLTN TMI-2 

 
a. Peralatan Bagian Uji HeaTiNG-01 

Komponen utama bagian uji HeaTiNG-01 terdiri dari plenum atas (tempat menampung air),tabung 
gelas kuarsa (panjang=1000 mm, Diameter Luar =45mm, Diameter Dalam =41 mm), atang pemanas 
yang merupakan simulasi debris untuk geometri anulus, material yang digunakan adalah SS316 
dengan panjang 1100 mm (heated length = 800 mm). Terdapat 14 termokopel dipasang pada 
permukaan bagian luar batang pemanas yang digunakan untuk mengukur perubahan temperatur 
permukaan batang pemanas selama pendidihan berlangsung. Gambar 4. menyajikan posisi 
pemasangan termokopel. Batang panas yang digunakan adalah pipa silinder SS316 dengan diameter 
luar 39 mm dan tebal rata-rata 8 mm, sehingga membentuk ukuran celah 1,0 mm dengan diameter 
dalam tabung gelas kuarsa. Kompenen lainnya adalah flange-flange dan material pengikat antara 
tabung gelas kuarsa dengan batang pemanas. Foto Bagian uji HeaTiNG-01 dan posisi termokopel 
disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Foto Bagian uji HeaTiNG-01 dan posisi 14 termokopel pada batang pemanas 

 
b. Pelaksanaan Eksperimen 

Eksperimen dilakukan terlebih dahulu dengan memanaskan batang panas (heated rod) dengan menaikkan 
daya heater secara bertahap, kemudian ketika temperatur awal yang diinginkan tercapai, daya dimatikan. Panas 
akan meluruh tanpa adanya inputan daya. Eksperimen dilakukan dengan tiga variasi temperatur pendingin yaitu 
75oC, 85oC, dan 95oC dan temperatur batang panas 6500C menggunakan ukuran celah sempit sebagai parameter 
tetapnya adalah 1,0 mm. Pelaksanaan eksperimen secara umum terbagi dalam tahapan berdasarkan urutan 
kegiatannya. 
Tahap 1 : Pemanasan Awal 
Tahap pemanasan awal terbagi dalam tiga langkah, yaitu : 
1. Langkah persiapan pemanasan, dimulai dengan ditutupnya keramik heater hingga heater dinyalakan. 

Langkah ini berlangsung hingga t = 0 (t menyatakan waktu). Pada Langkah ini, temperatur dinding keramik 
heater masih sama dengan temperatur awalnya 

2. Langkah pemanasan pemanasan mulai t = 0, saat heater dinyalakan hingga heater dimatikan, pada saat t = th, 
yaitu saat dimana temperatur awal yang diinginkan telah tercapai. 

3. Langkah persiapan pembukaan keramik heater , persiapan pembukaan keramik heater berlangsung pada saat 
heater telah dimatikan, saat t = th hingga keramik heater dibuka yaitu pada saat t = to. 

Tahap 2 : Pendinginan Radiasi, dimulai sejak  t = to yaitu sejak dibukanya keramik heater hingga saat t = tin 
yaitu saat air mulai dimasukkan dari atas (falling film)ke dalam celah sempit . 
Tahap 3 : Eksperimen, dimulai sejak t = tin yaitu saat pertama kali air dimasukkan dari atas ke celah sempit 
hingga eksperimen berakhir, yaitu saat  t = tf. 
  
 
Hasil dan Pembahasan 
a. Evolusi Temperatur 

Pada saat temperatur awal batang pemanas mencapai temperatur 6500C di salah satu titik termokopel, fluida 
pendingin bertemperatur 75oC, 85oC, dan 95oC kemudian digelontorkan ke dalam celah sempit anulus. Hasil 
pengukurannya secara berturut-turut disajikan  pada Gambar (3a), Gambar (3b) dan Gambar (3c), yang 
menunjukan kurva penurunan temperatur secara transien selama proses pendinginan berlangsung. Pendinginan 
pada awalnya disertai dengan golakan air pada bagian atas batang pemanas, dan tampak penetrasi air yang 
tertahan oleh uap. Uap diprediksikan terbentuk pada bagian bawah, mengingat air awalnya mengalir melalui 
dinding bagian dalam kuarsa tanpa menyentuh batang pemanas. Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa pola 
penurunan terjadi sama untuk berbagai variasi temperatur, diawali dari TC-1 dibagian paling atas batang 
pemanas selanjutnya bergerak ke axial menuju TC-9 bagian paling bawah batang pemanas. Dari Gambar 5. 
diindikasikan telah terjadi tiga macam pendidihan, yaitu didih film (FB), didih transisi (TB) dan didih inti (NB).   
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                          (a)                                              (b)                                              (c) 

Gambar 3. Kurva temperatur transien untuk ukuran celah 1,0 mm dan temperatur batng panas 550oC 
 

Dari Gambar 3. memperlihatkan garis penurunan temperatur untuk 3 termokopel yang sama posisi 
vertikalnya namun berbeda posisi angularnya (TC-2, TC-11, dan TC-12 di bagian atas, serta TC-9, TC-13 dan 
TC-14 di bagian bawah) berhimpit, menunjukkan bahwa perpindahan panas yang terjadi secara angular hampir 
sama untuk posisi horizontal. Teramati juga terjadi perbedaan waktu akhir dari FB, atau yang disebut sebagai 
titik pembasahan ulang (rewetting point). Pada temperatur pendingin 75oC, tampak rewetting point yang lebih 
lama, dibandingkan dengan temperatur pendingin 85 oC dan 95 oC. Kondisi ini diprediksikan karena keberadaan 
FB yang lebih lama pada temperatur pendingin 75oC dibandingkan dengan temperatur pendingin 85 oC dan 95 

oC, lamanya waktu keberadaan FB diduga kuat karena pengaruh kemudahan dalam perubahan fase menjadi gas, 
semakin mudah berubah fase menjadi gas maka keberadaan FB semakin singkat. Eksperimen ini menunjukkan 
bahwa pada temperatur pendingin 85oC dan 95oC lebih mudah berubah fase menjadi gas dibandingkan 
temperatur pendingin 75oC, hal ini bisa difahami karena pada volume pendingin dan temperature wall superheat 
yang sama maka heat of vaporization pada temperatur pendingin 85oC dan 95oC lebih kecil dibandingkan 
temperatur pendingin 75oC sehingga pada temperatur pendingin 85oC dan 95oC lebih cepat berubah fase menjadi 
gas, yang pada akhirnya menyebabkan keberadaan FB lebih singkat dibandingkan dengan temperatur pendingin 
75oC. Data Rewetting point disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Perbedaan rewetting point pada variasi temperatur pendingin 

Posisi Termokopel 
(dari atas) 

trewett (detik) Trewett (C) 
Temperatur pendingin Temperatur pendingin 

75 oC 85 oC 95 oC 75 oC 85 oC 95 oC 
TC-1 (0 mm) 237,66 105,06 98,01 417,44 493,16 487,03 
TC-2 (50 mm) 337,01 309,47 308,82 347,71 308,69 273,84 
TC-3 (150 mm) 337,01 465,16 461,96 347,71 265,82 285,75 
TC-6 (450 mm) 970,71 859,86 854,74 253,90 284,04 272,91 
TC-7 (550 mm) 1051,45 951,49 943,80 241,06 260,92 252,34 
TC-8 (650 mm) 1135,39 1019,41 1027,74 198,04 234,27 218,58 
TC-9 (750 mm) 1159,12 1077,72 1079,64 152,18 173,16 160,88 

 
b. Fluk Kalor Pendidihan 

Data temperatur transien dari Gambar 3. digunakan untuk menghitung fluks kalor. Hasil perhitungan 
dibuat dalam kurva pendidihan, yaitu fluks kalor versus selisih temperatur pengukuran dengan temperatur 
saturasi air (wall superheat) menggunakan persamaan kesetimbangan kalor: 

  –           (1) 
Dari hasil perhitungan persamaan (1) diperoleh kurva didih untuk temperatur pendingin 75oC, 85 oC, dan 95 oC 
yang disajikan berturut-turut pada Gambar 4(a),  Gambar 4(b), dan  Gambar 4(c). Dari Gambar 4. nampak bahwa 
nilai FKK maksimum pada temperatur pendingin 75oC adalah 230 kW/m2 nilainya selalu lebih rendah 
dibandingkan dengan FKK maksimum pada temperatur pendingin 85oC dan 95oC pada posisi daerah batang 
pemanas yang sama, fenomena ini diprediksikan sebagai proses kelanjutan dari rewetting point, dimana pada 
temperatur pendingin 75oC kalor yang tersimpan pada batang pemanas menjadi lebih kecil karena bagian yang 
digunakan untuk merubah fase lebih besar dibandingkan pada temperatur pendingin 85oC dan 95oC, sehingga 
nilai FKK maksimalnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan pada temperatur pendingin 85oC dan 95oC  
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(a)                                                                           (b)  

 
                                                                              (c) 

Gambar 4. Kurva pendidihan untuk berbagai variasi temperatur awal batang panas 
 

Dari Gambar 4. juga menunjukkan bahwa didih film berada di bawah garis Bromley, yang menegaskan 
bahwa peristiwa perpindahan panas pendidihan pada celah sempit tidak sesuai untuk peristiwa didih kolam, 
meskipun keduanya memiliki kesamaan pada posisi vertikal.  

  

       
(a)                                                 (b)                                                (c) 

Gambar 5. Kurva pola FKK terhadap posisi daerah batang pemanas  
pada berbagai variasi temperatur air pendingin 

 
Nilai FKK mendekati hasil eksperimen yang dilakukan Juarsa dkk (2009) dengan geometri anulus, dibandingkan 
dengan Xia dkk (1996) yang menggunakan geometri pelat sejajar dan Monde dkk (1982) pada kondisi submerge, 
sehingga hal ini lebih mempertegas bahwa pengaruh geometri berperan signifikan dalam mekanisme 
perpindahan panas pendidihan.Meskipun demikian semua variasi temperatur air pendingin memiliki pola 
perubahan nilai FKK terhadap posisi daerah batang pemanas yang sama yaitu mengikuti pola polynomial, pola 
tersebut disajikan pada Gambar 5(a), Gambar 5(b), Gambar 5(c), mengikuti persamaan berturut-turut untuk 
temperatur pendingin 75oC yaitu q"CHF = 43.24655+1.5269 X-0.01133 X2+ 2.66302E-5 X3-1.87285E-8 X4, 
temperatur pendingin  85oC yaitu q"CHF =22,38124+3,29767X-0,01771X2+3,6958E-5X3-2,49165E-8X4, dan 
temperatur pendingin 95oC yaitu q"CHF =132.44648+1.4732 X-0.00679 X2+1.34698E-5 X3-9.23313E-9 X4, 
kesamaan pola ini menunjukkan bahwa mekanisme perpindahan panas pendidihan pada berbagai temperatur air 
pedingin adalah sama. 

 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis fluks kalor pada kasus perpindahan panas pendidihan di celah sempit menggunakan 
bagian uji HeaTiNG-01 berdasarkan variasi temperatur pendingin disimpulkan bahwa: 
1. Nilai FKK maksimum temperatur pendingin 750C lebih rendah dibandingkan FKK temperatur pendingin 

850C dan 950C, sedangkan FKK temperatur pendingin 850C dan 950C nilainya berdekatan. FKK maksimum 
temperatur 750C adalah 230 kW/m2, sedangkan FKK maksimum temperatur 950C kW adalah 282 kW/m2. 
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2. Kurva FKK terhadap posisi daerah batang panas pada berbagai variasi temperatur mengikuti korelasi 
polynomial 

3. Pola transien temperatur dan pola FKK pada variasi temperatur pendingin 750C, 850C dan 950C adalah sama, 
hal ini menunjukkan bahwa temperatur air pedingin yang diskenariokan tidak berpengaruh bahwa mekanisme 
perpindahan panas pendidihan. 

4. Berdasarkan perbandingan nilai FKK yang dihasilkan dengan peneliti lain menunjukkan bahwa faktor 
geometri memegang peranan yang penting, meskipun dilakukan pada kasus yang sama yaitu didih kolam. 

5.  Perisitiwa pendidihan pada celah sempit tidak termasuk kategori didih kolam dengan membandingkan area 
didih film hasil eksperimen menggunakan korelasi Bromley. 

 
Ucapan Terima Kasih 

Penulis mengucapakan terimakasih kepada Ka BAPETEN, DEPUTI PKN BAPETEN, Ka.PTRKN, dan Ka. 
BOFa serta rekan rekan sub-bidang termohidrolika, atas bantuan dan kerjasamanya. Terima kasih khususnya 
kepada Bpk. Mulya Juarsa S.Si, M.Esc atas koreksi dan sarannya terhadap perbaikan makalah ini dan 
diizinkannya penggunaan bagian uji HeaTiNG-01. 
 
Daftar Pustaka 

1. BROMLEY, L.A., (1950), Heat transfer in stable film boiling, Chemical Engineering Program, 46-221. 
2. CHUNLIN XIA et al., (1996), Natural convection in vertical rectangular narrow channels, Eksperimenal 

Thermal and Fluid Scinece, 12, 313-324. 
3. G. SATISH, M. SHOJI, K. VIJAY, VIJAY K. DHIR, (1999) “Handbook of Phase Change: Boiling and 

Condensation”, Taylor and Francis, 64 
4. Juarsa M; dan Antariksawan A.R; (2008), Efek Batasan Counter Current Flow Pada Perpindahan Panas 

Pendidihan Dalam Celah Sempit, Jurnal Teknologi Reaktor Nuklir Tri Dasa Mega, Volume 10 No 1 
5. Juarsa M, Umar E, Harto AW, (2009), Analisis fluks kalor pada celah sempit anulus berdasarkan tiga 

variasi temperatur awal menggunakan bagian uji heating-01, Seminar Nasional Pengembangan Penelitian 
Dasar, Bandung, Indonesia. 

6. MONDE, M., KUSUDA, H. and UEHARA, H., (1982), Critical heat flux during natural convective boiling 
in vertical rectangular channels submerged in saturated liquid, Transactions of the ASME, 104, 300-303. 

7. TANAKA, F., JUARSA, M., MISHIMA, K., (2003), Experimental study on transient boiling heat transfer 
in an annulus with a narrow gap, Proc. of ICONE 11, France 

8. US. NRC, (2007), The Accident At Three Mile Island, Availabel: http://www.nrc.gov. 
9. Zang J, Tanaka F, Juarsa M, Mishima K, (2003), Calculation of boiling curves during rewetting of a hot 

vertical narrow channel, The 10th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, 5-
9 Oktober 2003, Korea. 

 
  



Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 P K M  |   7 

OPTIMASI MESIN REFINER 
Kajian Teori Praktis 

 
Darono Wikanaji  

Staf Produksi PT Kertas Leces (Persero) Jl. Raya Leces - Probolinggo  
aji_darono@yahoo.co.id 

 
ABSTRAK 
 
Refiner di unit persiapan bahan “Stock Prep” merupakan mesin yang paling penting dan sangat 
menentukan kelancaran mesin kertas dan kualitas kertas yang dihasilkan. Di sisi lain, mesin refiner 
merupakan mesin yang mengkonsumsi energi paling besar. Adalah ironis sekali jika cara 
pengoperasian alat ini kurang mendapat perhatian dan terkesan selalu dikesampingkan. Salah 
pengoperasian, dapat menyebabkan pemakaian energi boros, umur alat “segment” pendek, serat tidak 
berkembang optimal, kapasitas mesin refiner tidak dapat optimal (refiner menjadi bottle neck), resiko 
line perpipaan outlet refiner pecah, mesin kertas berhenti mendadak atau turun speed karena salah 
satu mesin refiner yang menjadi bottle neck tidak dapat dioperasikan karena segment rompal yang 
disebabkan terjadinya metal clashing karena load refiner berlebihan atau intensitas yang terlalu tinggi. 
Bagaimana perpindahan massa dan perpindahan energi didalam refiner tidak diketahui secera pasti, 
akan tetapi dampak yang dihasilkan secara nyata dapat diketahui dari kelancaran mesin dan kualitas 
produk yang dihasilkan. Artikel berikut akan membahas secara ringkas semua yang berkaitan dengan 
hal tersebut di atas. 
 
Kata kunci:  
• Energi, refiner, segment, fiber development,  kualitas dan kelancaran produksi.  

 
ABSTRACT 
 
Refiner in the stock preparation unit of paper machine is the most importance mechine to determine the 
paper machine runnability and the quality of paper product to be produced. On the other hand, refiner 
is the most energy consuming machine. Unfortunatly, the operation of this machine has faced lack of 
attention and just going on as the production running. Lack of knowladge in operation of refiner might 
cause high energy consumption, less life time of segment refiner, un-optimum of fiber development, 
refiner capacity being a bottle neck, over pressure of refiner outlet with the risk of pipe crack, paper 
machine sudently stop or decrease its speed because of the segment of refiner was broken cause by 
metal clashing in case of the refiner operate at higher intensity or higher load than nesecarry. The mass 
transfer and energy transfer in the refining process is not known exactly, but it has significant effect on 
the paper machine runnability and the quality of paper product to be produced. This article will 
roughly discuss about all of the matter above. 
 
Key word: 
• Energy, refiner, segment, fiber development, product quality, runnability. 
 

PENDAHULUAN 
 
Serat hasil slushing di pulper tidak dapat langsung diumpankan ke mesin kertas. Aditif yang diberikan 
di stock prep sebatas digunakan sebagai bahan kimia untuk memperbaiki kenampakan (visual 
appearence / optical properties) kertas dengan penambahan bahan warna dan OBA, memperbaiki 
ratio serat per kertas memakai retention agent dan filler maupun sizing, menaikkan daya tahan 
kertas terhadap penetrasi air dengan penambahan AKD atau ASA dan sizing, menaikkan daya 
rekat antar serat dengan cationic starch, dll. 
 
Dari sisi daya rekat antar serat yang lebih dikenal dengan istilah fiber bonding, penambahan aditif 
seperti cationic starch berdampak tidak terlalu signifikan sepanjang fiber development yang dihasilkan 
dari proses refining tidak optimal. Target fiber bonding yang baik hanya dapat dicapai apabila fiber 
development yang diinginkan dapat dicapai. Sebagaimana telah diketahui bahwa proses refining 
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bertujuan  untuk mendapatkan fiber development yang optimal dalam arti serat dapat berkembang 
maksimal dengan pemakaian energi minimal. Variable berpengaruh digambarkan pada Gambar 1, dan 
dampak yang dihasilkan adalah perubahan struktur dinding serat. Perubahan struktur dinding serat ini 
ada yang berkontribusi positip dan ada pula yang berkontribusi negatip terhadap daya ikat antar serat 
(fiber bonding). Perubahan struktur dinding serat yang diinginkan adalah perubahan struktur dinding 
serat yang berkontribusi positip terhadap fiber bonding yang diperoleh dari tercapainya tingkat 
fleksibilitas serat melalui fibrilasi internal dan eksternal. 
 

 
Gambar 1. Variable proses refining dan dampak proses refining [Helle, T., 1992] 
 
Intensitas refining (W/s) dan net spesific refining energy (SRE, kWh/t) harus dikontrol untuk 
mendapatkan perubahan struktur dinding serat yang diinginkan yaitu fiber development yang optimal 
(Gambar 1). Variable proses pasif harus sudah ditentukan diawal proses sebelum proses refining 
dilakukan, bahkan sebelum jenis produk kertas yang akan dibuat ditentukan, dengan demikian sangat 
terkait dengan perencanaan produksi dan order pasar. Variable proses aktif dapat diatur saat proses 
refining sedang berjalan.  
 
Dalam proses refining intensitas dan jumlah energi terpakai memegang kendali utama dalam 
menghasilkan fiber bonding yang diinginkan. Intensitas terpakai dinyatakan dalan specific edge load 
(SEL, Ws/m) atau specific surface load (SSL, Ws/m2), sedangkan jumlah energi terpakai adalah 
jumlah energi netto yang dinyatakan dalam specific refining energi (SRE, kWh/ton) 
 
Specific Edge Load (SEL) adalah jumlah energi efektif yang dipakai persatuan total panjang bar rotor 
dan stator yang berpapasan dalam satu putaran mesin. SEL = Pe /Ls, dengan Pe adalah tenaga efektif 
yang ditransfer ke serat, Pe = (Pt – Po) dalam satuan daya, dengan Pt adalah tenaga total yang 
digunakan untuk proses refining dan Po adalah idle power. Ls = nr.ns.lr.ls.N dengan n, l dan N adalah 
masing-masing jumlah bar pada rotor – stator, panjang bar rotor-stator, dan kecepatan putar refiner 
[Lumiainen, 2000]. 
Spesific Refining Energy (SRE) adalah jumlah energi efektif terpakai persatuan berat pulp yang 
direfining. SRE = Pe/Q dengan Pe adalah tenaga efektip yang ditransfer ke serat, dan Q adalah laju alir 
pulp dalam ton/jam yang merupakan hasil perkalian antara laju alir volumetris (m3/jam) dan 
konsistensi pulp (ton/m3) [Joris, 1991 and Lumiainen, 2000].  
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METODOLOGI 
 
Bahan baku pulp yang digunakan adalah NBKP dari kayu spurce dengan panjang serat rata-rata 2,22 
mm, lebar serat 31-32  µm dan coarsness 0,211 mg/m serta mempunyai nilai derajad giling 15,4 oSR. 
Untuk mengetahui seberapa besar dampak proses refining di refiner konsistensi tinggi (HC Refiner) 
maupun refiner konsistensi rendah (LC Refiner) maka fiber bonding yang dianalisa adalah murni fiber 
bonding dari serat pulp hasil proses refining sebelum tercampur dengan beberapa aditif yang biasa 
dipakai pada proses pembuatan kertas. Hasil pengamatan diharapkan dapat digunakan sebagai 
panduan operasional mengingat dalam proses pembuatan kertas banyak sekali variable yang 
berpengaruh. 
  
Tabel I. Variable pengamatan pada HC Refiner dan LC Refiner.  
  

Test code Waktu pengamatan SRE HC Refiner, kWh/t SRE LC Refiner, kWh/t 
 (interval dalam jam) (interval tx+ 5 menit) (interval tx+ 40 menit) 

1A to 200 70 
1B t1 = to + 1 200 50 
1C t2 = t1 + 1 200 35 
1D t3 = t2 + 1 200 20 
2A t4 = t3 + 1 250 50 
2B t5 = t4 + 1 200 50 
2C t6 = t5 + 1 150 50 
2D t7 = t6 + 1 100 50 

Keterangan to : sampling raw BSWK  Antara HC Refiner dan LC Refiner ada latency 
chest dengan holding time 30 – 40 menit 

 

 
Gambar 2. Sampling point dan skedul sampling pada proses refining. 
 
Perubahan struktur dinding serat yang diinginkan adalah perubahan struktur dinding serat yang 
berkontribusi positip terhadap fiber bonding. Jenis pulp dan laju alir pulp sudah ditentukan terkait 
dengan kualitas dan kapasitas produksi yang diinginkan. Konsistensi pulp yang diumpankan ke HC 
Refiner dan LC Refiner adalah konsistensi yang optimal. Pattern dari segment refiner tidak diamati 
dan sudah baku sebagaimana telah digunakan. Umur segment akan sangat menentukan fiber 
development yang dihasilkan serta kapasitas treatment dari refiner tersebut, untuk itu pengamatan 
fiber development harus selalu dilakukan setiap waktu sejalan dengan umur segment. Intensitas yang 
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dinyatakan dalam Specific Edge Load (SEL) ataupun Spesific Surface Load (SSL) yang merupakan 
fungsi dari effektif power dan patern segment yang digunakan, serta jumlah energi refining atau net 
specific work atau specific refining energi (SRE) yang digunakan akan sangat menentukan fiber 
development yang dihasilkan. Dalam hal ini nilai SRE divariasi untuk mendapatkan fiber development 
yang diinginkan. Adapun variasi SRE yang digunakan adalah sebagai tertera pada Tabel 1. 
 
Metode pengamatan yang dilakukan seperti tergambar dalam Gambar 2  dengan mempertimbangkan 
waktu tinggal di masing – masing alat proses serta lama waktu yang diperlukan untuk merubah 
kombinasi variable specific refining energy (SRE, kWh/t) yang akan digunakan sampai diperkirakan 
sudah mencapai kondisi steady state, sehingga sample yang diambil cukup mewakili. 
 
Dalam optimasi dual refining system, digunakan refiner konsistensi tinggi dan refiner konsistensi 
rendah. Optimasi dual refining system yang telah dilakukan ini masih perlu disempurnakan lagi 
dengan memilih kombinasi pemakaian energi yang ada, meskipun data yang diperoleh sudah dapat 
memberikan gambaran nyata bahwa spesifikasi serat pulp yang diharapkan telah dapat dicapai dengan 
kombinasi yang ada.  
 
Pulp hasil slushing pertama di refining pada refiner konsistensi tinggi dan diamati dampak beberapa 
tingkat pemakaian energi refiner dari 100 kWh/t, 150 kWh/t, 200 kWh/t, dan 250 kWh/t terhadap fiber 
development pulp hasil refining, setelah melewati latency chest direfining ulang pada refiner 
konsistensi rendah pada tingkat pemakaian energi refining yang berbeda dimulai dari 20 kWh/t, 35 
kWh/t , 50 kWh/t dan 75 kWh/t. Fiber development yang terjadi diamati untuk menentukan fiber 
development yang optimal pada tingkat pemakaian energi minimal. Blok diagram percobaan dan 
sampling pointnya seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Optimasi proses refining (Kasus 1) 
 
Hasil percobaan diatas dianalisa dan dievaluasi dengan hasil sebagaimana tertera pada Gambar 3, 
terlihat bahwa kombinasi proses refining konsistensi tinggi 200 kWh/t dengan proses refining 
konsistensi rendah 35 kWh/t dapat menghasilkan fiber development cukup baik, dengan hasil tear 
index, tensile index, dan TEA index yang paling optimal sementara nilai derajad gilingnya cukup baik 
sekitar 26 oSR sehingga tidak mengganggu proses drainase pada proses pembentukan lembaran kertas 
basah di wire section.  
 
Optimasi energi refiner (Kasus 2) 
 
Dalam kasus ini dilakukan optimasi pemakaian energi – spesific refining energy (SRE, kWh/jam) 
dalam upaya mendapatkan fiber development yang paling optimal. Data yang dipakai disini adalah 
hasil perolehan optimasi enegi refiner pada kasus 1 dan evaluasi dilanjutkan terhadap pemakaian 
energi refiner.  
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Gambar 3. Optimasi energi refining pada dual refining system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganbar 4. Ploting spesifikasi produk white zack kraft pada hasil pengamatan performance DDR. 
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Tabel II. Optimasi DDR (Lanjutan) 
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Kualitas produk yang diinginkan adalah membuat kertas white zack kraft dengan spesifikasi sebagai 
berikut: Tensile index > 85 Nm/g; Tear Index > 13 mNm2/g; Breaking Length > 8,5 km; TEA Index > 
2,3 J/g (critical) dan Air resistance 8 -12 detik (critical). 
 
Spesifikasi white sack kraft diatas diperkirakan dapat dicapai jika fiber development hasil proses dual 
refining dapat mencapai karakteristik seperti digambarkan pada Gambar 3 dan 4 yang merupakan 
persyaratan minimal murni fiber bonding tanpa interfensi MD/CD fiber orientation, filler, dan bahan 
kimia penolong.  
 
Dari Gambar 4 dan Tabel 2 dapat diamati bahwa pada proses refining dengan 2 buah HC Rfiner @ 
200 kWh/t dan 4 buah LC Refiner @ 35 kWh/t telah diperoleh fiber development yang diinginkan 
tetapi ada penambahan pemakaian energi sebesar 2,4 % terhadap kombinasi 2 buah HC Refiner @ 150 
kWh/t dan 4 buah LC Refiner @ 50 kWh/t, dan apabila optimasi dilanjutkan dengan mengoptimalkan 
DDR yang ada diperoleh bahwa kombinasi 2 buah HC Refiner @ 200 kWh/t dan 2 buah LC Refiner 
@ 35 kWh/t telah cukup ideal untuk proses refining dimaksud dengan penghematan energi sebesar 0,5 
%. Sementara itu kombinasi 2 HR Refiner @ 200 kWh/t dan 4 LC Refiner @ 50 kWh/t maupun 
kombinasi 2 HC Refiner 200 kWh/t dan 3 LC Refiner @ 50 kWh/t menghasilkan pemborosan energi 
sementara itu spesifikasi serat pulp yang diinginkan tidak tercapai. 
 
KESIMPULAN 
 

1. Fiber development yang diinginkan dapat diperoleh dengan kombinasi 2 HC Refiner @ 150 
kWh/t dan 4 LC Refiner @ 50 kWh/t dengan total pemakaian energi 406,5 kW/t. 

2. Fiber development serupa juga dapat diperoleh dengan kombinasi 2 HC Refiner @ 200 kWh/t 
dan 4 LC Refiner @ 35 kWh/t dengan total pemakaian energi 416,1 kW/t sehingga terdapat 
pemakaian energi lebih sebesar 2,4 %. 

3. Fiber development serupa juga dapat diperoleh dengan kombinasi 2 HC Refiner @ 200 kWh/t 
dan 3 LC Refiner @ 35 kWh/t dengan total pemakaian energi 410,3 kW/t sehingga terdapat 
pemakaian energi lebih  sebesar 0,9 % akan tetapi ada penghematan pemakaian mesin LC 
Refiner 1 buah. 

4. Fiber development serupa juga dapat diperoleh dengan kombinasi 2 HC Refiner @ 200 kWh/t 
dan 2 LC Refiner @ 35 kWh/t dengan total pemakaian energi 404,4 kW/t sehingga terdapat 
penghematan energi sebesar 0,5 % dan penghematan pemakaian mesin LC Refiner 2 buah. 

5. Kombinasi 2 HC Refiner @ 200 kWh/t dengan 4 LC Refiner @ 50 kWh/t ataupun dengan 3 
LC Refiner @ 50 kWh/t tidak dapat dilakukan karena karteristik serat atau fiber development 
yang diinginkan tidak tercapai sementara pemakaian energi sangat berlebih.  
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Abstract 
 

Many industries such as tannery, coating, car, aeronautic and steel industries generate 
great quantities of wastewater containing various concentrations of Cu, Zn and Cr. These 
concentrations are usually too low to be treated by standard methods. The main techniques 
that are commonly used for the recovery of metal ions from industrial effluents include 
precipitation, coagulation, adsorption, ion exchange, and membrane processing. These 
techniques suffer from diverse drawbacks. On the other hand, ion exchange and adsorption 
processes are very effective but require expensive adsorbent materials for the removal of 
heavy metals from dilute aqueous streams. The use of low-cost and waste materials of 
biological origins as adsorbents of dissolved metal ions has been shown to provide 
economic solutions to this global problem. The purpose of the work presented here was to 
confirm the potentialities of this waste microbial biomass as a cost-effective metal 
biosorbent by extending the sorption tests to Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions. The Cu2+, Zn2+ and 
Cr6+ biosorption capacity of the Pseudomonas putida biomass pretreated with NaOH was 
studied in the batch mode. The effects of the initial pH, stirring speed and initial Cu2+, Zn2+ 
and Cr6+ concentration on the binding capacity of P. putida biomass for Cu2+, Zn2+ and 
Cr6+ ions were studied. The biosorption equilibrium data were compared to the Langmuir 
and Freundlich adsorption models. The results showed that under optimal experimental 
conditions, a biosorption capacity of 30 mg Cu2+/g biomass, 27.4 mg Zn2+/g biomass and 
26.7 mg Cr6+/g biomass was obtained. The equilibrium data poorly fitted the Langmuir and 
Freundlich model isotherms over the whole range of initial Cu2+, Zn2+ and Cr6+ 
concentrations tested (0-300 mg/L). 

 
Keywords: Copper; Zinc; Chromium; Pseudomonas putida; Biosorption  

 
Introduction 

Many metal ions are essential as trace elements, but at higher concentrations, they become toxic. 
Heavy metals are difficult to remove from the environment and are ultimately indestructible, unlike 
many other pollutants that can be chemically or biologically degraded (Volesky, 2001; Ozaki et al., 
2003). Today, heavy metals constitute a global environmental hazard. For example, environmental 
pollution by Cu2+, Zn2+ and Cr6+, arising mainly from mining, smelting, tannery, coating, car, 
aeronautic and steel industries are increasing. Microorganisms could be used to clean up metal 
contamination by removing metal from contaminated water and waste streams, sequestering metals 
from soil and sediments, or solubilizing metals to facilitate their extraction. Microorganisms with 
unique abilities such as metal adsorption, accumulation or resistance can be identified among naturally 
occurring organisms. Alternatively, these systems can be utilized in engineering bacteria for 
remediation of polluted waters and soils. Thus, the use of microorganisms for decontaminating heavy 
metals has attracted growing attention because there are several problems associated with pollutant 
removal using conventional methods (Ozaki et al., 2003).  

In the literature, the capability of either living or non-living microorganisms for fixing metal ions 
is widely described. Modak et al. showed that non-living A. niger biomass attached to wheat bran was 
selective for the extraction of copper and zinc (Modak et al., 1996). Gardea-Torresdey et al. performed 
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batch experiments with inactivated cells of Mucor rouxii for Cu2+ binding (Gardea-Torresdey et al., 
1996). Other studies were performed with different biomaterials as marine, bacteria, chitosan, humic 
substances and sewage sludge (Chong and Volesky, 1996; Solari et al.). All these studies were done to 
remove and recover heavy metals from dilute aqueous streams by biosorption. 

The purpose of the work presented here was to confirm the potentialities of Pseudomonas putida 
waste microbial biomass as a cost-effective metal biosorbent by extending the sorption tests to Cu2+, 
Zn2+ and Cr6+ ions. The effects of the initial pH, stirring speed and initial Cu2+, Zn2+ and Cr6+ 
concentration on the binding capacity of P. putida biomass for Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions were studied. 
The biosorption equilibrium data were compared to the Langmuir and Freundlich adsorption models. 
 
Materials and methods 
 
Biomass preparation 

The P. putida biomass collected at the antibiotic production site was washed with distilled water 
and dried at 50°C for 24 h. Biomass samples were then ground manually in a mortar and sieved to 
select a fraction with particle diameters between 50 and 160 μm. Five grams of native biomass were 
maintained for 30 min in 500 mL NaOH (0.1 M) with a stirring speed of 250 rpm and at ambient 
temperature (around 25°C). After decantation and filtration, the NaOH-treated biomass was obtained. 
This biomass was once again dried and sieved to obtain a 50-160 μm particle size fraction. 
 
Biosorption tests 

The biosorption tests were performed in a closed system at ambient temperature under magnetic 
stirring. A known amount of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ solution prepared with (CuSO4, 5H2O), ZnCl2, 
K2Cr2O7 salts was added to the biomass suspended in 500 mL of distilled water until adsorption 
equilibrium was reached. The initial pH of the test medium was adjusted to defined values with HCl 
(0.1 M) and NaOH (0.1 M) before addition of the metal ion solution. Standard conditions for 
biosorption experiments were the following: agitation speed 250 rpm; initial Cu2+, Zn2+ and Cr6+ 
concentration 100 mg/L; temperature 25°C, biomass dry weight concentration 3 g/L; initial pH 5. 
Varying agitation speeds, initial Cu2+, Zn2+ and Cr6+ concentrations and pH values were also tested as 
specified. 

Residual concentrations of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions in water were monitored using a Unicam 939 
atomic absorption spectrophotometer with a wavelength of 324.8 nm, 213.9 nm and 358.9 nm, 
respectively. All adsorption tests were duplicated. 

 
Sorption isotherms: Langmuir and Freundlich models 

The Langmuir model corresponds to the following equation: 
 

(1) 
 
where Ce is the metal concentration in solution at equilibrium (mg/L), qm is the maximum amount of 
metal adsorbed per unit weight of dry biomass, and b is a binding stability constant. The Freundlich 
model equation is of the form:  
 

(2) 
 
where KF and 1/n are the Freundlich adsorption constant and exponent characterizing the system. 
 
Results and discussion 
 
Kinetics of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ biosorption 

The kinetics of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ biosorption to the native and NaOH-treated biomasses was 
very fast (Figs. 1 and 2), suggesting very active phenomena at the biomass surface. For the native 
biomass, the adsorbed quantity tended towards a value of 26.6 mg Cu2+/g biomass, 23.5 mg Zn2+/g 
biomass and 23 mg Cr6+/g biomass, respectively (Fig. 1). Equilibrium was reached after about 90 min, 
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120 min and 150 min, respectively. At the very beginning of the sorption experiment, the pH fell from 
4.5 to 4.37, highlighting H+ release from the biomass due to ion exchangBe between protons and Cu2+, 
Zn2+ and Cr6+ ions. Then the solution pH stabilized, implying other biosorption mechanisms such as 
complexation and electrostatic attraction. 

The limiting value of adsorbed Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions on the NaOH-treated biomass after 50 
min, 75 min and 90 min, respectively, was 30 mg Cu2+/g biomass, 27 mg Zn2+/g biomass and 26.5 mg 
Cr6+/g biomass (Fig. 2). The contact time of 1 h was considered as the equilibrium time for all 
following experiments (performed on the treated biomass only). The solution pH remained 
approximately constant (equal to 5) over the sorption experiment, suggesting that the biosorption 
mechanism was an ion exchange between Na+ and Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions. The improvement of 
biosorption by NaOH treatment confirms that the ion exchange sites of the biomass, i.e., functional 
groups of the cell wall such as carboxylic and phosphate groups were more efficient in the sodium 
form than protonated. 
 
Effect of initial pH on Cu2+, Zn2+ and Cr6+ biosorption 

The efficiency of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ions removal by the NaOH-treated P. putida biomass was 
strongly affected by the initial pH of the Cu2+, Zn2+ and Cr6+ salt solution (Fig. 3). Below or around pH 
4, the metal adsorbability was very low owing to poor ionisation of functional acidic groups implied in 
the biosorption process. Following the appearance of negatively charged groups (e.g., carboxylic and 
phosphate groups) at the biomass surface, there was an increase in Cu2+, Zn2+ and Cr6+ biosorption 
capacity with increasing pH from 4 to 6. At pH 6, the maximum equilibrium uptake value was found 
as 30.5 mg Cu2+/g biomass, 29.6 mg Zn2+/g biomass and 29 mg Cr6+/g biomass. 
 
Effect of stirring speed on Cu2+, Zn2+ and Cr6+ biosorption 

A stirring speed of 250 rpm was optimal for adsorption capacity (Fig. 4). This value represented a 
compromise between lower speeds, unable to ensure efficient dispersion of biomass particle in the 
liquid medium and increasing external mass transfer resistance, and higher speeds creating vortex 
phenomena. 
 
Influence of the initial Cu2+, Zn2+ and Cr6+ concentration 

Fig. 5 shows that the amount of adsorbed Cu2+, Zn2+ and Cr6+ per unit mass of NaOH-treated 
biomass increased with the initial concentration of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions Co. The values of residual 
concentrations and percentages in weight of adsorbed Ag+ ions are shown in Fig. 5. The maximum qe 
value (i.e. 30 mg Cu2+/g biomass, 27.4 mg Zn2+/g biomass and 26.7 mg Cr6+/g biomass), 
corresponding to the saturation of active sites on the biomass, was reached at Co = 100 ppm, Co = 100 
ppm and Co = 100 ppm respectively. 
 
Adsorption isotherm analysis 

The isotherm curve showed a limiting biosorption capacity attained at an equilibrium 
concentration of about 11 mg/L for Cu2+, 17.7 mg/L for Zn2+ and 60 mg/L for Cr6+ (Fig. 6). The 
Langmuir and Freundlich equations [Eqs. (1) and (2), respectively] were tested to model this 
equilibrium curve. None of these two classical models of adsorption isotherms was found to fit 
correctly the experimental curve over the whole range of tested Co values. 
Desorption 

The P. putida biomass should be reused several times to decrease material cost. Desorption of the 
biosorbed Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions from the P. putida biomass was studied in a batch system. The 
Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions adsorbed onto P. putida biomass were eluted with 500 mL of HCl, HNO3 and 
H2SO4 at pH = 2. For one cycle biosorption–desorption of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions, the biosorption 
capacity of P. putida biomass was decreased up to 55%, 11%, 6%, respectively for Zn2+ ions, and 
50%, 36%, 17%, respectively for Cu2+ ions. No decrease was observed for Cr6+ ions. The regeneration 
of P. putida biomass should be performed with our tests in order to take the biosorption-desorption 
process reversible and the P. putida biomass can be repeatedly used for the removal of heavy metals 
ions from wastewater. 
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Conclusion 
The present results indicate that NaOH-treated Pseudomonas putida biomass may be a suitable 

material for the removal of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions from dilute solutions. However, desorption 
experiments remain to be performed to assess the reusability of this low-cost biosorbent. Furthermore, 
in view of the practical application of this waste biomass to the treatment of metal bearing streams, 
this preliminary study needs obviously to be completed by additional experiments con cerning in 
particular the influence of ionic strength and diverse constituents that are frequently found in actual 
industrial effluents, such as surfactants, complexing agents and other metal ions.  
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Fig. 1. Time evolution of the biosorption capacity (q) of the native biomass. Changes in pH during the 

biosorption tests are also shown 
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Fig. 2. Time evolution of the biosorption capacity (q) of the NaOH-treated biomass. Changes in pH 

during the biosorption tests are also shown 
 

 
Fig. 3. Effect of initial pH on the Cu2+, Zn2+ and Cr6+ biosorption capacity of NaOH-treated P. 

putida biomass at equilibrium (qe). 

 
Fig. 4. Effect of stirring speed on qe. 
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Fig. 5. Influence of initial Cu2+, Zn2+ and Cr6+ concentration on qe. 

 

 
Fig. 6. Adsorption equilibrium data binding of Cu2+, Zn2+ and Cr6+ ions on the NaOH-treated 

P. putida biomass. 
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Intisari 

 
Sistem refrigerasi yang dewasa ini digunakan sebagian besar menggunakan refrigeran 
yang mengandung zat perusak ozon atau penyebab pemanasan global. Karena itu, 
diperlukan alternatif refrigeran alamiah yang salah satunya yaitu CO2, namun tingginya 
tekanan CO2 menghalangi penggunaanya pada sistem refrigerasi biasa. Solusi dengan 
biaya investasi yang rendah adalah menggunakan sistem refrigerasi autocascade. Pada 
penelitian ini menginvestigasi sistem refrigerasi autocascade menggunakan beberapa 
variasi campuran CO2 (R744) dengan R12 untuk dibandingkan dengan campuran 
refrigerant alternatif ramah lingkungan yaitu campuran CO2 (R744) dengan R600a. 
Parameter yang dianalisa antara lain (1) temperatur  evaporasi, (2) temperature 
kondenser, (3) temperatur suction, (4) temperatur discharge, (5) tekanan suction, dan (5) 
tekanan discharge. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan komposisi CO2 
sebesar 10% atau lebih dalam sistem refrigerasi autocascade akan menaikkan tekanan 
kerja sistem. Oleh karena itu, penambahan komposisi CO2 tersebut harus masih dalam 
batas-batas toleransi tekanan kerja kompresor yang diijinkan. 
 
Kata kunci: autocascade, Refrigeran, CO2 , R12, R600a 

 
1. Pendahuluan  

Perkembangan sistem refrigerasi menuntut perkembangan penggunaan refrigeran. Selama ini 
refrigeran jenis CFC (chloro-flouro-carbon) dipilih karena memiliki sifat thermal dan fisik yang baik 
sebagai refrigeran yakni: tidak mudah terbakar (non-flamable), tidak beracun, sesuai dengan berbagai 
besar komponen sistem refrigerasi dan ekonomis. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya 
pengetahuan mengenai perlindungan lingkungan diketahui bahwa penggunaan CFC dapat merusak 
lingkungan. Protokol Montreal mengatur bahwa CFC akan segera dihapuskan produksi dan 
penggunaannya pada tahun 2010 karena berkaitan dengan fakta bahwa CFC merusak lapisan ozon. 
Sementara itu, refrigeran alternatif HFC walaupun tidak merusak ozon, namun berpotensi 
menyebabkan pemanasan global. Sehingga, perlu dicari refrigeran alternatif yang diarahkan pada 
refrigeran alamiah dan salah satunya adalah karbondioksida. 
Karbondioksida memiliki keungulan karena tidak beracun, tidak dapat terbakar (non-flamable), mudah 
didapat, tidak merusak ozone dan sangat rendah berpotensi pada pemanasan global (Cox.N,  2007). 
Akan tetapi karbondioksida (R744) mempunyai kelemahan, yakni tidak dapat digunakan sebagai 
sistem refrigerasi biasa karena sifatnya yang mempunyai tekanan yang tinggi, sehingga sistem 
refrigerasi yang menggunakan refrigeran CO2 harus dirancang sebagai sistem refrigerasi transcritical. 
Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan sistem refrigerasi cascade dua 
tengkat (two-stage refrigeration system), dimana sistem refrigerasi yang menggunakan refrigeran 
karbon dioksida didinginkan oleh sistem refrigerasi yang lain (Reinholdt et al., 2007). Pengalaman 
menggunakan sistem refrigerasi cascade yang menggunakan propana (R290) di sirkuit temperatur 
tinggi dan karbondioksida (R744) di sirkuit temperatur rendah untuk keperluan supermarket 
membuktikan bahwa konsumsi energi berkurang rata-rata sekitar 5% dibandingkan sistem 
konvensional (sistem 404A) sedangkan investasi yang dibutuhkan 20% lebih tinggi, tetap diperkirakan 
akan menjadi 10% atau lebih rendah di masa datang (Christensen Et al., 2003). Namun sistem 
refrigeasi cascade ini menjadi terlalu rumit dan mahal karena memerlukan minimal dua kompresor. 



 
22 |  P K M ISBN: 978-979-95620-6-7 

Solusi lain untuk mengatasi tingginya tekanan CO2 dengan biaya investasi yang lebih rendah 
adalah dengan menggunakan sistem refrigerasi autocascade. Pada sistem refrigerasi autocascade hanya 
menggunakan satu kompresor sehingga memiliki bentuk yang sederhana, handal dan  murah (Yu, 
2008). Kim et al. (2002) menyelidiki kemampuan sistem refrigerasi autocascade yang menggunakan 
campuran refrigeran CO2 (R744) dengan  R134a atau R290. Hasil percobaan mereka menunjukkan 
bahwa ketika komposisi R744 dalam campuran refrigeran bertambah, maka efek pendinginannya juga 
bertambah, namun kinerja (diukur dalam coefficient of performance/COP) berkurang seiring dengan 
naiknya tekanan kompresor dalam mesin pendingin. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menaikkan 
COP perlu dicari refrigeran yang memiliki tekanan lebih rendah dari pada R134a atau R290, dan  
salah satu refrigeran alamiah itu adalah R600a. 

Penelitian ini menginvestigasi sistem refrigerasi autocascade yang menggunakan beberapa 
variasi campuran CO2 (R744) dengan R12 atau isobutana(R600a). Pemilihan R12 berkaitan dengan 
spesifikasi kompresor yang digunakan sehingga dapat diketahui perbandingan performa jika 
dibandingkan dengan refrigeran alamiah R600a yang  diharapkan akan menggantikannya.   

 
 
(a) Skema sistem refrigerasi Autocascade           (b) Diagram siklus sistem refrigerasi autocascade         

Gambar 1. Diagram siklus teoritis mesin pendingin Autocascade 
 
2. Metodologi 

Alat uji yang akan digunakan untuk melakukan pengujian merupakan mesin pendingin 
autocascade separator tunggal dengan dua penukar kalor cascade seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 1 dan 2. Campuran refrigeran akan dikompresi dengan menggunakan kompresor hermetic 
samsung D330H-L1Z2 dengan daya maksimum 115 watt untuk refrigeran R12. Refrigeran keluar 
kompresor selanjutnya didinginkan oleh kondenser dengan pendinginan alamiah. Setelah sebagian 
campuran refrigeran dikondensasi, campuran refrigeran yang memiliki titik didih yang berbeda 
tersebut dipisahkan antara fase gas dengan fase cairnya pada separator refrigeran. Cairan refrigeran 
yang dipisahkan kemudian diekspansi oleh alat ekspansi I untuk mengkondensasi uap campuran 
refrigeran di penukar kalor I. Setelah itu kembali campuran refrigeran didinginkan oleh refrigeran 
yang keluar dari evaporator di penukar kalor  II untuk mengkondensasi uap campuran refrigeran lebih 
lanjut. Alat ekspansi II kemudian yang akan menghasilkan temperatur terendah pada evaporator.  

Delapan buah  thermokopel tipe K dipasangkan pada lokasi tertentu dan dua buah Pressure 
transmiter masing-masing  satu buah Druck PTX 1400 maksimum pengukuran 60 bar diletakkan pada 
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sisi discharge kompresor dan yang lainnya Siemens Sitrans P series maksimum pengukuran 16 bar 
diletakkan pada sisi suction kompresor. Masukan data ini dicatat dalam data Acquisition ADAM-4318 
tiap-tiap detik hingga sistem steady state untuk mengetahui dan menentukan kondisi operasi sistem 
refrigerasi autocascade ini. Konsumsi daya listrik kompresor akan diukur menggunakan powermeter 
Nagoya. 

Heat exchanger yang digunakan tipe counterflow dengan design coil and shell. Pipa kapiler 
yang digunakan berdiameter ¼ in. Percobaan dilakukan dengan berbagai variasi massa campuran 
refrigeran R12/ R744 dan R600a/ R744. Komposisi campuran refrigeran yang digunakan yaitu 100 
gram R12, 90 gram R12/ 10 gram R744, 80 gram R12/ 20 gram R744, 100 gram R600a, 90 gram 
R600a/ 10 gram R744 dan 80 gram R600a/ 20 gram R744. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Percobaan Dengan Refrigeran R12/R744 
 

 
Gambar 2. Grafik kondisi sistem refrigerasi autocascade R12 100 gram 

Dari gambar 2. menunjukkan hasil uji coba dengan refrigeran berkomposisi 100 gram R12, pada 
detik 1400 tekanan discharge cenderung naik karena pada separator yang berfungsi sebagai pemisah 
refrigeran fase gas dan fase liquid, refrigeran yang menjadi liquid lebih banyak dibandingkan dengan 
refrigeran dalam bentuk gas dan dengan demikian refrigeran dalam bentuk liquid juga ikut terbawa ke 
atas menuju heat exchanger sehingga kerja kompresor lebih berat, naiknya tekanan pada discharge 
diikuti pula naiknya tekanan suction, temperatur discharge, dan temperatur evaporator. 
 

 
Gambar 3. Grafik kondisi sistem refrigerasi autocascade 90gram R12 + 10gram R744 

Gambar 3. adalah data temperatur dan tekanan untuk sistem autocascade dengan campuran 
refrigeran berkomposisi 90 gram R12 dan 10 gram R744. Diperoleh hasil percobaan ditiap titik secara 
keseluruhan cenderung stabil kecuali pada detik ke-200 dan ke-1400, tekanan discharge, temperatur 
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discharge dan temperatur evaporator cenderung berfluktuasi, hal ini dikarenakan pemisahan campuran 
refrigeran pada separator terjadi tidak sempurna.  

Pada komposisi 80 gram R12/ 20gram R744 grafik tidak ditampilkan karena pada saat refrigeran 
dimasukkan dalam sistem, kompresor tiba-tiba berhenti bekerja karena overload protector pada 
kompresor terbatas pada tekanan suction sebesar 7 bar, sedangkan pada saat percobaan ini tekanan 
pada suction melebihi 7 bar.  
3.2. Percobaan Dengan Refrigeran R600a/R744 

 
Gambar 4. Grafik kondisi sistem refrigerasi autocascade 100gram R600a 

Gambar 4 menunjukkan kondisi sistem autocascade dengan menggunakan refrigeran 100 gram 
R600a. Diperoleh hasil percobaan pada detik ke-900 baik tekanan maupun temperatur hampir di 
semua titik turun, dikarenakan refrigeran yang keluar dari evaporator dalam bentuk fase gas lebih 
banyak, maka kerja dari kompresor lebih ringan kemudian di separator refrigeran dalam fase gas lebih 
banyak yang masuk ke atas menuju heat exchanger. Akan tetapi kejadian tersebut tidak lama, tekanan 
dan temperatur naik kembali dan cenderung stabil, karena pemisahan refrigeran diseparator terjadi 
dengan sempurna. 

 
Gambar 5. Grafik kondisi sistem refrigerasi autocascade 90gram R600a +10gram R744 

Gambar 5. merupakan hasil uji coba dengan campuran refrigeran berkomposisi 90 gram R600a 
dan 10 gram R744, diperoleh temperatur dan tekanan secara keseluruhan tiap titik berfluktuasi 
dikarenakan campuran refrigeran yang keluar dari kondenser tercampur tidak sempurna karena 
perbedaan titik kondensasi pada tiap refrigeran. Pada detik ke-100 tekanan discharge turun drastis 
dikarenakan pada separator campuran refrigeran yang memiliki fase cair lebih banyak dan 
kemungkinan ada yang ke atas menuju heat exchanger. Kemudian secara bertahap tekanan discharge 
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naik karena campuran refrigeran pada fase gas lebih banyak yang masuk ke kompresor dan refrigeran 
dalam bentuk fase gas lebih banyak masuk ke separator.  

 
Gambar 6. Grafik kondisi sistem refrigerasi autocascade 80gram R600a + 20gram R744 

Gambar 6. menunjukkan campuran refrigeran 80 gram R600a dan 20 gram R744. Diperoleh 
temperatur dan tekanan secara keseluruhan tiap titik stabil dikarenakan pemisahan campuran 
refrigeran keluar kondenser yang cukup sempurna sehingga campuran yang berfase gas cukup banyak 
yang masuk ke evaporator. Kemudian temperatur keluar kondenser cukup stabil karena campuran 
refrigeran mempunyai titik kondensasi yang hampir sama, sehingga bisa dikatakan sistem bekerja 
sempurna. Temperatur pada sisi keluar evaporator juga cenderung stabil karena campuran refrigeran 
keluar evaporator pada fase gas berjalan sempurna. 
 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil percobaan sistem refrigerasi autocascade dengan berbagai campuran 
refrigerasi yaitu 100 gram R12, 90 gram R12/10 gram R744, 100 gram R600a, 90 gram R600a/10 
gram R744, dan 80gram R600a/20 gram R744 maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : 

1. Refrigeran karbondioksida dapat digunakan pada sistem refrigerasi autocascade, sebagai 
pengganti jenis refrigeran baik CFC maupun HFC. 

2. Temperatur evaporasi pada campuran isobutana(R600a) dengan karbon dioksida(R744) lebih 
rendah dibandingkan dengan campuran refrigeran R12 dengan R744, sehingga refrigeran 
campuran R600a dengan R744 dapat menggantikan campuran refrigeran R12 dengan R744. 

3. Pada percobaan sistem autocascade dengan komposisi campuran refrigeran 80gram R12 dan 
20gram R744 tidak dapat dilakukan karena pada saat refrigeran dimasukkan dalam sistem 
tiba-tiba kompresor bekerja berhenti dikarenakan overload protector pada tekanan suction 
terbatas pada tekanan 7 bar sedangkan pada saat refrigeran dimasukkan tekanan pada suction 
lebih dari 7 bar.  

4. Kondisi sistem refrigerasi autocascade dengan campuran refrigeran 80 gram R600a dan 20 
gram R744 bekerja pada performa yang diinginkan yaitu bekerja dengan temperatur dan 
tekanan yang stabil. 

 
 
 
Daftar notasi / istilah 
CO2 Carbondioxide 
CFC Chloro-flouro-carbon 
HFC Hydro-flouro-carbon 
COP Coefficient of performance 
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Press. Suc. Pressure suction 
Temp. Disc. Temperatur discharge 
Temp. Suc. Temperatur suction 
Temp. Kond. out Temperatur keluar kondenser 
Temp. Evap. Temperatur evaporator 
Temp. Evap. out Temperatur keluar evaporator 
Temp. Amb. Temperatur ambient 
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Intisari 
 

Makalah ini merupakan makalah yang membahas analisis perpindahan panas konduksi 
transient pada nozzle sustainer RKN 200 dengan panjang propellant 200 mm. Berdasarkan 
perhitungan propulsi yang telah dilakukan, nozzle roket ini akan menerima beban panas 
selama 25 detik. Lamanya waktu bakar tersebut dapat berpengaruh terhadap ketahanan 
material struktur nozzle dan berujung pada terjadinya kegagalan bila panasnya berlebih. 
Pada penelitian ini struktur nozzle telah dirancang sebelumnya (initial design) 
berkonfigurasi tertentu dengan menggunakan material graphite ISO-63 sebagai insulator 
panas dan material steel s45c sebagai casingnya. Rancangan tersebut masih bersifat kasar 
tanpa didasari perhitungan apapun sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Pembebanan 
berupa distribusi temperature sepanjang  axial nozzle diterapkan pada permukaan bagian 
dalam nozzle. Dengan menggunakan software MSC Nastran versi Windows 4.5 dapat 
diketahui temperature maksimum yang dialami struktur nozzle pada daerah kritisnya adalah 
995 K (722 0C). Bila dibandingkan dengan melting point steel sebesar ±1500 0C, maka 
dapat disimpulkan bahwa desain struktur nozzle ini aman untuk digunakan karena 
temperatur maksimum pada daerah kritis berada di atas melting point material steel yang 
digunakan. 
 
Kata kunci : Nozzle, Sustainer, RKN 200, Konduksi, Transient 

 
1. Pendahuluan 

Roket kendali RKN 200 LP 200 yang sedang dikembangkan oleh LAPAN merupakan sebuah 
motor roket yang diproyeksikan sebagai rudal jelajah anti pesawat jarak pendek. Gaya dorong yang 
dihasilkan motor sustainernya adalah 80 kgf. Berdasarkan perhitungan propulsi yang telah dilakukan, 
nozzle motor sustainer ini akan menerima beban panas selama 25 detik. Lamanya waktu bakar 
tersebut dapat berpengaruh terhadap ketahanan material struktur nozzle dan berujung pada terjadinya 
kegagalan bila panasnya berlebih. Waktu pembakaran tersebut cukup singkat bila dilihat dari sudut 
pandang laju perambatan panas material sehingga analisis perpindahan panasnya harus dilakukan 
secara transien. Data thermal yang diperoleh dari perhitungan propulsi hanya berupa distribusi 
temperatur pada arah axial nozzle sehingga jenis modus perpindahan panas yang paling mungkin 
untuk dianalisis adalah modus konduksi. 

Pada penelitian ini struktur nozzle telah dirancang sebelumnya (initial design) berkonfigurasi 
tertentu dengan menggunakan material graphite ISO-63 sebagai insulator panas dan material steel s45c 
sebagai casingnya. Rancangan tersebut masih bersifat kasar tanpa didasari perhitungan apapun 
sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam desain struktur nozzle, diterapkan metoda iterasi hingga 
diperoleh desain yang aman untuk digunakan. 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keamanan desain 
struktur nozzle sustainer RKN 200 LP 200 terhadap beban thermal transien dari sistem propulsi. 
Keamanan desain nozzle ditentukan berdasarkan nilai temperature maksimum pada daerah kritis. 
Tidak diketahuinya harga konduktivitas fasa gas propellant menyebabkan tidak bisa dilakukannya 
analisis thermal secara konveksi paksa yang lebih mendekati fenomena yang sebenarnya. Pada 
penelitian ini analisis thermal dilakukan hanya secara konduksi dengan input distribusi temperature 
pada nodal di permukaan bagian dalam nozzle. Hasil analisisnya bersifat konservatif karena kenaikan 
temperature pada struktur nozzle melebihi kenaikan temperature real sehingga dapat dijadikan acuan 
dalam menentukan tingkat keamanan desain nozzle kendati tidak akurat dalam memprediksi kenaikan 
temperature yang sebenarnya. 
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2. Metodologi 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai asumsi-asumsi yang diterapkan dan tata cara 

pemodelan struktur dan pembebanan thermal pada struktur nozzle RKN 200 LP 200. 
 

2.1 Pemodelan Struktur Nozzle 
 Konfigurasi struktur nozzle sustainer RKN 200 LP ditunjukkan pada gambar 2.1. Struktur 
nozzle memiliki panjang total 188.3 mm. Sebagai insulator thermal digunakanlah material graphite 
pada bagian dalam struktur nozzle sepanjang nozzle. Casing menggunakan material steel s45c. 
Adapun properti kedua material tersebut ditunjukan pada tabel 1. 

Struktur nozzle dimodelkan menggunakan metoda diskritisasi elemen hingga dengan elemen 
diskrit (solid). Pemodelan struktur dilakukan secara 3 dimensi untuk menghasilkan simulasi yang lebih 
representatif. Untuk analisis perpindahan panas tidak diperlukan constraint. Diasumsikan bahwa 
material yang digunakan bersifat linear dimana propertinya seperti konduktivitas dan specific heat 
tidak bergantung terhadap perubahan temperature. 

 
 

Gambar 2.1 Konfigurasi struktur nozzle RKN 200 LP 200 
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Tabel 1 Properti material steel s45c dan graphite ISO-63 
Material Properties Steel s45c Graphite ISO-63 
Density (ρ) 7862.8 kg/m3 1780 kg/m3 
Young Modulus (E) 196 Gpa 12 Gpa 
Shear Modulus (G) 75.8 Gpa 1 Gpa 
Poisson’s Ratio (ν) 0.32 0.27 
Ultimate Stress (σu) 565 Mpa 46 Mpa 
Yield Stress (σy) 310 Mpa - 
Thermal Expansion Coef (a) 1.19E-5 (1/K) 5.6E-6 (1/K) 
Thermal Conductivity (k) 46 (W/m.K) 70 (W/m.K) 
Specific Heat (c) 477 (J/kg.K) 710 (J/kg.K) 

 
2.2 Penerapan Beban Thermal Pada Struktur Nozzle 

Input distribusi temperature dari perhitungan propulsi diaplikasikan pada kontur nozzle bagian 
dalam. Data tersebut terbatas hanya untuk daerah throat hingga expansion section. Input distribusi 
temperature pada nozzle entrance dilakukan dengan mengambil trendline pada beberapa literature. 
Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa sebenarnya untuk motor roket 
berpropellant padat, total heat flux pada permukaan bagian dalam stuktur nozzle entrance lebih rendah 
dari total heat flux pada permukaan bagian dalam throat sehingga temperaturenya pun akan lebih 
rendah.  Hal ini bertolak belakang dengan pengasumsian yang sudah lama berkembang dilapangan 
bahwa temperature nozzle entrance jauh lebih tinggi. 

 
Gambar 2.2 Typical distribusi Heat flux pada Nozzle 

 
Dengan data dari literature tersebut maka dapat dibuat interpolasi prediksi temperature pada 

nozzle entrance sehingga untuk keseluruhan daerah nozzle, distribusi temperature yang dijadikan 
loading pada model strukutur nozzle adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Distribusi temperature pada nozzle sustainer RKN 200 LP 200 

 
 Beban temperature di atas dimodelkan sebagai temperature pada nodal-nodal kontur nozzle 
roket bagian dalam. Model struktur menerima beban thermal tersebut selama waktu pembakaran 25 
detik dan dimodelkan sebagai beban temperature transient terdiskritisasi. Pada penelitian ini tidak 
dilibatkan efek konveksi bebas dari udara disekitar permukaan luar nozzle. 

Adanya beban temperature transient dan ketidakseragaman besar pembebanan pada tiap 
section nozzle menyebabkan nonlienearitas pada sistem yang dikaji sehingga pemecahannya sangat 
sulit dan diperlukan metoda elemen hingga untuk memecahkan solusinya. Pada simulasi ini efek 
contact resistance karena adanya gap antara struktur graphite dan steel serta konduktivitas pada 
boundary layernya diabaikan. Penerapan input temperature secara langsung pada nodal struktur dapat 
menyebabkan heat flux pada perhitungan jauh lebih tinggi dari pada heat flux yang sebenarnya 
sehingga hasilnya lebih konservatif.  
 
3. Hasil Perhitungan Dan Pembahasan 

Simulasi dengan menggunakan metode elemen hingga berbantuan MSC Nastran versi 
Windows 4.5 menunjukkan bahwa terdapat daerah kiritis pada struktur casing nozzle dimana 
temperaturenya paling tinggi dibandingkan area nozzle lainnya selama pembakaran berlangsung. 
Daerah kritis tersebut diwakili dengan nodal 1708 seperti ditunjukkan pada gambar 3.1 di bawah. 
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Gambar 3.1 Hasil simulasi konduksi transient pada model nozzle RKN 200 LP 200 

saat mencapai temperature maksimum  
 

 
Gambar 3.2 Kenaikan temperature vs waktu pembakaran pada daerah kritis  

 
Pada kedua gambar di atas dapat dilihat bahwa temperature maksimum untuk daerah kritis 

pada casing nozzle adalah 995 K (722 0C). Bila dibandingkan dengan melting point steel sebesar 
±1500 0C, dapat diketahui bahwa desain struktur nozzle aman untuk diterapkan. Perhitungan yang 
diterapkan mengabaikan efek contact resistance karena adanya gap antara struktur graphite dan steel 
dan serta menerapkan secara langsung input temperature pada nodal struktur tanpa melibatkan 
konduktivitas pada boundary layernya. Secara teoritis kedua hal tersebut dapat menurunkan penetrasi 
panas pada struktur nozzle sehingga heat flux yang terjadi sebenarnya lebih rendah dari heat flux yang 
diterapkan pada perhitungan. Selain itu, efek konveksi bebas dari udara disekitar permukaan luar 
nozzle juga diabaikan sehingga kenaikan temperature secara keseluruhan pada simulasi ini lebih 
rendah dari kenaikan temperature yang sebenarnya ketika pembakaran berlangsung. 
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Gambar 3.3 Visualisasi contact resistance antara dua material solid 

 

 
Gambar 3.4 Kondisi nozzle sustainer RKN 200 LP 200 setelah roket beroperasi 

 
 Desain struktur nozzle RKN 200 LP 200 aman saat digunakan seperti yang telah diprediksi 
berdasarkan hasil simulasi ini. Pada gambar 3.4 dapat dilihat bahwa tidak terdapat kerusakan pada 
struktur nozzle setelah roket beroperasi. Tidak terdapat pemuaian atau indikasi lain yang menunjukkan 
terjadinya kelebihan panas (overheating) pada struktur nozzle. Dapat dilihat pula bahwa servo kendali 
yang terletak didekat nozzle masih utuh yang mengindikasikan baiknya sistem insulasi panas pada 
nozzle ini. 
 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1) Desain struktur nozzle sustainer RKN 200 LP 200 ini aman untuk diterapkan karena temperature 

maksimum pada daerah kritis yang diperoleh dari simulasi masih berada di bawah melting point 
material yang digunakan. 

2) Hasil perhitungan bersifat konservatif dimana kenaikan temperature pada struktur nozzle pada 
simulasi melebihi kenaikan temperature real saat pembakaran berlangsung. Hal tersebut 
disebabkan oleh perhitungan yang diterapkan mengabaikan efek contact resistance, boundary 
layer aliran-permukaan dalm nozzle dan efek konveksi bebas dari udara dibagian luar nozzle 

3) Struktur nozzle terbukti aman dan tidak rusak setelah proses pembakaran selesai. 
4) Kekonservatifan hasil perhitungan dibuktikan dengan tidak rusaknya komponen kendali disekitar 

nozzle yang menunjukan bahwa temperature permukaan nozzle memang lebih rendah dari 
temperature permukaan nozzle hasil simulasi. 
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5) Simulasi perpindahan panas konduksi transient dengan input distribusi temperature pada 
permukaan bagian dalam nozzle ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan tingkat keamanan 
desain struktur nozzle lainnya kendati tidak cukup akurat dalam menghitung kenaikan temperature 
yang sebenarnya.  
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Intisari 

Pembuangan panas peluruhan merupakan aspek yang penting bagi keselamatan pengoperasian 
instalasi penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian 
mengenai karakteristik perpindahan panas yang terjadi pada sistem tersebut. Mekanisme perpindahan 
panas konveksi alamiah digunakan dalam sistem penyimpanan bahan bakar bekas MTR (material testing 
reactor). Penelitian ini difokuskan pada kajian numeris mengenai karakteristik suhu dan aliran air 
pendingin pada kanal bahan bakar bekas serta pengaruh ketinggian air terhadap karakteristik suhu dan 
aliran air tersebut. Selain itu penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh korelasi perpindahan panas 
konveksi alamiah pada kanal bahan bakar bekas. Penelitian dilaksanakan secara numeris dengan 
menggunakan program FLUENT yang terdiri atas tiga tahap yakni pemodelan fisik menggunakan 
program GAMBIT, pemodelan dan simulasi numerik menggunakan FLUENT. Model yang dibuat adalah 
model 2D untuk satu silinder dari rak penyimpanan yang ada dalam kolam. Simulasi numerik dijalankan 
pada kondisi steady state dengan fluks panas sebesar 199,109 W/m2. Ketinggian air di atas bahan bakar 
divariasikan sebesar 2500 mm, 2000 mm, 1500 mm dan 1000 mm untuk mengamati pengaruhnya 
terhadap suhu air. Hasil simulasi menunjukkan terjadinya konveksi alamiah pada kanal yang 
ditunjukkan dengan aliran air dari bawah ke atas dan suhu air berbanding lurus dengan ketinggian air, 
yakni makin ke atas suhu semakin besar, dengan suhu maksimum 307 K. Perubahan ketinggian air di 
atas bahan bakar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap karakteristik suhu dan aliran air. 
Berdasarkan perhitungan hasil simulasi numerik diperoleh koefisien perpindahan panas lokal dan rata-
rata sebesar 762,87 W/m2K dan korelasi perpindahan panas konveksi alamiah untuk kanal vertikal  

3,14
,

. 
Kata kunci : konveksi alamiah, FLUENT, penyimpanan sementara, MTR 

 
Pendahuluan 

Instalasi penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas (IPSB3) merupakan instalasi 
pendukung yang sangat penting bagi suatu reaktor nuklir. Pada umumnya instalasi tersebut berbentuk 
kolam berisi air yang berfungsi sebagai perisai radiasi dan pendingin primer. Instalasi tersebut 
merupakan salah satu obyek pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), sehingga 
penting bagi BAPETEN untuk mengetahui karakteristik perpindahan panas dari instalasi tersebut 
dalam rangka penetapan peraturan, proses perizinan maupun inspeksi. Salah satu aspek keselamatan 
yang penting dalam pengoperasian instalasi tersebut adalah pengambilan panas peluruhan yang 
dihasilkan oleh bahan bakar bekas. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan kajian numeris 
untuk mengetahui karakteristik perpindahan panas dari bahan bakar bekas jenis Material Testing 
Reactor (MTR) pada kolam penyimpanan sementara dengan menggunakan paket program komputer 
FLUENT. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan karakteristik perpindahan panas yang  

Hal utama yang harus diperhatikan dalam sistem pembuangan panas adalah bahwa batas suhu 
yang ditetapkan untuk melindungi komponen, sistem dan inventori bahan nuklir tidak terlampaui. 
Oleh karena itu sistem pembuangan panas pada instalasi penyimpanan tipe basah harus dapat 
menjamin bahwa suhu bulk air kolam tetap berada dalam batas selamat selama operasi normal dan 
kejadian operasi terantisipasi. Dengan demikian, desain harus memastikan bahwa variasi dan laju 
perubahan medium kolam dan komponen terkait tetap berada pada batasan yang dapat diterima selama 
operasi, sebagaimana ditetapkan dalam proses desain (IAEA, 1994).  

Menurut Weech dan Lee (1981) kunci utama dalam sistem penyimpanan bahan bakar nuklir 
dalam air adalah pembuangan panas yang dihasilkan oleh bahan bakar melalui peluruhan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa aliran konveksi alamiah yang melalui setiap bundel bahan bakar BWR 
dapat mengendalikan suhu dengan selamat dan efektif. Kenaikan suhu air yang melewati bundel bahan 
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bakar BWR kurang dari 10 oF dan beda suhu antara kelonsong bahan bakar dan air pendingin kurang 
dari 5 oF. Laju pelepasan panas dan intensitas radiasi dari bahan bakar nuklir merupakan faktor yang 
penting dalam mendesain penyimpanan bahan bakar bekas. Persamaan analitis yang diberikan oleh El 
Wakil (1971) yang menunjukkan panas yang dihasilkan oleh bahan bakar bekas adalah:  

4,95 · 10 · · , · ,   ,                           (1) 
Mekanisme perpindahan panas konveksi alamiah banyak digunakan dalam penyimpanan 

sementara bahan bakar bekas. Konveksi alamiah dapat terjadi apabila terdapat  medan percepatan, 
(gravitasi) dan gradien densitas pada fluida karena adanya gradien suhu (Jiji, 2006). Dua parameter 
yang penting dalam menentukan bilangan Nusselt untuk konveksi alamiah adalah bilangan Grashof 
dan bilangan Prandtl (Bejan dan Krauss, 2003). Bilangan Grashoff  menunjukkan efek gaya 
apung yaitu :  

∆      atau        ∞                                     (2) 
dan Bilangan Prandtl ) yang merupakan parameter sifat-sifat fluida adalah : 

                                                                                                                                
(3) 

Koefisien perpindahan panas untuk konveksi alamiah dapat dihubungkan dengan gaya apung dengan 
sifat-sifat fluida melalui Bilangan Rayleigh a, yang merupakan produk dari bilangan Grashoff dan 
Prandtl :  

                                                       ∆

∆                                                                         4    
Beberapa penelitian mengenai konveksi alamiah pada kanal vertikal sebagaimana halnya 

terjadi pada penyimpanan bahan bakar bekas tipe MTR telah dilakukan. Untuk permukaan isofluks, 
Bilangan Nusselt lokal ditentukan dengan (Incropera, 1996) : 

,  
"

, ∞
                                                                 5  

dan mengkorelasikan hasilnya dalam Bilangan Rayleigh yang telah disesuaikan dengan : 
"

                                                                      6  
Subscript L menunjukkan kondisi pada x = L dimana suhu pelat maksimum. Untuk pelat simetris dan 
isofluks maka batas berkembang penuh dikorelasikan dengan : 

, 0,144
⁄

                                            7   
Paket program FLUENT bekerja didasarkan pada metode volume hingga, yakni domain 

didiskritisasikan ke dalam sekumpulan volume atur (cell). Selanjutnya persamaan-persamaan 
kekekalan massa, momentum, energi, spesies dan lain-lain diselesaikan pada sekumpulan volume atur 
tersebut (Fluent Inc, 2006).  
 
Metode dan prosedur penelitian 
Kajian numeris dilakukan melalui tiga tahap yakni :  
a. Pemodelan Fisik  
Pemodelan fisik bertujuan untuk menentukan domain perhitungan dalam simulasi. Pemodelan fisik 
dilakukan dengan  menggunakan perangkat lunak GAMBIT versi 2.3.16. Bentuk mesh yang 
digunakan dalam pemodelan fisik adalah quadrilateral dengan tipe  map, submap dan pave dengan 
jumlah mesh 131.758 cell untuk geometri 2500 mm, dan 131.145 cell, 133.957 cell, 128.815 masing-
masing untuk geometri 2000 mm, 1500 mm dan 1000 mm.  
 
 
b. Pemodelan Numeris 
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Gambar 2. Profil suhu air pendingin 
di sekitar pelat bahan bakar  

Gambar 3 Grafik kenaikan suhu terhadap  
ketinggian permukaan bahan bakar 

Gambar 4 Grafik suhu terhadap lebar  
 masing-masing kanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
b. Karakteristik aliran air pada kanal vertikal di antara pelat-pelat MTR 

Gambar 5 menunjukkan fenomena sirkulasi alamiah yakni air dari bagian dasar kolam mengalir 
melalui kanal bahan bakar menuju ke atas, sedangkan air yang berada di bagian plenum atas mengalir 
turun melalui celah antara dinding tabung dan pelat bahan bakar terluar. Selanjutnya kembali mengalir 
ke atas melalui kanal bahan bakar. Pada Gambar 5 tersebut terlihat bahwa aliran berada dalam rezim 
laminar karena fluida air bergerak dalam lapisan-lapisan yang teratur. Selain itu Bilangan Rayleigh 
yang diperoleh dari perhitungan hasil simulasi memiliki nilai < 109. 
  Gambar 6 menunjukkan grafik kecepatan air terhadap posisi pada lebar kanal dengan 
ketinggian yang berbeda. Kecepatan pada permukaan pelat bahan bakar adalah 0 m/dt sehubungan 
dengan kondisi no slip, dalam hal ini gerakan partikel-partikel fluida di dekat permukaan diperlambat 
oleh gaya viskos. Selanjutnya semakin jauh dari permukaan kecepatan air meningkat dan mencapai 
maksimum pada bagian tengah kanal. Hal ini disebabkan karena pada kanal yang sempit (L/S besar), 
lapis batas berkembang dari kedua permukaan pelat yang berlawanan arah, dengan demikian lapis 
batas saling membatasi dan membentuk kondisi berkembang penuh (fully developed). Kondisi 
berkembang penuh juga ditandai dengan kecepatan aliran air yang sama dalam satu kanal atau tidak 
berubah sepanjang kanal (sumbu y), selain itu hasil perhitungan koefisien perpindahan panas lokal 
sama sepanjang kanal. 
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Gambar 6. Grafik kecepatan air terhadap 
posisi pada lebar kanal dengan ketinggian 

berbeda

 
 

c. Pengaruh perubahan tinggi air di atas 
bahan bakar bekas terhadap suhu dan aliran 
air  
 Gambar 7 menunjukkan kontur suhu untuk 
variasi ketinggian air 2500 mm, 2000 mm, 1500 
mm dan 1000 mm di atas bahan bakar. Gambar 
tersebut menunjukkan bahwa penurunan tinggi 
air tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap suhu air di sekitar pelat bahan bakar. 
Hal ini disebabkan karena volume air yang ada 
masih cukup besar dan fluks  panas  yang  
diberikan oleh  pelat bahan  bakar tidak terlalu 
besar. Ketinggian air juga tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap besarnya kecepatan 
aliran air. Dengan demikian penurunan volume 
hingga ketinggian 1000 mm di atas bahan bakar 
tidak memberikan dampak yang signifikan 

terhadap suhu dan kecepatan air. 
 
 
d. Korelasi perpindahan panas pada kanal vertikal di antara pelat-pelat bahan bakar bekas  
Setelah dilakukan pengambilan data dari hasil simulasi yang dilakukan maka diperoleh beberapa 
korelasi sebagai berikut :  

Tinggi air 2500 
 

Tinggi air  2000 Tinggi air 1500 

 

Tinggi air 1000 

Gambar 5 Vektor kecepatan air di sekitar pelat bahan bakar 



Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 P K M  |   39 

Gambar 8 Grafik korelasi bilangan  
Nusselt dengan bilangan Rayleigh 
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1. Koefisien perpindahan panas lokal dan 
rata-rata 
Setelah melakukan pengolahan data hasil 
simulasi diperoleh koefisien perpindahan panas 
konveksi lokal yang hampir sama pada setiap 
posisi (kondisi aliran fully developed) yakni 
sebesar 762,87 W/m2K. Dengan demikian 
koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata 
memiliki nilai yang sama dengan koefisien 
perpindahan panas lokal yakni 762,87 W/m2K.  
2. Korelasi perpindahan panas konveksi 
alamiah pada kanal bahan bakar bekas 
Perhitungan Bilangan Rayleigh dan Nusselt 
dilakukan untuk memperoleh korelasi 
perpindahan panas konveksi alamiah pada kanal 
bahan bakar bekas. Gambar 8 menunjukkan 
grafik korelasi antara bilangan Nusselt dengan 
Bilangan Rayleigh yang diperoleh yakni : 

3,14
,

 
 

 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Suhu air meningkat secara linear dengan semakin tingginya posisi air pada kanal bahan bakar 

dengan suhu maksimum 306,7563 K (33,734 oC). Aliran air yang terbentuk pada kanal bergerak 
dari bawah ke atas dengan rezim aliran laminar berkembang penuh (fully developed). 

2. Penurunan ketinggian air di atas bahan bakar dari 2500 hingga 1000 mm tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap suhu serta kecepatan air dalam sistem penyimpanan sementara 
bahan bakar nuklir bekas. 

3. Korelasi perpindahan panas yang diperoleh dari kajian numeris ini adalah :  

3,14
,
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PENENTUAN EFISIENSI PENYERAPAN KOLOM SEMBUR UNTUK 
PENYISIHAN TOLUEN SEBAGAI MODEL TAR DARI ALIRAN GAS  

 
Suharto1) dan Herri Susanto2) 

1)UPT Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia LIPI, Wonosari 
2)Program Studi Teknik Kimia, FTI-ITB 

Jl. Ganeca No. 10 Bandung, 40132 
 

Abstrak 
Minyak goreng bekas diperkirakan dapat meningkatkan daya serap sistem pembersihan gas hasil 
gasifikasi biomassa. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja kolom sembur dengan 
mengukur efisiensi penyerapannya dengan media penyerap air yang ditambahi minyak. Kolom sembur 
dalam penelitian ini memiliki diameter 5,8 cm dan tinggi 60 cm. Laju alir cairan penyerap sekitar 
0,34 L/menit, dan disemurkan dengan nosel 1 mm. Gas hasil gasifikasi diwakili dengan aliran udara 
yang mengandung toluen. Aliran gas ini masuk ke dalam kolom dengan laju alir sekitar 2,58 L/menit. 
Terbukti bahwa penambahan minyak ke dalam air penyerap dapat meningkatkan efisiensi penyerapan 
sangat tajam: dari sekitar 30% (dengan air murni), menjadi 90% (air ditambahi 5% minyak) dan 95% 
(ditambahi 10% minyak).  
 
Kata kunci: efisiensi penyerapan; spray column; absorpsi dengan minyak  
 

 
1. Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis banyak memiliki biomassa yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk 
mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif, yaitu Peraturan Presiden No. 5/2006. Salah satu 
cara untuk memanfaatkan biomassa adalah teknologi gasifikasi yang mendapatkan perhatian di seluruh 
dunia akhir-akhir ini. Pengembangan teknologi gasifikasi biomassa di Indonesia sangat relevan 
mengingat banyak limbah pertanian dan perkebunan yang tersedia melimpah dan tersebar di berbagai 
daerah. Pemanfaatan limbah pertanian ini akan sejalan dengan program pengadaan pangan nasional. 

Biomassa merupakan salah satu sumber karbon terbarukan dan keberadaannya berlimpah di 
Indonesia. Hal ini menjadikan biomassa sebagai harapan sumber energi atau bahan baku industri 
alternatif pada masa yang akan datang. Gas hasil gasifikasi terdiri dari: CO, H2, CO2, CH4 dan H2O. 
Komposisi ini sangat tergantung terutama pada jenis gasifying agent dan jenis biomassa. Gas hasil 
gasifikasi biomassa dengan udara sering dinamai gas produser dan biasanya digunakan sebagai bahan 
bakar pada motor diesel atau internal combustion engine jenis lain. Satu unit gasifikasi dengan bahan 
baku janggel jagung terpasang saat ini di di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Gas produser pada unit ini 
digunakan sebagai substitusi solar bahan bakar motor diesel penggerak listrik pedesaan. Pada unit ini, 
gas produser didinginkan dan dibersihkan dengan water scrubber yang berupa kolom sembur (spray 
column). 

Kandungan tar dalam gas produser masih merupakan masalah besar pada penerapan teknologi 
gasifikasi biomassa, karena tar dapat menyebabkan fouling pada bagian dalam motor diesel atau 
peralatan lainnya. Saat ini, sistem pembersih gas konvensional yang murah adalah menggunakan air 
sebagai pembersih gas produser seperti yang diterapkan di Pelaihari (lihat Gambar 1, [Pranolo, dkk., 
2009]) dan juga di unit gasifikasi sekam padi untuk produksi listrik 100 kW di Haurgeulis, Indramayu, 
Jawa Barat [Afendi, dkk., 2008]. Sebenarnya daya serap air terhadap komponen tar terbatas karena 
memang sifat kimia air berbeda terhadap komponen tar  yang umumnya berupa senyawa non-polar. 
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3. Metodologi dan Percobaan 
Cairan penyerap adalah campuran air dengan minyak goreng bekas dengan jumlah minyak 5,4% 

dan 10,8% massa  (air murni digunakan sebagai pembanding). Pemilihan jenis minyak ini didasarkan 
keberhasilan penelitian sebelumnya dalam penyerapan uap toluen sebagai model tar dengan minyak 
goreng segar dengan menggunakan kolom gelembung [Wusana dan Susanto, 20089]. 

Jumlah cairan penyerap total adalah 6200 mL. Cairan penyerap ini ditempatkan di dalam tangki 
yang temperaturnya dijaga konstan (30 atau 40 oC). Cairan penyerap disemburkan ke dalam kolom 
absorpsi melalui nosel 1 mm, dengan laju alir 0,34 atau 0,49 L/min. Kolom sembur memiliki diameter 
5,8 cm dan tinggi 60 cm (lihat Gambar 2).  

KOMPRESOR

Kondensor

Tangki sirkulasi Pompa

Tabung umpan 
toluen

Kolom sembur

 
Gambar 2.  Skema rangkaian alat percobaan 

 
Model gas produser diperoleh dengan cara menghembuskan udara ke dalam botol berisi toluen 

cair. Udara dengan kandungan uap toluen dihembuskan ke bagian bawah kolom sembur dan mengalir 
secara counter current terhadap aliran cairan penyerap. Laju alir gas 2,58 atau 3,39 L/menit.  
 
4. Hasil dan Pembahasan 

Sebuah contoh perubahan konsentrasi toluen di dalam aliran gas masuk dan keluar kolom 
sembur sebagai fungsi waktu disajikan pada Gambar 3. Dengan memperhatikan kurva konsentrasi 
toluen dalam aliran gas keluar, terlihat bahwa kehadiran minyak dalam air penyerap dapat 
meningkatkan kapasitas absorpsi dengan tajam sekali. Pola perubahan kapasitas absorpsi sebagai 
fungsi waktu semacam ini diperoleh juga untuk kondisi laju aliran gas dan cairan lainnya. Selanjutnya 
hasil percobaan disajikan dalam efisiensi absorpsi toluen sebagai fungsi waktu pada berbagai kondisi, 
seperti dalam Gambar-gambar 4, 5, 6 dan 7.  
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a. Temperatur cairan penyerap 30 oC    b. Temperatur cairan penyerap 40 oC 

Gambar 3. Konsentrasi toluen dalam aliran gas masuk dan keluar kolom sembur 
 laju alir gas = 3,39 L/menit dan laju alir cairan = 0,49 L/menit;   
 MGB = minyak goreng bekas 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. Temperatur penyerapan 30 oC   b. Temperatur penyerapan 40 oC 
Gambar 4. Efisiensi penyerapan toluen sebagai fungsi waktu 

laju alir gas = 2,58 L/menit dan laju alir cairan = 0,34 L/menit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Temperatur penyerapan 30 oC            b. Temperatur penyerapan 40 oC 
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 Gambar 5. Efisiensi penyerapan toluen sebagai fungsi waktu   
laju alir gas = 2,58 L/menit dan laju alir cairan = 0,49 L/menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Temperatur penyerapan 30 oC   b. Temperatur penyerapan 40 oC 
 Gambar 6.  Efisiensi penyerapan toluen sebagai fungsi waktu  
  laju alir gas = 3,39 L/menit  dan laju alira cairan = 0,34 L/menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Temperatur penyerapan 30 oC   b. Temperatur penyerapan 40 oC 

Gambar 7. Efisiensi penyerapan toluen sebagai fungsi waktu 
  laju alir gas = 3,39 L/menit  dan  laju alir cairan = 0,49 L/menit  
 

Dari data percobaan yang disajikan di atas, efisiensi penyerapan pada berbagai kondisi setelah 
waktu operasi sekitar 150 menit disajikan di Tabel 1. Jelas terlihat bahwa penambahan minyak nabati 
ke dalam air sangat meningkatkan daya serapnya. Sementara itu, hasil pengamatan selama percobaan 
menunjukkan bahwa penambahan minyak di atas 10% menimbulkan kesulitan dalam pemompaan dan 
penyemburan. 
 

Tabel 1. Ringkasan efisiensi penyerapan (setelah operasi 150 menit) 
 laju alir gas, mL/menit 2,58 2,58 3,39 3,39 
 laju alir cairan, mL/menit 0,34 0,49 0,34 0,49 

temp      
30 oC air 20% 40% 30% 40% 

 air+5% MGB 85% 90% 70% 90% 
 air+10% MGB 90% 95% 90% 95% 

40 oC air 20% 35% 20% 5% 
 air+5% MGB 70% 90% 70% 80% 
 air+10% MGB 90% 90% 80% 90% 
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Dengan memperhatikan Tabel 1, terlihat bahwa kenaikan laju alir gas dapat dikatakan ditak 
mengakibatkan perubahan efisiensi penyerapan. Sebaliknya kenaikan laju alir cairan selalu 
menghasilkan kenaikan efisiensi penyerapan (kecuali untuk air pada 40 oC dan laju alir gas 3,39 
mL/menit). Hal ini mencerminkan bahwa hambatan perpindahan massa absorpsi toluen terletak pada 
film di fasa cair. Jadi asumsi dalam penggunaan persamaan (2) terbukti. Percobaan-lanjut sedang 
dikerjakan dengan titik berat peningkatan intensitas kontak gas dan cairan penyerap yang dapat 
menurunkan hambatan pindah massa pada fasa cair. 

 

5. Kesimpulan 
Minyak nabati (dalam percobaan ini diwakili dengan minyak goreng bekas) dapat digunakan 

untuk meningkatkan daya absorpsi air terhadap uap toluen. Karena toluen merupakan salah satu 
senyawa utama penyusun tar, teknik ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk sistem 
pembersihan gas produser hasil gasifikasi biomassa. 
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Intisari 

Percobaan absorpsi dengan menggunakan kolom gelembung dan teknik aliran film tipis dalam wetted 
wall column telah dilakukan guna mendapatkan informasi kapasitas absorpsi berbagai jenis minyak 
terhadap tar dalam gas produser. Minyak sawit, minyak bunga matahari dan minyak pelumas mesin 
dipilih sebagai solven, sedangkan solut toluen dipilih sebagai model senyawa tar. Percobaan absorpsi 
solut dalam kolom gelembung dilakukan pada suhu minyak 30 atau 60 oC,  dan laju alir gas model 
13,6 mL/min dan 27,6 mL/min sedangkan percobaan pada wetted wall column dilakukan pada suhu 
ruang 25 oC, dengan laju alir gas 1214 mL/min. Laju alir minyak divariasikan dan suhu dijaga 30 oC 
selama percobaan, pada  tinggi kontak antara gas dan minyak 60 cm dan 80 cm. Beberapa korelasi 
yang dianggap cocok digunakan untuk menghitung konstanta Henry, 1/H dan nilai-nilai koefisien 
perpindahan massa fasa gas dan fasa cair. Minyak pelumas mesin mempunyai kapasitas absorpsi 
paling besar dibanding minyak sawit dan minyak bunga matahari, dengan nilai 1/H masing-masing 
326, 220 dan 182. Nilai-nilai koefisien perpindahan massa toluen dalam  fasa cair kL dan fasa gas, kG 
dalam masing-masing minyak didapat pada kisaran 35  dan 20  cm3/min, sedangkan nilai-nilai KGa 
dan KLa didapat pada kisaran 10-1 dan 10-3 cm3/min. 

       
       Keywords: Konstanta Henry; absorpsi toluen; pelarut minyak; gasifikasi biomassa 

 
1. Latar Belakang 

Gas produser hasil proses gasifikasi biomassa untuk penerapan dengan IC-engine (internal combustion 
engine) harus memenuhi persyaratan kandungan partikulat dan tar dalam gas, masing-masing tidak boleh lebih 
dari 50 mg/Nm3 dan 100 mg/Nm3 [Hasler dan Nussbaumer, 1999]. Karena itu, diperlukan sistem pembersih dan 
penyisih tar gas produser yang baik dan handal. Sistem pembersih gas produser dengan menggunakan air sebagai 
pendingin gas dan penyisih tar, hingga saat masih menimbulkan masalah. Pada sistem ini, kandungan tar masih 
terikut dalam gas produser dan senyawa-senyawa tar tertentu yang bersifat racun menyebabkan pencemaran 
dalam air buangan. Mengingat senyawa-senyawa tar merupakan senyawa-senyawa organik, sangat 
memungkinkan untuk menggunakan pelarut organik untuk penyisihan tar.  

Penggunaan senyawa pelarut organik  sebagai absorben telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. 
Pelarut organik banyak digunakan untuk menyerap senyawa-senyawa organik mudah menguap (volatile organic 
compounds, VOC) dalam gas buangan industri. Pelarut organik terbukti efektif menyerap VOC dalam gas 
buangan industri. Namun demikian, pelarut organik harganya relatif mahal jika diaplikasikan pada sistem 
pembersih gas produser di unit gasifikasi biomassa, khususnya untuk pengoperasian di daerah pedesaan. Pelarut 
minyak bekas diharapkan juga berpotensi sebagai penyisih senyawa tar dalam gas produser.  

Pada penelitian ini, minyak sawit, minyak bunga matahari dan minyak pelumas mesin dipilih sebagai 
pelarut tar, sedangkan toluen sebagai model senyawa tar. Percobaan absorpsi dilakukan dengan dalam kolom 
gelembung dan wetted wall column. Tujuan penelitian adalah untuk mencari dan membandingkan kapasitas 
absorpsi berbagai jenis minyak terhadap toluen. Konstanta Henry, 1/H toluen dalam berbagai minyak digunakan 
sebagai kriteria. Penentuan koefisien perpindahan massa dilakukan guna mendapatkan informasi awal untuk 
perancangan kolom absorpsi sistem pembersih gas produser. 
 
2. Landasan Teori 

Percobaan absorpsi dalam kolom gelembung dan wetted wall column. Konsentrasi solut dalam solven 
dianggap telah mencapai kesetimbangan dengan konsentrasinya di fasa gas, ketika konsentrasi solut di fasa gas 
keluar mendekati konsentrasi solut di fasa gas masuk. 
 
2.1. Kolom Gelembung 

Dengan asumsi fasa gas sebagai gas ideal dan konsentrasi solut di fasa gas aliran keluar, CG,o(t) pada saat 
jenuh dapat dianggap mendekati konsentrasi solut di fasa gas antarmuka, CG

#, hukum Henry digunakan untuk 
mendapatkan hubungan antara konsentrasi kesetimbangan.  
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#
G

L

CH
C

=                                                                     (1) 

Konsentrasi solut di dalam solven dihitung dari selisih konsentrasi solut di fasa gas pada aliran gas masuk, 
CG,i  dan keluar, CG,o  setiap waktu. Integrasi terhadap waktu neraca massa solut aliran masuk, CG,i dan keluar, 
CG,o merupakan konsentrasi solut dalam solven. Dengan VL adalah volume solven, konsentrasi solut di dalam 
solven dihitung dengan persamaan berikut. 

t

L L G G,i G,o
0

C V Q (C C )dt= −∫                                                                   (2) 

Laju pernyerapan solut ke dalam solven dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. 

                                                    L,t t L,t t
t

C C
N

2 t
+Δ −Δ−

=
Δ

                                                                     (3) 

Dengan mengikutsertakan besaran koefisien pindah massa keseluruhan fasa cair lokal, laju perpindahan massa 
solut dalam solven, juga dapat ditulis sebagai berikut [Vuong M.D., 2009]. 

                                                      E
t L L L,t L,tN K aV (C C )= −                                                                  (4)                                          

Jika hasil absorpsi  di dalam kolom gelembung tidak berada dalam kesetimbangan antara solut di fasa gas 
dan di fasa cair, nilai konstanta Henry dapat dikoreksi dengan menggunakan data perubahan konsentrasi solut di 
fasa cair, dengan asumsi bahwa (i) fasa cair tercampur sempurna, (ii) sistem beroperasi secara isotermal, (iii) uap 
berperilaku ideal, (iv) volume cairan konstan. Dari hasil integrasi neraca massa solut dalam fasa cair, laju 
perpindahan solut dapat ditulis sebagai berikut. 

                                           GL
0

L 0 L

QC (t)ln H. .(t t )
C (t ) R.T.V

⎧ ⎫
= −⎨ ⎬

⎩ ⎭
                                                                (5)  

Konstanta Henry, H dan koefisien perpindahan massa di fasa gas, KG juga dapat dievaluasi dari hasil 
percobaan, sekalipun kesetimbangan belum tercapai.Persamaan perpindahan massa untuk kondisi bukan 
kesetimbangan dapat ditulis [pengembangan dari Mackay, D., 1979]:  

                   G G,iG G
L G,o

G G

Q .C(K a Q )C .C
K a.H K a.H

+
= −                                                     (6) 

Dengan landasan yang sama, tetapi dengan asumsi hambatan terjadi di fasa cair, konstanta Henry, H dan 
koefisien perpindahan massa di fasa cair, KL dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.  

                                  G
L G,o G,i

L L

Q1 GC ( ).C .C
H K a K a

= + −                              (7)  

2.2. Wetted wall column  
Percobaan dengan teknik film tipis menggunakan wetted wall column dilakukan, karena perilaku 

hidrodinamikanya mudah diamati: (i) luas permukaan kontak yang tetap, dan (ii) kecepatan dan ketebalan film 
solven dapat ditentukan. Menggunakan penurunan neraca massa solut dalam solven, dengan fasa cair mengalir 
ke arah z dan perpindahan massa hanya terjadi ke arah x, laju alir rata-rata solven,Vavg dan ketebalan film solven,

L∂  dapat dihitung menggunakan persamaan-persamaan di bawah ini. 
                                                                                                                                                                (8) 
                                                                                                                                               Ketebalan film cairan 
dapat dinyatakan oleh persamaan berikut:  
 
                                                                                                                                                                (9) 
 

Dengan neraca massa pada fasa gas yang terabsorpsi oleh solut didapat suatu persamaan untuk menghitung 
koefisien perpindahan massa di fasa gas, kG [Christian H.E Nelson, 1998]. 

                                                 G,iG
G

L f G,o

CQk ln
2 (R )L C

=
π + ∂

                                                             (10) 

Koefisien perpindahan massa di fasa cair, kL dihitung menggunakan persamaan, 

                                                   G L
L

L f L,s

Q Ck ln
2 (R )L C

=
π + ∂

                                                           (11) 
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3. Metodologi 
Percobaan absorpsi dilakukan dalam kolom gelembung dan wetted wall column skala laboratorium, 

peralatan percobaan secara skematik diperlihatkan Gambar 1. Susunan peralatan terdiri dari tiga bagian: (i) 
bagian pencampur gas untuk menyiapkan gas dengan konsentrasi toluen tertentu, (ii) bagian absorpsi dengan alat 
utama berupa kolom gelembung atau wetted wall column dan (iii) bagian analisis menggunakan Gas 
Chromatography/Flame Ionization Detector.  
 
 
 
 

 
 
 
                                            (a)                                               (b) 

Gambar 1. Skema rangkaian alat percobaan, (a) kolom gelembung, (b) wetted wall column 
Gas model dibuat dengan mencampurkan uap toluen murni dengan udara. Variasi konsentrasi toluen dalam 

udara dibuat dengan cara mengalirkan udara pada berbagai laju alir ke dalam cairan toluen murni di dalam 
sebuah kolom gelas gelembung. Percobaan absorpsi dalam kolom gelembung dilakukan pada suhu minyak 30 
atau 60 oC,  dan laju alir gas model 13,6 mL/min atau 27,6 mL/min. Absopsi dengan wetted wall column 
dilakukan pada suhu ruang 25 oC, sedangkan suhu dan laju alir gas diatur pada 35 oC dan 1224 ml/min. Laju alir 
minyak divariasikan 16,94 cm3/min., 19,70 cm3/min. dan 23,2 cm3/min. pada suhu tetap 30 oC. Tinggi kontak 
antara gas dan minyak pada wetted wall column adalah 60 cm atau 80 cm.  
 
 
4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil percobaan kapasitas absorpsi berbagai minyak terhadap toluen pada kolom gelembung, sebagai 1/H 
(konstanta Henry,  H = CG/CL), disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Nilai-nilai konstanta Henry masih berubah 
dengan naiknya laju alir, diduga konsentrasi solut dalam fasa gas dan cair belum mencapai kesetimbangan. Hal 
ini, disebabkan oleh besarnya hambatan perpindahan massa di fasa cair. Karena itu, lebih baik perhitungan H 
dilakukan dengan menggunakan persamaan (6) dan persamaan (7), yang hasilnya disajikan di bagian bawah 
Tabel 1 dan Tabel 2. Hasil penentuan H dengan memperhatikan hambatan perpindahan massa dibuktikan lebih 
lanjut pada percobaan absorpsi toluen dalam berbagai minyak menggunakan wetted wall column, dengan hasil 
disajikan pada Tabel 3. 

 Pada percobaan ini didapat, bahwa minyak pelumas mesin mempunyai kapasitas absorpsi paling besar 
dibanding minyak sawit dan minyak bunga matahari. Kapasitas absorpsi ini lebih besar dibanding kapasitas 
absorpsi dalam air 0,47 g/L [Jeager, 2009]. Perbedaan kapasitas absorpsi antara minyak dan air disebabkan sifat 
fisik dan kimia yang berbeda 

 
Tabel 1. Konsentrasi toluen jenuh dalam gas dan solven pada percobaan kolom gelembung  

                        dengan QG=13,6 mL/min.  
        
                                                                                                                                       
 
 
 
 
          
 
 
 
                    
                                                
             Keterangan: a.menggunakan persamaan (1), b. menggunakan persamaan (5) 
                                  c. menggunakan persamaan (6), d. menggunakan persamaan (7) 
 
  

 Minyak bunga 
matahari 

Minyak sawit Minyak pelumas 
mesin 

Air 

30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 
CG,i (mg/m3) 2976 3307 2815 2956 3123 2791 2830 2905 
CG,o (mg/m3) 2380 2751 2449 2737 2249 2112 2773 2773 

CL (mg/L) 289 266 341 308 348 333 19 16 
1/Ha 121 97 145 135 155 158 7 6 
1/Hb 43 45 50 78 63 82 24 37 
1/Hc 241 199 219 241 298 382 11 6 
1/Hd 241 199 219 241 298 382 11 6 
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Tabel 2. Konsentrasi toluen jenuh dalam gas dan solven pada percobaan kolom gelembung  
                        dengan QG= 27,6 mL/min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Keterangan: a.menggunakan persamaan (1), b. menggunakan persamaan (5) 
                                  c. menggunakan persamaan (6), d. menggunakan persamaan (7) 

 
Koefisien perpindahan massa di fasa cair lebih rendah dibandingkan koefisien perpindahan massa di fasa 

gas (lihat Tabel 4 dan Tabel 5). Fenomena ini biasanya terjadi pada proses absorpsi gas yang sukar larut dalam 
cairan, termasuk toluen dalam percobaan ini.  

Dalam kolom gelembung, nilai-nilai KGa cenderung menurun dengan meningkatnya suhu dan laju alir, ini 
diduga bahwa pada suhu dan laju alir lebih tinggi terdapat senyawa-senyawa dari solven terikut menguap dan 
menyebabkan ketebalan lapisan antarmuka di fasa gas bertambah. Kenaikan suhu solven menyebabkan nilai KLa 
menurun, hal tersebut dimungkinkan karena viskositas solven mengecil, menyebabkan penurunan waktu tinggal 
gelembung solut dalam solven.  

 
Table 3. Konsentrasi toluen jenuh dalam berbagai minyak pada percobaan wetted wall column 

                     laju alir gas=  1214 mL/min.; dengan tinggi kolom (L) sebagai parameter  

 
Dalam wetted wall column, nilai-nilai koefisien perpindahan massa di fasa gas, kGa nampak dipengaruhi 

jenis minyak, nilai-nilai koefisien perpindahan massa pada fasa cair, kLa tidak dipengaruhi oleh jenis minyak. 
Nilai-nilai kGa meningkat dengan meningkatnya laju alir, yang disebabkan ketebalan lapisan antarmuka di fasa 
gas menipis. Meningkatnya laju alir minyak akan menyebabkan ketebalan lapisan film minyak bertambah dan 
luas permukaan kontak meningkat. Karena itu, nilai-nilai kLa bertambah dengan meningkatnya laju alir minyak. 
 

Tabel 4. Koefisien perpindahan massa toluen pada percobaan dalam kolom gelembung 

 
Minyak pelumas mesin merupakan solven dengan kapasitas absorpsi paling besar, namun nilai laju 

perpindahan massa di fasa gas, kGa sedikit lebih rendah. Koefisien perpindahan massa tergantung pada kondisi 
operasi dan alat yang dipakai, sedangkan konstanta Henry, 1/H tidak tergantung pada kondisi operasi dan alat 

 Minyak bunga 
matahari 

Minyak sawit Minyak pelumas 
mesin 

Air 

30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 
CG,i (mg/m3) 6318 6318 5726 6710 5499 5499 6270 6593 
CG,o (mg/m3) 5371 5686 5326 6575 4179 4399 6144 6461 

CL (mg/L) 502 463 618 544 660 613 27 22 
1/Ha 190 165 255 224 321 283 10 8 
1/Hb 58 80 68 109 80 151 32 52 
1/Hc 193 146 198 180 310 432 5 4 
1/Hd 193 146 198 180 310 432 5 4 

 
 

QL, (mL/min) 

 
 

CG,i 
(mg/m3) 

CL,s (g/L) 
Minyak bunga 

matahari 
Minyak sawit Minyak pelumas 

mesin 
L= 67 cm L= 87 cm L= 60cm L= 87 cm L= 60cm L= 87 cm 

16,94  
 

71300 

12,44 12,58 16,26 15,70 22,28 22,45 
19,70 11,10 12,75 15,65 14,60 22,59 22,95 
23,00 12,11 12,71 16,33 15,49 22,80 22,77 

Rata-rata, 1/H 176 188 219 221 325 327 
Rata-rata, 1/H 182 220 326 

 
Solven 

KGa, (x10-1 ), cm3/min. (pers. 6) KLa, (x10-3 ), cm3/min. (pers. 7) 
QG=13,6 
mL/min 

QG=27,6 
mL/min 

QG=13,6 
mL/min 

QG=27,6 
mL/min 

30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 30 oC 60 oC 
Miyak sawit 9,33 2,56 2,86 1,21 4,27 4,15 1,45 0,67 
Minyak bunga matahari 5,22 2,20 1,53 1,16 2,17 5,05 0,79 0,80 
Minyak pelumas 6,17 4,11 2,75 8,76 2,07 1,07 0,89 0,20 
Air 0,10 0,12 0,23 3,80 0,89 2,12 4,34 9,31 
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yang digunakan. Dengan demikian, penggunaan minyak pelumas dalam sistem pembersih gas pada proses 
gasifikasi terlihat lebih menarik dibanding dua jenis minyak lainnya.  

 
Tabel 5. Koefisien perpindahan massa toluen dalam fasa cair dan gas pada percobaan absorpsi toluen  

                      dalam minyak menggunakan wetted wall column 
 
 
 
 
 
 

Uji coba penggunaan minyak pelumas bekas sebagai pengganti minyak pelumas segar akan dilakukan 
dalam  sistem pembersih gas pada proses gasifikasi. Pilihan kedua adalah menggunakan minyak sawit mentah 
(crude palm oil) sebagai pengganti minyak sawit, jika gasifikasi dioperasikan untuk pengadaan listrik di area 
pabrik minyak sawit mentah.  
 
5. Kesimpulan 
Merujuk pada nilai 1/H hasil percobaan, minyak pelumas mesin mempunyai kapasitas absorpsi paling besar 
dibanding minyak sawit dan minyak bunga matahari. Minyak pelumas dapat dipilih sebagai solven yang paling 
cocok untuk mengasorpsi tar dalam gas produser pada gasifikasi biomassa. Tetapi agar biaya operasinya rendah, 
minyak pelumas tersebut sebaiknya yang bekas pakai. 
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 kGa, cm3/min. (pers. 10) kLa, cm3/min. (pers. 11) 

QL, mL/min. 16,94 19,70 23,00 16,94 19,70 23,00 
Tebal film, δ mm 0,515 0,581 0,625 0,515 0,581 0,625 
Miyak sawit 14,28 31,36 41,05 15,58 17,88 20,77 
Minyak bunga matahari 23,80 35,10 44,11 14,94 17,61 19,21 
Minyak pelumas 13,12 27,97 35,29 15,67 17,88 20,01 
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Intisari 

 
Dalam penelitian ini telah dipelajari berbagai jenis struktur dinding luar untuk memperkecil energi panas 
(external heat generation) masuk ke dalam gedung. Struktur dinding yang diamati terdiri atas lima group 
struktur dinding komposit yang terdiri atas beberapa jenis material, yaitu A) Calsiboard 9 mm, Rockwool 50 
mm, Hebel 200 mm; B) Calsiboard 9 mm, Air gap 50 mm, Hebel 200 mm; C) Alumminum louver 1 mm, Air gap 
2500 mm, Hebel 200 mm; D) Hebel 200 mm; E) Calsiboard 9 mm, Alumminum 1 mm, Hebel 200 mm.  Hasil 
perhitungan tahanan termal dinding (m2.K/W) memberikan A) 2.68, B) 3.54, C) 101.98, D) 1.38 dan E) 1.55. 
Pada saat temperatur luar 35 oC dan dalam ruangan 24 oC, besar laju fluks perpindahan panas melalui dinding 
(W/m2) diperkirakan akan sebesar A) 4.1, B) 3.1, C) 0.1, D) 8.0 dan E) 7.1. Harga material dinding untuk group 
struktur dinding di atas adalah A) Rp. 600.000, B) Rp. 550.000, C) Rp. 1.200.000, D) Rp. 430.000,- dan E) Rp. 
500.000. Dari hasil perhitungan perpindahan panas dan biaya investasi material, struktur dinding group c) 
akan memberikan perpindahan panas paling kecil dibandingkan dengan group lainnya namun memerlukan 
biaya investasi material yang paling besar. Struktur dinding d) memberikan harga yang paling murah namun 
menyumbang panas yang paling besar. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan biaya material, 
konstruksi, operasional dan pemeliharaan, maka pilihan terbaik adalah menerapkan struktur dinding group b). 

 
 
Kata kunci: Perpindahan panas, tahanan termal, struktur dinding, biaya murah. 

 
Pendahuluan 

Pengembangan suatu gedung/bangunan tidak hanya mempertimbangkan aspek kekuatan dan 
arsitektur saja, melainkan harus mempertimbangkan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang 
cukup rendah. Oleh karena itu, kajian yang lebih rinci menyangkut berbagai aspek sangat diperlukan 
untuk mendisain dan membangun sebuah gedung/bangunan agar mampu konstruksinya tinggi, biaya 
pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaannya cukup rendah. Salah satu aspek penting yang perlu 
diperhatikan dalam mendisain/membangun sebuah gedung adalah beban panas yang masuk ke dalam 
gedung dari luar melalui dinding secara konduksi yang akhirnya nanti beban panas tersebut akan 
diambil oleh mesin pendingin ruangan agar kondisi ruangan dalam gedung tetap nyaman untuk 
bekerja atau menjalankan suatu proses. 

Panas di dalam suatu ruangan dapat ditimbulkan oleh berpindahnya panas dari luar yang 
bertemperatur lebih tinggi ke dalam ruangan yang temperaturnya lebih rendah melalui dinding dan 
atau  panas yang ditimbulkan dari dalam ruang itu sendiri seperti oleh lampu dan penghuni. Panas 
yang masuk ke dalam ruangan melalui dinding bergantung pada beda temperatur luar dan dalam 
ruangan, luas penampang dinding dan tahanan termal dinding. 

Dalam penelitian ini telah dipelajari perpindahan panas melalui berbagai jenis struktur 
dinding. Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis struktur dinding yang memberikan sumbangan 
perpindahan panas yang kecil namun biaya konstruksinya lebih rendah. Ada enam jenis struktur 
dinding komposit yang dipelajari. Tabel 1 memperlihatkan jenis struktur dinding yang diamati, sifat 
konduktivitas materiannya dan tahanan termalnya. 
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Tabel 1 Struktur dinding dan tahanan termalnya 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahanan termal struktur dinding komposit dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut: 
 

R = t/(k.A)     (1) 

k Thickness R
W/mK mm m2.K/W

1 Outside - 0.0510
2 Kalsiboard 0.055   9 0.1636
3 Rockwool 0.044   50 1.1364
4 Hebel 0.180   200 1.1111
5 Inside - 0.2170

2.6791
0.3733

Thickness R
mm m2.K/W

1 Outside - 0.0510
2 Kalsiboard 0.055   9 0.1636
3 Air 0.025   50 2.0000
4 Hebel 0.180   200 1.1111
5 Inside - 0.2170

3.5427
0.2823

Thickness R
mm m2.K/W

1 Outside - 0.0510
2 Alumminium 180      1 0.0000
3 Inside - 0.2170
4 Air 0.025   2500 100.0000
5 Inside - 0.2170
6 Hebel 0.180   200 1.1111
7 Inside - 0.2170

101.8131
0.0098

Thickness R
mm m2.K/W

1 Outside - 0.0510
6 Hebel 0.180   200 1.1111
7 Inside - 0.2170

1.3791
0.7251

Thickness R
mm m2.K/W

1 Outside - 0.0510
2 Kalsiboard 0.055   9 0.1636
3 Alumminium 0.370   3.8 0.0103
4 Hebel 0.180   200 1.1111
5 Inside - 0.2170

1.5530
0.6439

R=

No Material

R=

No Material

U=

A

E

U=

No Material

R=

No Material

B

C

U=

U=

D

R=

No Material

R=

U=
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Dimana, R = tahanan termal (m2.K/W), t = tebal bahan (m), k = konduktivitas termal bahan (W/m.K), 
dan A = luas penampang perpindahan panas (W). Besar konduktivitas termal, k dan tebal bahan 
dinding disajikan pada tabel 1. 
 

Besar perpindahan panas konduksi melalui dinding komposit dapat diestimasi menggunakan 
persamaan berikut: 

Q = ΔT/R     (2) 
 

Dimana, Q = besar laju perpindahan panas melalui dinding (W), R = tahanan termal (m2.K/W), ΔT = 
beda temperatur udara luar dan dalam ruangan (K). Dalam kasus ini, temperatur udara luar diambil 
sebesar 35oC dan udara dalam ruangan sebesar 24oC. Untuk dinding komposit, maka R adalah tahanan 
termal total, yang besarnya ditentukan oleh tahanan termal masing-masing bahan yang digunakan pada 
dinding komposit tersebut. Besar harga tahanan termal untuk masing-masing group disajikan pada 
tabel 1. Sedangkan tabel 2 di bawah ini menampilkan besar laju perpindahan panas persatuan 
penampang dinding untuk masing-masing group dinding. Harga material dinding untuk masing-
masing group juga disajikan pada tabel 2. Luas total dinding yang diamati adalah 2100 m2. Tabel 3 
memperlihatkan besar laju perpindahan panas yang ditransmisikan melalui dinding komposit dan 
besar biaya investasi bahan dinding komposit. 
 
Metodologi 
 

Agar studi ini lebih terarah, langkah studi struktur dinding komposit ini telah dilakukan 
dengan tahapan studi sebagai berikut: 

a. Mempelajari denah gedung yang telah disain oleh divisi arsitektur. 
b. Menetukan temperatur luar dan dalam gedung. Dalam kasus ini, temperatur luar gedung 

ditentukan sebesar 35oC sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan dan temperatur udara 
dalam ruangan yang akan dikondisikan oleh mesin pendingin sebesar 24oC. 

c. Menentukan berbagai group struktur dinding komposit yang memungkinkan (tabel 1). 
d. Menghitung tahanan termal dan perpindahan panas pada dinding. 
e. Menghitung biaya investasi berbagai material untuk dinding. 
f. Menghitung beban pendinginan dan biaya pendinginan ruangan. 
g. Analisis perpindahan panas dan biaya. 
h. Kesimpulan dan saran. 
 

Tabel 2 Fluks perpindahan panas dan harga dinding persatuan penampang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUP Heat 
[W/m2]

R 
[m2.K/W]

Harga 
[Rp/m2]

A 4.1 2.679 600,000    
B 3.1 3.543 550,000    
C 0.1 101.979 1,200,000 
D 8.0 1.379 430,000    
E 7.1 1.553 500,000    
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Tabel 3 Besar perpindahan panas melalui dinding komposit dan harga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Grafik besar perpindahan panas, investasi dinding dan biaya operasi 
 
 

Tabel 4 Besar harga dinding dan biaya pendinginan ruanngan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil perhitungan diperoleh besar tahanan termal untuk masing-masing group dinding 
ditampilkan pada tabel 1, sedangkan besar laju perpindahan panas persatuan luas penampang dinding 
yang ditransmisikan melalui dinding dan harga dinding per satuan penampang disajikan pada table 2. 
Table 3 dan gambar 1 memperlihatkan besar total laju perpindahan panas melalui dinding (2100 m2) 

GROUP Heat 
[kW] Harga [Rp]

A 8.622 1,260,000,000  
B 6.520 1,155,000,000  
C 0.227 2,520,000,000  
D 16.750 903,000,000     
E 14.874 1,050,000,000  

GROUP Harga 
[Rp/Juta]

Biaya 
Energi 

per tahun 
[Rp/Juta]

A 1,260      5.371
B 1,155      4.062
C 2,520      0.141
D 903         10.434
E 1,050      9.266
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dan biaya investasi dinding. Tabel 4 menyajikan biaya energi untuk mendinginkan ruangan dalam satu 
tahun.  

Struktur dinding group C memerlukan harga/biaya energi paling rendah (Rp. 141.000 per 
tahun) dibandingkan dengan group lainnya namun memerlukan biaya investasi yang paling besar yaitu 
sebesar Rp. 2.52 Milyar. Struktur dinding group D memerlukan biaya pendinginan yang paling tinggi 
sebesar Rp. 10.434 Juta per tahun tetapi biaya investasinya paling rendah sebesar Rp. 903 Juta. Harga 
dinding untuk group A, B dan E tidak berbeda jauh, namun biaya pendinginan untuk group B lebih 
kecil, yaitu sebesar Rp. 4.1 Juta per tahun.. 

 
 

Kesimpulan 
Dari kajian berbagai aspek perpindahan panas, biaya investasi dan operasi di atas dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Perpindahan panas dari luar gedung ke dalam gedung dievaluasi pada saat temperatur luar 35 oC 

dan temperatur dalam gedung 24 oC dan berlangsung selama 10 jam dalam satu hari.  
2. Struktur dinding komposit group D memberikan harga bahan paling rendah namun memberikan 

perpindahan panas yang paling besar sehingga biaya operasi untuk pendinginan ruangan paling 
besar sebesar Rp. 10.434 Juta per tahun sedangkan biaya investasinya sebesar Rp. 903 Juta. 

3. Struktur dinding komposit group C menghasilkan perpindahan panas yang paling rendah karena 
tahanan termalnya paling kecil dibandingkan stuktur komposit lainnya. Hal ini menyebabkan 
biaya pendinginan menjadi kecil sehingga biaya operasi atau energi paling kecil sebesar Rp. 
141.000 per tahun sedangkan biaya investasi nya paling besar, yaitu sebesar Rp. 2.52 Milyar. 

4. Biaya invetasi struktur dinding komposit A, B dan E memberikan harga yang tidak jauh berbeda 
diantaranya, namun biaya pendinginan yang paling kecil adalah struktur dinding komposit group 
B, yaitu sebesar Rp. 4 Juta per tahun. 
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Intisari 

 
Penelitian ini merupakan studi awal untuk mengetahui kebutuhan daya pemanas dan pemilihan suplai pemanas 
untuk memproduksi air panas bertemperatur 45 oC yang dibutuhkan oleh sebuah pabrik farmasi untuk gedung 
produksi, teknikal area dan gedung locker. Memproduksi air panas akan dilakukan dengan cara memanaskan 
air dingin bertemperatur 20 oC. Analisa energi dan biaya telah dilakukan untuk pabrik baru (new) dan pabrik 
yang sudah beroperasi (existing) untuk mengetahui berapa kebutuhan daya pemanas yang dibutuhkan dan 
pemilihan jenis pemanas yang diinginkan. Altenatif sumber pemanas yang dapat digunakan untuk proses 
pemanasan ini adalah 1) Uap, 2) Solar Kolektor dan Uap, dan 3) Chiller dan Heat pump. Hasil studi awal yang 
telah mempertimbangkan aspek biaya, energi dan mampu konstruksi (constructable) memberikan hasil: Daya 
pemanas untuk pabrik baru adalah sebesar 219.2 kW; Laju aliran massa uap yang dibutuhkan sebesar 379 kg/h, 
jumlah solar panel yang diperlukan sebanyak 156 panel, luas area untuk panel yang dibutuhkan 600 m2 dan 
kapasistas heat pump yang diperlukan sebesar 80 kW. Biaya investasi alternatif kedua paling tinggi 
dibandingkan alternatif lainnya. Biaya operasi untuk alternatif pertama paling tinggi dibandingkan dengan 
alternatif lainnya karena biaya produksi uap tinggi. 

 
 
Kata kunci: Pemanas Air, uap, solar collector, chiller 

 
Pendahuluan 

Sistem penyediaan air panas adalah instalasi yang menyediakan air panas dengan 
menggunakan air bersih, dipanaskan dengan berbagai cara baik secara langsung dari alat pemanas 
maupun melalui sistem perpipaan seperti halnya untuk air bersih, peralatan air panas juga harus 
memenuhi syarat sanitasi. Ada dua macam instalasi sistem air panas, yaitu instalasi lokal dan sentral. 
Pada instalasi lokal, suatu pemanas air dipasang di tempat atau berdekatan dengan alat plambing yang 
membutuhkan air panas. Pemanas dapat menggunakan gas, listrik atau pun uap sebagai sumber 
panasnya. Pada instalasi sentral, air panas dibangkitkan di suatu tempat dalam gedung, kemudian 
dengan pipa distribusi dialirkan ke seluruh lokasi alat plambing yang membutuhkan air panas. 
Biasanya digunakan bahan bakar minyak, namun karena bahan bakar minyak cenderung meningkat 
harganya maka penggunaan gas semakin banyak digunakan di industri sebagai sumber panasnya. 
Sumber panas dari listrik jarang sekali digunakan di industri karena harganya yang mahal. Walaupun 
harga alat pemanas sentral mahal, tetapi untuk gedung-gedung yang banyak menggunakan air panas, 
harga air panas secara keseluruhan menjadi lebih murah. Oleh karena itu instalasi sentral banyak 
dipasang di berbagai industri, hotel, rumah sakit dan perkantoran yang besar. 

Dari pemanas biasanya air disimpan dalam suatu tangki air panas yang besar dan kemudian 
dialirkan ke dalam alat-alat plambing oleh pipa distribusi. Ada dua macam sistem pipa distribusi air 
panas, yaitu sistem langsung dan sistem sirkulasi. Pada sistem langsung atau sistem terbuka, pipa 
hanya mengalirkan air dari tangki ke alat-alat plambing. Dengan demikian walaupun pipa tersebut 
diisolasi, tetapi setelah satu malam tidak dipakai, keran air panas yang jauh letaknya dari tangki air 
panas akan menghasilkan air yang temperaturnya lebih rendah dari pada temperatur dalam tangki. 
Pada sistem sirkulasi atau sistem tertutup, jaringan pipa merupakan jaringan tertutup, di mana dalam 
keadaan berbagai keran air panas tidak ada yang terbuka, air panas dialirkan oleh suatu pompa 
sirkulasi kembali ke dalam tangki. Dengan demikian dapat dijamin bahwa di setiap tempat dalam pipa 



 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 P K M  |   57 

air panas tidak banyak berbeda temperaturnya dengan temperartur air di dalam tangki. Pompa sirkulasi 
harus dipasang sedemikian rupa agar menghisap air dari cabang untuk keran terakhir dan 
mempompakan kembali ke dalam tangki. 

Dalam penelitian ini telah dipelajari pemilihan sumber panas sistem pemanas sentral. Sistem 
pemanas sentral dirancang untuk menghasilkan 7.6 m2/h air panas pada temperatur 45 oC. Air dingin 
akan  masuk ke dalam pemanas air pada temperatur 20 oC. Air panas ini akan didistribusikan oleh 
sistem pipa distribusi air panas ke berbagai alat plambing untuk kebutuhan sanitasi dan peralatan 
produksi. Sumber panas yang dikaji ada tiga alternatif, yaitu: 

1. Uap 
2. Panas matahari menggunakan kolektor surya (solar collector) 
3. Kombinasi chiller dan heat pump 

 
Tabel 1 Konsumsi air panas dan daya pemanasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besar daya pemanasan dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut: 
 

Q = M cp (T2 – T1)     (1) 
 

Dimana, Q = daya pemanasan (W), M = laju aliran air (kg/s), cp = panas spesifik (kJ/kg.K), T2 = 
temperatur air panas (C) dan T1 = temperatur air dingin masuk ke dalam pemanas (C). Hasil 
perhitungan daya pemanasan diperlihatkan pada tabel 1 di atas. Untuk memanaskan air sebanyak 7.6 
m3/h dari 20oC menjadi 45oC dibutuhkan daya pemanasans sebesar 219.2 kW. 

 
Uap 
Untuk menggunakan uap sebagai sumber panas pada instalasi pemanas air sentral diperlukan penukar 
kalor. Uap masuk ke dalam penukar kalor dan memanaskan air dingin didalamnya dan kemudian 
keluar sebagai kondensat. Tipe penukar kalor yang akan digunakan adalah steam fired heat exchanger. 
Laju aliran massa uap yang dibutuhkan memanaskan air dapat ditentukan menggunakan persamaan 
berikut: 
 

Q = M (h1 – h2)      (2) 
 
Dimana Q = panas yang harus diberikan oleh uap pada air untuk memanaskan air dari 20oC menjadi 
45oC pada laju 7.6 m3/h. Besar harga Q harus mempertimbangkan efisiensi/efektivitas penukar kalor 
yang digunakan. Dalam kasus ini, efektivitas penukar kalor diambil 0.8. Dengan demikian panas yang 
harus diberikan uap adalah sebesar 219.2 kW/0.8 = 274.0 kW; M = laju aliran massa uap (kg/s), h1 = 
entalpi uap air masuk penukar kalor (kJ/kg), h2 = entapli uap keluar penukar kalor (kondensat, kJ/kg). 
Diketahui bahwa uap masuk penukar kalor pada 8 barg, 175 oC dan keluar pada 70 oC. Dari sifat-sifat 
termodinamika air, diperoleh h1 = 2773.9 kJ/kg, h2 = 250 kJ/kg. Menyelesaikan persamaan (2) di atas, 
didapat laju aliran massa uap yang diperlukan adalah sebesar 379 kg/h. 
 
 
Panas Matahari (Solar collector) 

Gambar 1 di bawah ini memperlihatkan sktesa sumber panas dengan memanfaatkan panas 
matahari untuk sumber panas instalasi pemanas air sentralnya. Solar kolektor akan menyerap panas 

Flow rate [CMH] : 7.6
Temp. Inlet [C] : 20.0
Temp. Outlet [C] : 45.0
Delta Temp. [C] : 25.0
Density at 32.5C [kg/m3] : 992.1
Specific heat [kJ/kg.K] : 4.186
Heating Power [kW] : 219.2

KONSUMSI AIR PANAS DAN PEMANASAN
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dari radiasi matahari kemudian memindahkannya ke dalam air yang ada didalamnya. Air panas yang 
dihasilkan akan digunakan untuk memanaskan air sanitasi yang dibutuhkan untuk sanitasi dan 
peralatan dalam suatu penukar kalor. Tabel 1 menyajikan spesifikasi penukar kalor yang dibutuhkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Sketsa pemanas air memanfaatkan panas matahari 
 

Spesifikasi kolektor surya yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 
• Luas kolektor = 3.716 m2 
• Kapasitas pemanasan = 1.758 kW 
• Jumlah kolektor surya yang diperlukan = 156 
• Luas area yang diperlukan = 600 m2 

 
Tabel 2 Spesifikasi Penukar kalor 

 
 

 
 
 
 
 
Kombinasi Chiller dan Heat Pump 

Kombinasi chiller dan heat pump dapat digunakan untuk memanaskan air hingga 45oC. Panas 
yang dibuang dari kondensor chiller akan digunakan untuk pre-heating sedangkan panas yang dibuang 
dari kondensor heat pump akan digunakan untuk menghasilkan air panas pada 45oC. Tabel 3 
memperlihatkan spesifikasi heat pump dan penukar kalor yang dibutuhkan. 

 

Solar radiation 
9 am – 3 pm 

Cold Water  
20 oC 

Hot water 
45 oC 

P: 3Barg 
T: 60 oC 

P: 3Barg 
T: 47 oC 

QHE 

PENUKAR KALOR HOT COLD
Temp. Outlet [C] 60.0 20.0
Temp. Inlet [C] 47.0 45.0
Pressure [Barg] 3.0 3.0
Mass flow rate [kg/s] 5.0 2.094
Minimum Heat Transfer Area [m2] 5.674
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Gambar 2. Sketsa kombinasi chiller dan heat pump untuk pemanas air 
 
 

Tabel 3 Spesifikasi Heat pump dan Penukar Kalor yang diperlukan 
 

HEAT PUMP
Heating Capacity [kW/TR] 78.8 22.4
Temp. Outlet [C] 60.0
Temp. Inlet [C] 37.0
Pressure [Barg] 3.0
Mass flow rate [kg/s] 2.092

PENUKAT KALOR PRE-HEATING HOT COLD
Temp. Inlet [C] 40.0 20.0
Temp. Outlet [C] 37.0 36.0
Pressure [Barg] 3.0 3.0
Mass flow rate [kg/s] 14.0 2.094
Mass Flow rate [kg/h] 50,266.4 7540.0
Minimum Heat Transfer Area [m2]

PENUKAR KALOR-HEATING HOT COLD
Temp. Inlet [C] 60.0 36.0
Temp. Outlet [C] 47.0 45.0
Pressure [Barg] 3.0 3.0
Mass flow rate [kg/s] 1.8 2.094
Mass Flow rate [kg/h] 6,525.0 7540.0
Minimum Heat Transfer Area [m2] 3.090

7.510

 
 
  

Cold water  
20 oC 

Hot water 
36 oC 

Q HE 

From chiller’s 
condenser 
T: 40 oC 

QHE 

Hot water 
45 oC 

To chiller’s CT 
T: 37 oC 

From HP’s 
condenser 
T: 60 oC 

To HP’s CT 
T: 47 oC 
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Gambar 3 Biaya invetasi, operasi dan pemeliharaan masing-masing sumber pemanas 
 

Gambar 3 di atas memperlihatkan biaya investasi, operasional dan pemeliharaan yang 
dibutuhkan untuk masing-masing alternatif sumber pemanas yang yang digunakan untuk instalasi air 
panas sentral.  Biaya investasi alternatif kedua (panas matahari) paling tinggi dibandingkan dengan 
alternatif lainnya dan biaya investasi terkecil adalah sumber panas alternative pertama, yaitu sumber 
panas menggunakan uap. Biaya operasi terkecil akan dikeluarkan untuk sumber pemanas alternatif 
ketiga dan biaya operasi terbesar adalah penggunaan uap sebagai sumber panasnya. 
 
Metodologi 
 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pemilihan sumber panas untuk 
instalasi system pemanas air: 

i. Mempelajari fungsi ruangan-ruangan dalam gedung. 
j. Menentukan temperatur air dingin dan air panas yang akan dihasilkan dan kebutuhan 

konsumsi air panas yang diperlukan. 
k. Menghitung kebutuhan energi dan daya pemanasan. 
l. Menghitung biaya investasi dan biaya operasi  
m. Analisis energi dan biaya. 
n. Kesimpulan dan saran. 
 

Hasil dan Pembahasan 
Tabel 4 di bawah ini menunjukan matrik kelebihan dan kekurangan dari alternatif sumber 

panas yang dikaji. Sumber panas menggunakan uap akan menjamin ketersediaan air panas setiap saat 
namun memerlukan biaya operasi yang tinggi, karena harga produksi uap cukup besar sekitar Rp. 
125.000 hingga Rp. 200.000/ton. Sumber panas dengan memanfaatkan panas matahari memberikan 
banyak kerugian daripada kelebihannya, yaitu biaya investasi tinggi dibandingkan alternatif lainnya, 
biaya operasi tinggi karena masih memerlukan uap jika cuaca tidak cerah atau pada malam hari. 
Alternatif ketiga, yaitu pemanfaatan buangan panas kondensor chiller dan heat pump akan 
memerlukan biaya investasi dan operasi yang rendah serta efisiensi tinggi. 
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Tabel 4 Matrik alternatif sumber pemanas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan 
 
5. Daya pemanas yang diperlukan untuk memanaskan air dari 20oC menjadi 45oC pada 7.6 m3/h 

adalah sebesar 274 kW. 
6. Laju aliran massa uap yang diperlukan untuk memanaskan air dari 20oC menjadi 45oC pada 7.6 

m3/h adalah sebesar 379 kg/h. 
7. Jumlah solar kolektor yang diperlukan sebanyak 156 buah dan luas area yang dibutuhkan untuk 

tempat solar kolektor sekitar 600 m2. 
8. Biaya investasi paling rendah adalah penggunaan uap sebagai sumber panas dan investasi paling 

tinggi adalah untuk penggunaan solar kolektor. 
9. Biaya operasi paling rendah adalah penggunaan kombinasi chiller dan heat pump, sedangkan 

biaya operasi paling tinggi adalah penggunaan uap sebagai sumber panas karena harga produksi 
uap tinggi, sekitar Rp. 125.000 – Rp. 200.000 per ton. 
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Intisari 
 

Mulai tahun ajaran 2008/2009, Fakultas Teknologi Industri UNPAR memulai program 
Pendaftaran Rencana Studi secara on-line sebagai sebuah terobosan untuk lebih meng-
efisienkan prosedur pendaftaran yang telah lama ada. Walaupun penerapan kebijakan ini 
bersifat mengikat bagi mahasiswa, namun tetap perlu dipertimbangkan dampak-dampak 
negatif yang mungkin muncul akibat pemberlakuan aplikasi baru ini. Agar penerapan 
teknologi baru ini mendapat dukungan yang positif dari para penggunanya (mahasiswa, 
dosen dan tata usaha), maka perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap sistem 
sejenis yang sudah diimplementasikan di fakultas yang lain. Sebagai bahan evaluasi, 
penelitian ini akan mengambil kasus dari penerapan teknologi ini di Fakultas Ekonomi 
UNPAR.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi, atau lebih 
dikenal dengan Technology Acceptance Model (TAM), sebagai model acuan untuk 
mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan teknologi pendaftaran 
rencana studi on-line ini pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UNPAR. Model ini 
selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling 
(SEM). Dari pengolahan model ini adalah identifikasi variabel-variabel laten yang ada, 
beserta hubungan antar variabel tersebut, sehingga dapat dievaluasi mana variabel yang 
paling berpengaruh agar dapat meningkatkan penerimaan mahasiswa terhadap aplikasi 
baru ini. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah beberapa usulan untuk meningkatkan 
penerimaan penggunaan aplikasi ini.  
 
Kata kunci: model penerimaan teknologi, structured equation modeling 

 
Pendahuluan 

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak kemudahan dalam berbagai 
kegiatan manusia di segala bidang, termasuk juga pada bidang pendidikan. Mulai tahun ajaran 
2008/2009, Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan mulai melaksanakan 
program Pendaftaran Rencana Studi (PRS) secara on-line sebagai sebuah terobosan untuk membuat 
prosedur pendaftaran rencaana studi yang telah ada menjadi lebih efisien. Namun, sama seperti 
penerapan teknologi baru yang lain, penerapan program baru dalam pengisian PRS ini dikhawatirkan 
akan menimbulkan sedikit hambatan. Karena, walaupun penerapan kebijakan ini bersifat mengikat 
bagi mahasiswa, namun tetap perlu dipertimbangkan dampak-dampak negatif yang mungkin muncul 
akibat pemberlakuan aplikasi baru ini.     

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memprediksi tingkat penerimaan teknologi 
baru ini (proses PRS) di kalangan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri UNPAR. Dengan 
mengetahui tingkat penerimaan teknologi baru ini, diharapkan teknologi baru ini akan mendapat 
dukungan yang positif dari para penggunanya  baik dari mahasiswa, bagian administrasi ataupun 
dosen. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah terciptanya program PRS yang lebih 
mudah diterima, sehingga tidak terjadi penolakan dari pengguna. 
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Metodologi 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi, atau lebih 

dikenal dengan Technology Acceptance Model (TAM). TAM adalah sebuah model yang 
dikembangkan oleh Davis (Davis, 1989) untuk mengukur tingkat penerimaan sekelompok masyarakat 
terhadap sebuah teknologi, terutama teknologi informasi. Model ini menggunakan pendekatan 
psikologis yang akan mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang 
menggunakan sebuah teknologi. Pada penelitian ini, teknologi yang akan diukur tingkat 
penerimaannya adalah teknologi informasi untuk pendaftaran PRS. Namun, karena sifat penggunaan 
teknologi pada proses pendaftaran PRS ini bersifat wajib, maka digunakanlah model TAM yang telah 
dimodifikasi. Model hipotetis yang digunakan pada penelitian ini adalah model TAM untuk 
penggunaan teknologi yang bersifat wajib (mandatory), yang dikembangkan oleh Brown (Brown, 
2002), seperti yang terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1. Model Penerimaan Teknologi yang Bersifat Wajib (Brown, 2002) 
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Gambar 2. Model Hipotesis Penelitian 

 
 Pada model Brown ini terlihat bahwa, keinginan untuk melakukan sesuatu (dalam hal ini 

menggunakan suatu teknologi baru) merupakan resultante dari beberapa faktor yang dirasakan oleh 
pengguna. Karena faktor-faktor ini tidak dapat diukur secara langsung, maka faktor-faktor ini disebut 
sebagai variabel laten. Variabel-variabel yang terdapat pada model Brown di atas antara lain: 
a. Perceived Usefulness, adalah tingkat dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem 

tertentu akan meningkatkan performansi pekerjaan yang dilakukan (bermanfaat). Performansi 
yang diharapkan pada setiap orang dapat berbeda tergantung dari cara pandang orang tersebut 
mengenai apa yang diharapkannya,  

b. Perceived Ease of Use, adalah tingkat dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem 
tertentu tidak memerlukan usaha yang besar (sulit), 

c. Attitude, sebagai perasaan positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku, 
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d. Subjective Norm, adalah tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku 
tertentu. Tekanan sosial ini terjadi karena pendapat seseorang yang memiliki peran dalam 
kehidupan sosial pengguna.  

e. Perceived Behavioral Control, adalah persepsi individual mengenai apakah dia memiliki 
kemampuan, kesempatan, dan sumber daya yang cukup untuk melakukan sikap tertentu. Pada 
penelitian ini, variabel ini dihilangkan karena sumber daya untuk mengakses teknologi ini sudah 
disediakan oleh fakultas serta mahasiswa memang sudah sangat terbiasa dan mampu untuk 
menggunakan sumber daya (komputer). 

f. Behavioral Intention, adalah kecenderungan perilaku untuk menggunakan teknologi.  
 
Kecenderungan perilaku untuk menggunakan teknologi dalam keadaan wajib (pada penelitian 

Brown) harus didefinisikan ulang menjadi ’kecenderungan untuk mendukung’, karena pada kondisi 
seperti ini, tidak ada pilihan bagi pengguna untuk menolak penggunaan teknologi baru (bersifat wajib, 
mandatory).  

  Model ini (Gambar 2) kemudian diuji untuk memperoleh model yang lebih sesuai dengan 
kondisi nyata di UNPAR. Sebagai responden uji, diambil sample dari mahasiswa Fakultas Ekonomi 
(FE) UNPAR, karena fakultas ini sudah melakukan program PRS on-line lebih dulu. Karakteristik 
mahasiswa yang sama antara FE dengan FTI, menjadikan mahasiswa FE dapat dijadikan sebagai 
contoh studi bagi penelitian ini. Dapat diambil asumsi, bahwa apa yang menjadi kendala bagi 
mahasiswa FE, akan menjadi kendala juga bagi mahasiswa FTI. Model diuji dengan menggunakan 
evaluasi kesesuaian model. Kesesuaian model ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang 
dikembangkan dapat diterima. Analisis kesesuaian model ini dilakukan dengan Goodness of Fit (GOF) 
dengan tiga jenis kriteria (Santoso, 2007 & Wijaya, 2009) : 

 
1. Absolute Fit Index 

Tes ini mengukur kesesuaian  model dengan data yang digunakan. Model yang digunakan adalah : 
a. Chi Square (χ²), tes ini mengukur nilai χ² sebuah model. P-value dari tes ini harus melebihi 0,5 

untuk dikatakan model yang baik. Tes ini sangat sensitif terhadap banyaknya jumlah data dan 
asumsi multivariat normal. 

b. Relative Chi Square, tes ini membagi nilai χ² dengan derajat kebebasan sehingga lebih tidak 
bergantung pada jumlah data. Nilai yang baik untuk tes ini adalah kurang dari nilai 2. 

c. Goodness of Fit Index (GFI), tes ini adalah (1 - χ²) yang berarti nilai yang tinggi mendekati 
angka satu adalah baik dan mendekati angka nol berarti buruk. Tes ini sangat dipengaruhi oleh 
banyaknya jumlah data. 

d. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), tes ini menyesuakan GFI dengan derajat kebebasan. 
Tes ini juga sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah data. 

e. Root Mean Square Residual (RMR), tes ini menilai residual kovarian. Nilai yang baik adalah 
bila RMR kurang dari 0,1. 

 
2. Incremental Fit Indices 

Tes ini mengukur kesesuaian model dengan null model, yakni model yang mempunyai asumsi 
bahwa semua indikator (observed variables) tidak berkorelasi satu dengan lainnya. Beberapa tes 
yang digunakan dalam kelompok tes ini adalah : 
a. Comparative Fit Index (CFI), CFI membandingkan model yang ada dengan model null. Tes 

ini merupakan salah satu yang tidak terpengaruh oleh jumlah data yang ada. Nilai yang baik 
untuk tes ini adalah lebih dari nilai 0,9. 

b. Incremental Fit Index (IFI), Tes ini memperbandingkan model yang ada dengan model null 
dengan rumus IFI = (χ² model null - χ² model default)/( χ² model null – derajat kebebasan untuk model 
default). Nilai yang baik untuk tes ini adalah lebih dari 0,9. 

c. Normed Fit Index (NFI), NFI dibuat sebagai alternatif untuk CFI. Nilai yang baik untuk tes ini 
adalah lebih dari 0,9. 

d. TLI, TLI adalah perkembangan dari NFI yang tidak tergantung dari tingkat kompleks model. 
Nilai yang baik untuk tes ini adalah lebih dari 0,9. 
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3. Parsimony Model 

Kelompok pengujian ini membandingkan model yang kompleks dengan model yang 
sederhana.Tes ini mengukur tingkat parsimony (keringkasan) model. Tes ini digunakan untuk 
memilih model yang terbaik diantara model yang diterima oleh tes sebelumnya. Tes yang 
digunakan antara lain: 
a. Parsimony Ratio (PRATIO), tes ini melakukan perbandingan derajat kebebasan model dengan 

derajat kebebasan model independen. Tes ini tidak digunakan sebagai GoF, tetapi sebagai 
langkah awal untuk menentukan tes lainnya. 

b. Parsimony Normed Fit Index (PNFI), tes ini melakukan perbandingan NFI dengan model 
saturated. Nilai yang baik untuk tes ini adalah lebih dari 0,6. 

c. Parsimony Comparative Fit Index (PCFI), tes ini melakukan perbandingan CFI dengan model 
saturated. Tidak ada nilai yang baik untuk tes ini. Tes ini digunakan untuk membandingkan 
model yang ada. Nilai PCFI yang lebih kecil adalah yang lebih baik. 

d. Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI), tes ini melakukan perbandingan GFI dengan model 
saturated. Nilai yang baik untuk tes ini adalah lebih dari 0,6. 

e. Root Mean Square Error of Approximation (RSMEA), tes ini melakukan perhitungan 
ketidaksesuaian model dengan derajat kebebasan. Tes ini banyak dipergunakan karena tidak 
terpengaruh oleh jumlah data yang ada. Nilai yang baik untuk tes ini adalah kurang dari 0,5. 
 
Setelah dilakukan pengujian terhadap model, langkah selanjutnya adalah dengan menyebarkan 

kuesioner kepada para mahasiswa di FE UNPAR. Instrumen kuesioner untuk pengambilan data 
mengikuti kuesioner yang dilakukan oleh Brown. Kuesioner tersebut kemudian disesuaikan untuk 
mendapatkan jawaban yang tepat untuk penelitian. Dari hasil kuesioner ini kemudian digunakan untuk 
melakukan uji hipotesis, terhadap hipotesis-hipotesis hubungan yang terdapat pada model (Gambar 2). 
Berikut ini adalah hipotesis-hipotesis yang diuji dalam penelitian : 
 
Hipotesis 1 
H0 : Perceived Ease of Use (PEoU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perceived 

Usefulness (PU) penggunaan program PRS on-line. 
H1 : Perceived Ease of Use (PEoU) berpengaruh secara signifikan terhadap Perceived Usefulness 

(PU) penggunaan program PRS on-line. 
Hipotesis 2 
H0 : Perceived Ease of Use (PEoU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Attitude (A) 

penggunaan program PRS on-line 
H1 : Perceived Ease of Use (PEoU) berpengaruh secara signifikan terhadap Attitude (A) 

penggunaan program PRS on-line 
Hipotesis 3 
H0 : Perceived Usefulness (PU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Attitude (A) 

penggunaan program PRS on-line 
H1 : Perceived Usefulness (PU) berpengaruh secara signifikan terhadap Attitude (A) penggunaan 

program PRS on-line 
Hipotesis 4 
H0 : Perceived Usefulness (PU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Behavioural Intention 

(BI) penggunaan program PRS on-line 
H1 : Perceived Usefulness (PU) berpengaruh secara signifikan terhadap Behavioural Intention (BI) 

penggunaan program PRS on-line 
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Hipotesis 5 
H0 : Attitude (A) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Behavioural Intention (BI) 

penggunaan program PRS on-line 
H1 : Attitude (A) berpengaruh secara signifikan terhadap Behavioural Intention (BI) penggunaan 

program PRS on-line 
Hipotesis 6 
H0 : Subjective Norm (SN) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Behavioural Intention 

(BI) penggunaan program PRS on-line 
H1 : Subjective Norm (SN) berpengaruh secara signifikan terhadap Behavioural Intention (BI) 

penggunaan program PRS on-line 
 
 Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuota sampling. Strata yang dipakai adalah 
jurusan dan angkatan dengan tujuan mensimulasikan simple random sampling yang seharusnya 
dipakai untuk mengambil data. Untuk selanjutnya, data diolah dengan bantuan perangkat lunak untuk 
SEM (Structured Equation Model). 
 
Hasil dan Pembahasan 

Dari pengolahan perangkat lunak diperoleh hasil seperti pada Tabel I di bawah: 
                       Tabel I Keterkaitan Variabel Laten 

 Estimate S.E. C.R. P 
PU  PEoU ,537 ,146 3,685 *** 
A  PEoU -,113 ,091 -1,244 ,213 

A  PU ,323 ,145 2,227 ,026 
BI  A ,440 ,377 1,169 ,243 
BI  sn -,029 ,104 -,281 ,779 
BI  PU ,694 ,190 3,654 *** 

   *** berarti nilai P kurang dari 0.001. 
 
Dari Tabel I terlihat bahwa nilai P (Probability) dari hubungan PEoU A, A BI dan sn BI 

lebih dari 0.05. Hal ini berarti Hipotesis 2, Hipotesis 5, dan Hipotesis 6 memiliki hasil H0 diterima 
(P>0,05), yang berarti tidak ada pengaruh yang berarti/signifikan antara variabel-variabel yang diuji. 
Oleh karena itu, model diperbaiki dengan menghilangkan anak panah yang menunjukkan keterkaitan 
tersebut, sehingga model menjadi seperti pada Gambar 3 di bawah ini.  

     

 
Gambar 3. Model Akhir Penelitian 

 
Dari hasil model di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) manfaat yang dirasakan (PU) oleh 

mahasiswa didasarkan pada kemudahan penggunaan (PEoU) yang dirasakan pada sistem tersebut (2) 
manfaat yang dirasakan pada sistem tersebut mendorong timbulnya sikap positif (A) dan juga niat (BI) 
untuk terus menggunakan sistem ini seterusnya.  

Berangkat dari kesimpulan tersebut, usulan yang dapat diberikan pada perbaikan sistem lebih 
lanjut sebaiknya berfokus pada faktor kemudahan penggunaan (PEoU). Faktor manifes yang berada 
pada variabel PEoU antara lain: kemudahan penggunaan aplikasi, perintah dan instruksi yang terdapat 
pada aplikasi, dan kemudahan untuk mempelajari aplikasi. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat 
diusulkan antara lain: penambahan fasilitas foolproof, pemberian informasi lebih detail, pemberian 
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pilihan ’simpan/ SAVE’, pemberian warna tertentu untuk perintah dan instruksi penting, pemberian 
penjelasan dalam bentuk pop-up ataupun dalam lembaran baru serta pemberian pelatihan. 
 
Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 
1. Faktor kemudahan penggunaan yang dirasakan pada sistem pendaftaran PRS on-line terbukti 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manfaat yang dapat dirasakan (PU) oleh mahasiswa.  
2. Manfaat positif yang dirasakan pada penggunaan sistem pendaftaran PRS on-line mendorong 

timbulnya sikap positif pada diri mahasiswa untuk terus menggunakan dan tidak memberikan 
perlawanan (resistensi) terhadap penggunaan sistem ini. 

3. Manfaat positif yang dirasakan pada penggunaan sistem pendaftaran PRS on-line mendorong 
timbulnya sikap dukungan positif untuk lebih memperbaiki sistem ini, sehingga memunculkan 
usulan-usulan untuk lebih meningkatkan kemudahan penggunaan sistem ini. 

4. Usulan yang dapat diberikan terkait pada butir 3 di atas antara lain: penambahan fasilitas 
foolproof, pemberian informasi lebih detail, pemberian pilihan ’simpan/ SAVE’, pemberian warna 
tertentu untuk perintah dan instruksi penting, pemberian penjelasan dalam bentuk pop-up ataupun 
dalam lembaran baru serta pemberian pelatihan 
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Intisari 

 Dalam dunia bisnis, manfaat dari peramalan adalah memberikan gambaran tentang masa depan 
bagi perusahaan yang memungkinkan manajemen membuat perencanaan, menciptakan peluang bisnis 
maupun mengatur pola investasi. Berbagai metode peramalan digunakan untuk memperoleh hasil 
peramalan yang akurat. Menurut penelitian, peramalan dengan metode statistik tidak dapat meramalkan 
sistem nonlinier yang terdapat pada data time series seperti indeks harga saham. Peramalan sistem 
nonlinier dapat diselesaikan dengan menggunakan  Artificial Neural Network (ANN). 
 Ada empat komponen utama yang sangat berpengaruh terhadap penentuan keakurasian ANN, yaitu 
arsitektur jaringan, fungsi aktivasi, fungsi performansi, dan algoritma pelatihan. Pada penelitian ini, 
akan dilakukan perbandingan algoritma pelatihan backpropagation dari sisi keakurasian dengan 
melakukan optimasi terhadap arsitektur jaringan, seperti mengubah jumlah neuron input dan jumlah 
neuron pada lapisan tersembunyi. Peneliti menggunakan empat peubah masukan berupa open, high, low, 
dan close pada data indeks harga saham untuk meramal data close pada keesokan harinya. Beberapa 
algoritma pelatihan yang umum digunakan pada backpropagation adalah resilient backpropagation, 
conjugate gradient, Lavenberg-Marquardt, dan gradient descent with adaptive learning and momentum. 
 Berdasarkan hasil perbandingan terhadap masing-masing algoritma pelatihan maka algoritma 
pelatihan resilient backpropagation terbukti memiliki akurasi yang paling baik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemilihan algoritma pelatihan yang sesuai sangat berpengaruh terhadap tingkat 
akurasi yang dihasilkan untuk peramalan data runtun waktu non-linier. 
Kata kunci: Artificial Neural Network, backpropagation, algoritma pelatihan, peramalan runtun waktu 
 

1. PENDAHULUAN 
 Pada dasarnya pasar saham sangatlah kompleks dan mudah berubah-ubah. Tingkat fluktuasi harga 
saham tergantung pada beberapa faktor seperti ekuitas,  tingkat suku bunga, sekuritas, suhu politik, kebijakan 
undang-undang, merger dan kepemilikan perusahaan dan lain sebagainya. Harga indeks saham pada tahun-tahun 
belakangan ini menjadi penting bagi kehidupan ekonomi global. Sedikit fluktuasi atau perubahan harga saham 
akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi individu dan perusahaan-perusahaan terkait. Selalu 
terdapat resiko dalam berinvestasi pada pasar saham yang disebabkan oleh adanya fluktuasi-fluktuasi yang tidak 
dapat diprediksi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu metode peramalan yang dapat membantu 
memprediksi harga saham dengan tingkat error yang serendah mungkin dan tingkat keakurasian semaksimal 
mungkin sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan berinvestasi (Hassan et al, 2005). 

Kecerdasan buatan kini telah banyak digunakan dalam aplikasi peramalan, terutama peramalan yang 
mengandung unsur non-linier yang sulit dimodelkan dengan persamaan matematis (Rifa’I, 2009). Salah satu 
metode kecerdasan buatan yang banyak digunakan dalam aplikasi peramalan yakni ANN. Keunggulan dari 
metode ini ialah kemampuannya dalam mempelajari pola data runtun waktu. Salah satu kelebihan ANN adalah 
dapat menggunakan lebih dari satu input (faktor kausal) dan juga dapat menghasilkan lebih dari satu output 
(peramalan terhadap beberapa peubah yang berbeda). Antara input dan output terdapat satu lapisan atau beberapa 
lapisan tersembunyi yang pemrosesannya meniru kerja biologis otak manusia dengan berusaha agar selogis 
mungkin hubungan antara input dan output. Setelah pelatihan diberikan input baru, ANN dapat menghasilkan 
nilai output baru (forecast) berdasarkan apa yang telah dipelajari sebelumnya apabila dari pasangan input dan 
output aktual yang telah tersedia (Wilson et al, 2002). 
 Ada empat komponen utama yang sangat berpengaruh terhadap penentuan keakurasian ANN yaitu 
arsitektur jaringan, fungsi aktivasi, fungsi performansi dan algoritma pelatihan (Makridakis et al, 1998). Hal 
tersebut juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pitoyo (2009) yang menyatakan bahwa penentuan 
arsitektur jaringan dan algoritma pelatihan sangat menentukan dalam pencapaian akurasi dan kecepatan 
pemprosesan peramalan ANN. Sejak semakin populernya model jaringan backpropagation, berbagai penelitian 
bermunculan membahas bagaimana cara untuk mempercepat tingkat konvergensi jaringan.  
 Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian mengenai perbandingan algoritma pelatihan 
pada ANN-backpropagation (model propagasi balik). Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diketahui 



 

 
8 |  T  I  ISBN: 978-979-95620-6-7 

algoritma pelatihan yang cocok digunakan untuk peramalan sistem non-linier, yakni indeks harga saham, dengan 
membandingkan tingkat keakurasiannya menggunakan metode R-Square ( ). 

2. METODOLOGI 
2.1. Obyek Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini, digunakan data runtun waktu pada indeks harga saham yang 
diakses online dari http://finance.yahoo.com sebagai berikut: 
1. HANG SENG Index, 
2. Dow Jones Industrial Average, 
3. NASDAQ Composite, 
4. STRAITS TIMES Index, 
5. NIKKEI 225, 
6. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), 
7. FTSE Bursa Malaysia KLCI, 
8. S&P 500, 
9. SSE 180 Index – Shanghai, 
10. FTSE 100 – London, 
11. CAC 40 – Paris, 
12. KOSPI Composite Index – Korea. 

2.2. Alat Penelitian 
Pada penelitian ini dilakukan peramalan dengan metode ANN menggunakan software Matlab 7.0 

Release 14 (2005) dari Mathwork Inc. 
 

2.3. Algoritma Pelatihan ANN-Backpropagation 
 Pada umumnya, algoritma pelatihan pada ANN-backpropagation diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, yaitu: 
1. Algoritma menggunakan teknik heuristik 

a) Gradient Descent with Adaptive Learning Rate and Momentum (traingdx) 
 Pelatihan akan lebih cepat apabila laju belajar dapat diubah-ubah besarnya selama 
proses pelatihan. Jika error sekarang lebih besar dibandingkan error sebelumnya, maka 
laju belajar diturunkan. Jika sebaliknya, maka laju belajar diperbesar. Dengan demikian 
laju belajar dapat dibuat sebesar-besarnya dengan tetap mempertahankan kestabilan proses. 
Penggunaan laju belajar juga dapat dikombinasikan dengan menambahkan faktor 
momentum. Algoritma pelatihan ini memiliki kecepatan pelatihan yang tinggi sehingga 
dipakai sebagai default dalam pelatihan backpropagation. 

b) Resilient Backpropagation (trainrp) 
 Jaringan multilapis backpropagation biasa menggunakan fungsi aktivasi sigmoid pada 
lapisan tersembunyinya. Fungsi sigmoid akan menerima masukan dari kisaran tak 
berhingga menjadi keluaran pada range [0,1]. Semakin jauh titik dari x = 0, maka semakin 
kecil nilai gradiennya. Pada titik yang cukup jauh dari x = 0, nilai gradiennya akan 
mendekati nol. Hal ini menimbulkan masalah pada waktu menggunakan metode Gradient 
Descent. Gradien yang kecil menyebabkan perubahan bobot juga kecil, meskipun masih 
jauh dari titik optimal. 
 Masalah ini dapat diatasi dalam resilient backpropagation dengan cara membagi arah 
dan perubahan bobot menjadi dua bagian yang berbeda. Ketika menggunakan penurunan 
tercepat, yang diambil hanya arahnya saja. Besarnya perubahan bobot dilakukan dengan 
cara lain.  

2. Algoritma menggunakan teknik optimisasi numerik 
a) Conjugate Gradient Algorithm (traincgf) 

Pada algoritma ini perubahan bobot disesuaikan tiap iterasi dengan mekanisme “line 
search routine”. Line search-nya adalah  

       (1) 
          (2) 
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Beberapa variasi algoritma conjugate gradient ditentukan oleh mekanisme 
perhitungan nilai . 

b) Levenberg-Marquardt (trainlm) 
Algoritma Levenberg-Marquardt dirancang untuk pendekatan orde kedua pelatihan 

kecepatan tanpa harus menghitung matriks Hessian. Ketika fungsi kinerja berbentuk 
jumlah kuadrat (seperti yang khas pada jaringan feedforward), maka matriks Hessian dapat 
diperkirakan sebagai 

       (3) 
Gradien dapat dihitung sebagai 

       (4) 
 Dimana  adalah matriks Jacobian yang berisi derivatif pertama dari error jaringan terhadap 
bobot dan bias, dan e adalah vektor error  jaringan. Jacobian matriks dapat dihitung melalui teknik 
backpropagation standar yang jauh lebih kompleks daripada komputasi matriks Hessian. 

2.4. Tahapan Penelitian 
 Tahap pertama dalam pengolahan data adalah membagi data menjadi dua set data menggunakan metode 
simple cross validation ⁄ 5. Data pertama (4 ⁄ 5 data) adalah data untuk pelatihan jaringan ANN, sedangkan 
data kedua (1 ⁄ 5 data) adalah data untuk validasi yang akan dihitung tingkat akurasinya. Tahap berikutnya 
adalah menentukan data masukan yang terdiri dari empat peubah (open, high, low, close) dan menggunakan 
informasi ini untuk memprediksi harga penutupan (close) untuk hari berikutnya. Suatu peramalan menggunakan 
empat peubah pada hari sebelumnya untuk memprediksi hari berikutnya merupakan suatu nilai tambah yang 
berharga untuk bahan pertimbangan bagi investor dalam perdagangan saham (Hassan et al, 2005). 
 

 
Gambar 1. Struktur model backpropagation dengan 4 peubah input 

 Tahapan dalam pengolahan data pada ANN-backpropagation untuk mendapatkan nilai close pada hari 
berikutnya adalah sebagai berikut: 
a. menentukan model jaringan yang akan dipakai, 
b. menentukan algoritma pelatihan yang akan dipakai dalam ANN,  
c. menentukan parameter-parameter internal algoritma pelatihan yang digunakan,  
d. menentukan jumlah neuron, 
e. Pelatihan jaringan, pelatihan dihentikan apabila goal (biasanya berupa MSE, MSEREG, gbest, dll.) tercapai 

atau batas maksimal iterasi yang dilakukan tercapai, 
f. pengujian (validasi)  menggunakan data tes dan kemudian dilakukan perhitungan akurasi R-Square, 

1  
 

1 1 ∑
∑

   (5) 

Di mana 0 <  < 1. 
Secara skematik, langkah-langkah peramalan runtun waktu non-linier menggunakan ANN-

backpropagation tampak pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Tahapan peramalan ANN-backpropagation 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Model jaringan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model jaringan multilayer 
backpropagation. Siang (2005) menyatakan bahwa model ini dapat melatih jaringan untuk mendapatkan 
keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan serupa 
dengan pola yang dipakai selama pelatihan sehingga mampu mengidentifikasi pola data melalui pembobotan 
pada sistem yang dinamis. Paradigma pelatihan yang digunakan adalah supervised learning karena jaringan ini 
mempunyai masukan dan target yang telah diketahui. 
 Algoritma pelatihan yang digunakan adalah resilient backpropagation (trainrp), Lavenberg-Marquardt 
(trainlm), conjugate gradient (traincgf), dan gradient descent with adaptive learning rate and momentum 
(traingdx). Masing-masing algoritma pelatihan tersebut ditentukan parameter internalnya terlebih dahulu 
terutama dengan mengubah nilai goal dan epochs seperti pada Tabel I. Selain kedua parameter tersebut 
parameter lainnya diset default. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi tan-sigmoid pada lapisan 
tersembunyi dan fungsi linier pada lapisan output, sehingga jaringan tersebut dapat dikategorikan sebagai 
function approximation oleh ANN. 
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Tabel I. Nilai parameter algoritma pelatihan ANN 
No. Data Goal Epochs 
1 HANG SENG Index 0.005 3000 
2 Dow Jones Industrial Average 0.017 3000 
3 NASDAQ Composite 0.01 3000 
4 STRAITS TIMES Index 0.004 3000 
5 NIKKEI 225 0.02 3000 
6 IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) 0.005 3000 
7 FTSE Bursa Malaysia KLCI 0.009 3000 
8 S&P 500 0.008 3000 
9 SSE 180 Index - Shanghai 0.007 3000 

10 FTSE 100 – London 0.007 3000 
11 CAC 40 – Paris 0.02 3000 
12 KOSPI Composite Index - Korea 0.005 3000 

Tabel II. Perbandingan tingkat akurasi peramalan 

Data Indeks Saham Pola Data 
Nilai  

trainrp trainlm traincgf traingdx 
Indeks Strait Times Tren 0.7672 0.7653 0.7636 0.7523 
Indeks Hang Seng Tren 0.8338 0.8271 0.8297 0.831 
Indeks Dow Jones Tren 0.8503 0.8766 0.8289 0.8546 
Indeks Nasdaq Tren 0.866 0.8535 0.8693 0.8646 
Indeks Nikkei 225 Tren 0.8218 0.8028 0.7739 0.8005 
IHSG Tren 0.9488 0.9613 0.9586 0.9532 
Indeks S&P 500 Tren 0.8125 0.8187 0.8227 0.7978 
Indeks KLCI Tren 0.7412 0.7175 0.7519 0.7336 
Indeks FTSE 100 Tren 0.7908 0.7578 0.7834 0.7767 
Indeks SSE 180 Tren 0.9633 0.9589 0.9587 0.9485 
Indeks CAC 40 Tren 0.8924 0.8908 0.8967 0.8787 
Indeks KOSPI Tren 0.8659 0.865 0.8643 0.861 

 
Keterangan: Angka yang dicetak tebal adalah nilai  yang tertinggi. 
 

 Dari tabel perbandingan tingkat akurasi peramalan tersebut (Tabel II) dapat diketahui bahwa algoritma 
pelatihan resilient backpropagation (trainrp) tampak mendominasi tingkat keakurasian data peramalan indeks 
harga saham berpola tren, dengan nilai  yang paling tinggi pada enam indeks harga saham. Keenam data 
indeks harga saham tersebut adalah indeks Strait Times, Hang Seng, Nikkei 225, FTSE 100, SSE 180, dan 
KOSPI. Sementara enam data indeks harga saham yang lainnya dengan nilai  yang tertinggi di capai oleh 
algoritma pelatihan traincgf pada empat indeks saham dan trainlm pada dua indeks saham. Keempat indeks 
saham dengan nilai  tertinggi pada algoritma pelatihan traincgf adalah indeks Nasdaq, S&P 500, KLCI, dan 
CAC 40. Dua indeks saham sisanya adalah indeks Dow Jones dan IHSG dengan nilai  yang tertinggi untuk 
algoritma pelatihan trainlm. Algoritma pelatihan trainrp memiliki tingkat keakurasian yang lebih bagus 
dikarenakan dapat mengatasi kelemahan fungsi sigmoid yang terdapat pada jaringan multilayer backpropagation 
dengan cara membagi arah dan perubahan bobot menjadi dua bagian yang berbeda, sehingga jaringan dapat 
menemukan perubahan nilai bias dan bobot yang tepat terhadap hasil peramalan. 

4. KESIMPULAN 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut. 
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1. Algoritma pelatihan dengan tingkat akurasi yang paling tinggi dan mendominasi untuk peramalan 
runtun waktu non-linier menggunakan ANN-backpropagation adalah resilient backpropagation 
(trainrp). Trainrp termasuk dalam algoritma pelatihan teknik heuristik, sehingga algoritma 
pelatihan dengan teknik heuristik resilient backpropagation terbukti lebih akurat daripada 
algoritma pelatihan dengan teknik optimasi numerik (traincgf dan trainlm). 

2. Secara umum, algoritma pelatihan trainrp tidak unggul untuk pengujian data yang bersifat function 
approximation pada segi kecepatan dalam konvergensi akan tetapi hal tersebut dapat diabaikan 
melihat hasil penelitian yang membuktikan bahwa algoritma pelatihan trainrp memiliki tingkat 
akurasi yang lebih baik daripada algoritma-algoritma pelatihan lainnya. 

3. Meskipun trainlm merupakan algoritma dengan tingkat kecepatan konvergensi yang paling baik 
untuk model ANN-backpropagation, akan tetapi untuk peramalan runtun waktu non-linier 
algoritma tersebut memiliki tingkat akurasi yang kurang baik bila dibandingkan dengan traincgf. 
Hal tersebut dikarenakan semakin cepatnya tingkat konvergensi tidak menjamin, dalam 
menemukan nilai bias dan bobot yang tepat. 
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Intisari 

 
Dalam lingkungan kerja job shop, sering ditemui suatu situasi yaitu penambahan pesanan 
produk baru, namun pesanan tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah 
diinginkan konsumen. Pertanyaannya apakah setiap routing process untuk pembuatan 
produk tersebut sudah dicoba? Atau pada perusahaan tersebut tidak memiliki alternatif 
routing process. Mungkin saja dengan routing process yang lain, pesanan tersebut bisa 
diterima. Pada makalah ini dirancang sebuah algoritma pembuatan routing process. Input 
yang diperlukan adalah sebuah network yang menggambarkan proses. Setiap proses 
diwakili oleh sebuah node. Jika pembuatan produk tersebut ada 7 proses, maka diperlukan 
9 node untuk menggambarkan 7 proses dan 2 node untuk menjadi tanda awal dan akhir 
proses. Diagram network ini diterjemahkan menjadi sebuah tabel proses. Dalam tabel 
proses ini harus mencerminkan urutan proses dengan memasukkan node predesesor dan 
suksesor untuk setiap node proses. Dari tabel proses ini dibuat seluruh kombinasi urutan 
proses dari awal menjadi sebuah produk. Caranya yaitu menelusuri setiap node pada 
network mulai dari awal sampai akhir proses. Dalam pembuatan kombinasi urutan proses 
sudah memperhatikan urutan proses yang benar. Dari semua kombinasi urutan yang 
dihasilkan dapat dijadikan alternatif routing process karena pasti ada ada kombinasi 
tertentu dengan satu atau beberapa proses yang tidak terabaikan. Oleh karena itu perlu 
dipilih kombinasi dengan proses yang lengkap saja. 
 
Kata kunci: algoritma, job shop, routing process, network, kombinasi urutan proses. 

 
Pendahuluan 

Dalam lingkungan kerja Job Shop, lintasan produksi bisa bermacam-macam sesuai dengan 
kebutuhan pembuatan produk. Sering ditemui suatu situasi yaitu penambahan pesanan produk baru, 
namun pesanan tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah diinginkan konsumen. Hal ini 
diakibatkan kondisi mesin, pekerjaan yang sedang dikerjakan dan penyebab-penyebab lainnya. 

Tentunya pesanan sedapat mungkin untuk dapat dikerjakan. Oleh karena itu diperlukan 
pemeriksaan untuk seluruh alternatif Routing Process pembuatan produk tersebut. Pada makalah 
diajukan sebuah algoritma untuk membuat alternatif Routing Process. 

Algoritma dapat diljalankan dengan mudah, tanpa memerlukan bantuan perangkat lunak. 
Namun pengguna harus mempunyai pengetahuan tentang network. 

 
Penyusunan Algoritma 

Algoritma disusun dengan menggunakan bantuan network dan array . Namun dalam 
pengunaan network harus ditambahkan sesuatu untuk mengakomodasikan suatu keadaan yaitu 
pekerjaan yang hanya ditugaskan kalau suatu pekerjaan lainnya sudah ditugaskan.  

Sebagai contoh pada gambar 1. Node B dihubungkan dengan sebuah busur ke Node D. Busur 
ini ditambahkan sebuah simbol ’>>’. Pada penggunaan network biasa tidak mengenal hal ini. Simbol 
ini berarti node awal harus ditugaskan terlebih dahulu sebelum node akhir. Dalam contoh gambar 
Node B dihubungkan dengan busur bersimbol ’>>’ pada Node D, berarti Node D bisa ditugaskan jika 
Node B sudah ditugaskan sebelumnya. 
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Gambar 1. Contoh gambar urutan proses. 

Diagram network pada gambar 1 harus diterjemahkan menjadi suatu tabel yang dinamakan 
Tabel Proses. Tabel Proses digunakan agar mudah dalam pencarian solusi alternatif routing process. 
Tentunya Tabel Proses harus mencerminkan urutan proses yang dikehendaki. Contoh network pada 
gambar 1, dapat diwakili oleh Tabel Proses di bawah ini. 

Tabel 1. Tabel Proses untuk network gambar 1. 
Baris Node Next 1 Next 2  Predesesor 1 

1 A B C - 
2 B C D - 
3 C B D - 
4 D - - B 

 
Berdasarkan Tabel Proses ini dibuat seluruh kombinasi dari Node Awal sampai dengan Node 

Akhir dengan melihat kemungkinan suatu pekerjaan yang memerlukan pekerjaan lainnya. Kombinasi 
urutan proses yang dihasilkan tidak semuanya dapat digunakan karena pada beberapa alternatif tidak 
semua proses ditugaskan. 

Oleh karena itu pada langkah berikutnya memeriksa kelengkapan proses. Alternatif dengan 
proses lengkap yang merupakan solusinya atau sebagai alternatif routing process yang diinginkan. 

Algoritma Pembuatan Routing Process 

Sebelum memulai langkah-langkah pada algoritma, perlu disiapkan beberapa hal. Persiapan 
yang pertama adalah menggambarkan network atau urutan proses untuk produk yang akan dibuat 
kombinasi urutan prosesnya. Untuk memudahkan kerja dalam algoritma, pada network ditambahkan 
Node Awal 0 sebagai tanda awal proses dan Node Akhir 9 sebagai tanda akhir proses. Persiapan yang 
kedua adalah membuat Tabel Proses yang sesuai dengan network yang telah dibuat.  

Langkah 1. 
Bangkitkan Node 0 sebagai node awal pada Array Hasil dengan baris sebanyak Node Nextnya dari 
Node 0 dan node-node ini diisikan pada kolom kedua. 

Langkah 2. 
a. Pada Array Hasil, cari kolom terbesar yang node terakhirnya bukan node 9. Baris tersebut disebut 

Baris Proses dan nodenya disebut Node Proses. 
b. Cari Node Next dari Node Proses pada Tabel Proses. 
c. Hapus Node Next yang sudah ditugaskan. Tentunya dengan melihat Array Hasil khusus pada 

Baris Prosesnya. 
d. Hapus Node Next yang Node Predesesornya yang belum ditugaskan. Node Predesesor dapat 

dilihat pada Tabel Proses, sedangkan penugasan node dilihat pada Baris Proses dari Array Hasil. 
e. Isikan seluruh Node Next ke Array Hasil dan tentunya harus menambakab baris pada Array Hasil 

sesuai dengan kebutuhan. 
f. Ulang langkah 2a-2e sampai Node Terakhir setiap baris pada Array Hasil merupakan Node 9. 
 
Langkah 3. 
Alternatif routing process yang benar adalah yang berisi semua node yang ada pada network. Atau 
dalam 
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Contoh Kasus 

 
Gambar 2. Gambar network urutan proses untuk contoh kasus. 

 Berdasarkan gambar network pada gambar 2 dibuat sebuah tabel proses. Pada gambar 2 
terdapat Node 0 sebagai tanda awal proses dan Node 9 sebagai tanda akhir proses. Kedua node 
tersebut sebagai alat bantu dalam penelusuran kombinasi urutan proses. 
 Selain itu pada gambar 2 terdapat busur dengan symbol ‘>>’ yang menuju Node F yang 
berasal dari Node C dan Node D. Ini merupakan tanda bahwa Node F bias ditugaskan jika Node C dan 
Node D sudah ditugaskan sebelumnya. 

Tabel 2. Tabel Proses untuk network gambar 2. 
Baris Node Next 1 Next 2  Next 3 Next 4 Predesesor 1 Predesesor 2 

1 0 B C D - - - 
2 B C D E F - - 
3 C B D F E - - 
4 D B C F E - - 
5 E D F 9 -   
6 F E 9 - - C D 

 
 Dengan menggunakan Algoritma Pembuatan Routing Process, dijalankan satu iterasi demi 
iterasi. Namun tidak semua iterasi bisa dibahas karena keterbatasan ruang penulisan pada makalah ini. 
Seluruh kombinasi urutan proses disajikan pada tabel 9 dan kombinasi urutan proses yang lengkap 
juga disajikan pada table 10. 
 
Iterasi 1. Node 0 mempunyai Node Next =B,C,D. Ini merupakan langkah 1 pada algoritma. 
Tabel 3. Array Hasil dari Iterasi 1 
No  Urutan Proses 
 1 0 B  
 2 0 C  
 3 0 D  
 
 Iterasi 2, iterasi 3 dan iterasi seterusnya merupakan langkah 2 pada algoritma yaitu pembuatan 
seluruh kombinasi urutan proses dari Node 0 sampai dengan Node 9. 

Iterasi 2. Baris Proses=1, Node Proses=B. 
Node Next dari Node B=C,D,E,F. Node F terhapus karena ada Node Predesesornya belum ditugaskan, 
sehingga Node Nextnya menjadi=C,D,E 
Tabel 4. Array Hasil dari Iterasi 2 
No  Urutan Proses 
 1 0 B C  
 2 0 C  
 3 0 D  
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 4 0 B D  
 5 0 B E  
 
Iterasi 3. Baris Proses=1, Node Proses=C. 
Node Next =B,D,E,F. Node B terhapus, kaena sudah ditugaskan. Node F terhapus karena ada Node 
Predesesornya yang belum ditugaskan, sehingga Node Nextnya menjadi=D,E 
Tabel 5. Array Hasil dari Iterasi 3 
 1 0 B C D  
 2 0 C  
 3 0 D  
 4 0 B D  
 5 0 B E  
 6 0 B C E  
 
Iterasi 4. Baris Proses=1, Node Proses=D, 
Node Next =B,C,E,F. Node B dan C terhapus, kaena sudah ditugaskan. Node Nextnya menjadi=E,F 
Tabel 6. Array Hasil dari Iterasi 4 
 1 0 B C D F 
 2 0 C  
 3 0 D  
 4 0 B D  
 5 0 B E  
 6 0 B C E  
 7 0 B C D E 
 
Iterasi 5. Baris Proses=1, Node Proses=F, 
Node Next =D,E,9. Node D terhapus, kaena sudah ditugaskan. Node Nextnya menjadi=E,9 
Tabel 7. Array Hasil dari Iterasi 5 
 1 0 B C D F E 
 2 0 C  
 3 0 D  
 4 0 B D  
 5 0 B E  
 6 0 B C E  
 7 0 B C D E 
 8 0 B C D F 9 
 
Iterasi 6. Baris Proses=1, Node Proses=E, 
Node Next =F,9. Node F terhapus, kaena sudah ditugaskan. Node Nextnya menjadi=9 
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Tabel 8. Array Hasil dari Iterasi 6 
 1 0 B C D F E 9 
 2 0 C  
 3 0 D  
 4 0 B D  
 5 0 B E  
 6 0 B C E  
 7 0 B C D E 
 8 0 B C D F 9 
 

Iterasi dilanjutkan sampai akhir. Hasilnya seluruh kombinasi urutan proses yang merupakan 
chain dari Node 0 sampai dengan Node 9 dapat dilihat pada Tabel 9. Seluruh kombinasi urutan proses 
hasil algoritma. 

 
Tabel 9. Seluruh kombinasi urutan proses hasil algoritma. 
No  Urutan Proses No  Urutan Proses  No  Urutan Proses No  Urutan Proses 
 1 0 B C D F E 9 
 2 0 C B D F E 9 
 3 0 D B C F E 9 
 4 0 B D C F E 9 
 5 0 B E D C F 9 
 6 0 B C E D F 9 
 7 0 B C D E F 9 
 8 0 B C D F 9 
 9 0 B C D E 9 
10 0 B C E 9 
11 0 B D E 9 

12 0 B D C E F 9 
13 0 B D C F 9 
14 0 B D C E 9 
15 0 B E 9 
16 0 C D B E F 9 
17 0 C E D B F 9 
18 0 C B E D F 9 
19 0 C B D E F 9 
20 0 C B D F 9 
21 0 C B D E 9 
22 0 C B E 9 

23 0 C D F E 9 
24 0 C D E F 9 
25 0 C D B F E 9 
26 0 C D B E 9 
27 0 C D B F 9 
28 0 C D F 9 
29 0 C D E 9 
30 0 C E 9 
31 0 C E D F 9 
32 0 D C B E F 9 
33 0 D E 9 

34 0 D B E 9 
35 0 D B C E F 9 
36 0 D B C F 9 
37 0 D B C E 9 
38 0 D C F E 9 
39 0 D C E F 9 
40 0 D C B F E 9 
41 0 D C B E 9 
42 0 D C B F 9 
43 0 D C F 9 
44 0 D C E 9 

 
Kombinasi urutan proses yang memiliki node yang lengkap yaitu 7 node yang merupakan 

Routing Process yang benar untuk contoh kasus. Hasilnya ada pada tabel 10. Routing Process hasil 
algoritma. Node 0 dan Node 9 tidak dicantumkan. 

 
Tabel 10. Routing Process hasil algoritma. 
No  Urutan Proses No  Urutan Proses  No  Urutan Proses No  Urutan Proses 
 1 B C D F E  
 2 C B D F E  
 3 D B C F E  
 4 B D C F E 

 5 B E D C F  
 6 B C E D F  
 7 B C D E F  
 8 B D C E F  

 9 C D B E F  
10 C E D B F 
11 C B E D F  
12 C B D E F  

13 C D B F E 
14 D C B E F 
15 D B C E F 
16 D C B F E 

 
 

Kesimpulan 

Pada makalah ini dihasilkan suatu algoritma, dapat dilihat pada bagian Algoritma 
Pembuatan Routing Process. 

Algoritma bertujuan untuk menjadi alat bantu di lingkungan manufaktur dengan sifat job 
shop. Dalam lingkungan manufaktur job shop, lintasan urutan proses banyak sekali. Harapannya 
algoritma ini dapat membantu pembuatan seluruh Routing Process yang mungkin dari setiap produk 
yang dapat dikerjakan oleh perusahaan tersebut. 

Algoritma yang dihasilkan dapat dijalankan tanpa bantuan suatu perangkat lunak. Namun 
tentunya dengan jumlah node atau proses yang terbatas. Jika jumlah node atau proses banyak sekali 
dan lintasan yang rumit, mau tidak mau harus dibantu dengan suatu perangkat lunak. 

Dengan adanya perangkat lunak yang disusun secara khusus, akan sangat membantu terutama 
untuk mengatasi keterbatasan manusia jika dibandingkan dengan alat bantu komputer yaitu masalah 
ketelitian dan kecepatannya. 
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Intisari  
 

PT. X bergerak dibidang pertenunan yang menghasilkan sarung, dalam kegiatan 
produksinya masih mengalami kecacatan produk yang tidak memenuhi standar kualitas 
yang telah ditetapkan sebagai kualitas ekspor sehingga produk mengalami penurunan 
kualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan baseline performance dan 
mengidentifikasi penyebab kecacatan. Penelitian ini menggunakan metode six sigma 
sebagai metode pengendalian kualitas yang selanjutnya dilakukan identifikasi penyebab 
kecacatan produk yang terjadi dengan menggunakan konsep FTA (Fault tree analysis) 
sebagai alat bantu dalam six sigma. Karakterisitik kritis kualitas atau CTQ dapat diketahui 
yaitu sarung berlubang, sarung kotor, sarung tidak sesuai konstruksi, cacat tenun, sarung 
kurang halus dan pinggiran jelek. Dari pengolahan data dapat diketahui hasil pengukuran 
baseline kinerja perusahaan yaitu pada kondisi 4,01-sigma dengan nilai DPMO 5992,325, 
hal ini dapat dijadikan dasar dalam pencapaian target kinerja untuk mencapai 6-sigma 
atau 3,4 DPMO. Pada analisa FTA menunjukkan bahwa kecacatan sarung tidak sesuai 
konstruksi mempunyai nilai probabilitas tertinggi yaitu 0,0114 dan probabilitas kecacatan 
sarung palekat (sebagai puncak kegagalan) yaitu 0,0353. Berdasarkan analisa FTA ini 
dapat ditentukan prioritas rencana tindakan perbaikan untuk melaksanakan pengendalian 
kualitas berdasarkan nilai probabilitas dari jenis dan penyebab kecacatan. 
 
Kata kunci: Pengendalian kualitas, Six Sigma, Identifikasi Kecacatan, FTA 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Perusahaan hendaknya berusaha untuk terus melakukan perbaikan yang berhubungan dengan 
kualitas dan peningkatan efisiensi proses produksi guna memenuhi keinginan konsumen lebih dari 
yang mereka harapkan dengan cara meminimalkan variasi produk sampai tingkat kegagalan nol (zero 
defect). Tidak terkecuali PT. X sebagai produsen sarung, yang juga masih mengalami kecacatan 
produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebagai kualitas ekspor sehingga 
produk mengalami penurunan kualitas. Untuk mengetahui dan menganalisa variasi produk yang 
terjadi, dapat digunakan suatu metode pengendalian kualitas yaitu Six sigma melalui tahapan DMAIC 
(Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Tindakan pencegahan terhadap kecacatan memerlukan 
analisa kecacatan untuk mengidentifikasi potensi dan penyebabnya. Untuk tindakan pencegahan ini, 
dapat digunakan suatu konsep yaitu Fault Tree Analysis (FTA) sehingga dengan mengetahui penyebab 
kecacatan ini maka dapat dilaksanakan penanggulangan yang dapat mengurangi tingkat kecacatan 
produk yang bisa merugikan. Fault Tree Analysis (FTA) memungkinkan untuk mengidentifikasi 
kejadian-kejadian yang memberikan kontribusi langsung terhadap terjadinya suatu puncak kegagalan 
dengan menunjukkan analisis secara visual menggunakan model grafis. 

 
2. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan baseline performance (Nilai Sigma dan Defect 
Per Million Opprtunities/DPMO) dan mengidentifikasi penyebab kecacatan dengan konsep FTA. 

 
3. MANFAAT PENELITIAN 

Mengetahui tingkat kinerja kualitas saat ini, mengetahui penyebab-penyebab potensial 
terjadinya cacat secara visual dengan model grafis, sebagai masukan bagi perusahaan untuk dapat 
menentukan kebijakan organisasi ataupun strategi bisnis selanjutnya serta mendokumentasikan sejarah 
dari kegagalan potensial. 
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4. METODOLOGI 

Pada tahapan awal dilakukan studi pendahuluan ke perusahaan kemudian merumuskan masalah 
dan menetapkan tujuan penelitian. Setelah tahapan ini selesai dilanjutkan dengan studi literatur dan 
studi lapangan yang akan menghasilkan data-data yang diperlukan. Kemudian data yang diperoleh 
diolah dengan menggunakan metode Six Sigma dan dilakukan identifikasi penyebab kecacatan secara 
kuantitatif dengan konsep FTA.  
 
5. SIX SIGMA 

Six sigma dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Six sigma adalah cara mengukur proses, 
yang mendekati sempurna, disajikan dengan 3.4 DPMO (Defect Per Million Opportunities), sebuah 
pendekatan untuk merubah budaya organisasi. Six sigma bukanlah sebuah mode bsinis yang teikat satu 
metode/strategi tunggal, melainkan lebih kepada suatu sistem yang fleksibel untuk memperbaiki 
kepemimpinan dan kinerja bisnis. (Pande, et al, 2003).  

Dalam suatu proses produksi, bagaimanapun baiknya dirancang atau hati-hatinya dipelihara 
selalu akan ada variabilitas dasar yang muncul. Six sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja sistem 
industri tentang bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok (industri) dan 
pelanggan (pasar). Six sigma  juga dapat dipandang sebagai pengendalian proses industri berfokus 
pada pelanggan, melalui penekanan pada kemapuan proses (process capability). Secara matematis, 
DPMO dapat dirumuskan: (Gaspersz, 2002) 

 
   

      
  1000000                                (1) 

 
 
Tabel I. Manfaat Dari Pencapaian Beberapa Tingkat Sigma 

COPQ (Cost Of Poor Quality) 

Tingkat Pencapaian Sigma DPMO COPQ 

1-sigma 691462 (sangat tidak kompetitif) Tidak dapat dihitung 
2-sigma 308538 (rata-rata industri Indoensia) Tidak dapat dihitung 
3-sigma 66807 25%-40% dari penjualan 
4-sigma 6210 (rata-rata industri USA) 15%-25% dari penjualan 
5-sigma 233 5%-15% dari penjualan 
6-sigma 3,4 (industri kelas dunia) < 1% dari penjualan 
Setiap peningkatan atau pergesran 1-sigma akan memberikan peningkatan keuntungan sekitar 10% 
dari penjualan. 

Sumber: Gaspersz, 2002 
 
 
6. FAULT TREE ANALYSIS (FTA) 

Fault Tree Analysis (FTA) merupakan metodologi anlisis yang menggunakan model grafis 
untuk menunjukkan analisis proses secara visual. FTA memungkinkan untuk identifikasi kejadian 
gagal berdasarkan penilaian probabilitas kegagalan. (Dewi, dkk, 2005). 

Menurut Clemens, (1993), FTA adalah sebuah model grafik dari cabang dalam sebuah sistem 
yang dapat menuntun kepada suatu kemungkinan terjadinya kegagalan yang tidak diinginkan. Cabang-
cabang tersebut menhubungkan antara keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian pendukung 
menggunakan simbol-simbol logis standar. Dengan metode ini pemberian prioritas terhadap faktor 
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penyebab dapat dilakukan dengan melihat peluang kejadian yang teridentifikasi. Prioritas utama 
diberikan pada faktor penyebab dengan peluang kejadian terbesar diikuti dengan faktor-faktor 
penyebab dengan peluang kejadian lebih kecil. Tindakan selanjutnya adalah melakukan perbaikan 
sistem berdasarkan urutan prioritas yang diperoleh. Dengan tindakan seperti ini diharapkan proses 
pengendalian kualitas dapat dilaksanakan lebih sistematis dan memberikan dampak yang lebih baik 
dikarenakan faktor perbaikan diberikan berdasarkan peluang terbesar penyebab terjadinya kegagalan 
sistem. 

Struktur FTA memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang memberikan 
kontribusi langsung terhadap terjadinya suatu puncak kejadian kegagalan (top failure). Simbol yang 
digunakan dalam fault tree adalah simbol Boolean seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 
(Dewi, dkk, 2005) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Simbol-simbol fault tree 
 
Probabilitas terjadinya output fault event  dari gerbang AND dan OR dapat dihitung berdasarkan 

dua persamaan berikut: (Dhillon, 1986).  
 
Gerbang AND : F = f1 f2 f3.........fn                  (2) 
Gerbang OR    : F = 1 – (1 – f1) (1 - f2)......(1 – fn)              (3) 
 

Keterangan:  F   = Probabilitas terjadinya output kejadian gagal. 
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 f   = Probabilitas terjadinya input kejadian gagal. 
  n  = Jumlah input kejadian gagal. 

 
 
 
7. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengamatan diketahui masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu produk masih 
mengalami kecacatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kualitas ekspor yang telah ditetapkan. 
Oleh karena itu ditetapkan suatu tujuan dalam pengendalian kualitas yaitu peningkatan kualitas sarung 
palekat dan peningkatan kapabilitas proses dengan meminimasi jumlah cacat yang terjadi sehingga 
kerugian akibat penurunan kualitas dapat diatasi oleh perusahaan. 

 
7.1 Baseline Performance 

Pengukuran baseline kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu produk dapat 
memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan, sebelum produk itu diserahkan kepada pelanggan. Dalam 
pengukuran baseline kinerja digunakan satuan pengukuran DPMO (Defect Per Million Opportunities) 
untuk menentukan tingkat sigma. 

 

Tabel II. Perhitungan DPMO dan Kapabilitas Sigma  

No 
Jumlah produk 
yang diperiksa 

(Potong) 

Jumlah produk 
cacat (Potong) CTQ DPMO Sigma Deskripsi CTQ 

1 30174 1835 6 10135,66 3,82 1. Sarung 
berlubang 

2. Sarung kotor 
3. Sarung tidak 

sesuai 
konstruksi 

4. Cacat tenun 
5. Sarung 

kurang halus 
6. Pinggiran 

jelek 
 

2 46497 1876 6 6724,448 3,97 
3 52383 1602 6 5097,073 4,07 
4 52419 1485 6 4721,57 4,09 
5 42828 1332 6 5183,525 4,06 
6 49959 1521 6 5074,161 4,07 
7 46608 1413 6 5052,781 4,07 
8 42270 1395 6 5500,355 4,04 
9 38583 1647 6 7114,532 3,95 

10 34452 1332 6 6443,748 3,99 
11 23307 1028 6 7351,153 3,94 
12 50214 2298 6 7641,05 3,92 
13 44079 1323 6 5002,382 4,08 
14 36366 1620 6 7424,517 3,94 
15 46002 1503 6 5445,415 4,05 
16 44709 1377 6 5133,195 4,07 
17 38784 1290 6 5543,523 4,04 
18 45924 1423 6 5164,329 4,06 
19 43941 1899 6 7202,84 3,95 
20 37668 1260 6 5575,024 4,04 

Jumlah 847167 30459     
Rata-
rata 42353,9 1522,95 6 5992,325 4,01  

 
Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai DPMO yaitu sebesar 5992,325 dan 

kapabilitas sigma 4,01 yang berarti bahwa dari sejuta kesempatan yang ada akan terdapat 5992,325 
kemungkinan bahwa proses pembuatan sarung palekat belum mampu memenuhi keinginan pelanggan 
dan standar kualitas ekspor yang telah ditetapkan. Nilai DPMO = 5992,325 dan kapabilitas sigma = 
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4,01 dapat digunakan sebagai baseline kinerja untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas sarung 
palekat menuju nilai target kegagalan nol (zero defect). 

 
7.2 Fault Tree Analysis (FTA) 

Fault Tree Analysis (FTA) menyediakan perwakilan grafik kejadian yang mungkin mengarah 
pada kegagalan. Fault Tree Analysis (FTA) juga memungkinkan untuk identifikasi kejadian gagal 
berdasarkan penilaian probabilitas kegagalan. 

 

Gambar 3.  Fault Tree sarung palekat 
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Gerbang logic G merupakan gerbang yang menunjukkan kecacatan sarung palekat, dan dari 
perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas kecacatan sarung palekat yaitu sebesar 
0,0353. Pada gambar fault tree kecacatan produk sarung tersebut dapat ditunjukkan bahwa sarung 
tidak sesuai konstruksi merupakan jenis kecacatan yang mempunyai nilai probabilitas yang tinggi 
yaitu sebesar 0,0114 dengan penyebabnya yang memiliki nilai probabilitas terbesar yaitu lebar dasar 
tidak sesuai dengan nilai probabilitas 0,0040. 
 
8. Kesimpulan 

FTA dapat digunakan sebagai alat bantu pada Six Sigma dalam identifikasi penyebab kecacatan. 
Dari hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa nilai DPMO dari proses pembuatan produk sarung 
palekat yaitu sebesar 5992,325 dengan tingkat sigma 4,01. Baseline kinerja proses produksi produk 
sarung palekat tersebut berada pada tingkatan rata-rata industri USA (4-sigma), maka besarnya COPQ 
(cost of poor quality) dapat ditentukan sebesar 15%-25% dari penjualan. Nilai DPMO dan tingkat 
sigma ini dapat digunakan sebagai baseline kinerja untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas 
produk sarung palekat menuju target kegagalan nol (zero defect). Pada analisa FTA, dapat 
diidentifikasi bahwa kecacatan sarung tidak sesuai konstruksi merupakan kecacatan yang mempunyai 
nilai probabilitas tertinggi yaitu 0,0114. Sedangkan probabilitas terjadinya puncak kegagalan (sarung 
palekat cacat) yaitu 0,0353. Dalam hal ini jenis kecacatan yang memerlukan prioritas perbaikan 
pertama adalah sarung tidak sesuai konstruksi dengan mode kegagalan potensial kesalahan mengambil 
nomor sisir dan efek kegagalan potensial lebar dasar tidak sesuai. 
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Intisari 
 

Setiap institusi pendidikan dituntut untuk melakukan perbaikan mutu secara 
berkesinambungan. Isu-isu yang harus diperhatikan dalam perbaikan mutu meliputi faktor 
apa yang harus diperbaiki, cara mengukur mutu, identifikasi alternatif perbaikan, dan 
implementasi perbaikan. Pendidikan tinggi mempunyai seluruh karakteristik industri jasa 
yaitu intangible, heterogeneous, variability, perishable, dan customer participates. 
Pengukuran mutu di perguruan tinggi masih menjadi isu yang sulit dan sebagian besar 
evaluasi di perguruan tinggi masih berfokus pada aspek tangible. Penelitian ini berfokus 
pada pengukuran mutu pendidikan tinggi khususnya di Teknik Industri Unpa (TI-Unpar). 
Pengukuran mutu pendidikan yang akurat sangat penting untuk mendapatkan gambaran 
yang lebih baik dari anteseden dan menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan mutu. 
Pengukuran mutu layanan di TI-Unpar ini menggunakan instrumen HEdPERF. Meskipun 
HEdPERF mempunyai tingkat validitas yang baik, namun pengujiannya baru melibatkan 
institusi pendidikan di Malaysia sehingga tingkat generalisasinya belum teruji. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini sebelum HEdPERF digunakan untuk mengukur mutu 
layanan, pengujian terhadap alat ukur tersebut akan dilakukan terlebih dahulu. Dari hasil 
analisis diperoleh bahwa HEdPERF dapat dibagi ke dalam 7 faktor yaitu non-akademik, 
akademik, reputasi institusi, perhatian, kemahasiswaan, fasilitas, dan lokasi. Tingkat 
reliabilitas masing-masing faktor memiliki nilai cronbach’s alpha di atas 0,7 yang 
menandakan HEdPERF  mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi, serta tingkat validitas 
sebesar 0,69. Berdasarkan pengukuran tingkat mutu layanan TI-Unpar dengan HEdPERF 
diperoleh tingkat mutu layanan sebesar 150,70 di bawah nilai tengah sebesar 156 dimana 
nilai tersebut dapat diartikan tingkat mutu layanan TI-Unpar masih kurang baik menurut  
persepsi mahasiswanya. 
 
Kata kunci: analisis faktor ,structural equation modeling, mutu jasai, HEdPERF 

 
Pendahuluan 
Seiring dengan peningkatan minat masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, 
banyak institusi pendidikan tinggi meningkatkan daya tampung mahasiswanya. Peningkatan kapasitas 
pendidikan tinggi harus diimbangi juga dengan penyampain pendidikan yang lebih bermutu. 
Brodjonegoro (1997) menekankan bahwa pengelolaan pendidikan harus mengikuti paradigma berupa 
otonomi, akuntabilitas, akreditasi, evaluasi diri, dan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Banyak 
program dan bantuan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu 
program tersebut adalah quality assurance program. Program ini mendorong institusi untuk 
melakukan (Idrus, 1999): 
1. Survey terhadap konsumen (khususnya mahasiswa) terkait dengan penilaian importance-

performance terhadap faktor-faktor yang relevan dengan mutu pendidikan. 
2. Evaluasi sistem institusi sekarang dengan standar mutu pendidikan. 
3. Penyusunan sistem audit mutu internal dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan. 
4. Praktek-praktek siklus plan-do-check-action (PDCA) Deming. 
5. Pengelolaan institusi baik administratif maupun keuangan dengan kreatif. 
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Setiap institusi pendidikan dituntut untuk melakukan perbaikan mutu secara berkesinambungan. Isu-
isu yang harus diperhatikan dalam perbaikan mutu meliputi faktor apa yang harus diperbaiki, cara 
mengukur mutu, identifikasi alternatif perbaikan, dan implementasi perbaikan. Pendidikan tinggi 
mempunyai seluruh karakteristik industri jasa yaitu intangible, heterogeneous, variability, perishable, 
dan customer participates. Pengukuran mutu di perguruan tinggi masih menjadi isu yang sulit dan 
sebagian besar evaluasi di perguruan tinggi masih berfokus pada aspek tangible.  
 
Pengukuran mutu pendidikan yang akurat sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
baik dari anteseden dan menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan mutu. Karena pendidikan dapat 
dikelompokan ke dalam industri jasa, metode pengukuran mutu layanan dapat digunakan seperti 
SERVPERF ataupun HEdPERF yang dikembangkan oleh Firdaus (2004) khusus untuk mengukur 
mutu layanan di pendidikan tinggi. Firdaus (2005) juga mengembangkan instrumen yang disebut skala 
HEdPERF-SERVPERF dengan menggabungkan SERVPERF sebagai instrumen yang umum untuk 
mengukur mutu jasa dan HEdPERF sebagai instrumen yang khusus mengukur mutu jasa di 
pendidikan, serta membandingkannya dengan SERVPERF dan HEdPERF. Dari hasil penelitian 
tersebut HEdPERF merupakan instrumen yang superior dibandingkan SERVPERF dan HEdPERF-
SERVPERF. 
 
Pengukuran mutu layanan di Teknik Industri Unpar (TI-Unpar) akan menggunakan instrumen 
HEdPERF. Meskipun HEdPERF mempunyai tingkat validitas yang baik, namun pengujiannya baru 
melibatkan institusi pendidikan di Malaysia sehingga tingkat generalisasinya belum teruji. Oleh karena 
itu, dalam penelitian ini sebelum HEdPERF digunakan untuk mengukur mutu layanan, pengujian 
terhadap alat ukur tersebut akan dilakukan terlebih dahulu. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana validitas HEdPERF dalam mengukur mutu layanan pendidikan tinggi di TI-Unpar? 
2. Bagaimana tingkat mutu layanan TI-Unpar berdasarkan HEdPERF? 
 
Adaptasi Instrumen HEdPERF 
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen HEdPERF yang dikembangkan khusus untuk 
mengukur mutu layanan di dunia pendidikan. Instrumen ini terdiri dari 41 item pernyataan dan yang 
digunakan dalam penelitian ini hanya 39 item. Ada 2 item yang dihilangkan yaitu: fasilitas dan 
perlengkapan asrama memadai dan institusi menawarkan banyak program dengan berbagai macam 
spesialisasi. Item pertama dihilangkan karena Unpar tidak memiliki asrama sehingga item tersebut 
tidak dapat dinilai dan item kedua dihilangkan karena penelitian ini dibatasi khusus di Teknik Industri 
(TI) yang merupakan satu program studi. Ketigapuluh sembilan item ini menjadi pernyataan utama 
dalam kuesioner pengukuran mutu jasa pendidikan di TI-Unpar ditambah dengan item pernyataan 
yang terkait dengan mutu pendidikan secara keseluruhan. 
 
Barikut 39 item pernyataan dalam instrumen HEdPERF yang digunakan untuk mengukur tingkat mutu 
jasa pendidikan tinggi di TI-Unpar: 
1. Staf akademik mempunyai pengetahuan 

dalam menjawab pertanyaan saya yang 
berkenaan dengan materi kuliah. 

2. Staf akademik memperlakukan saya dengan 
perhatian dan sopan. 

3. Staf akademik tidak pernah terlalu sibuk 
dalam merespon permintaan bantuan dari 
saya. 

4. Saat saya mempunyai masalah, staf akademik 
menunjukan perhatian yang tulus dalam 
memecahkan masalah saya. 

5. Staf akademik menunjukan sikap yang positif 
kepada mahasiswa. 

20. Staf administratif mempunyai rasa simpati 
dan memberikan perhatian individual. 

21. Permintaan/keluhan ditangani dengan efisien 
dan cepat. 

22. Staf administratif tidak pernah terlalu sibuk 
dalam merespon permintaan bantuan. 

23. Administrasi mempunyai record yang akurat 
dan dapat diakses. 

24. Pada saat staf berjanji melakukan sesuatu 
dalam waktu tertentu, mereka menepatinya. 

25. Saya nyaman dengan jam buka administrasi. 
26. Staf administratif menunjukan sikap kerja 

yang positif kepada mahasiswa. 
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6. Staf akademik berkomunikasi dengan baik di 
dalam kelas. 

7. Staf akademik memberikan umpan balik 
mengenai kemajuan saya. 

8. Staf akademik mengalokasikan waktu yang 
cukup dan nyaman untuk konsultasi. 

9. Institusi mempunyai image yang profesional. 
10. Fasilitas akademik memadai. 
11. Institusi menjalankan program mutu dengan 

sangat baik. 
12. Fasilitas rekreasional memadai. 
13. Ukuran kelas cukup kecil untuk 

memungkinkan adanya perhatian personal. 
14. Institusi menyediakan program dengan 

silabus dan struktur yang fleksibel. 
15. Institutsi berada pada lokasi yang ideal 

dengan layout dan tampilan kampus sangat 
baik. 

16. Institusi menyediakan program yang 
bereputasi tinggi.  

17. Staf akademik mempunyai tingkat pendidikan 
dan pengalaman yang tinggi dalam 
bidangnya. 

18. Lulusan institusi mudah mendapatkan 
pekerjaan. 

19. Pada saat saya mempunyai masalah, staf 
administratif menunjukan perhatian yang 
tulus dalam memecahkan masalah. 

27. Staf administratif berkomunikasi dengan baik 
kepada mahasiswa. 

28. Staf administratif mempunyai pengetahuan 
akan sistem/prosedur dengan baik. 

29. Saya merasa aman dan yakin berhubungan 
dengan institusi ini. 

30. Institusi menyediakan layanan dengan 
kerangka waktu yang masuk akal. 

31. Mahasiswa diperlakukan dengan adil dan 
dihormati oleh staf. 

32. Mahasiswa diberikan kebebasan yang cukup. 
33. Staf menghormati kerahasiaan pada saat saya 

menyampaikan informasi kepada mereka. 
34. Staf menjamin bahwa mereka mudah 

dihubungi melalui telepon. 
35. Institusi menjalankan layanan konseling 

dengan sangat baik. 
36. Layanan kesehatan memadai. 
37. Institusi mendorong dan meningkatkan 

keberadaan himpunan mahasiswa. 
38. Institusi mempertimbangkan umpan balik dari 

mahasiswa untuk memperbaiki performansi 
layanan. 

39. Institusi mempunyai prosedur penyampaian 
layanan yang standar dan sederhana. 

 
Analisis Faktor 
Analisis faktor terdiri dari serangkaian tahap mulai dari pengujian asumsi, evaluasi kelayakan analisis 
faktor, perhitungan matriks faktor yang belum dirotasi, dan perhitungan matriks faktor yang telah 
dirotasi. 
1. Uji Kenormalan Data 
Asumsi dalam analisis faktor adalah bahwa data berdistribusi normal. Untuk itu sebelum dilakukan 
analisis faktor data diuji kenormalan terlebih dahulu. Uji normal dilakukan dengan melihat nilai 
skewness dan kurtosis. Dengan tingkat signifikansi 0,01, data dikatakan berdistribusi normal jika nilai 
critical ratio (c.r.) skewness atau kurtosis adalah ± 2,58. Berdasarkan hasil uji normal disimpulkan 
bahwa semua variabel berdistribusi normal. 
 
2. Evaluasi Kelayakan Melakukan Analisis Faktor 
Evaluasi kelayakan melakukan analisis faktor dilakukan dengan melihat nilai Kaiser Meyer Olkin 
(KMO), measure of sampling adequacy (MSA), dan Bartlett’s Test. 

KMO dan Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling sebesar 0,93. 
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-square (4997,45), Degree of freedom (741), dan signifkansi 
(0,00) 
Tes di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapat non-zero correlation. 
Korelasi Parsial dan Measure of Sampling Adequacy 
Dari hasil perhitungan korelasi parsial dan MSA variabel dapat dilihat bahwa tidak terdapat 
korelasi parsial yang tinggi. Hal ini menunjukan bahwa variabel dapat dijelaskan oleh faktor. 
Sementara nilai MSA variabel semuanya berada di atas 0,5 yaitu batas yang dapat diterima. 
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Berdasarkan hasil evaluasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang ada dapat 
direduksi melalui analisis faktor. 
 
3. Penentuan Jumlah Faktor 
Jumlah faktor didasarkan pada nilai eigen dengan batas minimal nilai eigen sebesar 1. Berdasarkan 
hasil ekstrasi dengan metode principal component analysis diperoleh 7 komponen yang memiliki nilai 
eigen di atas 1 sehingga jumlah faktor yang dapat terbentuk sebanyak 7 faktor. 
 
4. Pembentukan Faktor 
Berdasarkan matriks komponen yang sudah dirotasi diperoleh faktor-faktor sebagai berikut: 
Faktor 1 (Non Akademik) berisi variabel 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
Faktor 2 (Akademik) berisi variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Faktor 3 (Reputasi Institusi) berisi variabel 9, 11, 14, 16, 17, 18. 
Faktor 4 (Perhatiaan) berisi variabel 13, 19, 20, 21. 
Faktor 5 (Kemahasiswaan) berisi variabel 36, 37, 38, 39. 
Faktor 6 (Fasilitas) berisi variabel 10, 12. 
Faktor 7 (Lokasi) berisi variabel 15. 
 
Uji Instrumen 
Kondisi yang harus dipenuhi dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas adalah adanya uni-
dimensionalitas dari alat ukur. Untuk itu uji uni-dimensionalitas harus dilakukan. Pengujian ini 
dilakukan dengan confirmatory factor analysis dan dianalisis melalui Structural Equation Modeling 
(SEM). Model pengukuran ditetapkan untuk tiap konstruk dan model tersebut dapat dilihat pada 
gambar 1. Model pengukuran ini didasarkan pada hasil analisis faktor yang terdiri dari 7 faktor yaitu 
non-akademik (NA), akademik (A),  reputasi institusi (RI), perhatian (P), kemahasiswaan (K), fasilitas 
(F), dan lokasi (L). 
 
Model overidentified dimana derjat kebebasan bernilai positif yaitu 682, sehingga estimasi dan 
penilaian model dapat dilakukan. Dari sisi niali CMIN/DF (relative likelihood ratio) dan RMSEA 
yang di bawah batas nilai 5 dan 0,08 menunjukan bahwa model sangat fit. Dari sisi nilai GFI, AGFI, 
CFI, NNFI dan IFI yang berada di bawah 0,9 menunjukan bahwa model berada pada mediocre fit. 
 
Pengujian uni-dimensonalitas saja tidak cukup dan harus diikuti dengan pengujian reliabilitas dan 
validitas. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s alpha sebagai estimator 
konsistensi internal. Berikut nilai cronbach’s alpha untuk tiap faktor: Non-Akademik (0,94), 
Akademik (0,89), Reputasi Institusi (0,84), Perhatian (0,81), Kemahasiswaan (0,81), Fasislitas (0,69), 
dan Lokasi tidak ada nilainya karena melibatkan satu item. Nilai cronbach’s alpha untuk tiap faktor di 
atas 0,7 kecuali untuk faktor kemahasiwaan yang kurang sedikit dari 0,69. Dari nilai cronbach’s alpha 
tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen HEdPERF sudah reliabel. 
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Gambar 1. Model pengukuran mutu layanan pendidikan tinggi 

 
Uji validitas dilakukan untuk mengevaluasi seberapa tinggi alat ukur dengan tepat merepresentasikan 
konsep. Pengujian ini menggunakan validitas kriteria yang menggambarkan tingkat korespondensi 
antara alat ukur dengan variabel kriteria. Variabel kriteria dalam penelitian ini adalah penilaian mutu 
secara keseluruhan. Nilai dari alat ukur dikorelasikan dengan nilai mutu secara keseluruhan. Nilai 
mutu dari instrumen HEdPERF dikorelasikan dengan nilai mutu secara keseluruhan dan nilai 
korelasinya sebesar 0,69. 
 
Pengukuran Mutu Layanan TI-Unpar 
Instrumen yang sudah teruji dapat digunkan untuk mengukur mutu layanan pendidikan tinggi. Dalam 
penelitian ini mutu layanan TI-Unpar diukur dengan menggunakan instrumen tersebut melalui 
penjumlahan dari tiap indikator. Tiap indikator mempunyai nilai minimum 1, nilai tengah 4, dan nilai 
maksimum 7. Grafik nilai untuk tiap variabel dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik nilai variabel 

 
Secara umum mahasiswa TI-Unpar menilai bahwa mutu layanan TI-Unpar masih rendah. Faktor-
faktor yang nilainya di bawah nilai tengah yaitu non-akademik, perhatiaan, kemahasiswaan, fasilitas, 
dan lokasi. Sementara faktor yang berada di atas nilai tengah yaitu akademik dan reputasi. 
 
Kesimpulan 
1. Pengujian instrumen menunjukan bahwa: 

a. Instrumen ini memenuhi uni-dimensional dengan nilai relative likelihood ratio = 2,04, 
GFI = 0,71, AGFI = 0,67, dan RMSEA = 0,07 

b. Instrumen ini mempunyai reliabilitas yang tinggi: non-akademik = 0,94, akademik = 
0,89, reputasi institusi = 0,84, perhatian = 0,81, kemahasiswaan = 0,81, dan fasilitas = 
0,69. 

c. Validitas kriteria ini sebesar 0,69 yang dapat disimpulkan instrumen ini valid untuk 
mengukur tingkat mutu layanan. 

2. Tingkat mutu layanan TI-Unpar secara keseluruhan masih di bawah nilai tengah yaitu 150,70, 
sementara nilai tengahnya 156. 
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Abstract 

 

Biodegradable plastic has recently been developed as an attempt to solve enviromental problems caused by 
conventional plastic. Tapioca starch is a potential raw material for biodegradable plastic. The structure of 
tapioca starch, however, should first be modified before it can be used as plastics.  Esterification is one of the 
potential methods that may be applied for starch modification. In this research, tapioca starch was first 
esterified with vinyl acetate. The amount of K2CO3 catalyst used [2.5%-5%], mole ratio of vinyl acetate (VA) to 
starch-anhydroglucose (AHG) used [3-5], and reaction temperature [80oC, 95oC] were varied to study the effect 
of these variables on the degree of substitution (DS) of the starch acetate product. The obtained starch-acetate 
products have DS from 0.52 to 2.74 and still have rather poor mechanical properties. In general, the 3.5% 
catalyst amount, 4 vinyl acetate: starch ratio, and 95 oC reaction temperature gave products with 2.74 DS Two 
of the products with medium (2.25) and high (2.74) DS were therefore further blended with Low Density 
Polyethylene (LDPE). The amount of starch acetate in the blends is varied from 5% to 50%. The mechanical and 
morphological properties of the blend products were further analyzed.  by tensile strength, and Scanning 
Electroscope Microscope (SEM)..The obtained blend products have tensile strength of 2.6 -7.6 MPa , elongation 
at break of 36 – 12,6 mm, and modulus elasticity of 204-397 MPa. Products with higher content of starch ester 
have lower tensile strengt, and elongation at break, but higher elastic modulus. 

 
Keywords : biodegradable plastics, tapioca starch, esterification, vinyl acetate, LDPE 
 
Pendahuluan 

Peningkatan pemakaian plastik konvensional mengakibatkan permasalahan lingkungan yang 
serius karena sampah yang dihasilkan sangat sukar terurai. Salah satu alternatif solusi untuk mengatasi 
masalah sampah plastik konvensional adalah dengan mengembangkan plastik biodegradable (plastik 
yang dapat diuraikan oleh mikroba dalam lingkungan). Salah satu bahan baku alami yang dapat 
dimanfaatkan untuk membuat polimer biodegradable adalah pati singkong. Pati singkong perlu 
dimodifikasi terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai polimer biodegradable, karena gugus 
hidroksil dari pati membuat sifat pati menjadi hidrofilik, sehingga mudah hancur bila terkena air. Sifat 
ini menyebabkan plastik tidak memadai untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti bahan 
kemasan dan pelindung. Salah satu usaha yag dapat dilakukan untuk memperbaiki hidrofobisitas dari 
pati singkong adalah dengan melakukan esterifikasi mengunakan reaktan vinyl asetat. Gugus asetat 
akan menggantikan gugus hidroksil dari pati sehingga terbentuk ester asetat yang lebih hidrofobik. 
Sifat mekanis dan thermal pati asetat dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan mencampurkan pati 
singkong dengan polimer lain, seperti LDPE, untuk menghasilkan plastik yang partially 
biodegradable.  
 
Landasan Teori 

Pati tidak dapat secara langsung digunakan sebagai bahan baku plastik, oleh karena itu pati harus 
dimodifikasi terlebih dahulu. Terdapat berbagai macam cara untuk membuat plastik yaitu 
Thermoplastic starch (dengan mencampurkan pati dengan plasticizer), dan pembentukan pati-ester. 
Pati ester dapat dibuat dengan berbagai cara, seperti pati asetat (dengan penambahan vinyl asetat), pati 
octenylsuccinate (dengan penambahan 1-octenylsuccinic), pati fosfat (dengan penambahan sodium 
ortofosfat). Pati-ester yang banyak dikembangkan adalah pati asetat.[Plat,2006] 

Pembentukan pati asetat dengan menggunakan piridin menghasilkan produk dengan nilai DS yang 
tinggi. Reaksi antara pati dan asetat anhidrat dalam piridin menghasilkan produk dengan nilai DS 2-3. 
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Kelemahan dari penggunaan piridin adalah sifat piridin yang beracun dan berbahaya bagi manusia. 
Selain itu plastik biodegradable dapat dibuat dengan cara mereaksikan antara  pati dan asetat anhidrat. 
Reaksi ini berlangsung dengan bantuan katalis asam sulfat, atau hidroklorik, namun katalis asam 
hidroklorik bersifat sangat korosif dan berbahaya. Pada penelitian ini akan digunakan vinyl asetat 
sebagai gugus ester yang akan menggantikan gugus hidroksil pada pati. Hal ini dikarenakan, pada 
penelitian yang telah dilakukan, vinyl memberikan nilai DS yang cukup tinggi.  

Tahap pertama dalam esterifikasi adalah basa yang bereaksi dengan gugus alkohol dan 
menghasilkan aloksida serta katalis yang terprotonasi. Protonasi merupakan penambahan gugus H+ ke 
suatu atom, molekul atau ion. Alkoksida yang terbentuk akan menyerang karbonil dari metil ester 
asam lemak membentuk alkil ester dan anion ester dari asam lemak.  Anion ini akan membuat katalis 
terdeprotonasi dan menghasilkian siklus katalitik yang baru. Deprotonasi  merupakan proses hilangnya 
proton H3O+  dari suatu molekul yang kemudian akan membentuk basa konjugasi. Hasil dari tahap 
pertama ini adalah pati-asetat. Pati asetat ini memiliki sifat mekanis yang kurang baik, sehingga pada 
percobaan ini akan di blending menggunakan LDPE untuk meningkatkan sifat mekanisnya. 
Pembuatan pati-asetat ini juga membuat pati yang bersifat hidrofilik menjadi hidrofobik sehingga 
dapat dicampurkan dengan LDPE yang juga bersifat hidrofobik. Reaksi pembentukan pati ester ini 
dapat dilihat pada Gambar 1: 

 
Gambar 1 Pembentukan Pati ester [gemarkimia,2010] 

 
Penelitian mengenai esterifikasi pati dan pencampuran pati ester dengan LDPE telah berkembang 

cukup lama. Telah banyak percobaan yang meneliti berbagai monomer pengganti gugus hidroksil pada 
pati, seperti butirat, valerat, dan heksanoat. Jika dibandingkan dengan gugus-gugus pengganti gugus 
hidroksil, asetat merupakan monomer rantai pendek, sehingga starch acetate lebih getas dibandingkan 
starch butyrate, starch valerate, dan starch hexanoate. Salah satu contoh pencampuran pati ester 
dengan LDPE adalah pati oktanoat dan LDPE. 
 
Metodologi 
Sintesis  Pati Asetat 

Metode pembentukan pati asetat dilakukan dengan cara mereaksikan vinyl asetat dengan pati 
singkong. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basa sehingga digunakan katalis K2CO3. Sebelum 
direaksikan dengan vinyl asetat, pati singkong kering harus terlebih dahulu digelatinisasi dalam 
dimetil sulfoksida (DMSO). Tujuan pengelatinisasian pati adalah untuk memecah granula pati, 
sehingga anhydrous glucose/ gugus glukosa yang telah melepas air, mudah bereaksi dengan vinyl 
asetat, 

Temperatur reaksi, rasio mol vinyl-asetat (VA) : AHG-pati, serta jumlah katalis yang ditambahkan 
divariasikan. Temperatur reaksi yang digunakan dalam percobaan ini adalah 80oC dan 95oC, rasio mol 
vinyl-asetat :AHG-pati adalah 3, 4, dan 5, serta jumlah katalis K2CO3 yang ditambahkan adalah 2%, 
3,5%, dan 5% dari berat pati.  

 
Analisis Derajat Subtitusi 

Analisis derajat subtitusi (DS) dilakukan secara gravimetrik. Selisih berat antara pati-asetat yang 
terbentuk dengan jumlah awal pati diperhitungkan sebagai gugus asetat yang teresterifikasi pada pati. 
Nilai derajat subtitusi kemudian dihitung menggunakan persamaan berikut. 
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DS = 

AHGMr
AHGBerat

esterMr
esterBerat

  

 
Pencampuran Pati-asetat dengan LDPE 

Produk pati-asetat dengan DS menengah (2,25) dicampurkan dengan LDPE dengan perbandingan  
(5, 10, 20, 30, 40,50 % wt) dari berat total campuran 30 gr. Pati asetat terlebih dahulu dilarutkan 
dengan kloroform (6 ml untuk setiap 1 gram pati asetat) pada 40 oC, sedangkan LDPE dilarutkan 
dengan toluen pada 90oC. Kedua larutan kemudian dicampur dan diaduk. Setelah kedua larutan 
tercampur merata, seluruh pelarut diuapkan dengan rotary evaporator sehingga hanya tersisa 
campuran pati asetat dan LDPE. Penggunaan rotary evaporator memungkinkan kedua pelarut yang 
digunakan dapat menguap pada temperatur rendah secara bersamaan, sehingga diharapkan akan 
didapatkan campuran pati asetat dan LDPE yang homogen.. 

 
Analisis Kekuatan Mekanik 

Uji kekuatan mekanik ditujukan untuk mengetahui kekuatan, keuletan, dan modulus elastisitas 
suatu material. Campuran starch-asetat/ LDPE mula-mula dibentuk menjadi lembaran tipis dan dicetak 
berbentuk dog. Lembaran berbentuk dog-bone tersebut kemudian ditarik dengan beban yang semakin 
meningkat hingga putus. Alat uji tarik yang digunakan adalah Universal Testing Machine. Pengujian 
menggunakan standard ISO 527. Ruang uji dikondisikan pada temperatur 23oC dan kelembaban 50%. 
Sampel dijepit dengan flat bergerigi dan ditarik dengan kecepatan 20 mm/menit dengan skala 10% 
dari 100kgf. 

 
Analisis Morfologi 

Analisis morfologi dari plastik semi-biodegradable yang dihasilkan dapat dilakukan dengan 
Scanning Electron Microscope (SEM). 
 
Hasil dan Pembahasan 

 
Nilai Derajat Subtitusi Pati Asetat 

Nilai derajat subtitusi (DS) dari produk yang terbentuk ditentukan secara gravimetri. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai DS pati asetat yang dihasilkan adalah 0,52-2,74, seperti ditunjukkan pada 
Tabel 3. 

Tabel 1 Nilai DS Metode Gravimetrik 
 
 
 
 
 
 
 

Regresi multivariable yang dilakukan pada nilai DS produk memberikan hasil seperti ditunjukkan 
pada Gambar 2. Pengaruh masing-masing variabel proses (temperatur, jumlah katalis, dan perbandinan 
vinyl asetat-AHG pati) lebih lanjut dijelaskan menggunakan hasil regresi. 

Katalis 
mol metil ester : mol AHG 

3 4 5 
800C 950C 800C 950C 800C 950C 

2%w 0,52 1,37 2,28 2,64 1,84 2,10 
3,5%w 0,97 1,66 2,38 2,68 1,90 2,14 
5%w 1,21 1,78 2,45 2,74 2,03 2,25 
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Gambar 9 Elongation at break pada berbagai komposisi pati asetat 

 
Secara morfologi struktur kristalin dari pati pada pati asetat yang digunakan sudah tidak ada, 

sehingga memungkinkan pencampuran yang lebih baik dengan LDPE. Akan tetapi, pencampuran yang 
didapat belum optimal. Untuk mengoptimalkan pencampuran pati asetat dengan LDPE dapat 
menggunakan melt mixing. Hasil pengujian SEM dapat dilhat pada Gambar 10. 

 

 
(a)         (b)    (c) 

Gambar 10 Hasil pengujian SEM. (a) 5% pati ester – 95% LDPE, (b) 30% pati ester – 70% LDPE, (c) 
50% pati ester – 50% LDPE. 

 
 
Kesimpulan 

Pada percobaan pembuatan pati asetat dengan bahan dasar pati singkong dan vinyl asetat 
didapatkan rentang DS berkisar antara 0,52-2,74. Pada percobaan ini temperatur yang lebih tinggi 
(95oC) menghasilkan DS yang lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur 85oC. Perbandingan mol 
vinyl dan mol AHG =4, memberikan hasil yang paling optimum. Dari pengujian tarik dapat dilihat 
bahwa semakin besar rasio pati asetat terhadap LDPE, maka tensile strength, yield strength, break 
stain / elongation at break akan menurun sedangkan elastic modulus akan membesar. 
 
Daftar Pustaka 
Platt, David K.,Biodegradable Polymers Market Report,Smithers Rapra Limited (2006) 
Pengaruh konsentrasi terhadap tumbukan:  
http://gemarkimia.blogspot.com/2009/10/pengaruh-konsentrasi-terhadap-laju.html, diunduh tanggal 15 Agustus 
2009 
Sugih, Asaf Kleopas. Synthesis and Properties of Starch Based Biomaterials, Chapter Four : Synthesis of 
Higher Fatty Acid Starch Esters using Vinyl Laurate and Stearate as Reactants. 2008 : University of Groningen. 
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Sintesis Plastik Biodegradable dari Pati Jagung Asetat dan LDPE 
 

Anindita Pamaputri1, Tamrin, Buana Girisuta, Asaf Kleopas Sugih  
1Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan 

Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung 40141 
Email : anindita_pamaputri@yahoo.com 

 
Intisari 

 
Plastik banyak digunakan pada berbagai bidang karena sifatnya yang ringan dan tidak mudah rusak. Plastik 
tidak dapat terdegradasi dalam waktu singkat, sehingga dapat menyebabkan masalah lingkungan. Salah satu 
cara mengatasinya dengan mengembangkan plastik biodegradable, yang dibuat dari pati jagung. Pati jagung 
dimodifikasi menjadi pati asetat melalui proses esterifikasi menggunakan reagen vinyl asetat. Sifat termal dan 
mekanik pati asetat lebih lanjut ditingkatkan dengan mencampurnya dengan LDPE. Penelitian ini bertujuan 
mempelajari pengaruh beberapa kondisi reaksi esterifikasi (temperatur reaksi, jumlah katalis K2CO3, dan 
perbandingan mol vinyl asetat : anhydroglucose (AHG-pati) terhadap perolehan nilai Degree of Substitution 
(DS), serta mempelajari pengaruh perbandingan pati asetat dan LDPE pada sifat mekanik produk. Reaksi 
esterifikasi dilakukan dalam pelarut dimetil sulfoksida. Poduk pati asetat yang dihasilkan memiliki nilai DS 
1,65-2,95. Semakin tinggi jumlah katalis, temperatur reaksi nilai DS semakin besar, dan perbandingan mol vinyl 
asetat : anhydroglucose optimum pada 3,75. Hasil uji sifat mekanis terhadap campuran pati asetat-LDPE 
menunjukkan bahwa produk campuran pati ester/LDPE mengalami penurunan nilai tensile strength dan stress 
at break sebesar 21-80,7% dan 24,4-80,4%, serta strain at break sebesar 85,4-99,6% dibandingkan dengan 
LDPE murni, sementara nilai modulus elastisitas meningkat sebesar 14,5-266,7%. Nilai tensile strength, stress 
at break, elongation at break, dan strain at break cenderung, sedangkan modulus elastisitas cenderung 
meningkat jika jumlah pati asetat dalam pati asetat meningkat.  

Kata kunci :  plastik biodegradable, pati, pati asetat, LDPE 

1. Pendahuluan  
 Saat ini, sebagian besar barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terbuat 
dari plastik. Plastik konvensional yang beredar di pasaran umumnya terbuat dari polietilen (PE), 
polipropilen (PP) atau polivinil klorida (PVC). Produksi plastik meningkat rata-rata 9% per tahun. 
Pada tahun 2007, produksi plastik dunia telah mencapai 270 juta ton pertahun sedangkan pada tahun 
(Plastics Europe, 2008). Pemakaian plastik konvensional menyebabkan masalah lingkungan karena 
sampahnya lambat terdegradasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 
sampah plastik konvensional adalah dengan mengembangkan plastik biodegradable.  
 Pati merupakan salah satu bahan utama pembuatan plastik biodegradable adalah pati. Pati 
dapat diperoleh dari berbagai tanaman seperti jagung, singkong, beras, dan ubi. Jagung merupakan 
tanaman yang mudah dijumpai di Indonesia. Produksi jagung Indonesia cenderung meningkat hingga 
tahun 2007 dengan produksi 13,2 juta ton per tahun (Penebar Swadaya, 2007). Pati mengandung 
gugus hidroksi yang bersifat hidrofilik, untuk merubah sifat ini menjadi hidrofobik maka pati harus 
dimodifikasi dengan esterifikasi atau blending dengan polimer lain seperti LDPE. 
 
2. Dasar Teori  
 Plastik biodegradable dapat dibagi menjadi dua golongan menurut bahan bakunya yaitu 
polimer sintetik dan polimer alami. Polimer alami harus dimodifikasi terlebih dahulu untuk dapat 
dibuat menjadi plastik biodegradable. Salah satu polimer alami yang sering dimanfaatkan adalah pati. 
Pati adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak 
berbau. Pati tersusun dari polimer yang mengandung anhydroglucose atau glukosaanhidrat yang 
terdapat dalam dua struktur, amilosa dan amilopektin.  
 Jagung merupakan tanaman yang paling banyak dimanfaatkan patinya melalui proses 
penggilingan basah. Pati jagung tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan untuk pengemasan 
karena bersifat hidrofilik (Thiebaud, 1997), sehingga perlu dimodifikasi. Beberapa alternatif proses 
modifikasi yang dapat diterapkan adalah termoplastisasi, pencampuran/blending, dan esterifikasi. 
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Esterifikasi adalah proses yang telah lama dikembangkan untuk meningkatkan hidrofobisitas 
pati. Pada proses esterifikasi tiga gugus hidroksil bebas dari pati dapat disubstitusi oleh reagen, 
sehingga nilai Derajat Substitusi (DS) maksimum yang dapat diperoleh adalah 3.  
 Produk dari hasil transesterifikasi dengan menggunakan reagen vinyl asetat mempunyai sifat 
mekanik yang masih kurang baik (rapuh). Sifat rapuh tersebut dikurangi dengan mencampurkan pati 
asetat dan dan polimer lain yang memiliki sifat mekanis lebih baik. Penggunaan polimer non-biodegradable 
seperti polietilen (PE) atau polipropilen (PP) akan menghasilkan produk akhir yang bersifat biodegradable. 
 
3. Percobaan  
3.1. Bahan dan alat 
 Bahan yang digunakan meliputi tepung maizena “Maizenaku”, DMSO (Dimetil Sulfoksida),  
vinyl asetat, LDPE (Low Density Polyethylene), Chloroform, dan Toluen. Bahan penunjang yang 
digunakan meliputi kalium karbonat dan metanol grade teknis. Bahan kimia yang digunakan untuk 
analisis produk meliputi natrium hidroksida, asam klorida, phenolftalein, asam sitrat, natrium 
karbonat, CuSO4, aquadest, asam sulfat, natrium tiosulfat, dan kalium iodida. 
 Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah oven (memmert), oven vakum (Chennai), 
magnetic stirrerand heater, Rotary Evaporator Buchi. 
 
3.2. Metode  
3.2.1. Persiapan dan Analisis Bahan Baku 
 Tepung maizena yang akan digunakan dikeringkan dalam oven vakum pada temperatur 105oC 
dan tekanan vakum 220 mmHg selama 24 jam. Kadar air sebelum dan sesudah tepung maizena 
dikeringkan ditentukan dengan menggunakan moisture analyzer. Kemudian kadar pati diukur dengan 
menggunakan metode Luff Schoorl.  
 
3.2.2. Esterifikasi Pati Jagung 
 Pada pembuatan pati jagung asetat, suspensi pati yang telah tergelatinisasi dibuat dengan 
mencampurkan pati kedalam DMSO (1,66 g/15ml) selama 3 jam pada temperatur 70oC. Suspensi pati 
kemudian direaksikan dengan vinyl asetat dan katalis K2CO3. Campuran tersebut diaduk selama 24 
jam pada variasi temperatur reaksi 80 atau 95oC. Jumlah katalis yang digunakna divariasikan (2, 3,5, 
5% w/w), demikian pula perbandingan mol vinyl asetat dan AHG-pati (2,81, 3,75, dan 4,69). Produk 
reaksi diendapkan dan dicuci dengan metanol, serta dikeringkan dalam oven vakum pada temperatur 
70oC hingga beratnya konstan.  
 
3.2.3. Penentuan Nilai DS  
 Penentuan nilai DS dilakukan untuk menentukan banyaknya gugus hidroksil pada AHG pati 
yang tergantikan dengan asetat. Penentuan nilai DS dilakukan secara gravimetrik, dengan menimbang 
massa produk pati asetat dan massa pati awal. Selisih berat akhir dan awal merupakan massa asetat 
gugus asetat yang teresterifikasi pada pati. Nilai DS dapat dihitung menggunakan persamaan (1) 

AHGMr
patimassa

asetatMr
asetatmassa

DS =

                                                                                       (1)                     

 

 
3.2.4. Pencampuran Pati Asetat/LDPE 
 Sebelum pencampuran pati asetat dan LDPE dilakukan, pati asetat terlebih dahulu dilarutkan 
dengan chloroform pada suhu 70oC, sedangkan LDPE dilarutkan dengan toluen pada suhu 95oC. 
Jumlah pati ester yang diunakan divariasikan sebesar 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dari berat 
total campuran. Pelarut chloroform dan toluen kemudian diuapkan dalam rotary evapor.  
 
 
 
 
3.2.5. Karakterisasi Sifat Mekanik dan Morfologis Campuran Pati Asetat/LDPE 
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 Penentuan sifat mekanik produk campuran pati asetat/LDPE dilakukan menggunakan 
universal mechanical tester model UCT-5T yang dibuat oleh Orientec Co. Ltd. Sebelum karakterisasi 
produk campuran pati asetat/LDPE terlebih dahulu dibuat menjadi lembaran plastik dengan mesin hot 
dan cold press. Lembaran plastik kemudian dipotong menjadi spesimen-spesimen dog-bone sesuai 
ISO 527-2 type 5A yang siap diunakan untuk karakterisasi sifat mekanik. 
 Pada saat pengujian, spesimen berada pada temperatur 23oC dan relative humidity 50%. Alat 
universal mechanical tester dioperasikan pada 20 mm/min menggunakan penjepit flat bergerigi 100 kgf 
dan pengukur tebal micrometer digital. Metode standar uji ISO 527 dipilih dengan pertimbangan 
sampel yang diberikan dalam jumlah yang dianalisis sangat terbatas.  
  
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1. Derajat Substitusi (DS) Produk Pati Asetat 
 Hasil analisis produk pati asetat dianalisis secara gravimetrik ditunjuukkan pada Tabel I. 
Secara umum, DS produk yang dihasilkan adalah 1,65-2,95. Hasil regresi multivariabel terhadap nilai 
DS ditunjukkan pada Gambar 1. Pengamatan terhadap Tabel I. dan Gambar 1 menunjukkan bahwa 
perubahan jumlah katalis, perbandingan mol, dan temperatur akan mempengaruhi nilai DS dari produk 
pati asetat yang dihasilkan. 
 

Tabel I. Perolehan nilai DS metode gravimetrik 
Konsentrasi 

katalis 
(% w/w) 

mol vinyl asetat : mol AHG 
2,81 3,75 4,69 

800C 950C 800C 950C 800C 950C 
2 1,65 1,70 2,62 2,86 2,07 2,38 

3,5 1,68 2,22 2,78 2,90 2,26 2,63 
5 1,97 2,36 2,87 2,95 2,60 2,64 

 

 
Gambar 1. RSM 

 
Pengaruh jumlah katalis terhadap DS pati asetat 

Katalis yang digunakan untuk transesterifikasi pati dan vinyl asetat adalah K2CO3 yang 
bersifat basa. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa semakin banyak katalis maka nilai DS semakin 
besar. Penggunaan katalis dalam jumlah yang lebih besar akan mengakibatkan suasana campuran 
reaksi menjadi lebih basa, sehingga protonasi pati, seperti digambarkan pada reaksi berikut, lebih 
mudah terjadi. 
 

Pati-OH + OH   Pati-O- + H2O 
 
Deprotonisasi pati merupakan tahap awal mekanisme esterifikasi pati dengan vinyl asetat. 

Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya intermediet hasil reaksi antara pati yang telah 
terdeprotonisasi dengan vinyl asetat, seperti ditunjukkan pada reaksi berikut. 
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                                                         O                                   O-  
Pati-O- + CH3-C-O-CH=CH2  CH3-C-O-CH=CH2 

                                                                                              OR 
                                                               O                   O 
                                                                           H2O  CH3-C-OR + CH3-C-H + OH- 

 
Penambahan katalis dalam jumlah yang lebih besar akan menyediakan makin banyaknya gugus 
hidroksi terdeprotonisasi yang dapat diserang oleh vinyl asetat, sehingga nilai DS pati asetat yang 
dihasilkan akan semakin tinggi.  

 
Pengaruh perbandingan mol vinyl asetat : AHG-pati terhadap DS pati asetat 
 Nilai DS untuk perbandingan mol 2,81 berada pada rentang 1,65-2,36, 2,62-2,95 untuk 
perbandingan mol 3,75 dan 1,07-2,64 untuk perbandingan mol 4,69. Gambar 1 dan Tabel I 
menunjukkan bahwa nilai DS meningkat seiring dengan semakin besarnya perbandingan vinyl dan 
mol AHG hingga batas tertentu, sebelum kemudian menurun pada perbandingan yang lebih tinggi. 
Nilai DS naik pada perbandingan mol vinyl dan mol AHG 2,81-3,75 dan turun pada rentang 3,75-4,69. 
Nilai DS akan naik apabila vinyl yang tersedia untuk per molekul AHG semakin banyak, tetapi apabila 
terlalu banyak dapat menyebabkan penurunan polaritas medium karena vinyl bersifat nonpolar, 
sedangkan medium yang optimum untuk reaksi adalah bersifat antara polar dan nonpolar. Semakin 
nonpolar medium maka akan menyebabkan penurunan ionisasi pati dan katalis. Hal ini disebabkan 
karena penambahan reagen pada perbandingan mol 3,75-4,69 menyebabkan penurunan polaritas dari 
medium sehingga akan menurunkan derajat ionisasi dari pati dan katalis.  

 
Pengaruh temperatur 
 Nilai DS pada temperatur 95oC berada pada rentang 1,70-2,95 dan 1,65-2,87 pada temperatur 
80oC. Gambar 1 dan Tabel I menunukkan bahwa nilai DS meningkat seiring dengan semakin 
tinginya temperatur reaksi. Temperatur reaksi yang lebih tinggi akan menyebabkan kenaikan energi 
kinetik molekul dalam campuran sehingga memungkinkan semakin tingginya laju reaksi 
transesterifikasi. Laju rekasi yang lebih cepat menyebabkan semakin banyak jumlah atom H pada 
gugus hidroksil yang tersubstitusi oleh gugus asetat.  

 
4.2. Sifat Mekanik Produk Campuran Pati Asetat/LDPE 
 Produk yang diinginkan dari percobaan utama adalah plastik biodegradable dari campuran 
pati asetat dan LDPE. Produk diuji tarik untuk mengetahui sifat mekanis dari produk campuran pati 
asetat dan LDPE. Hasil analisa uji tarik ditampilkan pada Tabel II. Berdasarkan data Tabel II. dibuat 
kurva antara komposisi pati ester dengan setiap sifat mekanis.  
 

Tabel II. Hasil rata-rata uji tarik setiap sampel 
Kode 

Sampel  
Komposisi 
Pati Ester 

Sifat Mekanis 
Tensile Strength 

[MPa] 
Stress at Break 

[MPa] 
Strain at Break 

[%] 
Elastic Modulus 

[MPa] 
1. 0 % 9,169 + 0,5117 8,9746 + 0,5568 366,72 + 34,986 83,381 + 24,595 
2. 5 % 7,2438 + 0,1042 6,7829 + 0,2319 53,464 + 21,539 95,803 + 8,3198 
3. 10 % 5,2279 + 0,6099 4,7344 + 0,724 13,066 + 4,9247 104,17 + 4,097 
4. 20 % 4,1822 + 0,4395 3,9511 + 0,2742 5,3486 + 1,7717 137,97 + 10,289 
5. 30 % 4,9577 + 0,2244 4,6243 + 0,1974 3,4476 + 0,9493 241,32 + 28,442 
6. 40 % 4,1751 + 1,1731 4,1186 + 1,1545 1,7838 + 0,5192 289,56 + 38,676 
7. 50 % 1,7689 + 0,9078 1,7544 + 0,9034 1,3551 + 0,1987 305,95 + 22,407 



 
12 |  T R T P ISBN: 978-979-95620-6-7 

 
Gambar 2. Kurva kecenderungan tensile strength 

 
 Kurva pada Gambar 2 diatas menunjukkan kecenderungan data tensile strength, yaitu 
besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik suatu benda hingga sampai pada titik benda tersebut 
putus. Dapat dilihat pada Gambar 2, dimana produk plastik dengan komposisi 5% pati asetat 
memberikan nilai tensile strength yang cukup baik dan paling mendekati nilai tensile strength dari 
LDPE murni penurunan sebesar +20%. Peningkatan komposisi pati asetat menyebabkan penurunan 
nilai tensile strength. Penurunan nilai tensile strength dapat diperbaiki dengan penggunaan asam 
lemak rantai yang lebih panjang yang akan membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih lentur.  
  

 
Gambar 2. (a) Kurva kecenderungan strain at break, (b) Kurva kecenderungan modulus elastik 

 
 Kurva yang ditunjukkan Gambar 2.(a) menunjukkan bahwa nilai strain at break mengalami 
penurunan nilai strain at break seiring dengan peningkatan komposisi pati asetat. Hasil terbaik 
ditunjukkan oleh sampel dengan komposisi 5% pati asetat. Penambahan jumlah pati asetat akan 
menyebabkan sampel semakin kaku dan lebih mudah putus karena pati asetat memiliki sifat cukup 
brittle.  
 Kurva modulus elastisitas pada Gambar 2.(b) menunjukkan bahwa peningkatan modulus 
elastisitas berbanding lurus dengan peningkatan komposisi pati asetat. Modulus elastisitas 
menggambarkan perbandingan gaya yang diberikan terhadap perubahan panjang yang terjadi pada 
benda. Dengan kata lain, modulus elastisitas merupakan perbandingan tegangan yang dapat diterima 
benda dengan besar regangan yang dapat terjadi pada benda. Dari kurva diatas, dapat dilihat bahwa 
modulus elastisitas pati asetat/LDPE cukup tinggi. Hasil yang diperoleh, sesuai dengan kecenderungan 
data penelitian terdahulu dimana semakin panjang rantai ester, modulus elastisitasnya semakin kecil 
sehingga produk yang dihasilkan semakin lentur.  
 
4.8. Analisis Uji SEM 
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(a)   (b)   (c)   (d) 
Gambar 4. Hasil uji SEM komposisi pati asetat (a) 100%, (b) 50%, (c) 30%, (d) 5% 

  
 Pada Gambar 4. dapat dilihat struktur dari produk plastik yang dihasilkan. Produk pati asetat 
murni seperti ditunjukkan oleh Gambar 4.(a) memiliki struktur kristalin yang sudah rusak. 
Penambahan LDPE berguna untuk memberikan struktur kristal plastik yang lebih baik. Campuran pati 
asetat/LDPE yang ditunjukkan Gambar 4.(b), (c), dan (d) menunjukkan sampel plastik dengan 
komposisi pati asetat yang semakin banyak semakin kurang homogen. Ketidakhomogenan yang 
ditunjukkan oleh struktur kristal hasil pencampuran pati asetat/LDPE dapat diperbaiki dengan cara 
menggunakan metode melt mixing pada saat pencampuran.  
 
5. Kesimpulan  
 Pembuatan pati asetat dari tepung maizena dipengaruhi oleh variabel percobaan. Semakin 
tinggi konsentrasi katalis dan temperatur maka DS produk semakin tinggi. Perbandingan mol vinyl 
dan mol AHG 3,75 memberikan nilai DS yang maksimum.  
 Komposisi pati ester mempengaruhi sifat mekanis sampel plastik yang dihasilkan. Semakin 
banyak pati ester yang terdapat dalam campuran, nilai tensile strength, stress at break, elongation at 
break, dan strain at break cenderung menurun, sedangkan nilai modulus elastisitas cenderung naik 
karena semakin sedikit LDPE yang terkandung sehingga sifatnya kurang menyerupai sifat LDPE. 
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Variasi Rasio Gasifying Agent-Biomassa Terhadap Karakterisasi Gasifikasi  
Biomassa Tongkol Jagung Pada Reaktor Downdraft  

 
Bambang Sudarmanta,  Kadarisman 
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Kampus ITS Jalan Arief Rahman Hakim Keputih-Sukolilo Surabaya, 60111 

Telp.:  (031) 5946230;  Faks.:  (031) 5922941;  E-mail: sudarmanta@me.its.ac.id 

 

Intisari 
Gasifikasi biomassa merupakan teknologi proses thermo-kimia yang mengubah berbagai jenis 

biomassa padat menjadi syn-gas (CO, H2, CH4) dengan pemberian energi panas. Sasaran penelitian ini adalah 
untuk mendapatkan pengaruh variasi rasio gasifying agent-biomassa terhadap karakterisasi proses gasifikasi 
biomassa tongkol jagung pada reaktor downdraft dengan dua tingkat laluan gasifying agent.  Karakterisasi 
yang dimaksud berupa identifikasi zone proses gasifikasi, Identifikasi losses serta perhitungan efisiensi thermal 
proses konversi biomassa menjadi syn-gas.  Penelitian dimulai dari karakterisasi biomassa tongkol jagung 
secara proximate dan ultimate analysis dan dilanjutkan dengan karakterisasi proses gasifikasi menggunakan 
reaktor downdraft. Reaktor downdraft dipilih dengan maksud untuk mereduksi kandungan tar dalam syn-gas 
hasil gasifikasi. Upaya mereduksi kandungan tar juga dilakukan dengan pemakaian katalis arang kayu yang 
diletakkan dibawah zone reduksi. Identifikasi zone tahapan proses gasifikasi dilakukan dengan pemasangan 5 
titik pengukuran suhu sepanjang reaktor gasifikasi untuk mendapatkan zone drying, pyrolisis, oksidasi parsial 
serta reduksi. Pengaturan rasio gasifying agent dan biomassa mulai 1,20; 1,15; 1.10; 1,05; dan 1,00 dengan 
cara mengatur putaran gasifying agent forced fan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakterisasi biomassa 
tongkol jagung menghasilkan nilai kalor bawah sebesar 10851,58 kJ/kg, sedangkan hasil karakterisai gasifikasi 
berupa komposisi syn-gas dan visualisasi flame pembakaran syn-gas menunjukkan kecenderungan yang terus 
membaik seiring penurunan nilai rasio gasifying agent dan biomassa. Visualisasi flame terbaik didapatkan pada 
rasio gasifying agent dan biomassa sebesar 1,05 dengan suhu flame mencapai 667˚C. Komposisi syn-gas pada 
visualisasi flame terbaik adalah sebagai berikut: H2 = 13,29 %, CO2 = 8,33%, CO = 10,52%, CH4 = 1,4%, dan 
C2H6 = 0,08% dengan nilai kalor bawah sebesar 2642,88 kJ/kg. Sedangkan total efisiensi gasifikasi pada 
kondisi tersebut mencapai 30,44 %. 
Kata kunci: Gasifikasi, tongkol jagung, drying, pyrolisis, oksidasi parsial dan reduksi. 
 
Pendahuluan  

Krisis energi yang melanda Indonesia mengakibatkan berbagai permasalahan yang bersifat multi-
dimensi, mulai terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, naiknya harga bahan bakar minyak yang diikuti oleh 
kenaikan harga kebutuhan pokok, naiknya biaya operasional industri yang menyebabkan dilakukannya 
penghematan dengan cara pengurangan tenaga kerja, serta permasalahan sosial ekonomi lainnya. Oleh sebab itu 
penangannannya memerlukan partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai 
pelaku kegiatan riset dan pengembangannya.  Gasifikasi biomassa dipilih sebagai salah satu cara untuk 
memanfaatkan limbah biomassa menjadi energi. Gasifikasi biomassa merupakan proses dekomposisi termal dari 
bahan-bahan organik melalui pemberian sejumlah panas dengan suplay oksigen terbatas untuk menghasilkan 
synthesis gases yang terdiri dari CO, H2, CH4 (selanjutnya disebut dengan syn-gas) sebagai produk utama dan 
sejumlah kecil arang karbon dan abu sebagai produk ikutan (Reed, 1986).   

Secara umum, gasifikasi melibatkan 4 tahapan proses berupa drying, pyrolisis, oksidasi parsial dan 
reduksi. Drying merupakan proses penguapan kandungan air didalam biomassa melalui pemberian panas pada 
interval suhu 100~3000C. Drying dilanjutkan dengan dekomposisi termal kandungan volatile matter berupa gas 
dan menyisakan arang karbon, dimana proses ini biasa disebut sebagai pirolisis. Pirolisis merupakan proses 
eksoterm yang melepas sejumlah panas pada interval suhu 300~9000C. Selanjutnya sisa arang karbon akan 
mengalami proses oksidasi parsial, dimana proses ini merupakan proses eksoterm yang melepas panas pada 
interval suhu diatas 9000C. Panas yang dilepas dari oksidasi parsial ini digunakan untuk mengatasi kebutuhan 
panas dari reaksi reduksi endotermis dan untuk memecah hidrokarbon yang telah terbentuk selama proses 
pirolisis. Proses reduksi gas CO2 dan H2O ini terjadi pada interval suhu 400~9000C. Reduksi gas CO2 melalui 
reaksi kesetimbangan Boudouard equilibrium reaction dan reduksi gas H2O melalui reaksi kesetimbangan 
water-gas reaction, dimana reaksi-reaksi tersebut secara dominan dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. 
 Pemilihan reaktor gasifikasi jenis downdraft didasarkan pada rendahnya kandungan  tar yang dihasilkan 
dibandingkan jenis updraft. Hal ini dikarenakan bahwa kandungan tar hasil pirolisis terbawa bersama gas dan 



 
 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 T R T P   |   15 

kemudian masuk ke dalam proses oksidasi parsial yang mencapai suhu hingga 900 0C, dimana pada suhu 
tersebut kandungan tar dimungkinkan dapat terurai menjadi senyawa yang lebih ringan. Hasil syn-gas dari 
gasifikasi sistem downdraft ini setelah direfinery dan didinginkan dapat langsung dimasukkan ke dalam motor 
diesel yang dapat dioperasikan secara dual system. Sistem dua laluan agent gas berupa udara dan steam dapat 
meningkatkan produksi hidrogen pada reaktor gasifikasi (Opet, 2002). Satake, 2006 melakukan proses penelitian 
menggunakan metode gasifikasi downdraft berbahan baku sekam padi. Pada dasarnya Satake mencoba membuat 
reaktor gasifikasi dengan menggunakan berbagai jenis waste biomassa. Selain itu  juga membandingkan 
produksi syn-gas untuk proses perlakuan gas yang berbeda , yaitu dengan  menggunakan cyclone, scrubber, dan 
filter. Hasil menunjukkan bahwa proses drying terjadi pada suhu 100-3000C, pirolisis pada suhu 300-900 0C, 
oksidasi parsial pada suhu diatas 9000C dan reduksi  pada suhu 400–9000C. Syn-gas keluaran dari proses dengan 
suhu rata-ratanya sebesar 4500C. 

Sasaran tulisan ini adalah untuk mendapatkan karakterisasi proses gasifikasi biomassa limbah pertanian 
berupa tongkol jagung menggunakan reaktor downdraft dengan dua tingkat laluan udara dengan variasi rasio 
gasifying agent-biomassa. Karakterisasi yang dimaksud berupa identifikasi zone tahapan proses gasifikasi, 
kestimbangan massa dan energi selama proses serta efisiensi thermal konversi biomassa menjadi syn-gas.  
Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan secara eksperimental untuk mengetahui kualitas dan kuantitas syn-gas yang 
dihasilkan dari reaktor gasifikasi downdraft dengan bahan baku limbah pertanian berupa tongkol jagung serta 
perhitungan unjuk kerja dari  reaktor gasifikasi yang dibuat. Bahan baku yang digunakan adalah tongkol jagung 
yang didapatkan dari limbah pengolahan jagung di Surabaya. Selengkapnya hasil proximate and ultimate 
analysis ditunjukkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil proximate dan ultimate tongkol jagung 
No Parameter Unit Nilai 
1 Moisture content % wt 10.15 
2 Ash content % wt 1.80 
3 Volatile matter % wt 87.90 
4 Fixed carbon % wt 0.15 
5 Density Kg/m3 296 
6 LHV MJ/kg 10.85 

7 Komponen 

C % wt 47.60 
H % wt 5.91 
N % wt 0.84 
S % wt 0.15 
O % wt 38.70 

Peralatan pengujian tersusun dari reaktor gasifikasi, syn-gas cooler dan burner gas, seperti pada Gambar 
1.  Reaktor dibuat dari batu tahan api  yang mampu menahan suhu sampai 11000C dengan geometri bagian 
tengah throat system. Dimensi reaktor adalah tinggi 1,5 m, dan diameter dalam 0,35 m dengan bagian bawah 
terdapat grate tempat meletakkan arang kayu. Pengukuran suhu  dilakukan dengan pemasangan 5 termokopel 
sepanjang ketinggian reaktor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.  Skema pengujian gasifikasi biomassa 

Pembahasan    
1. Karakterisasi Biomassa Tongkol jagung 

1. Hopper 
2. Reaktor gasifikasi 
3.  Lubang 

termokopel 
4. Selubung reaktor  
5. Laluan agent air   
6. Lubang katalis   
7. Throat 
8. Grate arang 
9. Tempat abu 
10 Syn gas cooler

Prosedur pengujian dimulai dengan memasukkan arang kayu yang
berfungsi sebagai katalis diatas grate secara merata. Kemudian
tongkol jagung dimasukkan melalui hopper dengan posisi menutupi 
arang kayu dan dinyalakan dengan diikuti menghidupkan induced fan 
untuk melakukan pemanasan awal pada reaktor. Pengisian umpan
tongkol jagung dilakukan sampai penuh untuk sekali pengambilan 
data sistem batch. Suhu menyeluruh dari reaktor gasifikasi dinaikkan 
step-by-step sampai suhu pada throat mencapai 600 0C. Setelah itu, 
pengukuran dapat dimulai, yaitu suhu pada lima posisi termokopel
diukur setiap interval waktu 3 menit. Gas yang dihasilkan diukur
secara simultan menggunakan flow meter gas. Biasanya pengujian
mencapai kondisi steady setelah mencapai 15 menit dari permulaan. 
Untuk meyakinkan keandalan dari hasil pengujian ini, setiap kondisi 
operasi diulang tiga kali dan hasil pengujian yang dipresentasikan 
disini adalah nilai rata-rata dari dua pengukuran tersebut.  
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Biomassa merupakan bahan organik yang berasal dari alam, termasuk didalamnya tumbuhan, hewan dan 
limbah serta memiliki sifat yang dapat diperbaharui karena dapat diproduksi dengan cepat. Proses fotosintesis 
yang melibatkan matahari yang terjadi pada biomass merupakan sumber energi yang dimiliki biomassa. 
Sedangkan bahan organik yang diproses melalui proses geologi seperti batubara dan minyak tidak termasuk 
dalam kelompok biomassa ini.  

Untuk mengetahui karakteristik suatu biomassa digunakan metode pengujian secara analitis (proximate 
analysis) dan secara kimia (ultimate analysis). Proximate analysis melakukan pengujian komposisi bahan bakar 
yang berupa kandungan air (moisture), volatile matter, fixed carbon, ash serta nilai kalor yang dimiliki oleh 
biomassa, sedangkan ultimate analysis melakukan pengujian terhadap komposisi kimia biomassa berupa karbon, 
hidrogen, nitrogen, belerang, dan oksigen.  

Karakterisasi biomassa tongkol jagung didasarkan pada hasil proximate dan ultimate analysis seperti 
ditunjukkan pada Tabel 1., yaitu terlihat bahwa kandungan moisture untuk tongkol jagung berkisar 10.15% 
sehingga dalam pemanfaatan tongkol jagung menjadi syn-gas membutuhkan energi panas untuk mengeluarkan 
kandungan moisture. Komposisi terbesar volatile matter mencapai 87.90%. Volatile matter merupakan hasil 
dekomposisi pada saat proses pemanasan, terdiri dari flammable gas seperti H2, CO dan HC dan non-flammable 
gas seperti CO2. Kandungan  fixed carbon pada tongkol jagung hanya 0.15%, sedangkan sisa-sisa organik yang 
tidak teroksidasi berupa ash mencapai 1.80%.  
2. Distribusi suhu dalam reaktor gasifikasi 

Distribusi suhu sepanjang reaktor gasifikasi ditunjukkan pada Gambar 2, dimana suhu diukur pada 5 
titik pengukuran dengan penempatan termokopel seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Urutan penempatan 
termokopel dari atas berturut-turut adalah suhu drying, pirolisis, oksidasi parsial, reduksi serta syn-gas. Dari 
Gambar 2 terlihat bahwa suhu drying berkisar antara 80 sampai dengan 1500C, yaitu suhu yang dibutuhkan 
untuk mengeluarkan kandungan moisture didalam biomassa sekam padi. Selama pengukuran ini suhu drying 
relative stabil dan tidak mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan pada tahap drying ini  biomassa tidak 
mengalami penguraian unsur-unsur kimianya (dekomposisi kimia), tetapi hanya terjadi pelepasan kandungan air 
dalam bentuk uap air. 

Setelah tahap drying terlampaui, biomassa akan mengalami pirolisis hingga mencapai suhu 3000C. Pada 
tahap pirolisis ini, biomassa mengalami dekomposisi termal menjadi arang karbon, tar dan gas. Proses pirolisis 
merupakan proses eksoterm yang melepas sejumlah panas pada interval suhu 300~9000C. Secara menyeluruh, 
proses dekomposisi termal biomassa pada tahap pirolisis adalah biomassa  →  arang karbon + tar + gases (CO2; 
CO; H2O; H2; CH4 dan CnHm)  (1) 
Sedangkan, reaksi pembentukan gas methananya dituliskan   [ ]mol

kJCHHC 752 42 +=+   (2). 

Sisa arang karbon dan hidrogen akan mengalami proses oksidasi parsial hingga mencapai suhu 960 0C.  
Oksidasi parsial merupakan proses eksoterm yang memanfaatkan suplay oksigen terbatas dalam reaktor dan 
melepas sejumlah panas. Panas yang dilepas dari proses oksidasi parsial ini digunakan untuk mengatasi 
kebutuhan panas dari reaksi reduksi endotermis dan untuk memecah hidrokarbon yang telah terbentuk selama 
proses  pirolisis. Selengkapnya reaksi oksidasi ditunjukkan pada persamaan 3 s/d 5. 

[ ]mol
kJCOOC 408

4
1

22 +=+       (3)       [ ]mol
kJCOOC 24622 2 +=+      (4)        [ ]mol

kJOHOH 242
2
1

222 +=+   

(5)                                            
Kecenderungan kurva suhu pada zone oksidasi parsial adalah terjadi fluktuasi nilai suhu oksidasi 

sehingga  menarik untuk dikaji lebih lanjut. Phenomena tersebut dapat disebabkan deflagrasi O2 akibat dari 
akumulasi lokal sehingga memberikan inspirasi bahwa pengaturan suplay agent gasifikasi membutuhkan 
mekanisme pengaturan yang baik. Proses reduksi gas CO2 dan H2O terjadi pada suhu 4000C.  Proses ini 
merupakan reaksi endoterm yang terjadi pada interval 400~900 0C. Reduksi gas CO2 melalui reaksi 
kesetimbangan Boudouard equilibrium reaction dan reduksi gas H2O melalui reaksi kesetimbangan water-gas 
reaction, dimana reaksi tersebut secara dominan dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Gas CO2 dan H2O akan 
melewati lapisan karbon panas sehingga menimbulkan reaksi reduksi yang berkelanjutan dan menghasilkan syn-
gas berupa  CO, H2 dan CH4. Selengkapnya, reaksi pada tahap reduksi ditunjukkan pada persamaan 6 s/d 12. 
Hasil akhir  proses gasifikasi biomassa ini adalah syn-gas dengan suhu relatif konstan sebesar 350 0C.  

( )mn HCCHHOHCOCOgasesTar ,,,,, 4222→  (6) 

[ ]mol
kJHCOOHCO 41222 ++=+    (7) 

[ ]mol
kJHCOOHCH 2063 224 −+=+    (8) 

[ ]mol
kJHCOOHCH 16542 2224 −+=+    (9) 

Pengaruh rasio gasifying agent dengan biomassa (AFR) terhadap distribusi suhu pada zone oksidasi 
ditunjukkan pada Gambar 3. Pada Gambar 3 terlihat bahwa pada AFR 1,05 menghasilkan zone oksidasi yang 

[ ]mol
kJHCOOHC 13122 −+=+    (10)

[ ]mol
kJCHHC 752 42 −=+   (11)

[ ]mol
kJCOCOC 17222 −=+   (12)
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terbaik, yaitu yang ditandai dengan suhu reaksi sampai 9050C. Pada kondisi ini kandungan tar yang terikut 
didalam gas pada fase pirolisis akan terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih ringan.  

 

           
 

          Gambar 2. Profil distribusi suhu sepanjang reactor  Gambar 3. Profil distribusi suhu pada variasi AFR 
 
3. Analisis Visualisasi Api 

Visualisasi api digunakan untuk menunjukkan profil api pada awal penyalaan, tengah, dan akhir 
pengujian, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.  Pengujian menggunakan feeding rate sebanyak 6 kg/jam 
tongkol jagung dan menghasilkan gas selama 54 menit. Hasil visualisasi api menunjukkan bahwa pada awal 
mulai menyala, api berwarna merah dengan inti api berwarna kebiruan namun nyalanya belum kontinyu. Api 
mulai stabil pada menit ke-21 dengan tinggi api 65cm. Setelah menit ke- 27 api mulai kontinyu bahkan menyala 
mulai dari mulut pipa dengan tinggi api 60 cm. Namun pada menit ke-48 api mulai mengecil dengan ketinggian 
50 cm dan akhirnya padam pada menit ke- 54. Menurut Manya et al, 2006, seiring kenaikan rasio udara-bahan 
bakar maka nilai kalor gas pun akan menurun karena penambahan jumlah udara di dalam gas akan mengurangi 
kepekatan gas itu sendiri. Tetapi seiring kenaikan AFR maka laju alir gas pun akan meningkat. Hal inilah yang 
menyebabkan api semakin besar pada AFR yang lebih tinggi. Tetapi pada AFR = 1,175 inilah batas atas AFR 
yang bisa ditoleransi oleh biomass tongkol jagung karena pada menit ke-51 temperatur pada termokopel 1 dan 2 
mengalami kenaikan dan ternyata terjadi percikan api di dalam reaktor. Hal ini mengindikasikan terjadinya 
pembakaran di dalam yang timbul karena proses gasifikasi ini terlalu banyak mendapatkan udara.  

Secara kuantitatif, kecenderungan temperatur api mengalami kenaikan seiring ketinggian api dan 
selanjutnya mengalami penurunan lagi. Hal ini berarti temperatur api tertinggi berada pada ketinggian sekitar 
300- 350 mm, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Dari grafik terlihat bahwa temperatur api tertinggi 
dimiliki oleh nilai AFR 1,05 dengan temperatur 662,9°C dan diikuti oleh AFR 1,1 dengan temperatur 596°C, 
AFR 1,1 dengan temperatur 530,8°C, AFR 1,125 dengan temperatur 483,4°C, AFR 1,175 dengan temperatur 
467°C. Hal ini karena pada nilai AFR 1,05 jumlah bahan bakar dan udara yang dibutuhkan hampir mendekati 
stoikiometri sehingga api stabil dan bertemperatur tinggi dapat terjadi.  

Gasifikasi tongkol jagung untuk membentuk api yang baik,yang dilihat dari tinggi temperatur serta 
visualnya yang kebiruan, memiliki kecenderungan untuk terjadi pada nilai AFR yang kecil. Hal ini dikarenakan 
karena geometri tongkol jagung yang berbentuk silinder sehingga ketika berada di dalam reaktor akan terjadi 
rongga- rongga yang mudah untuk ditembus aliran udara. Karena adanya area (rongga) tersebut maka dalam 
prosesnya gasifikasi tongkol jagung hanya membutuhkan sedikit udara. Ketika suplai udara ditambah hingga 
melebihi AFR 1,175 maka yang terjadi adalah pembakaran di dalam reaktor. Sehingga yang dihasilkan bukanlah 
flammable gas namun hanya asap. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Gambar 4. Visualisasi evolusi api (awal, tengah dan akhir)                Gambar 5. Grafik kuantitatif temperatur 
api 
 
4. Analisis kesetimbangan massa dan energi 

Perhitungan kesetimbangan massa dan energi dilakukan dengan pendekatan system batch, sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar  6.  
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Gambar 6. Model sistem reaktor gasifikasi 

Besarnya kesetimbangan massa untuk variasi suhu  udara seperti ditunjukkan pada Tabel  2., yaitu  
terlihat bahwa dengan pengurangan nilai rasio udara-bahan bakar maka neraca massa input dan massa output 
semakin kecil selisihnya. Selisih yang terjadi menunjukkan  jumlah liquid smoke yang terbentuk pada proses 
gasifikasi. Adanya liquid smoke sebagai residu dari proses gasifikasi sulit untuk dihindari walaupun telah melalui 
zona oksidasi. Tar yang terkandung di dalam liquid smoke terbentuk saat proses pirolisis dan hanya akan 
terpecah pada tahapan oksidasi bertemperatur tinggi. Pada penelitian ini zona oksidasi yang bertemperatur tinggi 
sulit tercapai, hal ini dikarenakan tipe gasifikasi yang menggunakan metode beds. Temperatur zona oksidasi 
yang berada di rentang 900°C dapat tercapai ketika proses gasifikasi dilakukan dengan pemasukan bahan bakar 
secara kontinyu dan telah pada kondisi steady. Tar yang terkandung di dalam liquid smoke berupa cairan hitam 
kental dan sangat lengket sehingga sulit diamati. Selain adanya tar, pada instalasi juga terjadi kebocoran saat 
gasifier beroperasi. Kebocoran terjadi pada penutup panel ash, penutup pemasukan biomass, dan throat. Pada 
area tersebut seal yang diharapkan dapat meminimalkan losses namun pada praktiknya kurang maksimal. 

Sedangkan, hasil selengkapnya  kesetimbangan energi yang didapat dari persamaan 14 ditunjukkan 
pada Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa perhitungan kesetimbangan energy yang dibuat memberikan hasil 
yang belum sama antara energy masuk dan energy keluar. Berdasarkan perhitungan tersebut masih ada 
kehilangan energy selain  kandungan energy yang dibawa arang karbon, ash dan kehilangan energi berupa panas 
yang dilepaskan kesekelilingnya, yaitu mencapai 20%.  Kecenderungan pengurangan rasio gasifying agent dan 
biomassa  menunjukkan produksi syn-gas yang meningkat sampai rasio 1,05  dan selanjutnya cenderung turun 
lagi. 
 
5. Analisis kuantitas dan kualitas syn-Gas  
 Syn-gas yang merupakan hasil akhir yang diharapkan dari proses gasifikasi jumlahnya berubah sesuai 
dengan variasi rasio gasifying agent dan biomassa  yang diberikan. Variasi ini dilakukan dengan mengubah 
kecepatan udara sebagai media gasifikasi sementara jumlah biomassa sebagai bahan bakar dibuat konstan 
sebanyak 6 kg. Laju alir syn-gas diukur dengan menggunakan anemometer kemudian dibagi dengan lamanya 
syn-gas mengalir maka didapatkanlah nilai laju alir massa syn-gas  selama pengambilan data, selengkapnya 
hasilnya ditunjukkan pada Gambar 6.   
      Tabel 2. Kesetimbangan massa pada reaktor gasifikasi 

        
Gambar 6.  Laju Alir massa syn-gas dengan variasi AFR 

 
Berdasarkan Gambar 6, laju alir massa syn-gas meningkat seiring dengan kenaikan rasio udara- bahan bakar 
maka didapatkan nilai laju alir massa terbesar pada AFR 1,175 yaitu 7,8898 kg/hr. Jika hal ini dihubungkan 
dengan persamaan kontinuitas maka dengan nilai luasan pipa dan massa jenis yang konstan maka laju alir massa 
syn-gas akan mengalami kenaikan secara linear. Bila dijelaskan secara fenomena yaitu dengan semakin besar 
nilai AFR maka semakin tinggi pula nilai laju alir massa syn-gas karena udara sebagai media gasifikasi berfungsi 
sebagai pembawa aliran gas. Maka dengan kenaikan laju alir massa udara, laju syn-gas pun ikut meningkat. 

 

AFR 
Massa masuk (kg) Massa Keluar (kg) 

Selisih 
(kg) 

Bio 
mass 

Udara 
1 

Udara 
2 Total Arang 

karbon Ash Syn-
gas Total 

1,175 6 4.018 3.032 13.05 1.320 0.0845 7.8898 9.2959 3.7541
1,125 6 3.718 3.032 12.750 1.350 0.0861 7.6983 9.2003 3.5497
1,1 6 3.568 3.032 12.600 1.400 0.0925 7.5971 9.1696 3.4304
1,05 6 3.268 3.032 12.300 1.500 0.1230 7.4989 9.2719 3.0281
1 6 2.968 3.032 12.000 1.700 0.1520 7.4684 9.2529 2.7471
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Dari model sistem reaktor gasifikasi pada Gambar 6 dapat 
diturunkan persamaan kesetimbangan massa dan energi untuk 
kondisi steady sebagai berikut: 
Kesetimbangan massa: 

keluarmasuk massamassa ∑=∑    (13) 

ashkabonaranggassynudaraudarabiomassa mmmmmm ++=++ −−21  
Kesetimbangan energi:  

transferheatashkarbonaranggassyn

lossesberguna

keluarmasuk

EEEE

energiEnergi
Energienergi

−−− −−−=

∑−∑=
∑=∑

(14) 
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Tabel 3. Perhitungan kesetimbangan energi pada reaktor gasifier 

AFR 
Energi masuk (kJ) Energi Keluar (kJ) 

Efisiensi
Biomassa Udara 1 Udara 2 Total Syn-gas Arang 

karbon Ash Heat 
transfer Total 

1,175 65106.46 1226.07 925.29 67257.82 0.00 46605.20 623.15 1686.67 48915.02 0 
1,125 65106.46 1134.52 925.29 67166.28 0.00 47598.65 1411.17 1670.00 50679.82 0 
1,1 65106.46 1088.75 925.29 67120.50 0.00 53434.30 2578.89 1946.30 57959.49 0 

1,05 65106.46 997.20 925.29 67028.95 19818.69 59926.30 1229.85 1938.26 82913.11 30.44 
1 65106.46 905.66 925.29 66937.41 0.00 57869.52 3390.32 1858.25 63118.09 0 

 
Analisis syn-gas hasil gasifikasi dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur-unsur penyusun yang 

terdiri dari CO, CO2, H2, CH4, N2, CnHm, O2, dan H2 serta untuk mendapatkan nilai kalor bawah gas tersebut. 
Selengkapnya hasil pengujian komposisi syn-gas di tunjukkan pada Tabel 4. Dari hasil pengujian didapatkan 
bahwa syn-gas mengandung CO, H2, CH4, dan CnHm sebagai unsur penyusun flammable gas, namun dalam gas 
ini juga terdapat senyawa N2 dan O2 yang cukup banyak yaitu sebesar 57,86% dan 8,51%. Teori mengatakan 
bahwa syn-gas seharusnya mengandung 15-25% CO, 15-25% H2, 1-3% CH4 sebagai gas yang bisa terbakar, serta 
10-15% CO2 dan 40-50% N2 sebagai gas yang tidak bisa terbakar, maka seharusnya oksigen tidak terkandung di 
dalamnya.  

Tabel 4.  Komposisi  syn-gas tongkol  jagung 
Senyawa H2 O2 N2 CO2 CO CH4 C2H6 LHV (MJ/kg) 
Nilai (% 

mol) 
13.29 8.51 57.86 8.33 10.52 1.4 0.08 2,65 

 
6. Efisiensi Reaktor Gasifier 

Unjuk kerja reaktor gasifier dirumuskan sebagai total energi yang dikandung syn-gas dibagi dengan 
energi yang dikandung biomassa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaturan rasio gasifying agent dan 
biomassa  dapat meningkatkan efisiensi gasifikasi mencapai 30,44%. Hal ini terjadi pada rasio gasifying agent 
dan biomassa sebesar 1,05. 
 
Kesimpulan 
 Variasi rasio gasifying agent dan biomassa tongkol jagung pada reaktor gasifier type downdraft dapat 
menghasilkan karakterisasi gasifikasi, pertama bahwa kecenderungan bahwa penurunan rasio gasifying agent 
dan biomassa menghasilkan warna nyala api yang semakin kebiruan dan temperatur api cenderung  naik. Kedua 
bahwa rasio gasifying agent dan biomassa terbaik pada kondisi 1,05 dengan menghasilkan syn-gas yang 
flammable, yaitu ditandai dengan nyala api stabil dengan mencapai suhu hingga 667 0C. Ketiga bahwa secara 
keseluruhan, efisiensi gasifikasi mencapai hingga 30,44% pada rasio gasifying agent dan biomassa sebesar 1,05.  
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Intisari 

 
Krisis bahan bakar fosil dan krisis emisi gas buang dewasa ini menjadi permasalahan yang 
komplek untuk dapat diselesaikan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik 
di negara maju dan berkembang. Etanol, sebagai bahan bakar additive yang dapat di 
produksi dari bahan-bahan hasil pertanian diharapkan dapat menjadi bagian yang dapat 
menyelesaikan problem-problem di atas.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik injeksi etanol terhadap unjuk kerja 
pembakaran dalam mesin 4 tak 1 silinder. Penelitian ini menggunakan motor Honda 
Supra-X dengan sistem injeksi bahan bakar Programmed Fuel Injection (PGMFI). Ethanol 
dengan kemurnian 99.9 % diinjeksikan kedalam saluran masuk (intake manifold) dengan 
variasi posisi injektor etanol 00 dan 900 terhadap injektor bensin. Variasi tekanan injeksi 
etanol pada 2 bar, 2.5 bar dan 3 bar. Pengujian daya motor menggunakan dinamometer 
dan gas buang dari proses pembakarannya di uji dengan gas analyzer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh injeksi etanol dapat meningkatkan unjuk 
kerja motor. Pada semua variasi posisi dan tekanan bahan bakar injektor etanol terjadi 
perbaikan karakteristik, yaitu peningkatan daya sebesar 3,25%, penurunan bsfc 15,60%. 
Pada emisi gas buang juga terdapat perbaikan yaitu penurunan CO sebesar 36,57% dan 
HC sebesar 27,78%. Karakteristik motor terbaik diperoleh pada posisi injektor 900 
terhadap injektor bensin dengan tekanan 2,5 bar. 
 
Kata kunci: bensin, etanol, motor, gas buang 
 

Pendahuluan 
Sumber energi dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, baik sumber energi yang dapat 

terbarukan (renewable energy) ataupun tak terbarukan (unrenewable energy). Pemenuhan kebutuhan 
konsumsi bahan bakar untuk kendaraan bermotor di Indonesia sepenuhnya ditopang dari sumber 
energi bahan bakar fosil yaitu premium, pertamax, super TT, dan solar (minyak diesel) yang bersifat 
tidak terbarukan dan lama kelamaan seiring dengan bertambahnya kendaraan bermotor akan 
berkorelasi terhadap peningkatan konsumsi sehingga ketersediaan sumber ini akan habis. Cadangan 
minyak bumi nasional apabila tidak ditemukan sumur baru melalui eksplorasi diperkirakan akan habis 
dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang, sehingga pencarian sumber energi baru merupakan 
suatu keharusan (Taryono, 2006).  

Di Indonesia, kurang lebih 70% pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. 
Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik 
terhadap kesehatan manusia maupun  terhadap lingkungan, seperti timbal/timah hitam (Pb), suspended 
particulate matter (SPM), oksida nitrogen (NOx), hidrokarbon (HC), karbon monoksida (CO), dan 
oksida fotokimia (Ox). Kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal, 13-44% suspended 
particulate matter (SPM) atau partikel debu, 71-89% hidrokarbon, 34-73% NOx, dan karbon 
monoksida (CO) hampir seluruhnya (Riza Damanik, 2004). Peningkatan yang tanpa terkendali akan 
mengakibatkan terjadinya efek gas rumah kaca (green house effect) secara global sehingga akan 
mempengaruhi temperatur suhu bumi. 

Sementara penurunan emisi gas buang yang lain adalah mengembangkan bahan bakar 
alternatif ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar rendah emisi banyak digunakan seperti metanol 
dan etanol. Bahan bakar beroksigenat ini mempunyai keuntungan dalam emisi yang dihasilkan. Bahan 
bakar jenis ini banyak digunakan sebagai aditif yang berfungsi sebagai upaya memperbaiki kualitas 
bahan bakar dalam menaikkan angka oktan sehingga mesin terhindar dari gejala detonasi.  

Senyawa oksigenat yang mempunyai keunggulan angka oktan tinggi dan selama ini digunakan 
untuk aditif bahan bakar bensin adalah etanol. Etanol merupakan golongan alkohol bersifat fluida 
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inkompresibel yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar etanol dapat dicampurkan 
dengan bahan bakar bensin untuk pembakaran dalam motor bakar. Namun demikian etanol bersifat 
polar sehingga kurang baik bercampur dengan bahan bakar bensin yang bersifat non polar. 
Keunggulan etanol yang ramah lingkungan dan bersifat renewable dapat dicampurkan dalam bentuk 
atau fase uap sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Diperlukan suatu teknologi sistem bahan bakar 
pengijeksian etanol kedalam intake manifold yang selanjutnya akan bercampur dengan bensin.  
 
 
Metodologi 

Penelitian ini menggunakan motor 4 langkah 1 silinder dengan sistem bahan bakar injeksi. 
Modifikasi dilakukan pada sistim bahan bakar etanol menggunakan sistim injeksi yang diinjeksikan 
pada saluran masuk. Variasi pemasangan injektor etanol 0o dan 90o terhadap injektor bensin. Bahan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol dengan kemurnian 99.9 %. Parameter yang akan 
diuji dalam penelitian ini adalah torsi (Nm), konsumsi bahan bakar (ml/dt), putaran motor (rpm), CO 
(%) dan HC (ppm). Sementara variasi dilakukan terhadap tekanan saat injeksi bahan bakar etanol yaitu 
pada  2 bar, 2.5 bar, 3 bar, dan 3.5 bar.  

Untuk mengukur besarnya brake power, dilakukan dengan mengukur besarnya torsi motor 
pada dinamometer. Data yang diperoleh untuk analisis dari dinamometer ini adalah putaran mesin dan 
torsi. Pengujian emisi gas buang pada berbagai perubahan putaran mesin dilakukan dengan cara 
menghisap gas buang kendaraan bermotor kedalam alat uji gas analyzer kemudian diukur kandungan 
karbon monoksida (CO) dan hidro karbon (HC).  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengujian yang dilakukan, terdapat perbedaan torsi yang dihasilkan antara mesin yang 
menggunakan sistem injeksi bahan bakar bensin dengan substitusi injeksi bahan bakar etanol. Torsi 
yang dihasilkan oleh mesin menggunakan sistem bahan bakar injeksi bensin antara 0,647 – 2,911 Nm 
pada putaran 2000 hingga 4500 rpm. Untuk mesin dengan substitusi injeksi etanol menghasilkan torsi 
yang lebih besar yaitu antara 0,582 Nm hingga mencapai 3,105 Nm pada putaran yang sama dengan 
berbagai tekanan penginjeksian dan penempatan injektor. Perubahan kenaikan torsi mesin rata-rata 
diperoleh sebesar 3,25% untuk injektor etanol 00 dan untuk posisi injektor etanol 900 diperoleh rerata 
peningkatan sebesar 2,72%. 

 
Gambar 1. Grafik torsi pada injektor etanol 00 
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Gambar 2. Grafik torsi pada injektor etanol 900 

 
Rerata perubahan daya yang dihasilkan oleh motor dengan substitusi injeksi bahan bakar 

etanol juga memberikan perubahan berupa peningkatan sebesar 3,25% pada posisi injektor etanol 00 
dan untuk posisi injektor etanol 900 terdapat kenaikan daya dengan rerata sebesar 2,72% pada berbagai 
tekanan penginjeksian dan penempatan injektor. Rentang daya yang dihasilkan oleh sistem bahan 
bakar bensin adalah 0,135 – 1,372 kW. Pada substitusi injeksi etanol rentang daya yang dihasilkan 
menjadi lebih besar yaitu 0,122 – 1,448 kW untuk posisi injektor etanol 00 dan untuk posisi injektor 
etanol 900 diperoleh rentang daya sebesar  0,135 – 1,463 kW. Adapun kenaikan daya maksimal 
mencapai 8,35% pada tekanan injeksi bahan bakar etanol 2 bar dengan posisi injektor etanol 900.  
 

 
Gambar 3. Grafik daya pada injektor etanol 00 

 

 
Gambar 4. Grafik daya pada injektor etanol 900 

 
Konsumsi bahan bakar pada motor dengan substitusi injeksi bahan bakar etanol menurun 

dibandingkan dengan sistem injeksi bahan bakar bensin. Hal ini dapat dilihat pada penurunan 
konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) dengan penurunan maksimum mencapai 15,60% pada posisi 
injektor etanol 900 dan pada posisi injektor etanol 00 mencapai 11,44%. Dengan demikian diperoleh 
peningkatan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Tekanan bahan bakar berpengaruh terhadap 
penurunan SFC dimana tekanan paling besar (3 bar) menghasilkan efisiensi bahan bakar paling rendah 
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pada semua posisi injektor dan variasi tekanan.  

 
Gambar 5. Grafik SFC pada injektor etanol 00 

 

 
Gambar 6. Grafik SFC pada injektor etanol 900 

 
Kualitas emisi gas buang yaitu kandungan Hidrokarbon (HC) dan Karbonmonoksida (CO) 

yang diukur pada saluran pembuangan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Penurunan 
maksimum HC mencapai 53,50% dengan rerata penurunan sebesar 27,78% pada posisi injektor etanol 
900 dan pada posisi injektor etanol 00 mencapai peningkatan rerata 46,08% dengan maksimum 
peningkatan sebesar 88,98% . Untuk gas CO pada gas buang terukur rerata peningkatan gas buang 
motor injeksi etanol mencapai 65,62% dengan penurunan maksimum sebesar 36,57% pada posisi 
injektor etanol 900. 

 
Gambar 7. Grafik Emisi HC pada injektor etanol 00 
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Gambar 8. Grafik Emisi HC pada injektor etanol 900 

 
Gambar 9. Grafik Emisi CO pada injektor etanol 00 

 
 

 
Gambar 10. Grafik Emisi CO pada injektor etanol 900 

 
 
Kesimpulan 

Penggunaan sistem injeksi bahan bakar etanol dengan sistem kontrol berbasis mikrokontroler 
(PGM-FI) dapat meningkatkan karakteristik motor. Peningkatan daya dan torsi maksimum sebesar 
3,25% dihasilkan oleh tekanan 2,5 bar. Penggunaan injektor yang sesuai dengan kapasitas mesin, dan 
variasi tekanan bahan bakar juga memberi kontribusi bagi performa motor.  

Konsumsi bahan bakar ditinjau dari Spesific Fuel Consumption menunjukkan pemakaian 
bahan bakar yang lebih efisien.  Penurunan konsumsi maksimum sebesar 15,60% terjadi pada tekanan 
3 bar. Tekanan 2,5 bar pada variasi tekanan menghasilkan penggunaan bahan bakar yang ekonomis.  

Emisi gas buang juga mengalami penurunan. Penurunan CO sebesar 36,57% terjadi pada 
tekanan 2 bar. Sedangkan dengan kadar HC pada gas buang mengalami penurunan sebesar 27,78% 
pada tekanan 2,5 bar.  
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Intisari 

Pemahaman, penanganan dan pengelolaan yang tepat merupakan hal yang penting dalam 
pengembangan sampah kota menjadi sumber energi alternatif, khususnya bahan bakar padat dengan 
nilai properties yang baik. Pada penelitian ini, 20 gram sampah kota yang terdiri dari sampah organik 
(bambu dan daun pisang) serta sampah anorganik (kemasan dan styrofoam) dengan ukuran partikel 
lolos  mesh 20 dipirolisis secara lambat dalam sebuah tungku reaktor. Proses pirolisis dilakukan pada 
tekanan atmosferis dengan aliran gas Nitrogen sebesar 1 liter/menit serta laju pemanasan yang konstan 
sebesar 10 /min dimulai dari temperatur kamar hingga temperatur 400  dan dipertahankan  selama 
30 menit. Karakterisasi kinetika slow pyrolysis dilakukan dengan metode analisa termogravimetri yang 
meliputi : nilai konstanta laju reaksi keseluruhan (k0), nilai energi aktivasi (E) dan nilai faktor pra-
eksponensial (A). Dari hasil pengujian didapati bahwa penambahan komponen anorganik akan 
meningkatkan energi aktivasi. Komposisi campuran terbaik adalah pada komposisi komponen organik  
75 % dengan nilai kalor sebesar 25457,5 kJ/kg atau meningkat sebesar 8,78 % dan nilai E sebesar 
47,808 kJ/mol (diperoleh pada k0 = 0,106 dan A = 0,899 menit-1) atau meningkat sebesar 41,88 % dari 
nilai kalor dan energi aktivasi yang dihasilkan oleh komposisi komponen organik 100 %. 
 
Kata kunci : analisa termogravimetri, sampah kota, slow pyrolysis. 

 
1. Pendahuluan 

 

Fenomena peningkatan konsumsi energi dan peningkatan timbulan sampah merupakan dua 
permasalahan yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Di 
Indonesia, konsumsi energi di berbagai sektor seperti transportasi, industri dan energi listrik untuk 
rumah tangga tercatat terus meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 5,2 % 
(KNRT 2006), sebaliknya cadangan energi nasional yang semakin menipis menimbulkan 
kekhawatiran akan krisis energi di masa mendatang jika tidak ditemukan sumber-sumber energi yang 
baru. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk juga memicu peningkatan 
produksi sampah. Estimasi jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 38,5 juta 
ton/tahun dengan komposisi terbesar adalah sampah organik (58 %), sampah plastik (14 %), sampah 
kertas (9 %) dan sampah kayu (4 %) (KNLH, 2008). Masalah yang sering muncul dalam penanganan 
sampah kota yang terus bertambah jumlahnya adalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulit 
diperolehnya lahan yang pantas untuk pembuangan, sehingga sampah kota yang tidak terkelola dangan 
baik akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.  

 Berangkat dari dua permasalahan pokok di atas, muncul gagasan untuk menggali serta 
mengembangkan potensi sumber energi alternatif yang memanfaatkan sampah kota menjadi bahan 
bakar (Refuse Derived Fuel), khususnya bahan bakar padat  dengan nilai properties yang baik. Terkait 
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dengan tujuan untuk memperoleh energi dari pemanfaatan sampah kota, maka pemahaman mengenai 
struktur kimia serta komposisi campuran dari sampah kota merupakan hal yang sangat penting, 
khususnya dalam proses konversi komponen organik dan anorganik dari sampah kota yang pada 
umumnya memiliki kandungan unsur-unsur utama  C, H dan O  menjadi bahan bakar.  

Saat ini terdapat tiga jenis teknologi pengolahan/perlakuan terhadap sampah yang dibedakan 
atas kondisi oksidasi dan produk-produk akhirnya, yaitu : 

• Pirolisis  : CxHyOz + Kalor   →  Arang + Tar + Gas. 
• Gasifikasi  : CxHyOz + Udara, O2 dan/atau H2O  →  CO2, CO, H2, CH4, CnHm. 
• Insinerasi  : CxHyOz + excess air (O2 + N2)  →  CO2, H2O, O2, N2, Kalor. 
Dari ketiga proses yang disebutkan di atas, pirolisis merupakan teknologi alternatif pengolahan 

sampah kota yang dipandang cukup prospektif untuk dikembangkan karena memiliki beberapa 
keuntungan berupa produk-produk yang dihasilkan seperti arang (padatan), tar (cairan) dan gas 
(pyrogas) yang dapat dikelompokkan sebagai bahan bakar. Beberapa keuntungan dari proses pirolisis 
di antaranya adalah : rasio konversi yang tinggi, kandungan energi dari produk-produk yang dihasilkan 
cukup tinggi, produk-produk hasil pirolisis dapat ditingkatkan menjadi bahan dasar keperluan lain, 
serta kontrol proses yang lebih mudah bila dibandingkan dengan proses gasifikasi.   

Pirolisis merupakan proses dekomposisi material sampah menjadi arang, tar dan gas dengan 
cara pemanasan pada temperatur moderat (300 oC – 600 oC) dalam inert atmosphere. Masing-masing 
komponen sampah kota memiliki karakteristik pirolisis serta massa produk (arang, tar dan gas) yang 
berbeda, tergantung pada kondisi operasinya seperti temperatur proses, laju pemanasan, ukuran 
partikel dan lamanya waktu pirolisis (holding time) (Phan dkk, 2008 dan Grammelis dkk, 2009).  

Dalam menganalisa kinetika reaksi yang terjadi diperlukan asumsi bahwa masing-masing 
komponen sampah kota tersebut terdekomposisi secara independen (Gran, 2001), sehingga konversi 
dan laju konversi dari material sampah kota dapat dituliskan sebagai:   

                                               1                                                            (1) 

dengan A adalah faktor pra eksponensial, E adalah energi aktivasi,  adalah konstanta gas universal,          
T adalah temperatur, n adalah orde reaksi, i adalah komponen campuran serta α merupakan reacted 
fraction yang untuk masing masing komponen campuran dituliskan sebagai : 

                         ,    

,   ,,
                                                                   (2) 

dengan m0,i adalah massa sampel awal, mi adalah massa sampel aktual sedangkan marang,i adalah massa 
arang yang dihasilkan.  

Dalam hal ini, sebagai bentuk penyederhanaan analisa maka reaction order diasumsikan 
sebanding dengan 1 (n = 1), dimana koefisien ci menunjukkan kontribusi proses secara parsial 
terhadap pengurangan massa secara keseluruhan (m0 – marang), atau dituliskan sebagai :                       

                                              ci  =  m0,i – marang,i                                                                       (3) 

Kemudian konversi dan laju konversi dari proses slow pyrolysis sampah kota untuk reaksi ke-N 
dapat dituliskan sebagai : 

                                          1  ∑  .                                                                       (4)   

dengan p = 1,2,3,........,N    

                                            ∑                                                                             (5) 

Atau secara global dapat dituliskan sebagai : 

          =  k . m                                                                                  (5a)  

Untuk laju pemanasan konstan        , maka persamaan (1) dapat ditulis menjadi : 

                                                                                                                         (6) 
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Jika persamaan laju reaksi yang merupakan representasi dari konstanta Arrhenius   /  di 
atas di-log-kan, maka persamaan (6) dapat ditulis sebagai : 

                   →    (n = 1)                                  (7)  
    
dari plot antara     terhadap 1/T  akan diperoleh nilai E, dimana slope yang terjadi 
merupakan nilai   (Hussain dkk, 2006). 
 
2. Metodologi 
 

Pengujian ini ditargetkan pada komposisi campuran spesifik dari material sampah organik 
(bambu dan daun pisang) serta sampah anorganik (kemasan dan Styrofoam) sebagai pendekatan 
terhadap heteregonitas sampah kota. Bahan dan variasi komposisi campuran sampah kota yang 
dijadikan sampel uji ditunjukkan pada gambar 1 dan tabel 1.  

             
(a)                              (b)                                (c)                               (d) 

       Gambar 1. Material uji,  a)  sampah bambu,  b) sampah daun pisang, c) sampah kemasan,                       
       d) sampah Styrofoam. 

   Tabel I. Variasi komposisi campuran sampah (sampel uji). 

No Variasi Komposisi ( % ) Massa Komponen ( gram ) 
Organik Anorganik Bambu Daun pisang Kemasan Styrofoam 

1. RDF 1 70 30 7,0 7,0 3,0 3,0 
2. RDF 2 75 25 7,5 7,5 2,5 2,5 
3. RDF 3 80 20 8,0 8,0 2,0 2,0 
4. RDF 4 85 15 8,5 8,5 1,5 1,5 
5. RDF 5 90 10 9,0 9,0 1,0 1,0 
6. RDF 6 95 5 9,5 9,5 0,5 0,5 
7. RDF 7 100 0 10 10 0 0 

Sampel uji dengan berat 20 gram dengan ukuran partikel lolos mesh 20 dipirolisis dalam sebuah 
tungku reaktor pada tekanan atmosferis dengan aliran gas Nitrogen sebesar 1 liter/menit. Proses slow 
pyrolysis dilakukan dengan laju pemanasan 10 /min dimulai dari temperatur kamar hingga 
temperatur 400  dan dipertahankan selama 30 menit (holding time). Untuk mengukur temperatur 
sampel uji selama proses slow pyrolysis berlangsung, satu unit thermocouple tipe K ditempatkan di 
tengah sampel uji dengan cara dibenamkan, sedangkan pembacaan data berupa temperatur sampel uji, 
temperatur ruang reaktor serta perubahan massa sampel uji selama proses pirolisis dilakukan pada saat 
yang bersamaan dengan interval 10 detik menggunakan thermocouple reader dan timbangan digital 
yang dihubungkan ke personal computer seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.  
 Karakterisasi produk pirolisis yang dilakukan hanya berdasarkan massa arang yang dihasilkan serta 
nilai kalornya, sedangkan karakteristik kinetika slow pyrolysis ditentukan berdasarkan  konstanta laju 
reaksi keseluruhan (k0), energi aktivasi (E), serta faktor pra-eksponensial (A) dengan menggunakan 
metode analisa termogravimetri. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1  Karakteristik Produk Arang  

Karakteristik produk proses slow pyrolysis berupa massa arang yang dihasilkan secara 
keseluruhan ditunjukkan pada gambar 3. 

 
Ketika proses berlangsung secara komplit (holding time 30 minutes) didapati bahwa massa 

arang yang dihasilkan tidak menunjukkan suatu trend yang jelas, dimana massa arang optimum 
sebesar 29,33 % dihasilkan dari RDF 4. Peningkatan massa arang yang dihasilkan tersebut diduga 
karena adanya reaksi sekunder berupa repolimerisasi yaitu proses perubahan uap tar menjadi arang. 
Dugaan ini diperkuat ketika analisa dibatasi pada temperatur yang diinginkan (T = 400 ⁰C) seperti 
ditunjukkan pada gambar 4, pengurangan massa yang terjadi masih menunjukkan suatu trend yang 
jelas, dimana semakin besar komposisi komponen anorganik pada sampel uji menunjukkan persen 
massa arang yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kandungan volatile matter yang besar dari 
komponen anorganik yang pada saat temperatur 400 ⁰C belum terlepas seluruhnya. 

Pada temperatur yang cukup tinggi (± 400 ⁰C) dan holding time yang cukup lama (± 30 menit), 
serta volatile matter dengan volume tertentu, uap tar yang terkandung dalam volatile matter akan 
menjadi reaktif. Uap tar dapat mengalami reaksi sekunder berupa cracking menjadi gas-gas 
hidrokarbon yang terperangkap  di dalam pori-pori partikel arang atau mengalami repolimerisasi 
menjadi arang (Yang dkk, 2007 dan Di Blasi 2008), sehingga hal inilah yang diduga memberi 

Gambar 4. Profil pengurangan massa secara 
keseluruhan sebagai fungsi temperatur sampel 

Gambar 3. Profil pengurangan massa secara 
keseluruhan sebagai fungsi waktu proses 

Gambar 2.  Skema instalasi alat uji 
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kontribusi terhadap peningkatan massa arang dan nilai kalor. Proses reaksi sekunder dari uap tar 
tersebut diilustrasikan pada gambar 5. 

 
Proses pirolisis pada umumnya menghasilkan tiga produk berupa arang, tar dan gas. Pada 

penelitian ini, karakteristik dari produk tar dan gas tidak dapat didefenisikan dengan baik (diabaikan). 
Selama perpindahannya, hasil devolatilisasi bisa retak, mengembun, membentuk polimer dan 
membentuk endapan karbon di sepanjang lintasannya (Syamsiro dan Saptoadi, 2007), sehingga tar 
yang berhasil diperoleh tidak dapat mewakili hasil secara keseluruhan dan karakterisasi produk gas 
dari proses slow pyrolysis juga menjadi sulit ditentukan. 

 Untuk produk arang, karakteristik dari masing masing variasi komposisi campuran ditunjukkan 
pada Tabel II. Dari hasil uji nilai kalor dan analisa termogravimetri didapati bahwa komposisi 
campuran yang menghasilkan nilai kalor terbaik adalah pada RDF 2 yaitu sebesar 25457,5 kJ/kg atau 
meningkat sebesar 8,78 % terhadap nilai kalor yang dihasilkan oleh RDF 7.  

         Tabel II. Karakteristik produk arang bahan bakar padat dari sampah kota. 

No Variasi 
Komposisi ( % ) %  Massa arang 

total 

%  Massa arang  
pada T = 400 

�C 

Nilai Kalor 
(kJ/kg) Organik Anorganik 

1. RDF 1 70 30 24,39 40,61 22858,4 
2. RDF 2 75 25 27.47 36,94 25457,5 
3. RDF 3 80 20 27,57 35,77 22792,4 
4. RDF 4 85 15 29,33 33,60 23079,0 
5. RDF 5 90 10 27,30 32,18 23091,5 
6. RDF 6 95 5 28,52 28,97 22149,1 
7. RDF 7 100 0 30,34 33,53 23221,6 

 

3.2  Karakteristik Kinetika Slow Pyrolysis   
 
Gambar 6 dan 7 menunjukkan profil pengurangan massa (%), laju pengurangan massa                     

(% /menit) dan peningkatan temperatur dari sampel uji yang berbasis pada model reaksi paralel. Untuk 
RDF 2, uap air terlepas pada kisaran t = 90 s (101,8 ⁰C) hingga t = 1260 s (174,2 ⁰C) dan devolatilisasi 
terjadi pada saat t = 1260 s (174,2 ⁰C) hingga dianggap selesai pada t = 2400 s (387,7 ⁰C), sedangkan 
untuk RDF 7, devolatilisasi dimulai pada t = 1380 s hingga t = 2400 s (pada kisaran 120,2 – 400 ⁰C).  

Pada penelitian ini, ketika laju pengurangan massa mulai meningkat secara signifikan, maka 
pada kondisi tersebut dianggap sebagai awal proses devolatilisasi dan diakhiri ketika laju pengurangan 
massa menjadi kecil dan cenderung stabil. Penetapan ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa  
transfer panas yang terjadi adalah merata ke seluruh partikel sampel uji, walaupun pada kenyataannya 
hal ini tidak terjadi karena sangat dimungkinkan sebagian kecil volatile matter terlepas bersamaan 
dengan terlepasnya uap air, khususnya dari partikel yang berada pada bagian terluar. Perbandingan 
temperatur serta laju pengurangan massa pada saat proses devolatilisasi dari RDF 2 terhadap  RDF 7 
ditunjukkan pada gambar 8.     

Kisaran temperatur dimana pelepasan volatile matter terjadi merupakan zona yang diplot 
sebagai nilai 1/T untuk menentukan nilai energi aktivasi.  Plot antara nilai ln(-ln(1-α)/T2) sebagai 
representasi dari nilai konstanta laju reaksi dengan nilai 1/T ditunjukkan pada gambar 9. 
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Arang 
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k2 
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Gambar 5. Ilustrasi reaksi sekunder uap tar. 
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Gambar 8 menjelaskan bahwa kandungan air yang lebih banyak pada RDF 7 akan menunda 

proses devolatilisasi, dimana panas yang diberikan akan berperan sebagai kalor laten untuk proses 
penguapan kandungan air, sehingga terjadi keterlambatan peningkatan temperatur. Sebaliknya pada 
RDF 2, kandungan air yang lebih sedikit menyebabkan peningkatan temperatur sampel uji untuk 
mencapai temperatur devolatilisasi menjadi lebih cepat.   

Karakteristik kinetika slow pyrolysis berupa nilai konstanta laju reaksi keseluruhan (k0), energi 
aktivasi (E), dan faktor pra-eksponensial (A) dari masing-masing sampel uji ditunjukkan pada tabel III. 
Secara keseluruhan penambahan komponen anorganik menyebabkan energi aktivasi meningkat. Hal 
ini disebabkan dekomposisi polimer plastik yang membutuhkan temperatur tinggi serta kandungan 
volatile matter-nya yang besar membutuhkan waktu proses yang lebih lama. 

Tabel III. Karakteristik kinetika slow pyrolysis dari berbagai variasi RDF.  

No Variasi Komposisi ( % ) k0 
(menit-1) 

E 
(kJ/mol) A Organik Anorganik 

1. RDF 1 70 30 0,108827 50,436 0,875231 
2. RDF 2 75 25 0,106004 47,808 0,898720 
3. RDF 3 80 20 0,086631 44,416 0,888976 
4. RDF 4 85 15 0,091894 41,340 0,927199 
5. RDF 5 90 10 0,118958 38,446 0,911938 
6. RDF 6 95 5 0,112827 35,278 0,925349 
7. RDF 7 100 0 0,108011 27,787 0,917716 

 
 
 

Gambar 9. Plot perhitungan energi aktivasi 
RDF 2

Gambar 8. Perbandingan laju pengurangan 
massa dan temperatur RDF 2 dengan RDF 7 

Gambar 6. Profil mt/m0, d(mt/m0)dt dan 
temperatur RDF 2 sebagai fungsi waktu. 

Gambar 7. Profil mt/m0, d(mt/m0)dt dan 
temperatur RDF 7 sebagai fungsi waktu. 
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Kesimpulan 
 

Dari pengujian yang dilakukan yang ditargetkan pada komposisi campuran spesifik dari 
komponen organik dan anorganik, massa arang yang tertinggi diperoleh dari RDF 4 yaitu sebesar 
29,33 %, sedangkan nilai kalor yang tertinggi diperoleh dari RDF 2 dengan nilai kalor 25457,49 kJ/kg 
atau meningkat sebesar 8.78 % dari nilai kalor yang dihasilkan RDF 7. Diduga hal ini terjadi karena 
adanya reaksi sekunder dari uap tar.   

Secara keseluruhan, sampel uji dengan komposisi komponen anorganik yang semakin besar 
akan cenderung meningkatkan energi aktivasi, hal ini disebabkan komponen anorganik mengandung 
polimer plastik (sampah kemasan) dan volatile matter yang besar, sehingga akan membutuhkan 
temperatur yang tinggi serta waktu proses yang lebih lama. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik pembakaran dari briket bambu dan 
briket daun pisang dengan metoda thermogravimetry, sehingga dapat diketahui ITVM 
(temperatur dimana volatile matter mulai keluar dari sampel, ITFC (temperatur dimana 
proses pembakaran arang dimulai), PT (temperatur dimana terjadi laju pengurangan massa 
terbesar) dan BT (temperatur dimana proses pembakaran selesai) dari masing-masing sampel.  
Penelitian diawali dengan pengumpulan dan penyiapan bahan baku. Bahan baku yang 
dikumpulkan adalah sampah bambu dan sampah daun pisang, bahan baku tersebut kemudian 
dikeringkan sehingga memiliki  kadar air maksimal 10 % dan dihaluskan hingga lolos ukuran 
20 mesh. Selanjutnya bahan baku diuji secara proximate dan uji nilai kalor, pengujian 
meliputi nilai kalor (heating value) sesuai standar ASTM 2015, kadar air dengan standar 
pengujian ASTM D-3173 , kadar abu sesuai dengan standar pengujian ASTM D-3174, 
kandungan volatile matter dengan standard ASTM D-3175 dan kadar  fixed carbon sesuai 
dengan standar pengujian ASTM D-3172. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan briket   
yang dilakukan secara hirolis dengan tekanan kerja 250 kg/cm2 yang diholding selama 1 menit 
dan dikeringkan pada temperatur 105 0C selama 15 menit. Uji karateristik pembakaran 
dilakukan dengan menggunakan metode thermogravimetri , dengan cara menaikkan 
temperatur ruang bakar dari temperatur kamar secara bertahap dengan besar kenaikan 
temperatur konstan tiap waktu sebesar 20 0C / menit sampai sampel bahan bakar terbakar 
habis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembakaran sampel sesuai dengan teori 
pembakaran bahan bakar padat yang menyatakan bahwa pembakaran biomassa dibagi  
menjadi 3 tahap secara berurutan, yaitu  tahap pengeringan yang ditandai dengan penurunan 
massa yang berjalan secara lamba, tahap devolatilisasi yang ditandai dengan penurunan 
massa yang sangat cepat dan tahap pembakaran arang yang ditandai dengan penurunan 
massa yang kembali melambat. Dari hasil penelitian juga didapatkan untuk briket bambu, 
ITVM terjadi pada 238 0C, ITFC pada 287,9 0C , PT pada 317,4 0C  dan BT terjadi pada 430,9 
0C, , sedangkan untuk briket daun pisang ITVM terjadi pada 228 0C  , ITFC pada 253,4 0C   , 
PT pada 416,5 0C   dan BT pada 448,70C 
 
Key words : karakteristik pembakaran, thermogravimetry, briket, daun pisang, bambu 

 
 
Pendahuluan 
Sampah merupakan bahan yang terbuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak memiliki 
nilai ekonomi lagi, bahkan dapat menimbulkan dampak yang negatif. Selama ini sampah kota menjadi salah satu 
masalah lingkungan yang memerlukan penanganan yang sangat serius. Masalah yang sering muncul dalam 
penanganan sampah kota yang terus bertambah jumlahnya adalah biaya operasional yang tinggi dan semakin 
sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan, sehingga dalam penanganan sampah kota sering menimbulkan 
dampak yang buruk terhadap lingkungan. 
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Pada umumnya, sampah dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu sampah organik dan anorganik. Selama ini 
penanganan sampah kota di negara-negara berkembang seperti Indonesia hanya menimbun dan membakar 
langsung sampah  di udara terbuka  pada TPA (tempat pembuangan akhir). Hal ini juga tidak bisa mengurangi 
100 % sampah dan akan menimbulkan permasalahan yaitu  terproduksinya (dihasilkannya) zat-zat polutan yang 
dapat mencemari lingkungan yaitu gas-gas hasil pembakaran seperti CO2, NOx, SO2, dan lain-lain. 
Estimasi jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 38,5 juta ton/tahun 
dengan komposisi terbesar adalah sampah organik (58 %) , sampah plastik (14 %), sampah kertas (9 %) dan 
sampah kayu (4 %), sedangkan penghasil sampah organik terbesar adalah sampah yang berasal dari sampah 
pasar dan sampah rumah tangga. Dari studi awal yang dilakukan tim penulis, menunjukkan bahwa dari sampah 
organik yang belum maksimal pengolahannya adalah sampah bambu dan sampah daun pisang, oleh karena itu, 
dalam paper ini disajikan karakterisasi pembakaran briket daun pisang dan daun bambu dengan metoda 
thermogravimetry. 
Penelitian mengenai pembakaran bahan bakar padat antara lain diteliti oleh Boavida et al. (2002) yang dalam 
penelitiannya mengenai pembakaran batu bara dengan limbah kertas dan plastik yang tak mampu didaur ulang di 
dalam Fluidized Bed Reactor, menjelaskan bahwa karakter pembakaran campuran batu bara dan sampah kertas 
dan plastik tergantung pada pengolahan sampah itu sendiri, juga didapatkan hasil bahwa proses pembakaran 
campuran tersebut bagus. Sedangkan Rhen et al. (2007) meneliti mengenai pengaruh komposisi bahan penyusun 
pellet biomassa berbasis kayu terhadap karakteristik pembakarannya, menyatakan bahwa pembakaran pellet 
lebih dipengaruhi oleh jenis kayu penyusun dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh densitas pellet, 
disamping itu ditemukan juga bahwa pellet yang terbuat dari ranting kayu memiliki laju pembakaran arang yang 
lebih tinggi dari pada pellet yang terbuat dari batang kayu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa waktu 
pembakaran arang merupakan periode yang penting dalam proses pembakaran pellet. 
Sementara metode thermogravimetry sendiri dilakukan, untuk mengetahui karakteristik bahan bakar yang diuji 
meliputi temperatur pembakaran dimana massa briket mulai berkurang (volatile matter initiation temperatur 
(ITVM)) , temperatur ruang bakar dimana laju pengurangan massa meningkat selama proses awal pembakaran 
(fixed carbon initiation temperature (ITFC)),  temperatur ruang bakar yang menghasilkan laju penurunan massa 
briket terbesar (peak temperature (PT)) dan temperatur ruang bakar dimana massa briket konstan pada akhir 
tahap pembakaran (burning temperature(BT)) , metode ini dilakukan dengan cara menaikkan temperatur ruang 
bakar dari temperatur kamar secara bertahap dengan besar kenaikan konstan tiap waktu sampai sampel bahan 
bakar terbakar habis, seperti terlihat dalam gambar 1. 

 
Gambar 1. Tahapan Dalam Proses Pembakaran Bahan Bakar Padat 

 

Metodologi 
Penelitian diawali dengan pengumpulan dan penyiapan bahan baku. Bahan baku yang 
dikumpulkan adalah sampah bambu dan sampah daun pisang, bahan baku tersebut kemudian 
dikeringkan sehingga memiliki  kadar air maksimal 10 % dan dihaluskan hingga lolos ukuran 
20 mesh. Selanjutnya bahan baku diuji secara proximate dan uji nilai kalor, pengujian 
meliputi nilai kalor (heating value) sesuai standar ASTM 2015, kadar air dengan standar 
pengujian ASTM D-3173 , kadar abu sesuai dengan standar pengujian ASTM D-3174, 
kandungan volatile matter dengan standard ASTM D-3175 dan kadar  fixed carbon sesuai 
dengan standar pengujian ASTM D-3172. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan briket   
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yang dilakukan secara hirolis dengan tekanan kerja 250 kg/cm2 yang diholding selama 1 
menit dan dikeringkan pada temperatur 105 0C selama 15 menit. Uji karateristik pembakaran 
dilakukan dengan menggunakan metode thermogravimetri , dengan cara menaikkan 
temperatur ruang bakar dari temperatur kamar secara bertahap dengan besar kenaikan 
temperatur konstan tiap waktu sebesar 20 0C / menit sampai sampel bahan bakar terbakar 
habis, , pada kondisi aliran udara 1 liter/menit. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Karakteristik Dasar Biomassa Mentah 
Pengujian karakteristik dasar bahan baku mentah dilakukan dengan analisis uji proksimat dan nilai 
kalor sampel mentah di PSPG PAU Universitas Gadjah Mada dengan mengacu pada standar ASTM 
D1762-84. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Uji proksimat dan nilai kalor sampel mentah 

 
Sampel 
 

Kadar Abu  
(%) 

Kadar Air  
(%) 

Volatile Matter  
(%) 

Nilai Kalor 
(kal/gram) 

Bambu 8,005 7,315 80,376 4001,563 

Daun 13,56 10,155 73,008 4189,169 
 
Kandungan volatile matter pada bahan bambu tercatat sekitar 80,376 % sesuai dengan beberapa 
penelitian sebelumnya, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rhen et al. (2007) yang 
menyatakan bahwa jumlah volatile matter yang dihasilkan pada pembakaran biomassa kayu tinggi dan 
biasanya bervariasi diantara 76 % dan 86 %.  Sedangkan daun memiliki kandungan abu yang lebih 
besar dibandingkan dengan bambu. Hal itu diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Khalil et al (2008), bahwa sampel energy grass yang digunakannya mengindikasikan kadar abu yang 
lebih tinggi dari pada sampel lainnya yang berbahan kayu. Kadar air akan mempengaruhi lama waktu 
pengeringan, dimana bambu akan mempunyai waktu pengeringan yang lebih singkat dibandingkan 
daun karena kandungan air yang lebih sedikit. Waktu pengeringan untuk butiran partikel kecil dari 
bahan bakar padat adalah waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan partikel sampai pada titik 
penguapan dan menghilangkan kandungan airnya (Borman dan Ragland, 1998). 
Karakteristik pembakaran briket bambu 
Grafik karakteristik pembakaran briket bambu dapat dilihat pada gambar 2. Pada gambar tersebut 
terlihat tahapan pembakaran briket bambu sesuai dengan teori pembakaran bahan bakar padat yang 
menyatakan bahwa pembakaran biomassa dibagi  menjadi 3 tahap secara berurutan. Tahap yang 
pertama adalah pengeringan yang ditandai dengan penurunan massa yang berjalan secara lambat (zona 
1 dalam gambar 2). Tahap kedua adalah devolatilisasi yang ditandai dengan penurunan massa yang 
sangat cepat (zona 2 dalam gambar 2) . Tahap ketiga adalah pembakaran arang yang ditandai dengan 
penurunan massa yang kembali melambat (zona 3 dalam gambar 2). 
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Gambar 2. Karakteristik Pembakaran Briket Bambu 
 
Dalam gambar 2 tersebut, terlihat bahwa ITVM briket bambu terjadi pada temperatur sampel 238 0C, 
ITFC pada 287,9 0C , PT pada 317,4 0C  dan BT terjadi pada 430,9 0C. Pada gambar tersebut terlihat 
pasca tercapainya PT, temperatur sampel cenderung berfluktuatif, hal tersebut diduga karena 
terhambatnya aliran udara kedalam sampel karena abu yang masih menyelimuti sampel. Dari gambar 
2 . juga terlihat bahwa kenaikan temperatur sampel meningkat secara drastis pada zona pembakaran 
arang.  
 
Karakteristik pembakaran briket daun pisang 
Grafik karakteristik pembakaran briket daun pisang dapat dilihat pada gambar 3.  

 

 
Gambar 3. Karakteristik Pembakaran Briket Daun 
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Dalam gambar 3, terlihat bahwa pembakaran briket daun pisang juga mengikuti teori pembakaran 
bahan bakar padat seperti halnya pembakaran briket bambu Untuk briket daun pisang, ITVM terjadi 
pada 228 0C  , ITFC pada 253,4 0C   , PT pada 416,5 0C   dan BT pada 448,7 0C. Dalam gambar 3, 
terlihat bahwa PT terjadi pada temperatur yang relatif lebih rendah daripada temperatur puncak briket, 
hal ini dimungkinkan karena terjadinya lapisan abu pada sekeliling briket yang menghalangi udara 
berdifusi kedalam briket, dugaan ini diperkuat dengan adanya lonjakan penurunan massa, dimana 
setelah penurunan massa briket terjadi, temperatur briket kembali naik. 
 
 
Kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembakaran sampel sesuai dengan teori pembakaran 
bahan bakar padat yang menyatakan bahwa pembakaran biomassa dibagi  menjadi 3 tahap secara 
berurutan, yaitu  tahap pengeringan yang ditandai dengan penurunan massa yang berjalan secara 
lamba, tahap devolatilisasi yang ditandai dengan penurunan massa yang sangat cepat dan tahap 
pembakaran arang yang ditandai dengan penurunan massa yang kembali melambat. Dari hasil 
penelitian didapatkan untuk briket bambu, ITVM terjadi pada 238 0C, ITFC pada 287,9 0C , PT pada 
317,4 0C  dan BT terjadi pada 430,9 0C, sedangkan untuk briket daun pisang ITVM terjadi pada 228 
0C  , ITFC pada 253,4 0C   , PT pada 416,5 0C   dan BT pada 448,7 0C. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa proses difusi udara kedalam briket sangat mempengaruhi karakteristik 
pembakaran bahan sampel yang diteliti. 
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Intisari 

Proses pirolisis dapat dianggap sebagai metode yang prospektif pada proses pengolahan material 
sampah, khususnya untuk memperoleh bahan bakar padat sebagai sumber energi alternatif. Dalam 
penelitian ini, 3 gram briket arang hasil pirolisis lambat sampah organik berupa bambu dengan variasi 
waktu pirolisis (holding time) 15 menit, 30 menit dan 45 menit dibakar pada sebuah tungku reaktor 
dengan kecepatan udara pembakaran sebesar 0,1 m/s serta kontrol kenaikan temperatur sebesar 20 

/menit. Karakterisasi proses pembakaran briket arang dilakukan menggunakan metode analisa 
termogravimetri . Untuk menentukan nilai ITVM (Initiation Temperature of Volatile Metter), nilai ITFC 
(Initiation Temperature of Fixed Carbon), nilai PT (Peak Temperature) serta BT (Burningout 
Temperature).  Dari hasil perubahan massa arang dapat ditentukan besarnya energi aktivasi. Hasil 
penelitian menunjukkan, variasi waktu pirolisis yang menghasilkan nilai kalor terbaik adalah pada 45 
menit yaitu sebesar 6.886,839 kal/gram, meningkat sebesar 41,89 % dari nilai kalor yang dihasilkan oleh 
bambu mentah (tanpa proses pirolisis), sedangkan dari hasil analisa termogravimetri diperoleh nilai 
energi aktivasi pembakaran sebesar 4024,17 kal/mol dengan tahapan  pembakaran yang berlangsung 
ditandai dengan ITVM pada 101,1 , ITFC pada 147,6 , dan PT pada 399,6  serta BT pada 
834,9oC. 

 
     Kata kunci: analisa termogravimetri, pirolisis lambat, sampah bambu  
 
Pendahuluan 

Pemanfaatan energi biomassa sudah sejak lama dilakukan dan termasuk energi tertua yang 
peranannya sangat besar khususnya di pedesaan. Diperkirakan ± 35% dari total konsumsi energi 
nasional berasal dari biomassa. Berdasarkan Statistik Energi Indonesia (DESDM, 2004) disebutkan 
bahwa potensi energi biomassa di Indonesia cukup besar mencapai 434.008 GWh. Beberapa jenis 
sampah biomassa memiliki potensi yang cukup besar seperti sampah kayu, bambu, sekam padi, 
jerami, ampas tebu, cangkang sawit, dan sampah kota. 

 Sampah bambu merupakan salah satu komponen sampah kota yang banyak dijumpai di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) di sekitar kota Yogyakarta. Sampah bambu ini banyak dihasilkan oleh 
industri kerajinan, sisa konstruksi bangunan dan pasar-pasar tradisional yang masih memanfaatkan 
bambu sebagai wadah atau tempat buah yang oleh masyarakat setempat disebut kreneng. Sampah 
bambu ini kebanyakan tidak dapat dipergunakan lagi dan dibuang begitu saja ke TPA, padahal sampah 
bambu tersebut masih dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif khususnya bahan bakar padat 
berupa char yang dihasilkan melalui proses pirolisis.   

Pirolisis dapat digambarkan sebagai penguraian komposisi kimia dari material yang pada 
umumnya berbasis biomassa dengan pemanasan langsung tanpa kehadiran oksigen untuk memperoleh 
char, tar dan gas. Pirolisis konvensional yang terdiri dari slow pyrolysis secara tradisional digunakan 
untuk produksi char. Swithenbank dkk, (2005) mendefinisikan pirolisis sebagai degradasi termal atau 
deformasi sampah organik dalam kondisi tanpa oksigen dan dalam kondisi tekanan atmosfer atau 
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vakum untuk menghasilkan char (carbonaceous char), minyak pirolisis (tar), dan gas pada temperatur 
berkisar antara 400 ⁰C – 800 ⁰C. 

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pengaruh 
waktu proses  pirolisis lambat terhadap karakteristik pembakaran briket sampah bambu yang meliputi 
harga konstanta Arhennius (k), energi aktivasi (E) dan faktor pre-eksponensial (A), serta penentuan 
nilai ITVM (Initiation Temperature of Volatile Metter), nilai ITFC (Initiation Temperature of Fixed 
Carbon), nilai PT (Peak Temperature) serta BT (Burningout Temperature) pada proses pembakaran 
untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik pembakaran briket char sampah bambu yang 
paling optimal berupa titik penyalaan arang yang paling rendah.  

Pada proses pembakaran bahan bakar padat, mekanisme proses akan meliputi tiga tahapan yaitu 
tahap pengeringan, tahap devolatilisasi dan tahap pembakaran arang yang akan menyisakan abu. 
Ketika sebuah partikel dipanaskan dengan dikenai temperatur tinggi, maka air dalam bentuk moisture 
di permukaan bahan bakar akan menguap, sedangkan yang berada di dalam akan mengalir keluar 
melalui pori-pori partikel dan menguap, tahap ini merupakan tahap awal dari proses pembakaran 
bahan bakar padat. Setelah seluruh air menguap, bahan bakar mulai mengalami dekomposisi, yaitu  
pecahnya ikatan kimia secara termal dan volatile matter akan keluar dari partikel. Volatile matter 
adalah hasil dari proses devolatilisasi yang terdiri dari gas-gas combustibles dan non combustibles. 
Untuk partikel yang besar, hasil devolatilisasi berpindah dari pusat partikel ke permukaan untuk 
kemudian keluar. Tahap akhir dari proses pembakaran bahan bakar padat adalah pembakaran char. 
Laju pembakaran arang bergantung pada laju reaksi kimia antara molekul karbon-oksigen pada 
permukaan partikel dan difusi oksigen internal (bagian dalam partikel). Selain itu, laju pembakaran 
arang juga tergantung  pada konsentrasi oksigen, suhu gas, angka Reynolds, porositas, laju difusi gas, 
dan ukuran char. Secara skematik, karakteristik pembakaran bahan bakar padat berupa laju penurunan 
massa dan tahapan proses yang terjadi pada ditunjukkan pada gambar 1(Cheng dkk, 2007). 

 
Gambar 1. Profil laju pengurangan massa sebagai fungsi waktu. 

Secara detail, proses pembakaran bahan bakar padat yang meliputi tiga tahapan ditunjukkan pada 
gambar 2 (Othman N.F, 2003).  

 
Gambar  2.  Tahapan Dalam Proses Pembakaran Bahan Bakar Padat sebagai fungsi 
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Dengan menggunakan analisa termogravimetri, maka laju dekomposisi benda padat dapat dinyatakan 
(Phan dkk, 2008) sebagai berikut: 

                                                                                     (1).            

dengan α merupakan faktor konversi (reacted fraction), k adalah konstanta laju reaksi yang tergantung 
pada temperatur proses yang diekspresikan melalui persamaan Arrhenius sebagai berikut : 

                                                                                             (2). 

dengan A merupakan faktor pre-eksponensial, E merupakan energi aktivasi,  merupakan konstanta  
gas universal dan T merupakan temperatur. Sedangkan  dinyatakan sebagai:  

    1                                                                              (3). 

dimana n adalah formal reaction order, sedangkan α dapat dituliskan sebagai :  

      
 

                                                                               (4). 

Secara eksplisit, persamaan Arrhenius memperlihatkan keterkaitan antara temperatur dengan konstanta 
laju reaksi yang dapat dituliskan sebagai berikut : 

          1                                                                   (5). 

 
Metodologi 
 

Material sampah kota dari komponen organik berupa sampah bambu seberat 20 gram yang telah 
dihaluskan hingga lolos ukuran 20 mesh dipirolisis secara lambat dengan laju pemanasan 10 ⁰C/menit 
hingga temperatur 400 ⁰C dan waktu proses yang divariasikan pada 15 menit, 30 menit serta 45 menit 
untuk memperoleh produk char. Uji pirolisis sampah bambu dilakukan pada sebuah tungku reaktor 
dari tipe packed bed pyrolyzer yang terdiri atas tungku pemanas yang dilengkapi dengan 
thermocontroller dengan pembacaan temperatur sampai dengan 10000 C dan tabung reaktor untuk 
proses pirolisis berdiameter 96 mm dan tinggi 500 mm. Pada uji pirolisis tabung reaktor dialiri gas 
nitrogen dari bawah reaktor dengan laju aliran 1 l/min yang berfungsi sebagai inert gas untuk 
menghindari terjadinya oksidasi pada sampel uji yang dapat menyebabkan sampel terbakar. Proses 
pirolisis lambat ditunjukkan secara skematik pada gambar 3. 
  

 
Gambar 3.  Skematik peralatan pirolisis dan pembakaran briket 
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Char hasil pirolisis kemudian dijadikan briket menggunakan alat pengepres sederhana yang 
dilengkapi dengan sebuah pressure gauge untuk pembacaan tekanan kerja. Pembriketan dilakukan  
pada tekanan 250 kg/cm2 dengan penambahan perekat (binder) sebesar 20 % dari massa briket sebesar 
3 gram. Selanjutnya briket char hasil pirolisis dengan massa 3 gram di bakar dengan laju udara 
pembakaran 0,1 m/s pada tungku yang sama serta dengan kontrol kenaikan temperatur yang konstan 
sebesar 20 ⁰C hingga briket terbakar seluruhnya dan hanya menyisakan abu.  

Karakterisasi kinetika pembakaran briket char yang meliputi nilai konstanta laju reaksi (k), 
energi aktivasi (E) dan faktor pra eksponensial (A) serta tahapan proses pembakaran briket arang 
pirolisis yang meliputi nilai ITVM, ITFC, PT serta BT ditentukan dengan menggunakan analisa 
termogravimetri. 

  
Hasil dan Pembahasan 
 

Dari hasil uji proksimat dan pembakaran briket char diperoleh karakteristik bahan bakar padat 
terbaik adalah yang dihasilkan dari proses pirolisis pada variasi holding time 45 menit dengan nilai 
kalor sebesar 6.886,839 kal/gram. Secara umum proses pirolisis yang dilakukan menghasilkan produk 
char dengan nilai kalor yang lebih baik dibanding nilai kalor yang dihasilkan oleh bambu mentah  
seperti yang ditunjukkan pada tabel I.   

          Tabel I.  Uji proksimat dan nilai kalor bambu mentah dan char hasil pirolisis 

No Sampel Holding time 
(menit) 

Heating rate 
(C/menit) 

Temperatur 
Akhir (⁰C) 

Nilai Kalor 
(kal/gram) 

1 Bambu - - - 4.001,563 
2 Bambu 15 10 400 6.687,832 
3 Bambu 30 10 400 6.215,405 
4 Bambu 45 10 400 6.886,839 

Ketika sampah bambu dipirolisis, kandungan air dan volatile metter akan terlepas. Proses terlepasnya 
kandungan volatil akan dipengaruhi oleh temperatur dan waktu pirolisis. Profil pengurangan massa, 
laju pengurangan massa dan temperatur untuk proses pembakaran briket sampah bambu ditunjukkan 
pada gambar 4a – 4d. 

Pada gambar 4 terlihat bahwa proses devolatilisasi briket char bambu dengan holding time 45 
menit berlangsung lebih awal, dilanjutkan dengan briket char bambu dengan holding time 15 menit 
dan yang terakhir adalah briket char bambu dengan holding time 30 menit. Pada briket char bambu 
dengan holding time 15 menit, proses devolatilisasi berlangsung pada saat yang hampir bersamaan 
dengan proses devolatilisasi briket bambu mentah. Pengaruh holding time pada bambu tidak 
mengindikasikan adanya kecenderungan yang jelas terhadap nilai ITVM.    

Untuk lamanya waktu proses devolatilisasi menunjukkan bahwa briket char bambu dengan 
holding time 30 menit membutuhkan waktu yang paling singkat, sedangkan untuk briket char bambu 
dengan holding time 15 dan 45 menit membutuhkan waktu untuk proses devolatilisasi yang hampir 
sama, sedikit lebih lama dari waktu yang dibutuhkan briket char bambu holding time 30 menit. Secara 
keseluruhan briket bambu mentah membutuhkan waktu lebih panjang daripada briket char bambu 
dengan holding time 15, 30 dan 45 menit. 

Pada gambar 4  terlihat bahwa proses pembakaran paling lama adalah pada briket char bambu 
dengan holding time 30 menit (4.c), dilanjutkan dengan briket char bambu dengan holding time 15 
(4.b) dan 45 menit (4.d). Untuk bahan mentah (4.a), proses pembakaran berlangsung dengan cepat 
dibanding briket char bambu hasil pirolisis dengan variasi holding time. 

Pada gambar 4.d terlihat bahwa jumlah kandungan abu untuk briket char bambu dengan holding 
time 45 menit paling sedikit, kemudian secara berurutan untuk briket char bambu dengan holding time 
15 dan 30 menit. Pada bahan mentah, kadar abu yang dihasilkan paling sedikit atau dapat dikatakan 
hampir habis. 
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a) b) 

c) d) 

Gambar 4. Profil pengurangan massa (mt/m0), laju pengurangan massa (dm/dt), serta 
temperatur  untuk masing-masing variasi waktu pirolisis 
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Gambar 5 menunjukkan plot antara nilai konstanta laju reaksi terhadap nilai 1/T dari 
pembakaran briket arang hasil pirolisis lambat dengan variasi holding time 45 menit yang merupakan 
metode untuk menertukan energi aktivasi. 

                                      
Karakteristik berupa tahapan proses pembakaran briket bambu dan energi akivasi dari masing-masing 
variasi waktu pirolisis ditunjukkan pada tabel II.       

Gambar 5. Plot ln k terhadap 1/T 

a) b) 

c) d) 

Gambar 4. Profil pengurangan massa (mt/m0), laju pengurangan massa (dm/dt), serta 
temperatur  untuk masing-masing variasi waktu pirolisis 
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Tabel II. Perbandingan karakteristik pembakaran briket bambu.  

No Sampel ITVM ITFC PT BT ENERGI AKTIVASI 
1 Bambu mentah 242 oC 289 oC 346,6oC 429 oC 30,34 kJ/mol 
2 Bambu HT 15 113,3oC 166,4oC 383,4oC 815,7oC 19,11 kJ/mol 
3 Bambu HT 30 210 oC 260 oC 354 oC 737 oC 21,684 kJ/mol 
4 Bambu HT 45 101,1oC 147,6oC 399,6oC 834,9oC 16,85 kJ/mol 

Hasil Analisa termogravimetri pembakaran bambu yang ditunjukkan pada kurva laju 
pengurangan massa menjelaskan bahwa tahapan awal terbakarnya volatile metter (ITVM) dan fixed 
carbon (ITFC) briket arang hasil proses pirolisis dengan variasi waktu pirolisis 45 menit 
membutuhkan temperatur yang lebih rendah yaitu 96,8 oC dan 148oC untuk selanjutnya mencapai laju 
pengurangan masa terbesar (PT) pada 397,2 oC dan fixed carbon habis terbakar (BT) terjadi pada 
temperatur 748,2 oC. Hal ini merupakan gambaran dari energi aktivasinya yang relatif rendah 
dibanding hasil yang ditunjukkan oleh variasi waktu pirolisis lainnya.                                 
 
Kesimpulan  
 
 Waktu proses pirolisis yang menghasilkan char dengan karakteristik pembakaran yang terbaik 
adalah pada variasi waktu pirolisis 45 menit. Pada variasi waktu ini proses pirolisis yang berlangsung 
menjadi lebih sempurna yang ditandai dengan nilai kalor yang paling tinggi sebesar 6.886,839 
kal/gram atau meningkat sebesar 41,89 % dari nilai kalor yang dihasilkan oleh bambu mentah. 
Peningkatan nilai kalor akhirnya akan mengurangi energi aktivasi yang dibutuhkan pada proses 
pembakaran, dimana pada tahapan proses pembakaran yang ditunjukkan oleh kurva laju pengurangan 
massa, nilai ITVM dan ITFC terjadi pada temperatur yang relatif lebih rendah, sebaliknya untuk nilai 
PT dan BT terjadi pada temperatur yang lebih tinggi.  
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Intisari  
 
CO2 merupakan gas yang bersifat asam. Dengan adanya uap air akan menyebabkan CO2 semakin 
korosif, gas CO2  juga dapat mengurangi nilai kalor pada kilang LNG dan gas alam. Oleh karena itu 
pemisahan CO2 

 dari campuran gas merupakan proses yang penting. Berbagai teknologi pemisahan 
CO2 banyak dikembangkan, dan absorbsi reaktif adalah metode yang paling banyak digunakan 
karena efektif dan ekonomis. Absorbsi reaktif dengan menggunakan pelarut kimia dapat meningkatkan 
kinerja proses absorbsi. Pelarut kimia ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daya larut  
dalam menyerap gas CO2. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan data kinetika reaksi absorbsi 
CO2 dengan larutan K2CO3 dan promotor asam borat. Data kinetika diperlukan  untuk 
memperkirakan adanya peningkatan daya larut larutan K2CO3 terhadap gas CO2 dengan 
penambahan promotor.Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi 
asam borat : 1%, 2%, 3% berat, suhu 30oC, 40oC dan 50oC. Analisa hasil dilakukan dengan alat orsat 
dan metode analisa sampel liquid adalah metode volumetri (titrasi). Reaksi yang menentukan laju 
reaksi adalah  

 
 

Data kinetika pada reaksi pertama bisa didapatkan dari literatur. Reaksi kedua lebih lambat dari 
reaksi pertama tetapi bisa dipercepat dengan menambah katalis. Penelitian ini menghasilkan korelasi 
konstanta kecepatan reaksi ke kanan untuk reaksi kedua sebagai fungsi suhu dan konsentrasi katalis.     
 
 
 
Kata kunci : Absorpsi, CO2  , K2CO3, Asam borat 
 
PENDAHULUAN 

Proses absorpsi kimia merupakan proses absorpsi gas menggunakan pelarut dengan reaktan 
yang dapat bereaksi dengan komponen gas yang terlarut. Proses absorpsi secara prinsip melibatkan 
dua fenomena yaitu absorpsi secara fisik dan reaksi kimia. Adanya reaksi kimia inilah yang dapat 
meningkatkan kemampuan pelarut dalam menyerap gas. 

Bermacam-macam teknologi telah banyak dikembangkan untuk pemisahan CO2 dari gas, 
termasuk absorpsi secara fisik dan kimia, pemisahan cryogenic, dan termasuk pemisahan dengan 
membran. Diantara metode-metode tersebut pemisahan secara absorpsi fisika kimia adalah metode 
yang paling banyak digunakan dan paling efektif (Altway,2008). 

Pelarut yang digunakan dalam proses pengolahan gas asam dalam industri biasanya larutan 
alkanoamina (Kohl dan Nielsen, 1997). Kemampuan alkanoamina yang sesuai untuk proses tertentu 
ditentukan oleh karakteristik kinetikanya dengan CO2.              

Upaya peningkatan absorpsi CO2 dengan absorben K2CO3 dan penambahan sedikit promotor 
mulai dilakukan, penentuan kinetika reaksi absorpsi dengan promotor PZ (Piperazine) yang 
menghasilkan bahwa penambahan sedikit PZ mampu meningkatkan laju absorpsi CO2 (Cullinane dkk, 
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2004). Sedangkan penelitian terbaru absorpsi CO2 dengan K2CO3 dan promotor asam borat 
menunjukkan hasil yang baik tetapi penelitian ini belum menyebutkan harga kinetika sebagai fungsi 
suhu (Gosh,2009). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan data kinetika reaksi 
absorpsi CO2 dengan absorben K2CO3 dan promotor asam borat. 

 
METODOLOGI 
  Peralatan yang digunakan pada eksperimen untuk menentukan kinetika reaksi CO2 adalah 
wetted wall column yang terbuat dari pipa stainless steel, panjang 9,3 cm dan diameter luar 1,3 cm 
dengan luas permukaan kontak  37,96  cm2, pipa tersebut diselimuti dengan 2(dua) buah silinder kaca. 
Silinder kaca bagian dalam diameter luarnya 4 cm, dan silinder kaca bagian luar diameter luar 8 cm. 
Secara skematik rangkaian peralatan WWC disajikan pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 Keterangan gambar : 

C : Coil Pemanas 
P1    : Pompa larutan K2CO3 berkatalis. 
P2    : Pompa air 
R1 :  Rotameter cairan 
R2 :  Rotameter udara 
T1 : Tangki penampung 
T2 : Tangki overflow. 
T3 : Tabung gas umpan (CO2+N2)  
t : Thermocouple. 
V1 : Globe valve larutan 
V2 : valve CO2 
V3 : valve ( by pass ) 
WWC : Wetted wall column. 
W : Waterbath 

  
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan larutan  K2CO3 30% berat dengan memvariasikan 

konsentrasi promotor asam borat sebesar 1%, 2%, dan 3% berat terhadap liquida, juga memvariasikan 
suhu 30 oC, 40 oC dan 50 oC dan laju liquida sebesar 300, 400, 500 dan 600  ml/menit 

 
Air dari waterbath yang dilengkapi pemanas sebagai pengatur suhu dalam jaket WWC 

disirkulasikan, kemudian larutan K2CO3 dengan promotor dialirkan ke dalam WWC, larutan aliran 
keluar dari ujung atas pipa dan bergerak ke bawah membentuk lapisan tipis diseluruh permukaan luar 
pipa. Setelah aliran stabil, campuran gas CO2 dan N2  dialirkan dari bawah ke atas ke dalam kolom 
bagian luar pipa stainless steel dan terjadi kontak antara gas CO2 dengan lapisan tipis liquida diseluruh 
permukaan luar pipa tersebut. Aliran keluar dari WWC dianalisa dengan cara titrasi untuk mengetahui 
harga CO3= dan harga HCO3-. 

 
Data yang diperoleh akan di analisa dan dihitung untuk mendapatkan data kinetika reaksi. 

 
Langkah perhitungannya sebagai berikut (Danckwerts,1970)   : 

L iq u id  m a s u k

L iq u id  k e lu a r A ir p a n a s  
m a s u k

G a s  
K e lu a r

A ir p a n a s  
k e lu a r

G a s  
m a s u k

Gambar 1  Skema Peralatan
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1. Dalam penelitian akan didapatkan harga q dari perubahan konsentrasi kalium karbonat 
yang diukur dengan titrasi. 

      )C(Cvq BB0 −=       (1)                                      
2. Menghitung waktu kontak  t 

             
2/31/3

v
πd

gρ
3μ

3
2h

Us
ht ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
==      (2)  

3. Kemudian menghitung harga Q 

            
πdh
q

t
Q(t)

=        (3) 

4. Menghitung harga CAi 
  .        (4) 

5. Menghitung harga CAe 
         (5) 

6. Mencari harga k1’  ( untuk k1’ t > 2 ) 

 ( ) t'k
'k

D
CCQi 1

1

A
AeAi −=      (6) 

7. Menghitung harga k2, dengan k1 yang diperoleh dari literatur ( Ahmadi,2008)                      
    

             k1’ = k 1[OH-] + k2 [Katalis]     (7) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Untuk absorpsi CO2 dengan absorben K2CO3 dan katalis asam borat, reaksi yang menentukan 

laju reaksi adalah (Danckwerts,1970) 
                                                                                   ….(8) 
                                                                                  …..(9)                                                    
 
Konstanta kecepatan reaksi pertama (k1) (persamaan 8) berturut turut pada suhu 30oC; 40oC 

dan 50oC  adalah  12170; 24560; 36950 (l/mol.s) (Xiao,1998). Penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan konstanta kecepatan reaksi kedua (k2) (persamaan 9). Hasil pengukuran konsentrasi 
karbonat dengan  penambahan katalis asam borat untuk konsentrasi awal 30% K2CO3 ditunjukkan 
pada Tabel 1,  sedangkan hasil perhitungan k2 dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya 
ditunjukkan pada Tabel 2. 
 

Tabel 1. Data Konsentrasi Karbonat. 

v t T 1% asam borat 2% asam borat 3% asam borat 
CB0 CB CB0 CB CB0 CB 

(cm3. s-1) ( s ) ( oC ) (gmol.cm-3) (gmol.cm-3) (gmol.cm-3) (gmol.cm-3) (gmol.cm-3) (gmol.cm-3) 

5 
0,817 30 0,00243 0,0018 0,00244 0,00177 0,00244 0,00177 
0,817 40 0,00243 0,00166 0,00244 0,0016 0,00244 0,00157 
0,817 50 0,00243 0,00152 0,00244 0,00148 0,00244 0,00144 

6,667 
0,675 30 0,00243 0,00187 0,00244 0,00185 0,00244 0,00181 
0,675 40 0,00243 0,00176 0,00244 0,0017 0,00244 0,00168 
0,675 50 0,00243 0,00164 0,00244 0,0016 0,00244 0,00157 

8,333 
0,581 30 0,00243 0,00194 0,00244 0,00193 0,00244 0,00189 
0,581 40 0,00244 0,00184 0,00244 0,00179 0,00244 0,00177 
0,581 50 0,00244 0,00172 0,00244 0,0017 0,00244 0,00167 

10 
0,515 30 0,00244 0,00199 0,00244 0,00199 0,00244 0,00195 
0,515 40 0,00244 0,0019 0,00244 0,00188 0,00244 0,00184 
0,515 50 0,00244 0,0018 0,00244 0,0018 0,00244 0,00178 

 
 

+−

−−

+⎯→←+

⎯→←+

HHCOOHCO

HCOOHCO

322

32
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Tabel 2. Harga k2 ( l/ mol. s ) pada berbagai konsentrasi katalis 

Suhu 
k1' k2 

1% 2% 3% 1% 2% 3% rata-rata 
30 7,91 8,69 9,79 36,71 41,57 48,35 42,21 
40 13,61 16,20 17,48 59,58 75,56 83,47 72,87 
50 22,63 24,83 26,76 102,92 116,51 128,45 115,96 

 
 Harga k2 yang diperoleh dari penelitian ini lebih besar dari literatur sebesar 1,5  l/mol.s 
(Ahmadi,2008). 

Harga k2 dipengaruhi oleh suhu larutan dan konsentrasi katalis asam borat. Dalam rentang 
suhu 30oC-50oC dan konsentrasi katalis 1%-3%, menunjukkan kenaikan harga k2 yang signifikan 
dengan meningkatnya suhu dan konsentrasi katalis. 
Absorpsi reaktif CO2 dalam larutan K2CO3 tanpa katalis nilai k1’ hanya dipengaruhi oleh reaksi 
pertama saja, Danckwert,1970). Berdasarkan data diatas, penambahan asam borat kedalam larutan 
K2CO3 meningkatkan harga k1’.  
 
Hubungan antara k2 dan suhu dinyatakan dengan persamaan Arhenius : 

RT
E - klnkln 0=

 ...(10)      
 

 
Gambar 2 dan 3 digunakan untuk menentukan harga parameter k0 dan E (energi aktivasi) dalam 
persamaan Arhenius. 
Hubungan antara ln k2  dengan 1/T yang ditunjukkan pada Gambar 2.  
 

 
 
 
 
 
 
Dari gambar 2, dalam rentang suhu penelitian 30-50oC diperoleh harga k2 sebagai fungsi T. 
Untuk konsentrasi asam borat 1% 
 
 
 
konsentrasi asam borat 2 %  
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Gambar 2.  
Konstanta kinetika reaksi pada 1,2,3% asam borat 
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konsentrasi asam borat 3%  
 
 

 
Data rata-rata kinetika reaksi dari ketiga konsentrasi katalis ditentukan dengan persamaan Arhenius: 
Dengan menggunakan  gambar 3 tersebut diperoleh persamaan Arhenius untuk harga k2 dengan T. 
 
 
 
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukan bahwa penambahan asam borat pada sistem kalium karbonat dapat 
meningkatkan konstanta kinetika reaksi absorpsi CO2. Dan juga menghasilkan korelasi konstanta 
kecepatan reaksi ke kanan untuk reaksi kedua (persamaan 9) sebagai fungsi suhu dan konsentrasi 
katalis.     
 
NOTASI 
CA  konsentrasi gas A dalam  badan liquida, gmol.cm-3 
CAi  konsentrasi gas A dalam interface, gmol.cm-3 
CAe  konsentrasi gas A berkesetimbangan dalam  liquida,gmol.cm-3   
CB  konsentrasi akhir reaktan (karbonat), gmol.cm-3 
CB0  konsentrasi awal reaktan (karbonat), gmol.cm-3 
d  diameter  wwc, cm 
D  koefisien difusi, cm2. s-1. 
DA  koefisien difusi gas A, cm2 s-1. 
g  kecepatan gravitasi, cm.s-2 
h  tinggi wetted wall column, cm 
He  konstanta  Henry, atm.cm3.gmol-1 
k1  konstanta kecepatan reaksi pertama  , l.mol -1s-1 
k2  konstanta kecepatan reaksi berkatalis, l mol -1s-1. 
k1’   konstanta kecepatan reaksi total, s-1. 
K1   = [HCO3

-][H+]/[CO2] ,gmol l-1 
K2 = [CO3

=][H+]/[HCO3
-] ,gmol l-1

 
PA  tekanan parsial gas CO2 , atm 
q  laju absorpsi total, gmol. s-1 
Q  jumlah gas yang diserap per satu satuan luas,gmol. cm-2. 
Q(t)  jumlah gas yang diserap per satu satuan luas dalam waktu kontak t ,gmol. cm-2. 
t waktu kontak gas-liquida, s 
T  suhu, oC 
v  laju alir liquida, cm3 s-1. 
V  volume liquida, cm3 
Huruf  latin 
δ  tebal film difusi, cm 
µ  viscositas liquida, cp 
ρ  massa jenis, g cm-3 
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TEKNIK PEMBUATAN BRIKET CAMPURAN ECENG GONDOK  
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Intisari 

Keterbatasan persediaan sumber energi konvensional seperti minyak dan gas bumi, 
menjadi kendala bagi masyarakat pedesaan untuk mendapatkannya. Untuk itu pemerintah 
menggalakkan penggunaan  sumber energi alternatif yang berasal dari sumber energi yang 
dapat diperbaharui sebagai pengganti kebutuhan sumber-sumber energi konvensional 
tersebut. Salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui dikenal dengan istilah energi 
biomassa, di antaranya dari tumbuhan eceng gondok yang dijadikan dalam bentuk briket 
eceng gondok. 

Eceng gondok yang umum diketahui sangat cepat perkembangannya di sungai, dan 
pertumbuhannya sangat cepat sehingga menimbulkan gangguan tranportasi lingkungan 
perairan. Dengan penelitian ini, dapat diketahui  bahwa eceng gondok jika diolah menjadi 
arang dan ditambah dengan zat pengikat serta dicampur dengan batubara maka dapat  
dijadikan dalam bentuk briket, yang cukup baik dipakai sebagai bahan bakar. 

Dari hasil penelitian diperoleh kondisi-kondisi optimal pada proses karbonisasi 
eceng gondok yaitu pada suhu 400oC, dan campuran batubara sebanyak 45 % , nilai 
kalornya  sebesar 5181 kal/kg, kadar air 5,30 %  dan kadar karbon padat 50,62 %. 
Sedangkan kadar abu dan kadar zat terbang adalah masing-masing 19,08 % dan 29,48 %. 
Kata kunci : eceng gondok, briket, batubara, energi alternati, fmakalah, Seminar Nasional, UGM 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi di era globalisasi, menyebabkan pertambahan konsumsi energi di 
berbagai sektor kehidupan. Bukan hanya negara-negara maju, tapi hampir semua negara mengalami. 
Termasuk Indonesia, walaupun terkena dampak krisis ekonomi, tetap mengalami pertumbuhan 
konsumsi energi. Sementara itu cadangan energi nasional akan semakin menipis apabila tidak 
ditemukan cadangan energi baru. Salah satu dari energi-energi alternatif, khususnya bagi energi yang 
dapat diperbaharui (renewable energy), adalah biomassa ataupun bahan-bahan limbah organik. 
Biomassa ataupun bahan-bahan limbah organik ini dapat diolah dan dijadikan sebagai bahan bakar 
alternatif, contohnya dengan pembuatan briket dari campuran eceng gondok dan batubara. 

Enceng gondok mempunyai sifat-sifat yang baik antara lain dapat menyerap logam-logam berat, 
senyawa sulfida, selain itu mengandung protein lebih dari 11,5 %, dan mengandung selulosa yang 
lebih tinggi besar dari non selulosanya seperti lignin, abu, lemak, dan zat-zat lain. 
 
Briket Bioarang 

Menurut Supriyono (1997), arang merupakan bahan padat yang berpori dan merupakan hasil 
pengarangan bahan yang mengandung karbon. Sebagian besar pori-pori arang masih tertutup oleh 
hidrokarbon, tar, dan senyawa organik lain yang komponennya terdiri dari karbon tertambat (Fixed 
Carbon), abu, air, nitrogen dan sulfur. 

Sedangkan, bioarang merupakan arang (salah satu jenis bahan bakar) yang dibuat dari aneka 
macam bahan hayati atau biomassa, misalnya kayu, ranting, daun-daunan, rumput, jerami, ataupun 
limbah pertanian lainnya. Bioarang ini dapat digunakan dengan melalui proses pengolahan, salah 
satunya adalah menjadi briket bioarang. 

Syarat briket yang baik adalah briket yang permukaannya halus dan tidak meninggalkan bekas 
hitam di tangan. Selain itu, sebagai bahan bakar, briket juga harus memenuhi kriteria yaitu mudah 
dinyalakan, tidak mengeluarkan asap, emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun, kedap air 
dan hasil pembakaran tidak berjamur bila disimpan pada waktu lama dan menunjukkan upaya laju 



 
 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 T R T P   |   53 

pembakaran (waktu, laju pembakaran, dan suhu pembakaran) yang baik (Nursyiwan dan Nuryetti, 
2005) 
 
Bahan Pengikat 

Untuk merekatkan partikel-partikel zat dalam bahan baku pada proses pembuatan briket maka 
diperlukan zat pengikat sehingga dihasilkan briket yang kompak. Berdasarkan sifat / bahan baku 
perekatan briket maka karakteristik bahan baku perekatan untuk pembuatan briket adalah memiliki 
gaya kohesi yang baik bila dicampur dengan semikokas atau batu bara, mudah terbakar dan tidak 
berasap, mudah didapat dalam jumlah banyak dan murah harganya dan tidak mengeluarkan bau, tidak 
beracun dan tidak berbahaya. Zat pengikat yang paling umum digunakan adalah kanji (pati sagu). Pati 
sagu mengandung 28% amilosa dan 72% amilopektin (Harsanto, 1989 dalam Tobing dkk, 2007).  
 
Batubara 
Batubara merupakan mineral bahan bakar yang berasal dari sisa tumbuhan yang telah tertimbun dalam 
tanah pada jangka waktu yang lama bahkan sampai ratusan tahun dan telah mengalami proses kimia 
dan proses fisika karena perubahan suhu, waktu, tekanan dan adanya bakteri pembusuk. Kualitas 
batubara Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin da Musi Rawas 
(PPTM Bandung dalam Tobing dkk, 2007) berdasarkan analisa proximate rata-rata memiliki nilai 
kalori 4 – 7 kal/gr dan dari analisa ultimate rata-rata memiliki unsur carbon 40 – 60 %.  
 
Proses Karbonisasi 

Proses karbonisasi merupakan suatu proses dimana bahan-bahan dipanaskan dalam ruangan tanpa 
kontak dengan udara selama proses pembakaran sehingga terbentuk arang. Proses karbonisasi 
merupakan suatu proses pembakaran tidak sempurna dari bahan-bahan organik dengan jumlah oksigen 
yang sangat terbatas, yang menghasilkan arang serta menyebabkan penguraian senyawa organik yang 
menyusun struktur bahan membentuk uap air, methanol, uap-uap asam asetat dan hidrokarbon. 
 
Teknologi Pembriketan 

 Briket adalah bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang 
mempunyai bentuk tertentu. Beberapa tipe / bentuk briket yang umum dikenal, antara lain : bantal 
(oval), sarang tawon (honey comb), silinder (cylinder, telur (egg), dan lain-lain. Briket dapat dibuat 
dari bermacam-macam bahan baku, seperti ampas tebu, sekam padi, serbuk gergaji, dll. Bahan utama 
yang harus terdapat didalam bahan baku adalah selulosa. Semakin tinggi kandungan selulosa semakin 
baik kualitas briket, briket yang mengandung zat terbang yang terlalu tinggi cenderung mengeluarkan 
asap dan bau tidak sedap. Untuk merekatkan partikel-partikel zat dalam bahan baku pada proses 
pembuatan briket maka diperlukan zat pengikat sehingga dihasilkan briket yang kompak.  

Proses pembriketan adalah proses pengolahan yang mengalami perlakuan penggerusan, 
pencampuran bahan baku, pencetakan dan pengeringan pada kondisi tertentu, sehingga diperoleh 
briket yang mempunyai bentuk, ukuran fisik, dan sifat kimia tertentu. Tujuan dari pembriketan adalah 
untuk meningkatkan kualitas bahan sebagai bakar, mempermudah penanganan dan transportasi serta 
mengurangi kehilangan bahan dalam bentuk debu pada proses pengangkutan. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembriketan yaitu ukuran dan distribusi partikel, kekerasan bahan dan sifat elastisitas 
dan plastisitas bahan (Hasjim, 1991 dalam Tobing dkk, 2007). 
 
Standar Kualitas Briket Bioarang 
Saat ini belum ada suatu standar kualitas briket bioarang, namun persyaratan briket arang kayu 
menurut Sudrajat (1982) adalah: 

 Fixed Carbon > 60 % 
 Kadar abu < 8 % 
 Nilai kalor > 6000 cal/gr 
 Kerapatan > 0,7 gr/cm3 

Sedangkan standar kualitas briket batubara super menurut Perusahaan Briket Unit Tanjung Enim, PT. 
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk, spesifikasi kualitas batubara adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Spesifikasi Kualitas Briket Super 
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No. Parameter Basis Satuan Kisaran 
1. Total Moisture ar % < 7,5 
2. Ash Content ar % 14 – 18 
3. Volatile Matter ar % 24 – 27 
4. Fixed Carbon ar % 50 – 60 
6. Caloric Value ar Cal/gr 5.500 - 6000 

Sumber: PT. Tambang Batubara Bukit Asam (dalam Ningsih dkk,, 2006) 
 

METODOLOGI  PENELITIAN 
Prosedur Karbonisasi Eceng gondok 
Langkah awal adalah pengeringan eceng gondok selama ±  3 hari kemudian eceng gondok tersebut 
dikarbonisasi dalam furnace dengan variabel suhu (300oC, 400oC, 500oC, dan 600oC) selama 15 menit. 
Arang eceng gondok kemudian dihaluskan dan diayak dengan ayakan sieve nomor 20 mesh sehingga 
dihasilkan serbuk arang sesuai dengan ukuran partikel serbuk arang yang diinginkan. 
 
Proses Pembriketan 

Pencampuran arang eceng gondok yang telah dikarbonisasi dengan larutan kanji pada suatu 
loyang, dengan berat total pencampuran sebesar 50 gr. Dengan ukuran partikel eceng gondok 20 mesh 
dan komposisi bahan yaitu arang eceng gondok (90% berat) dan kanji (10% berat) dilakukan dengan 
variabel suhu karbonisasi dari 300 – 600 0C. Briket yang sudah jadi dipanaskan di dalam oven pada 
temperatur ±  80oC selama ±  5 jam. Briket dikeluarkan dari dalam oven dan biarkan sampai dingin. 
Briket siap dianalisa dengan uji analisis proximat. 

Setelah didapat suhu optimal pada proses karbonisasi buat kembali briket dengan suhu optimal 
yang telah didapat lalu tambahkan serbuk batubara yang telah dikarbonisasi dengan suhu 700oC 
selama 15 menit dengan berat total pencampuran sebesar 50 gr. Ukuran partikel eceng gondok 20 
mesh dan ukuran partikel batubara 20 mesh. Dengan variabel komposisi bahan yaitu arang eceng 
gondok (80%, 60%, dan 45% berat), serbuk batubara (10%, 30%, dan 45% berat), larutan kanji (10% 
berat). Lalu analisa kembali briket yang dihasilkan dengan uji analisis proximat.  

 
Uji Kualitas Briket Bioarang 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa briket bioarang dari eceng gondok yang perlu diuji. 
Pengujian proximat terhadap briket bioarang meliputi: uji nilai kalor (calorific value), kadar air 
lembab (inherent moisture), kadar abu (ash), kadar zat terbang (volatile matter), kadar karbon padat 
(fixed carbon) 
I.  
II. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Nilai Kalor (Heating Value) 

Hubungan antara suhu karbonisasi terhadap besarnya nilai kalor, dimana dari suhu 3000C – 4000C 
terjadi peningkatan nilai kalor sedangkan dari suhu 4000C – 6000C terjadi penurunan nilai kalor. Hal 
ini disebabkan karena pada suhu 3000C arang eceng gondok belum terkarbonisasi dengan sempurna 
dan memiliki kadar zat terbang yang tinggi yang mempengaruhi terhadap nilai kalor. Sedangkan pada 
suhu 4000C – 6000C arang eceng gondok sudah terkarbonisasi dengan sempurna tetapi seiring dengan 
peningkatan suhu pada proses karbonisasi akan mengakibatkan meningkatnya kadar abu yang akan 
menurunkan nilai kalor. Selain itu semakin banyak serbuk batubara yang dicampurkan, maka nilai 
kalor yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena serbuk batubara memiliki 
kandungan kadar karbon padat yang lebih tinggi daripada arang eceng gondok sehingga apabila 
dicampurkan akan menaikkan nilai kalor.Nilai kalor dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 
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No. Parameter Satuan Standar Briket BB 
Super PTBA 

Penelitian ini (1) 
(T=4000C, BB = 45% 

1. Total Moisture % < 7,5 5,304 % 
2. Ash Content % 14 – 18 19,08 % (tdk memenuhi)  
3. Volatile Matter % 24 – 27 29,48 % (tdk memenuhi) 
4. Fixed Carbon % 50 – 60 50,618 % 
6. Caloric Value Cal/gr 5.500 - 6000 5.666 

 
KESIMPULAN  
1) Eceng gondok yang merupakan tanaman gulma yang cukup mengganggu lingkungan masih dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi yaitu dengan dibuat briket bioarang. 
2) Suhu karbonisasi dan jumlah campuran batubara memberikan pengaruh terhadap kualitas briket 

yang dihasilkan. Dengan suhu karbonisasi yang semakin tinggi, cenderung akan menurunkan nilai 
kalor, kadar air, kadar zat terbang dan kadar karbon padat tetapi kadar abu briket cenderung 
semakin meningkat. Dengan persentase jumlah campuran batubara yang semakin besar cenderung 
akan menaikkan nilai kalor, kadar zat terbang dan kadar karbon padat tetapi kadar air dan kadar 
abu briket cenderung semakin menurun. Suhu optimal proses karbonisasi untuk briket bioarang 
dari eceng gondok adalah 400oC karena pada suhu ini briket eceng gondok mempunyai nilai kalor 
yang lebih tinggi daripada suhu karbonisasi yang lain.  

3) Semakin tinggi kadar air, kadar abu dan kadar zat terbang briket, maka kadar karbon padat (fixed 
carbon) briket akan semakin kecil. Kecilnya nilai karbon padat (fixed carbon) akan menghasilkan 
nilai kalor yang rendah, dan waktu pembakaran briket yang cukup singkat. 

4) Perbandingan terhadap spesifikasi kualitas briket super PT. Tambang Batubara Bukit Asam 
(Persero), Tbk, menunjukkan bahwa briket yang memiliki kondisi yang cukup optimal yaitu briket 
dengan suhu karbonisasi 400oC dengan persentase jumlah campuran batubara 45 % karena 
berhasil memenuhi 3 parameter kualitas. Parameter standar kualitas optimum yang terpenuhi yaitu 
nilai kalor sebesar 5666 cal/gr, kadar air dengan   persentase  sebesar   5,304 %,  dan  kadar  
karbon   padat  dengan persentase sebesar 50,618 %. Sedangkan, untuk parameter lain seperti 
kadar abu dan kadar  zat terbang pada briket dengan suhu karbonisasi 400oC dengan persentase 
jumlah campuran batubara 45 % sudah mendekati standar kualitas dengan kadar abu sebesar 
18,297 % dan kadar zat terbang sebesar 27,017 %. 
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Abstract 
 

The preparation of activated carbon from agricultural waste could increase value-added 
and reduce pollution. Activated carbon has been processed from different types of 
agricultural material, such as olive stone, acorn, pecan, walnut shells, and stone fruits. 
The objectives of this study were to prepare and to characterize activated carbon from two 
abundant waste material produced in Indonesia. Activated carbon was made from jackfruit 
peel (JP) and durian peel (DP) by treatment with 50 and 75% (w/w) of KOH. The two 
types of activated carbon obtained were evaluated by iodine adsorption. The 
characterization of surface carbons was performed by scanning electron microscopy 
(SEM). Activated carbon yields from JP was higher than DP. The highest carbon yields 
were obtained with 75% KOH concentration in both JP and DP. The characteristics of the 
starting materials, the activating agent concentration, and the carbon particle size 
influenced the iodine adsorption capacity. Adsorptive properties were highest in the JP 
powdered carbon obtained at 75% KOH concentration. The DP-activated carbon had 
macrocroporous structures with a pore size distribution more homogeneous than JP. 
 
Keywords: Activated carbon, jackfruit peel, durian peel 
 
 

Introduction 
Durian and jackfruit are some of the famous fruit commodities in Indonesia. The durian and 

jackfruit production every year are 600,000 and 75,000 tonnes, respectively and therefore generated 
large amount of durian/jackfruit peel wastes. Direct discharge of this solid wastes will cause the 
environmental problems. In addition to removal of polluting waste materials, the preparation of 
activated carbon from such agricultural by-products would also include economic gains for products 
manufactured from the abundant waste sources. Although activated carbon was the first recognized 
absorbent and is still widely used in industry, the development of appropriate methods to make them 
and the understanding of their porous structure still continue. 

The general process to produce activated carbon is based on carbonizing and activating the 
original carbonaceous material. Activation may be achieved either physically or chemically 
(Rodriguez-Reinoso and Molina-Sabio, 1992). A typical physical method consists in a thermal 
treatment that is carried out in two stages: (1) carbonization of the precursor and (2) controlled 
gasification (steam flow, temperature, heating rate, etc.) of the crude char (Gonzalez et al., 1994). In 
the chemical method, the starting material is impregnated with a chemical agent, acid or base, and the 
blend is heated to a temperature of 450-700 ºC. Chemical activation reduces the formation of tar and 
other byproducts, thereby increasing carbon yield (Gonzalez-Serrano et al., 1997; Evans et al., 1999). 
The type and the amount of the chemical agents used are important to enhance the quality and quantity 
of the activated carbon obtained. 

The objective of this work was to investigate the effect of two different concentrations of 
potassium hydroxide on carbon yield and porosity of activated carbons obtained from jackfruit peel 
(JP) and durian peel (DP). In addition, the influence of particle size on decolorant capacity was also 
determined 
Materials and methods 
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Jackfruit peel and durian peel were obtained from local market in Yogyakarta. The starting 
materials were manually chosen, cleaned with deionized water, dried at 100 ºC, and ground with a 
roller mill to obtain samples of 1-3 mm particle size. The samples were carbonized separately in a 
muffle furnace heated from room temperature to 600 ºC (1 h) under a constant flowing nitrogen 
atmosphere. The chars obtained were cooled at room temperature and the weight losses due to 
carbonization were determined. Chemical activation was carried out using potassium hydroxide at two 
different concentrations (50 and 75%, w/w), at a ratio of 1:1 (KOH solution/char, w/w). This ratio was 
selected from previous investigations (Hu and Vansant, 1995), which showed that the adsorption 
capacity increases remarkably with increasing KOH/char ratio up to 1:1. After the char was mixed 
with the KOH solution, the mixture was dehydrated at 300 ºC for 3 h and immediately activated at 900 
ºC in nitrogen atmosphere for 1 h. The activated carbons obtained in a granular form (1-2 mm particle 
size) were thoroughly washed with deionized water, dried at 100 ºC for 2 h, cooled at room 
temperature, and stored in hermetic-sealed containers for analyses. 

Scanning electron micrographs of the activated carbons were recorded by the Philips 501 B 
scaning electron microscope. The adsorption capacity was measured according to the ASTM D 4607-
94 (1999) specifications. To measure the adsorption capacity of the activated carbons in a powdered 
form, the granular samples were pulverized manually in a mortar. Powdered activated carbons were < 
0.05 mm. Adsorption capacities of the different samples were compared with a commercial charcoal 
(Mallinckrodt) obtained by a steam activation process. 

 
Results and discussion 

The results of the weight losses due to carbonization and activation processes are summarized in 
Table 1. Most of the weight losses were due to carbonization. However, losses during carbonization 
were somewhat lower than those reported in the literature (Gonzalez et al., 1994; El-Sheikh et al., 
2003). 

The characteristics of the starting material affected the carbon yield determined as a percentage of 
the original mass. The amount of KOH (50 and 75%) used affected the carbon yield. In both DPC and 
JPC, the highest yields were obtained at 75% KOH concentration. A 25% increase in KOH 
concentration resulted in increased carbon yields of 102% for DPC and 55.2% for JPC. 

Iodine adsorption capacity was affected by the characteristics of the raw materials, by the changes 
in the concentration of the activating agent, and by the particle size of the activated carbons. In 
general, the jackfruit peel activated carbon was more effective in their iodine adsorption capacity than 
durian peel, although these results were dependent on the carbon particle size. Particle size reduction 
(powdered carbon versus granular carbon) increased iodine adsorption capacity. This fact was 
noteworthy for JPC, where powdered carbon obtained at a 75% KOH concentration had an adsorption 
isotherm similar to commercial carbon (Fig. 1A and B). 

According to Galiatsatou et al. (2001), the pores of activated carbons are classified into three 
groups depending on pore width (pw): micropores (pw < 20 Å ); transitional mesopores (20 Å < pw < 
500 Å ); macropores (pw > 500 Å ). During adsorption, macro and mesopores allow rapid transport of 
the adsorbate into the interior of the carbon for subsequent diffusion into the micropore volume. 
Consequently, a well-developed porous network in all pore size ranges results in improved adsorption 
properties of the carbon. 

Scanning electron microscopy (SEM) showed that carbon texture and development of porosity 
was strongly affected by characteristics of the starting materials. Carbons obtained from durian peel 
had an homogeneous structure with a predominance of macropores with an average 12 µm diameter. 
JPC-activated carbon gave rougher textures with heterogeneous surfaces and a greater variety of 
randomly distributed pore size. A comparison between JPC and DPC obtained at different KOH 
concentrations did not show major differences in their external surface characteristics (Figs. 2A, B and 
3A, B). 

 
Conclusions 

The activated carbons prepared from jackfruit peel and durian peel differed in their microscopic 
characteristics and adsorptive properties. Most of this variation seems to be due to the properties of the 
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starting material, but KOH concentration used for activation and particle size of the carbons obtained 
can also modify the adsorption capacity of the products. 

The concentration of the activating agent used exerted a large effect on iodine adsorption capacity 
especially, in powdered jackfruit peel activated carbon. Samples of powdered JPC activated at 75% 
KOH concentration had the best iodine adsorptive properties. The behaviour of these materials seems 
to be determined by their external surface texture. However, increasing KOH amount used for 
activation may contribute to the development of internal microporous cavities resulting in an increased 
surface area that is considered to be most important factor for adsorption (Hu and Vansant, 1995; El-
Sheikh et al., 2003). The enhancement in adsorption capacity by reduction in particle size may also be 
due to an increase in surface area. All these treatments should be considered to improve the adsorptive 
properties of any activated carbon for iodine molecules or similar adsorbates. 

 
References 
ASTM, 1999. Standard Test Method for Determination of Iodine Number of Activated Carbon. ASTM 

Committee on Standards, ASTM D 4607-94, Philadelphia, PA. 
El-Sheikh, A.H., Newman, A.P., Al-Daffaee, H.K., Phull, S., Cresswell, N., 2003, Characterization of activated 

carbon prepared from a single cultivar of Jordania olive stone by-chemical physicochemical techniques, J. 
Anal. Appl. Pyrol. 71 (1), 151-164. 

Evans, M.J.B., Halliop, E., MacDonald, J.A.F., 1999, The production of chemically-activated carbon, Carbon 
37, 269-274. 

Galiatsatou, P., Metaxas, M., Kasseloui-Rigopoulou, V., 2001, Mesoporous activated carbon from agricultural 
byproducts, Mikrochim. Acta 136, 147-152. 

Gonzalez, M.T., Molina-Sabio, M., Rodriguez-Reinoso, F., 1994, Steam activation of olive stone chars: 
development of porosity, Carbon 32, 1407-1413. 

Gonzalez-Serrano, E., Cordero, T., Rodriguez-Mirasol, J., Rodriguez, J., 1997, Development of porosity upon 
chemical activation of kraft lignin with ZnCl2, Ind. Eng. Chem. Res. 36, 4832-4838. 

Hu, Z., Vansant, E.F., 1995, Synthesis and characterization of a controlled-micropore-size carbonaceous 
adsorbent produced from walnut shell, Microporous Mater. 3, 603-612. 

Rodriguez-Reinoso, F., Molina-Sabio, M., 1992, Activated carbons from ligocellulosic materials by chemical 
and/or physical activation: an overview, Carbon 30, 1111-1118. 

 
 
 

Table 1. Sample identification, percentage weight losses, and activated carbon yields of durian peel (DPC) and jackfruit JPC) 
Sample Carbonizaton (% weight loss)a [KOH]b Activation (% weight loss)a Carbon yield (%)a 
DPC 77.60±1.64 50 90.37 ± 1.19 09.63 ± 0.08 
  75 80.55 ± 1.01 19.45 ± 0.19 
JPC 74.85±2.05 50 86.98 ± 1.06 13.02 ± 0.15 
  75 79.79 ± 0.97 20.21 ± 0.20 

Mean values ± standard deviations, n=3. 
a Refers to weight of starting material. 
b KOH concentration (%, w/w); KOH solution/char ratio, 1:1 (w/w). 
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Fig. 1. Iodine adsorption capacities of: (A) durian peel carbons (DPC) and (B) jackfruit peel carbons 
(JPC). 
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Fig. 2. Scanning electronic microscopy of: (A) durian peel (DPC) and (B) jackfruit peel (DPC) 
granular carbons prepared by activation with 50% (w/w) of KOH. 
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Fig. 3. Scanning electronic microscopy of: (A) durian peel (DPC) and (B) jackfruit peel (DPC)  
granular carbons prepared by activation with 75% (w/w) of KOH. 
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Abstrak 

Saat ini, perkembangan teknologi motor bakar (internal combustion engine) tertuju pada diversifikasi 
bahan bakar dan perbaikan emisi gas buang. Penggunaan LPG (Liquified Petroleum Gas) merupakan salah satu 
solusi karena kandungan karbonnya yang rendah dan karakteristik pembakaran yang sangat baik. Mesin bensin 
merupakan salah satu jenis penggerak mula yang mememiliki potensi untuk menggunakan LPG. Tetapi, LPG 
secara 100% ini akan menghasilkan daya keluaran mesin yang rendah akibat massa jenis LPG yang kecil dan 
volume jenis yang besar. Selain itu, pemakaian bensin juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap storage LPG yang berat dan besar. 

Komposisi antara kedua bahan bakar inilah yang menjadi fokus penelitian ini, selain besar sudut induksi 
LPG optimal untuk menghasilkan campuran bahan bakar-udara yang homogen masuk ruang bakar. Parameter 
yang digunakan untuk menilai karakteristik bahan bakar ganda adalah torsi, pemakaian bahan bakar spesifik dan 
efisiensi thermal. Parameter prestasi mesin diukur melalui dinamometer yang dikopel dengan mesin empat 
langkah silinder tunggal 135cc bertipe SOHC dan berpendingin cairan. Percobaan dilakukan pada satu kondisi 
putaran mesin yaitu 3000 rpm dan pada kondisi beban penuh. 

Hasil yang diperoleh, nilai torsi cenderung mengalami penurunan tetapi konsumsi bahan bakar spesifik 
menjadi lebih rendah atau lebih irit. Sedangkan nilai efisiensi thermalnya mengalami peningkatan dibandingkan 
pemakaian bahan bakar gasoline murni. Pada pemakaian sudut induksi LPG 45o terhadap vektor aliran udara-
gasoline menghasilkan pencampuran bahan bakar-udara yang kurang homogen, sedangkan sudut induksi 90o dan 
135o menghasilkan campuran yang homogen. Namun, pemakaian sudut induksi 135o ini mengakibatkan 
penurunan efisiensi volumetrik. Oleh karena itu, secara keseluruhan komposisi LPG 60% merupakan komposisi 
terbaik dengan sudut serang induksi LPG sebesar 90o terhadap vektor aliran udara-gasoline. 

 
Keyword :massa jenis, komposisi LPG,sudut induksi, prestasi mesin 
 
 
Pendahuluan 

Ketersediaan bahan bakar minyak bumi di seluruh dunia sudah pada tingkat sangat mengkhawatirkan. 
Selain itu,memburuknya kualitas udara yang kita hirup juga menjadi perhatian publik besar lainnya. 

Emisi hidrokarbon (HC),karbonmonoksida (CO), karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx), dan 
lain-lain telah menarik perhatian para ilmuwan untuk mencari solusiterhadap pengurangan emisi-emisi ini.Selain 
berdampak pada kesehatan manusia, emisi ini juga berdampak buruk pada keseimbangan lingkungan. Faktor-
faktor inilah disamping sejarah krisis minyak dunia yang terjadi pada tahun 1970 telah memaksa para ilmuwan 
untuk mengembangkan bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi sebagai bahan bakar motor bakar (internal 
combustion engine). Berbagai bahan bakar alternatifini telah diuji coba dan kemudian dikelompokkan menjadi 
bensin sintetik, alkohol,danbahanbakar gas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prausnitz et al., (1987). 
Bahan bakargas umumnya dipilih sebagai bahan bakar alternatif dengan alasan lebih murah, mempunyai angka 
oktan yang tinggi, nilai kalor yang tinggi, dan menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah (Beer, 2002).  

Dalam satu dekade terakhir ini, bahan bakar gas alam sepertiCompressed Natural Gas(CNG) dan 
Liquefied Petroleum Gas(LPG) telah banyak digunakan pada kendaraan komersial, dan memberikan hasil yang 
baik dalam hal ekonomi dan emisi gas buang. Namun, dari kedua jenis bahan bakar gas ini, LPG memiliki 
potensi yang paling besar. CNG memiliki masalah dalam hal penyimpanan karena tekanan penyimpanan yang 
jauh lebih tinggi daripada LPG, sehingga LPG dinilai relatif lebih aman. Selain itu, CNG juga mempunyai 
masalah dalam hal distribusi, sedangkan LPG sudah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Oleh 
karena itu, tidak salah jika banyak ilmuwan meneliti LPG sebagai sumber energi alternatif di masa depan. 

Yousufuddin dan Mehdi (2007) mencoba meneliti karakteristik mesin satu silinder dengan 
membandingkan karakteristik dua bahan bakar yaitu dengan bensin (gasoline) danLPG. Mereka menyimpulkan 
bahwa pada pemakaian bahan bakar LPG untuk karakteristik emisi HC dan CO lebih kecil dibandingkan dengan 
pemakaian bahan bakar gasoline pada kondisi brake power yang sama. Sedangkan untuk uji prestasi mesinnya, 
pemakaian bahan bakar LPG menghasilkan Brake Thermal Effisiency (BTE) yang lebih kecil. Kesimpulan 



 
66 |  T R T P ISBN: 978-979-95620-6-7 

tersebut memberikan pilihan kepada kita dalam pemakaian bahan bakar alternatif. Dengan pemakaian LPG 
sebagai bahan bakar dihasilkan emisi yang rendah tetapi menghasilkan daya yang juga lebih rendah,  atau tetap 
memakai gasoline yang menghasilkan daya yang tinggi dengan emisi yang juga tinggi. Masalah lain muncul 
dengan pemakaian LPG sebagai bahan bakar yaitu LPG mempunyai massa jenis kecil sehingga daya yang 
dihasilkan akan ikut kecil. Untuk mengatasi kerugian tersebut, solusi lain muncul dengan pemakaian bahan 
bakar ganda (gasoline-LPG) 

Penelitian yang hampir sama pernah dilakukan oleh Vijayaban (2009). Dalam penelitiannya, Vijayaban 
menggunakan mesin yang telah dimodifikasi untuk bisa beroperasi dengan bahan bakar ganda, yaitu diesel dan 
LPG.Dari hasil yang diperoleh, dia menyimpulkan bahwadengan pemakaian dual-fuel (LPG-diesel) emisi gas 
buang (exhaust gas) menurun secara signifikan, yaitu HC sebesar  69% dan CO sebesar 50%,  serta brake 
thermal efficiency meningkat sebesar 3%. Hal itu juga berarti bahwa mungkin apabila pengujian tersebut jika 
dilakukan di mesin bensin bisa terjadi reduksi emisi gas buang dan peningkatan  thermal effisiency. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Adapun detail skema penelitiannya adalah seperti gambar 1. 

 
Gambar 1. Skema Penelitian Pemakaian Bahan Bakar Ganda (Gasoline-LPG) 

(1.Tangki bensin 2.Pipa ukur 3.Ball valve 4.Timbangan 5.Tangki LPG 6.Pressure Regulator 
7.Needle Valve 8.Filter Udara 9.Karburator 10.Adaptor 11.Mesin 12.Dinamometer 13.Exhaust Gas 

Analyzer) 
Gasoline mangalir dari tangki melewati ball valve, sebagian mengisi pipa ukur dan sebagian mengalir ke 

karburator untuk bercampur dengan udara. Di waktu yang bersamaan LPG mengalir dari tangki penampungan 
menuju intake manifold melewati pressure regulator, ball valve, needle valve dan adaptor. Kemudian di 
dalamintake manifold ini LPG bercampur dengan mixture udara-gasoline dan kemudian masuk ruang bakar. 
Besarnya torsi atau daya mesin diukur melalui pembacaan dinamometer yang porosnya langsung dikopling 
dengan poros keluaran mesin uji. 

Mesin yang digunakan dalam pengujian ini adalah mesin satu silinder empat langkah tipe spark 
ignition (mesin bensin) dengan volume displacement sebesar 135 cc dengan spesifikasi lengkap pada 
table 1. Untuk membuat mesin ini bekerja pada kondisi bahan bakar ganda (gasoline-LPG), diperlukan 
beberapa perangkat tambahan, yaitu diantaranya tabung LPG sebagai storage LPG, regulator tekanan 
sebagai pengontrol tekanan keluar LPG, needle valve sebagai pengatur debit LPG yang masuk ruang 
bakar, dan adaptor sebagai sarana induksi LPG masuk ke aliran bahan bakar-udara masuk ruang bakar. 
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Tabel 1. Spesifikasi Mesin Uji 

Manufaktur Yamaha (Jupiter MX) 

Tipe Mesin 
4 Langkah, SOHC, 4 Katub 
(Berpendingin Cairan) 

Jenis Induksi Karburator 

Jumlah Silinder Satu (Vertikal) 

Volume Silinder 135 cc 

Diameter x Langkah 54 x 58,7 mm 

Perbandingan Kompresi 10,9 : 1 

Power Maksimal 8,45 kW (11,33 HP) @ 8500 rpm 

Torsi Maksimal 11,65 Nm (1,165 Kgfm) @ 5500 rpm 

 
Di dalam adaptor terdapat lubang berdiameter 0.7 mm sebagai lubang induksi LPG masuk 

ruang bakar. Diameter lubang ini dipilih dengan maksud untuk mencegah terjadinya backfire pada saat 
mesin dioperasikan. Penelitian ini memakai tiga variasi adaptor, yaitu adaptor dengan lubang induksi 
LPG tegak lurus, lubang berderajat 45, dan lubang berderajat 135 terhadap vektor aliran udara (lihat 
gambar 2). Hal ini dimaksudkan untuk mencari karakter pencampuran terbaik atau yang lebih 
homogen antara LPG dan mixture gasoline-udara.   

 

 
Gambar2.  Adaptor dengan Variasi Sudut 
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Pengambilan data dilakukan hanya pada satu kondisi pembebanan saja dan sebanyak 10 kali pengambilan 
data untuk masing-masing sudut induksi LPG dengan putaran mesin dijaga konstan pada 3000 rpm. Jenis LPG 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah LPG dapur dengan komposisi propana:butana sebesar 70:30 persen. 

Pengaturan debit bahan bakar bensin (gasoline) yang masuk ruang bakar memakai variasi ukuran pilot jet 
dengan alasan pada putaran itu komponen yang bekerja pada induksi gasoline di dalam karburator adalah pilot 
jet. Dalam pengambilan data ini pilot jet yang digunakan mempunyai enam variasi ukuran yaitu 22,5; 20; 17,5; 
15; 12,5 dan 10. Sedangkan debit bahan bakar gas yang masuk ruang bakar diatur dengan memakai katub jarum 
(needle valve). 

Pengukuran laju komsumsi bahan bakar gasoline dilakukan melalui pembacaan pipa ukur persatuan 
waktu.Sedangkan pengukuran laju komsumsi LPG dilakukan dengan mengukur perubahan massa tabung gas 
dalam kurun waktu tertentu dalam setiap kali pengambilan data, sehingga bisa diperoleh mass flowrate dari 
pemakaian bahan bakar gas. Dari data mass flowrate tersebut kemudian dikonversikan kedalam debit dengan 
membaginya dengan massa jenis gas LPG. 
 
Hasil dan Diskusi 

Pemakaian bahan bakar ganda mengakibatkan penurunan torsi (gambar 3) secara signifikan pada 
komposisi LPG lebih kecil dari 30%. Hal ini disebabkan oleh penuruanan massa bahan bakar yang masuk ruang 
bakar seiring bertambahnya induksi LPG. Kemudian torsinaik kembali oleh besarnya heating value dan flame 
speed. Pada sudut induksi LPG 135o dari vektor aliran udara-gasoline hampir tidak terlihat kenaikan tren seperti 
terlihat pada sudut induksi 45o dan 90o. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya penurunan efisiensi volumetric 
sistem. Aliran udara-gasoline yang seharusnya masuk ruang bakar terhambat oleh induksi LPG yang terarah 
melawan aliran ini. 
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Gambar 4. Komposisi LPG vs BSFC @3000 rpm 
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Gambar 3. Komposisi LPG vs Torsi @3000 rpm 
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Pada kurva karakteristik pemakaian bahan bakar spesifik (BSFC) pada gambar 4, bahan bakar ganda juga 
memberikan tren menurun pada komposisi LPG lebih kecil dari 50 % akibat massa jenis LPG yang kecil dan 
heating value yang besar. Kurva kembali mengalami tren naik oleh pembakaran yang tidak sempurna akibat air 
rasio yang miskin (<1). Dari kurva ini juga bisa dijelaskan bahwa dengan pencampuran udara-bahan bakar yang 
lebih homogen, kurva akan bergeser ke kanan. Artinya adalah dengan campuran yang lebih homogen ini 
pembakaran terjadi lebih sempurna dan menghasilkan peningkatan daya yang lebih halus seiring bertambahnya 
komposisi LPG. Sehingga kurva pemakaian bahan bakar spesifik mempunyai tren turun yang lebih lebar. 

Pemakaian bahan bakar spesifik mempunyai hubungan dengan efisiensi themal. Seperti bisa dilihat pada 
persamaan berikut : 

.
  (pers. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Komposisi LPG vs Eff. Thermal @3000 rpm 
 
Pada persamaan 1, dengan menganggap nilai mf dan Qin adalah konstan, maka harga BSFC adalah 

berbanding terbalik dengan efisiensi thermal. Dari gambar 5, diketahui bahwa efisiensi thermal mengalami 
kenaikan dibandingkan dengan pemakaian bahan bakar gasoline murni. Kenaikan ini ditunjang oleh kenaikan 
heating value, penurunan massa bahan bakar dan flame speed yang tinggi seiring bertambahnya komposisi LPG. 

 
Kesimpulan 

Pada penggunaan bahan bakar ganda (gasoline-LPG) terjadi penurunan torsi dan pemakaian bahan bakar 
spesifik tertinggi masing-masing sebesar 12,26%dan 15,4% dibandingkan berbahan bakar gasoline murni. 
Sedangkan untuk efisiensi thermalnya didapatkan nilai yang lebih tinggi akibat energi yang dibangkitkan 
menjadi kerja berbanding energi yang masuk ruang bakar lebih besar dari pemakaian gasoline murni. 

Sedangkan pengujian tiga variasi sudut induksi LPG yaitu bersudut 45o, 90o, dan 135o terhadap vektor 
aliran mixture (gasoline-udara), didapatkan performa dan karakteristik yang berbeda. Pada umumnya sudut 
induksi LPG 45o menghasilkan campuran yang kurang homogen sehingga banyak berpengaruh pada pembakaran 
yang kurang sempurna. Campuran (LPG-gasoline-udara) yang homogen dihasilkan oleh sudut induksi LPG 90o 
dan 135o. Namun, masalah yang terjadi pada pemakaian sudut induksi 135o adalah turunnya efisiensi volumetrik, 
sehingga didapatkan performa dan emisi yang kurang baik.  

Dengan pemakaian bahan bakar ganda (gasoline-LPG) dengan komposisi gasoline:LPG adalah 40:60 
persen dengan sudut serang induksi LPG 90o terhadap vektor kecepatan menghasilkan karakteristik pemakaian 
bahan bakar ganda(gasoline-LPG) terbaik. Penurunan torsi yang terjadi adalah sebesar 9,4% dan pemakaian 
bahan bakar spesifik sebesar 14,12%.  

Pemakaian bahan bakar ganda bisa menjadi alternatif energi yang bisa diharapkan sebagai solusi krisis 
energi di masa datang. Hal ini dibuktikan walaupun secara umum menghasilkan daya yang lebih rendah 
dibandingkan gasoline murni, tetapi bahan bakar ganda ini mempunyai fuel economydan efisiensi yang lebih 
baik. Hal ini lebih jauh bisa juga diartikan dengan massa bahan bakar yang sama, akan bisa didapatkan daya 
yang lebih tinggi dibandingkan gasoline murni.  
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Abstrak 
Saat ini pengembangan teknologi motor bensin terus dilakukan diantaranya teknologi penggunaan 

bahan bakar ganda(dual fuel) dengan tujuan menghasilkan emisi gas buang yang rendah tetapi performa mesin 
dapat terjaga. Pada penelitian ini dilakukan penggabungan bahan bakar bensin dengan uap bensin. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik penambahan uap bensin terhadap unjuk kerja pada mesin empat 
langkah silinder tunggal.  

Penelitian ini menggunakan mototr uji tipe Yamaha Jupiter MX 135 cc. Penelitian diawali dengan 
pembuatan alat pengubah fasa berupa lilitan pipa tembaga pada saluran gas buang motor uji untuk mengubah 
fasa bensin cair menjadi gas. Alat pengubah fasa ini memanfaatkan suhu gas buang yang tinggi sebagai sumber 
energi kalor untuk mengubah fasa. Gas atau uap bensin yang dihasilkan dari alat pengubah fasa akan ditampung 
pada sebuah tangki penampung. Untuk selanjutnya gas atau uap bensin dari tangki penampung yang mengalami 
peningkatan suhu akan dimasukkan kedalam ruang bakar melalui lubang intake manifold dengan diameter 
lubang 0.7mm. Pengujian torsi motor dilakukan dengan menggunakan dinamometer. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penambahan uap bensin yang telah mengalami 
peningkatan suhu terhadap torsi motor adalah torsi mengalami peningkatan pada setiap perubahan rpm. 
Sedangkan konsumsi bahan bakar spesifik motor uji mengalami peningkatan saat putaran mesin rendah dan 
menurun saat putaran mesin tinggi.  

 
Keyword : bahan bakar ganda, uap bensin, emisi gas buang 
 
Pendahuluan 
 Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat khususnya perkembangan teknologi otomotif 
telah membuat perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi selain 
membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan 
teknologi seperti mobilitas manusia yang tinggi, produktifitas manusia meningkat, yang pada akhirnya 
dapat menaikkan tingkat kesejahteraan manusia. Sedangkan untuk dampak negatif seperti tingkat 
kematian akibat kecelakaan semakin tinggi dan dampak negatif yang paling serius adalah tingkat 
polusi yang menjadi semakin tinggi yang memberi dampak buruk pada lingkungan. 
 Saat ini banyak motor bakar yang menggunakan bahan bakar cair (liquid fuel), yang dalam 
pembakarannya masih menghasilkan tingkat emisi gas buang yang cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa 
dengan penggunaan bahan bakar cair belum terjadi pembakaran yang sempurna. Sedangkan 
penggunaan bahan bakar gas (gaseous fuel) diyakini dapat menghasilkan pembakaran yang lebih 
sempurna sehingga menyebabkan prestasi dari motor meningkat. 
 Terdapat suatu gagasan bahwa agar dapat meningkatkan prestasi dari motor bensin silinder 
tunggal yaitu dengan menambahkan uap bahan bakar bensin yang mengalami peningkatan temperatur 
kedalam ruang bakar melalui lubang di intake manifold. Dengan penambahan uap bensin yang 
mengalami peningkatan temperatur kedalam ruang bakar  maka dimungkinkan akan terjadi 
pembakaran yang lebih sempurna yang berarti bahwa efisiensi serta prestasi dari motor bakar juga 
akan meningkat.  
 Geddes dan peneliti lain ini (1984) mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul 
“Vapor fuel system internal combustion engines” bahwa dengan menggunakan sistem vapor fuel ini 
pembakaran terjadi lebih sempurna daripada menggunakan sistem liquid fuel. Tetapi dengan sistem ini 
tidak bisa dikatakan daya mesin yang dihasilkan lebih besar daripada menggunakan bahan bakar cair. 
Daya bisa ditingkatkan dengan menambahkan uap bahan bakar kedalam sistem bahan bakar cair. 
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Peneliti juga menyebutkan dengan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar dari 
mesin. 
 Terdapat penelitian lain dari Dykstra dan D.Franklyn (2000) dengan judul “Fuel vapor 
system” yang bertujuan untuk menciptakan sistem penyuplai uap bahan bakar pada mesin pembakaran 
dalam. Dalam penelitiannya Dykstra dan D.Franklyn (2000) menyebutkan bahwa sistem ini dapat 
mengatur tingkat AFR yang sesuai dengan kondisi mesin yang berbeda-beda sehingga mesin 
menghasilkan emisi gas buang yang rendah, daya keluaran mesin yang tinggi serta efisiensi dari mesin 
meningkat. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. dengan skema penelitiannya seperti gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Skema penelitian penambahan uap bensin 

 
Aliran bensin yang masih dalam keadaan cair akan mengalir akan mengalami pendidihan pada 

alat pengubah fasa. Terdapat ball valve sebelum alat pengubah fasa yang berguna untuk mengatur 
debit bensin yang akan dipanasi. Uap yang dihasilkan akan ditampung sementara di tangki 
penampung. Pada tangki penampung uap bensin terdapat ball valve yang berguna untuk mengatur 
debit uap bensin yang akan masuk kedalam ruang bakar melalui intake manifold. Uap bensin akan 
masuk ke dalam intake manifold memanfaatkan keadaan vakum dengan diameter lubang 0.7 mm. 

Motor uji yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mesin empat langkah silinder tunggal 
tipe spark ignition engine (motor bensin) dengan spesifikasi lengkap pada tabel 1. Penelitian kali ini 
memerlukan beberapa perangkat tambahan seperti alat pengubah fasa, tangki penampung uap bensin 
serta sistem pemasukan uap bensin kedalam ruang bakar melalui intake manifold. 

Instalasi peralatan pengubah fasa ini dengan cara melilitkan pipa tembaga ke saluran gas 
buang. Diusahakan agar pipa tembaga benar-benar menempel pada permukaan saluran gas buang atau 
knalpot. Tujuannya agar perpindahan kalor dari knalpot ke pipa tembaga lebih baik dan diusahakan 
sepanjang pipa tembaga tidak terjadi penyempitan karena dapat menyumbat aliran bensin yang masih 
dalam fasa cair. Jika aliran bensin tersumbat akibatnya hasil dari uap bensin tidak konstan. Pipa 
tembaga yang digunakan memiliki diameter 5mm. 
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Uap hasil dari pendidihan bensin pada alat pengubah fasa akan ditampung pada tangki 
penampung uap bensin yang diletakkan setelah lilitan pipa tembaga pada saluran gas buang. Terdapat 
ball valve yang berfungsi untuk mengatur banyaknya uap bensin yang masuk dan selang tahan panas 
yang menuju ke lubang intake manifold. Tangki penampung ini berguna untuk menampung sementara 
uap bensin yang akan ditambahkan dalam ruang bakar. Tangki penampung bahan bakar dicek terlebih 
dahulu agar tidak terdapat lubang sehingga uap bensin yang dihasilkan tidak bocor keluar. Pada tangki 
penampung inilah thermometer digital diletakkan di saluran keluar uap bensin yang berfungsi untuk 
mengukur temperatur dari uap bensin yang masuk ke lubang intake manifold. 

 
  Tabel 1. Spesifikasi Motor Uji 

Manufaktur Yamaha ( Jupiter MX ) 
Tipe Mesin Empat Langkah, SOHC, Empat Katub 

(Berpendingin Cairan) 
Jenis Induksi Karburator 
Jumlah Silinder Satu ( Vertikal ) 
Volume Cylinder 135 cc 
Diameter x Langkah 54 x 58,7 mm 
Perbandingan Kompresi 10,9 : 1 
Power Maksimal 8,45 kW (11,33 HP) pada 8500 rpm 
Torsi Maksimal 11,65 Nm (1,165 Kgfm) pada 5500 rpm 

 
Pengaturan atau pengkondisian temperatur dilakukan dengan cara memanfaatkan blower untuk 

menurunkan temperatur hasil uap bensin. Dengan cara menghadapkan blower kearah lilitan pipa tembaga. 
Sehingga untuk setiap variasi lilitan yaitu 17 dan 28 lilitan didapatkan masing-masing dua variasi temperatur, 
yaitu temperatur rendah karena adanya blower dan temperatur yang lebih tinggi tanpa adanya blower. 
 Proses pemasukan uap bensin ini memanfaatkan kondisi vakum pada intake manifold. Motor 
uji dihidupkan lalu buka sedikit demi sedikit valve pada tangki penampung yang didalamnya telah 
terdapat uap bensin. Akan terjadi penurunan kecepatan putaran mesin karena terjadi misfire yaitu tidak 
terbakarnya campuran bahan bakar-udara karena komposisi melewati ambang batas penyalaan 
campuran. Setelah valve terbuka penuh, yang berarti penambahan uap bensin dilakukan secara 
maksimal maka pengkondisian putaran mesin idle dilakukan kembali. Tujuannya agar campuran 
bensin yang berasal dari pengkabutan di karburator ditambah uap bensin yang masuk melalui lubang 
intake manifold dengan udara menjadi seimbang kembali. Untuk mengetahui apakah kondisi idle dari 
motor uji sudah atau hampir sama dengan kondisi idle pada kondisi awal motor dilakukan dengan cara 
mengecek tingkat equivalence ratio yang terukur pada gas buang. Tingkat equivalence ratio diseting 
hampir sama dengan kondisi awal motor yaitu equivalence ratio ≥1 pada saat putaran mesin 2000 rpm. 

Penelitian kali ini lebih dititik beratkan pada karakteristik kondisi motor uji dengan perubahan 
temperatur uap bensin yang masuk kedalam ruang bakar dan perubahan terhadap variasi kecepatan 
putaran mesin bukan variasi pembebanan. Pembebanan pada dinamometer dilakukan dengan cara 
membuka penuh katup pompa yang menyuplai air untuk masuk kedalam dinamometer atau dengan 
kata lain dinamometer mengalami pembebanan penuh. Semua pengambilan data dilakukan dengan 
memvariasikan kecepatan putaran mesin yang berkisar antara 2000 rpm-5000 rpm. Data yang diambil 
adalah torsi dengan menggunakan dinamometer dan massa bahan bakar yang masuk motor uji 
sebelum ditambahkan uap bensin ke dalam ruang bakar dengan menggunakan pipa ukur dalam satuan 
1 cm3/sekon. 
 
Hasil dan Pembahasan 
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Data perubahan torsi dari motor uji bukanlah angka torsi yang sebenarnya karena alat untuk mengukur torsi 
yaitu dinamometer yang ada pada laboratorium konversi energi UGM sudah mengalami penurunan tingkat 
keakuratan pengukuran data. Penelitian ini pengukuran dilakukan pada putaran mesin sedang sehingga grafik 
torsi yang dihasilkan tampak terus meningkat karena torsi yang dihasilkan belum mencapai torsi maksimal motor 
uji yang sesuai spesifikasi motor uji yaitu pada putaran 5500 rpm. 

Dari gambar 2 diketahui bahwa penambahan hasil uap bensin kedalam ruang bakar pada percobaan keempat 
dan kelima (dengan menggunakan 28 lilitan yang menghasilkan uap bensin dengan temperatur lebih tinggi) akan 
menghasilkan torsi yang lebih tinggi. 
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Gambar 2. Grafik Hubungan Antara Putaran Mesin dengan Torsi 

Penambahan uap bensin akan berdampak pada temperatur campuran bahan bakar-udara yang semakin 
tinggi hampir mencapai titik self-ignition temperature menyebabkan bahan bakar akan mudah terbakar yang 
mengakibatkan ignition delay turun. Ignition delay adalah interval waktu dari pemasukan bahan bakar sampai 
proses pembakaran terjadi. Selain itu, peningkatan temperatur campuran bahan bakar-udara juga akan 
berpengaruh pada kecepatan proses pembakaran (flame velocity) yang akan semakin cepat. Pada saat proses 
penyalaan akan dimulai dengan campuran yang tinggi menyebabkan campuran akan lebih mudah untuk terbakar 
sehingga  ignition delay lebih singkat, yang berarti waktu untuk proses pembakaran lebih lama sehingga bahan 
bakar yang tidak terbakar yang terbuang keluar saat langkah buang menjadi lebih sedikit atau dengan kata lain 
tingkat kandungan HC dalam gas buang menjadi lebih kecil. Proses penyalaan campuran tidak berlangsung 
secara langsung melainkan terdapat proses perambatan pembakaran campuran bahan bakar. Campuran bahan 
bakar-udara yang terbakar pertama kali adalah campuran yang terletak didekat loncatan api dari busi yang 
kemudian akan merambat sampai campuran habis terbakar. Kecepatan perambatan pembakaran (flame velocity) 
sangat menentukan pada proses ini.  

Dengan tiga faktor diatas maka campuran bahan bakar-udara akan terbakar saat torak bergerak 
mendekati TMA dan bahan bakar yang terbakar saat proses pembakaran ini lebih banyak. Sehingga energi yang 
dihasilkan untuk mendorong torak bergerak dari TMA ke TMB akan lebih besar maka torsi yang dihasilkan 
motor uji juga lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan torsi motor uji menjadi lebih tinggi setelah dengan 
penambahan uap bensin.Peningkatan torsi paling tinggi terjadi saat putaran mesin 3000 rpm yaitu sebesar 64.8% 
dibanding torsi saat kondisi awal motor uji. Tetapi penambahan uap bensin dengan menggunakan 28 lilitan tanpa 
pendinginan pada putaran mesin diatas 4000 rpm, torsi mengalami penurunan jika dibanding dengan torsi yang 
dihasilkan percobaan keempat (28 lilitan dengan pendinginan). Penurunan torsi yang kecil ini mungkin 
disebabkan karena temperatur campuran bahan bakar-udara terlalu tinggi melebihi temperatur auto-ignition 
sehingga menyebabkan terjadinya knocking yang membuat torsi turun. 

Sedangkan konsumsi bahan bakar spesifik yang merupakan penjumlahan antara massa bahan bakar 
yang berasal dari pengkabutan karburator dengan massa bahan bakar uap bensin yang masuk melalui lubang 
intake manifold. menunjukkan bahwa setelah dilakukan penambahan uap bensin pada motor uji, konsumsi bahan 
bakar spesifik sedikit lebih rendah dari kondisi awal motor uji terutama pada saat putaran mesin mencapai diatas 
3000 rpm yang dapat dilihat pada gambar 3. Hal ini disebabkan karena meningkatnya efisiensi termal motor uji. 
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Sedangkan pada putaran mesin dibawah 3000 rpm konsumsi bahan bakar justru lebih besar, hal tersebut karena 
penambahan uap bensin belum meningkatkan efisiensi termal dari motor. Pengukuran massa bahan bakar 
keduanya dilakukan dengan menggunakan pipa ukur. 
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Gambar 3. Grafik Hubungan Antara Putaran Mesin dengan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (BSFC) 

 
Efisiensi termal mesin meningkat karena dengan naiknya temperatur dari campuran bahan bakar-udara 

menyebabkan penguapan bahan bakar bensin menjadi lebih baik sehingga pembakaran terjadi yang lebih 
sempurna. Ignition delay dari campuran bahan bakar—udara juga menjadi lebih singkat dengan meningkatnya 
temperatur campuran, artinya proses pembakaran memiliki waktu yang lebih lama untuk membakar seluruh 
campuran bahan bakar-udara didalam ruang bakar. Bertambahnya kecepatan putaran mesin akan mempengaruhi 
temperatur keluaran uap bensin yang akan ditambahkan pada ruang bakar. Semakin tinggi temperatur keluaran 
uap bensin, semakin tinggi pula temperatur dari campuran bahan bakar-udara didalam ruang bakar. Sesuai yang 
telah dijelaskan diatas, temperatur campuran bahan bakar-udara yang meningkat akan menghasilkan pembakaran 
yang lebih sempurna dan akan mempengaruhi nilai efisiensi termal dari motor uji. Hal tersebut berpengaruh pada 
konsumsi bahan bakar spesifik motor uji yang lebih rendah setelah dilakukan penambahan uap bensin dalam 
ruang bakar ketika motor uji beroperasi pada kecepatan putaran mesin tinggi diatas 3000 rpm seperti yang 
terlihat pada grafik. Pengiritan bahan bakar tertinggi setelah penambahan uap bensin pada putaran diatas 3000 
rpm sebesar 14% . 

 
Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil setelah penelitian dilakukan adalah torsi motor uji dengan penambahan 
uap bensin lebih tinggi daripada kondisi awal motor. Hal ini disebabkan karena peningkatan temperatur 
campuran bahan bakar-udara mengubah self-ignition temperature bahan bakar, ignition delay serta flame velocity 
yang menyebabkan proses pembakaran terjadi lebih sempurna. Dari gambar 2 peningkatan torsi tertinggi terjadi 
pada putaran mesin 3000 rpm yaitu sebesar 64.8% dari kondisi awal motor uji. 

Setelah dilakukan penambahan uap bensin konsumsi bahan bakar spesifik pada motor uji menjadi lebih 
besar pada putaran mesin rendah dan lebih kecil saat putaran mesin diatas 3000 rpm. Dari gambar 3 penurunan 
konsumsi bahan bakar tertinggi sebesar 14% dari kondisi awal motor uji. 

Penambahan uap bensin kedalam ruang bakar akan menyebabkan pemabakaran lebih sempurana 
sehingga torsi yang dihasilkan akan lebih tinggi daripada kondisi awal motor uji. Tetapi dengan penambahan uap 
bensin konsumsi bahan bakar akan jauh lebih besar atau boros pada putaran mesin rendah dan lebih kecil pada 
putaran atas motor uji. Peningkatan konsumsi bahan bakar yang sangat besar tidak seimbang dengan penurunan 
konsumsi bahan bakar motor uji yang kecil. 
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Abstrak 

 
Pendekatan analitis untuk kasus yang melibatkan injeksi bahan bakar ke dalam silinder memerlukan 

perhitungan yang sangatlah kompleks dan rumit. Dewasa ini, teknik penyelesaian secara numeris berkembang 
sangat pesat dan dapat diandalkan sebagai peralatan (tool) dalam proses desain, modifikasi, maupun penelitian. 
Salah satu metode yang mampu memprediksi fenomena aliran injeksi bahan bakar ke dalam silinder adalah 
metode Computational Fluid Dynamics (CFD).  

Dinamika aliran fluida memiliki peranan yang sangat penting terhadap karakteristik pencampuran 
bahan bakar-udara. Proses pencampuran yang baik ditandai dengan terbentuknya swirl flow yang terjadi mulai 
dari awal langkah isap hingga langkah kompresi dimana piston hendak mencapai titik mati atas. Homogenitas 
campuran akan memiliki andil yang cukup besar terhadap kualitas pembakaran yang tercapai dan pada akhirnya 
akan mempengaruhi unjuk kerja dan efisiensi mesin. Di dalam penelitian ini, CFD digunakan untuk meninjau 
efek sudut serang injeksi terhadap karakteristik aliran campuran bahan-bakar dan udara di dalam silinder. 
Domain komputasi didekati dengan model mesin 4 tak silinder tunggal 100 cc yang disajikan secara 2 dimensi. 
Lima varian posisi sudut serang injeksi dipakai dalam penelitian ini, yakni sudut  20˚, 30˚, 40˚, 45˚,dan 60˚. 
Masing-masing varian disimulasikan pada kecepatan 2000 rpm kemudian dibandingkan antara varian 1 dengan 
yang lainnya. Hasil perhitungan numeris menunjukkan bahwa pemakaian sudut serang injeksi 40˚ akan 
memberikan struktur pola aliran yang lebih baik dengan tingkat homogenitas yang paling baik.  
 
Keyword : In cylinder analysis, swirl number, injection, manifold 
 
 
1. Pendahuluan 

Dewasa ini, ada lebih dari 269 juta kendaraan bermotor digunakan dan hampir semuanya menggunakan 
prinsip kerja mesin pembakaran dalam tipe bolak-balik / piston yang menggunakan hidrokarbon sebagai bahan 
bakarnya. Oleh sebab itu, para peneliti dan insinyur otomotif masih fokus pada permasalahan optimasi mesin 
pembakaran dalam (Merola, S et al 2009). Efisiensi pembakaran dan emisi polutan menjadi tolok ukur yang 
sangat relevan untuk menentukan unjuk kerja mesin secara umum. 

Kuo et al, (1986) menyatakan bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pembakaran 
secara keseluruhan yakni temperatur campuran gas, homogenitas campuran bahan bakar-udara, dan komponen 
spesies co-existing lainnya. Aliran swirl dan tumble memiliki komtribusi yang sangat besar dalam meningkatkan 
performa mesin dengan cara mempercepat terjadinya proses pencampuran bahan bakar dan udara induksi 
(Heywood, 1988). 

Penelitian kali ini adalah mengenai karakteristik injeksi bahan bakar ke silinder pada mesin SI engine 
satu silinder 4 langkah dengan bahan bakar bensin murni n-heptana(C7H16). Kajian ini memakai lima variasi 
sudut serang injeksi sehingga akan menggambarkan seberapa besar perubahan sudut serang injeksi terhadap pola 
aliran bahan bakar di ruang bakar. Dengan mengetahui karakteristik injeksi tersebut diharapkan dapat digunakan 
sebagai acuan dalam rangka peningkatan kinerja motor bensin secara umum.  

 
2. Metode Penelitian 
 Pada tahap desain, dilakukan proses desain dengan bermacam posisi sudut serang injeksi CFD 
(computational fluid dynamics) Fluent untuk mensimulasikan fenomena injeksi dan pencampuran bahan bakar-
udara. Pada tahap ini, parameter yang dinilai yakni sudut serang injeksi yang mampu memberikan pencampuran 
bahan bakar-udara yang homogen di dalam silinder utamanya hingga ignition timing tercapai. Secara skematis, 
proses pemodelan dapat dilihat pada gambar 1. Diawali dengan pembuatan model, input data fisik dan parameter 
dasar, input persamaan matematis hingga post processing. Dimana data hasil penelitian telah berhasil 
dikumpulkan. 
Penelitian ini memakai model mesin 4 tak 1 silinder dengan spesifikasi :  
 



 
78 |  T R 

 
Sim

didekati 
mesh vo
Tekanan
manifold
memilik
volume 
kandung
silinder d
 

 
 
 
 
 
 
 

T P 

mulasi ini m
dengan desa

olume. Sedan
n intake man
d dengan tem

ki total aliran
atur merupa

gan 23% O2 
dapat diabaik

Langkah x
Rasio kom
Valve tim

• In
• Ex

merupakan si
ain 2 dimensi
ngkan kondi
nifold diang

mperature 31
n 0,002 kg/

akan kondisi 
dan sisanya

kan. 

x diameter pi
mpresi 

ming/lift : 
ntake open/cl
xhaust open/

imulasi ding
i dengan solv
isi operasi t

ggap 0 Pa p
0K pada 0,0
/s. Model fl
unsteady. U

a nitrogen. P

Gambar

iston 49,5
9 : 

lose 
/close 

 
5˚B
30˚

gin dimana 
ver 2ddp unt
temperatur i
pada putaran
00175 s hing
luida dideka

Udara yang m
Pressure drop

 
r 1. Flow char

5 x 50 mm 
1 

BTDC/35˚AT
BBDC/5˚AT

tidak terjad
tuk menghind
intake 318 K
n konstan 2
gga 0,00775 
ati dengan m
memasuki int
p udara dan 

rt simulasi 

ISB

TDC 
TDC 

di peristiwa 
dari terjadiny
K , tempera
000rpm. C7
s. Bahan bak

memakai ide
take manifol
bahan baka

 

BN: 978-979-9

pembakaran
ya fenomena

ature exhaust
7H16 diinjek
kar yang diin
ealisasi kasu
ld dianggap 
ar sebelum m

95620-6-7 

n. Model 
a inverted 
t 318 K. 
ksikan di 
njeksikan 
us bahwa 
memiliki 

memasuki 



 
 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 T R T P   |   79 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

 

.Gambar.2 Kontur spesies bahan bakar 
              
 Gambar 2 menunjukkan kontur spesies bahan bakar pada berbagai konfigurasi variasi sudut serang 
injeksi ketika awal terjadiya langkah kompresi. Pada awal langkah kompresi, pendaran bahan bakar terbaik 
didapatkan pada sudut serang injeksi 40 dan 45. Kontur merah merupakan kontur yang merepresentasikan 
pendaran spesies bahan bakar maksimum. Dari data visual tersebut, spesies bahan bakar berpendar di bagian 
tengah domain silinder. Semakin mendekati dinding silinder, pendaran spesies bahan bakar mulai berkurang, 
terlebih pada sisi kanan dinding silinder. Hal tersebut dimungkinkan karena pengaruh kecepatan tangesial yang 
didapatkan ketika bahan bakar diinjeksikan.  
 Ketika langkah kompresi, pendaran spesies bahan bakar mulai berkembang terlihat dengan semakin 
meluasnya persentase kontur merah pada domain silinder. Pendaran spesies bahan bakar mulai mengalami 
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pengurangan pada sisi kiri dinding silinder dari bawah hingga mendekati zona intake valve. Pada kondisi ini, 
pendaran spesies bahan bakar akan optimum pada jenis sudut injeksi 60˚. 

Pada saat ignition timing tercapai, yakni pada sudut engkol 682,5˚, pendaran spesies bahan bakar 
haruslah sehomogen mungkin karena akan sangat berpengaruh pada kualitas pembakaran. Dari data visual yang 
didapatkan, terlihat bahwa pada pemasangan sudut injeksi 30˚, hampir seluruh ruang silinder tersebar partikel 
bahan bakar secara merata. Gambar menunjukkan grafik sebaran partikel bahan bakar di sekitar dinding piston 
crown, dimana pada grafik tersebut diketahui bahwa spesies bahan bakar maksimum tercapai pada pemasangan 
sudut 30˚ dan berada di posisi 0,015mm dari sumbu silinder. 

Gambar 3 menerangkan tentang medan aliran pada langkah isap. Dari gambar tersebut terlihat bahwa 
terjadi aliran anullar yang sangat deras di area sekitar katup. Hal tersebut dimungkinkan karena pengaruh 
masukan campuran bahan bakar-udara yang sangat kuat dan valve mulai terbuka secara penuh. Aliran yang 
sangat deras ini akan memicu terjadinya aliran swirl ketika pembukaan katup masuk mencapai maksimum valve 
lift. Pada saat itu terjadi aliran vortek di sekitar katup dan berlangsung hingga bagian sentral silinder.  

Pergerakan piston menuju titik mati atas akan mendesak fluida secara acak sehingga akan menghasilkan 
perubahan vektor kecepatan, seperti yang terlihat pada gambar 4. Vortek aliran yang terbentuk pada langkah isap 
mulai berkurang seiring dengan meningkatnya tekanan silinder. Dari gambar terlihat hanya terdapat zona vortek 
yang sangat kecil di bagian sentral silinder. Berkurangnya zona vortek tersebut akan berimplikasi pada 
homogenitas campuran bahan-bakar dan udara menjadi lebih baik. Interaksi fluida dengan dinding silinder dan 
permukaan piston crown akan menghasilkan pembentukan vortek-vortek baru yang ukurannya lebih kecil. 

 

 
Gambar.3 Medan vektor kecepatan selama langkah isap (100˚ ATDC) 
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Gambar.4 Medan vektor kecepatan selama langkah kompresi (40˚ BTDC) 

 
 
4. Kesimpulan 

Penelitian mengenai pengaruh sudut serang injeksi terhadap karakteristik pola aliran fluida di dalam 
silinder telah dilakukan dengan memanfaatkan computational fluid dynamics(CFD) yang mengakomodasi 
berbagai persamaan matematis dan juga dynamic meshing. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa 
pemasangan sudut serang injeksi yang tepat akan memberikan pola pencampuran antara bahan bakar dan udara 
yang lebih baik. Arus pancaran campuran bahan bakar-udara yang deras akan menciptakan zona vortek di dalam 
silinder yang sangat mempengaruhi kualitas homogenitas campuran. Pergerakan piston ke titik mati atas akan 
menciptakan perubahan tekanan silinder sehingga aliran swirl juga akan mengalami peningkatan. Pada penelitian 
ini, pemasangan sudut serang injeksi 40˚ akan memberikan pola aliran yang cukup bagus dengan tingkat 
homogenitas pencampuran yang lebih baik.  
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Intisari 

 
Cassava waste consists of two parts : the cassava skin which is known as brown skin, and the white part 
which is attached to the brown skin. We are trying to utilize the cassava waste for making glucose as a 
material for bioethanol. The aim of this experiment is to learn the effect of slurry concentration and 
calcium ions concentration  to cassava waste hydrolysis. There are two steps in this hydrolysis : 
liquefaction process using �-amylase and saccharification process using glucoamylase. The liquefaction 
process was conducted at 95oC and the saccharification process was conducted at 60oC using 
Erlenmeyer flask as container for the media  and cassava waste. The glucose concentration has been 
analyzed using DNS method. There was also qualitative analysis of calcium ions to determine how much 
calcium ions are utilized by enzyme. The experiment result shows that the higher concentration of slurry 
and calcium ions introduced to the media, the higher glucose concentration will be obtained. The 
optimum condition for this hydrolysis process cannot be determined yet, since the profile of glucose 
concentration, CaCl2 concentration and slurry concentration is continuously increased at the range data 
taken in the experiment which is shown by surface response method. Hence, broader range of the data 
will be needed for the next experiment to find the optimum condition. It is shown that the higher 
concentration of calcium will result  in the higher enzyme activity. Highest concentration of glucose is 
obtained from 32% w/v slurry concentration and 50 ppm CaCl2 concentration which is 238,701 gram/L.  
All Calcium ion was used by enzyme to maintain its activity.  
 
Keywords : hydrolysis, cassava, glucose, �-amylase, glucoamylase 

 
Pendahuluan 
 

Dengan semakin berkurangnya suplai untuk memenuhi kebutuhan energi dunia, ketertarikan 
dunia dalam mencari sumber energi alternatif meningkat, produksi dan konsumsi ethanol meingkat 
cukup drastis selama beberapa tahun terakhir di beberapa bagian di dunia ( Srinorakutara et.al, 2004). 
Selama ini pemanfaatan biomassa sebagai energi alternatif yang telah dikembangkan ialah dari hasil 
pertanian seperti jagung, singkong, molase, ubi jalar, yang sebagian besar dapat digunakan sebagai 
bahan pangan baik untuk manusia maupun untuk ternak sehingga terjadi persaingan antar kepentingan. 
Beberapa residu pertanian seperti batang jagung, limbah gula, jerami, hasil buangan hutan mulai 
diteliti untuk digunakan pada produksi bioethanol (Lin and Tanaka, 2006). Oleh karena itu, dalam dua 
dekade ini penggunaan teknologi untuk memproduksi ethanol dari sumber-sumber yang bukan bahan 
makanan telah berkembang, salah satunya adalah limbah kulit singkong. Hasil limbah agroindustri ini 
masih banyak mengandung pati yang dapat dimanfaatkan untuk membuat bioethanol. Ada tiga tipe 
bahan baku yang digunakan pada fermentasi untuk pembuatan ethanol yaitu : gula, pati dan bahan 
serat/selulosa. Gula dapat dikonversi secara langsung menjadi ethanol, pati harus dihidrolisa menjadi 
gula dengan bantuan ensim yang kemudian dapat difermentasi menjadi ethanol. Sellulosa harus 
difermentasi terlebih dahulu dengan bantuan asam mineral, dan kemudian difermentasi menjadi 
ethanol. Hidrolisa pati merupakan tahapan yang penting dalam pengolahan pati menjadi ethanol yang 
dalam penelitian ini, akan dilakukan hidrolisa ensimatis. Hidrolisa ensimatis memiliki berbagai 
macam keuntungan, yaitu, dapat menghasilkan yield yang lebih besar, tingkat kemurnian yang lebih 
tinggi dan memfasilitasi kristalisasi. Banyak faktor-faktor dari kondisi operasi yang mempengaruhi 
hasil hidrolisa ensimatis pati. Faktor-faktor tersebut antara lain konsentrasi slurry, suhu, pH, cara 
pengaturan suhu, penambahan ion Ca2+. Dengan meneliti kondisi optimum dari beberapa faktor 
kondisi operasi dalam penelitian ini yaitu konsentrasi slurry dan konsentrasi CaCl2, dapat diperoleh  
suatu kerangka hidrolisa ensimatis pati yang optimum dalam batasan masalah penelitian ini. Dengan
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demikian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat selain untuk kepentingan membuat bioethanol 
dan juga dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya, seperti untuk kepentingan industri 
pangan misalnya. 

 
 
Metodologi 
Bahan yang digunakan : bubuk kulit singkong, �-amylase, glucoamylase  ( yang terdiri dari 
 perbandingan glucoamilase dan pululanase) 40 : 60. 
Persiapan singkong :  

 1.Kulit bagian luar yang berwarna coklat dipisahkan dari kulit bagian dalam yang berwarna 
    putih 
 2.Kulit bagian dalam dikeringkan kemudian dipotong. 
 3.Potongan kulit dihancurkan dan diayak untuk memperoleh padatan yang melewati ayakan 1-
    2 mm. 
 4.Padatan dikeringkan dalam oven pada suhu 55oC selama 24 jam dan kemudian disimpan 
    pada suhu kamar. 

Prosedur hidrolisa ensimatis : 
 1.Kulit singkong yang telah dihancurkan disuspensikan dalam 400 ml H2O. 
 2.Ensim �-amylase dimasukkan dengan konsentrasi 0,15% v/w terhadap massa padatan.   
    Hidrolisa dilakukan pada suhu 95oC selama 4 jam. Mendekati 4 jam, sampel diambil dan 
    dianalisa dengan iodium. 
 3.Ensim glucoamylase dimasukkan dengan konsentrasi 0,25% v/w terhadap massa padatan. 
    Hidrolisa dilakukan pada suhu 60oC selama 4 jam. 
 4.Sampel diambil secara berkala dan diletakkan dalam penangas air pada suhu 100oC selama 
    10 menit sebelum dianalisa kandungan gula pereduksinya. 
Prosedur analisa  : analisa kandungan gula dilakukan dengan metode DNS, dan uji kualitatif ion Ca 
dengan penambahan EBT. 
  
Rancangan variabel desain eksperimen 

 Nilai variabel konsentrasi slurry dan konsentrasi CaCl2 disesuaikan dengan cara pemilihan 
nilai variabel untuk metode response surface seperti tertulis pada Tabel I. 

 
Tabel I. Kombinasi konsentrasi slurry dengan konsentrasi CaCl2 

 
Konsentrasi 

slurry 
(%w/v) 

Konsentrasi 
CaCl2 
(ppm) 

Konsentrasi 
slurry 

(%w/v) 

Konsentrasi 
CaCl2 
(ppm) 

20 30 25 78,3 
20 70 25 50 
30 30 25 50 
30 70 25 50 
18 50 25 50 
32 50 25 50 
25 22,7   

 
Hasil dan Pembahasan  
 Dari data analisa hasil hidrolisa ensimatis pati kulit singkong ( Gambar 1) dapat dilihat bahwa 
dengan bertambahnya waktu percobaan,  konsentrasi glukosa yang dihasilkan meningkat. Selain itu 
teramati bahwa konsentrasi bubuk kulit singkong memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
konsentrasi glukosa yang dihasilkan, semakin tinggi konsentrasi bubuk kulit singkong semakin tinggi 
pula konsentrasi glukosa yang dihasilkan. 
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Gambar 3. Contour plot dari konsentrasi glukosa vs konsentrasi CaCl2, konsentrasi slurry 
 

Hasil surface dan contour plot di atas ( Gambar 2 dan Gambar 3) juga menunjukan hasil yang serupa 
dengan Gambar 1 yaitu kenaikan konsentrasi slurry dan CaCl2 menaikkan konsentrasi glukosa secara 
signifikan. 
 

Tabel II. Konsentrasi gula yang dihasilkan (g/l)  
dengan konsentrasi slurry 25% (w/v) pada berbagai konsentrasi CaCl2 

 
t( jam) C (22,7 ppm)   C (50 ppm) C ( 78.3 ppm) 

1 120,6714 140,8711 187,468 
1,5 124,5698 142,5902 196,269 
2 128,0035 145,5305 187,295 

2,5 131,3443 147,6523 182,808 
3 125,9216 152,6192 190,923 

3,5 144,7938 151,9887 192,222 
4 151,9953 170,0511 205,745 

 
Dari tabel II diatas dapat dilihat bahwa penambahan CaCl2 memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap konsentrasi glukosa yang dihasilkan. Semakin besar konsentrasi CaCl2 yang ditambahkan 
semakin besar pula konsentrasi glukosa yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena ion Ca2+ mampu 
meningkatkan aktivitas ensim �-amylase dan glucoamylase. Analisa Ca2+ digunakan untuk 
mengetahui ada tidaknya ion Ca2+ yang masih belum terikat dengan ensim untuk menunjang aktivitas 
ensim. Analisa ini dilakukan dengan cara menambahkan indikator EBT pada beberapa sampel uji 
kualitatif. Dari uji kulatitatif yang dilakukan, tidak ada sisa Ca2+ dalam larutan produk atau tidak ada 
Ca2+ yang tidak terikat oleh ensim. 
 
Aktivitas ensim glucoamylase 
Dari data aktivitas ensim pada berbagai konsentrasi slurry seperti tertulis pada Tabel III dan Tabel IV, 
dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi CaCl2 maka aktivitas ensim terhadap 
glucoamylase akan bertahan lebih lama. Hal ini menunjukkan penambahan CaCl2 akan meningkatkan 
waktu paruh ensim.  
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Tabel III . Aktivitas ensim ( g glukosa/ �l ensim jam)  

pada konsentrasi slurry 25% w/v pada berbagai konsentrasi CaCl2 
 

t (jam) konsentrasi CaCl2 (ppm) 
22,7 50 78,3 

1 0.241 0.260 0.375 
1.5 0.166 0.163 0.262 
2 0.128 0.128 0.187 

2.5 0.105 0.102 0.146 
3 0.084 0.085 0.127 

3.5 0.083 0.078 0.110 
4 0.076 0.069 0.103 

 
 

Tabel IV . Aktivitas ensim ( g glukosa/ �l ensim jam)  
pada konsentrasi CaCl2 50 ppm pada berbagai konsentrasi slurry 

 

t (jam) konsentrasi slurry (%w/v) 
18 25 32 

1 0.203 0.260 0.430 
1.5 0.134 0.163 0.291 
2 0.106 0.128 0.223 

2.5 0.083 0.102 0.188 
3 0.069 0.085 0.154 

3.5 0.061 0.078 0.133 
4 0.060 0.069 0.119 

 
 

   
 

Gambar 4 . Kurva aktivitas ensim per satuan waktu  
pada konsentrasi CaCl2 50 ppm pada berbagai konsentrasi slurry 

 
Dari Gambar 4 diketahui bahwa konsentrasi slurry tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
aktivitas ensim. Hal ini sesuai dengan teori karena aktivitas ensim hanya dipengaruhi oleh pH, suhu, 
dan shear stress. (Shuler, 1992).  Dari Gambar 5 dapat terlihat bahwa seiring berjalannya waktu 
aktivitas ensim menurun. Penurunan aktivitas ensim pada konsentrasi CaCl2 yang sama (50 ppm) 
mengikuti persamaan : 
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At = aktivitas ensim pada t (jam), Ao= aktivitas ensim pada to, t1/2 = waktu paruh ensim. Dari hasil 
regresi linier Ln At vs t didapatkan nilai aktivitas awal ensim glucoamylase yang digunakan berkisar 
antara 0.30 - 0.49 gr glukosa/�l ensim.jam. 
 
 

   
Gambar 5. Kurva Ln At vs t pada konsentrasi CaCl2 50 ppm  

pada berbagai konsentrasi slurry 
 
 
 

 
Kesimpulan 
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi bubuk kulit singkong akan 
semakin tinggi pula konsentrasi glukosa yang dihasilkan. Penambahan CaCl2 akan meningkatkan 
konsentrasi glukosa yang dihasilkan. Kondisi optimum dari percobaan tidak tercapai karena hasil 
metode surface response menunjukkan bahwa profil konsentrasi glukosa, konsentrasi CaCl2  dan 
konsentrasi slurry tetap naik pada kisaran data percobaan yang ditentukan. Konsentrasi glukosa 
tertinggi diperoleh pada  variasi konsentrasi bubuk kulit singkong 32% w/v dan konsentrasi CaCl2 50 
ppm. Dari uji kualitatif ion Ca2+ didapat bahwa seluruh ion Ca2+ digunakan oleh ensim untuk 
mempertahankan aktivitasnya.Aktivitas ensim dipengaruhi oleh konsentrasi CaCl2 dan tidak 
dipengaruhi oleh konsentrasi slurry. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan konsentrasi bubuk kulit 
singkong yang lebih besar dan konsentrasi CaCl2 yang lebih besar  sehingga diharapkan dapat teramati 
nilai optimum yang belum teramati pada penelitian ini dengan metode surface response. 
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Intisari 
Proses absorpsi reaktif CO2 umumnya berlangsung pada tekanan tinggi dan temperatur sedang, 
menyebabkan terlarutnya beberapa komponen lain disamping CO2. Pada proses tersebut terjadi 
pelepasan panas karena adanya reaksi kimia eksotermik dan proses pelarutan sehingga larutan berada 
dalam kondisi non-isothermal. Tinjauan teoritis terhadap perubahan temperatur dan kelarutan gas gas 
lain selain CO2 masih belum banyak dilakukan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model rate-based absorpsi non-isothermal CO2 oleh  
larutan Potassium Karbonat (K2CO3) dengan promotor DEA dalam packed column, dengan 
memperhitungkan pengaruh temperatur dan kelarutan gas-gas lain. Model perpindahan massa yang 
digunakan adalah model Danckwertz dan pemrogramannya dilakukan dengan MATLAB 6.1. Selanjutnya 
hasil prediksi simulasi divalidasi dengan data aktual pada plant Industri Petrokimia. Pada pemodelan 
ini dipelajari pengaruh laju alir liquid, tekanan operasi dan suhu liquid masuk terhadap kinerja kolom. 
Diperoleh hasil pada kolom absorber, kenaikan laju alir pelarut dalam rentang 1000 s/d 1900 m3/jam 
dan kenaikan tekanan 28 atm hingga 30 atm,  menaikkan recovery CO2 secara signifikan. Kenaikan  
temperatur dari 116 oC hingga 150 oC juga menaikkan recovery CO2, namun ketika temperatur  
dinaikkan diatas 150 oC, recovery CO2 mengalami penurunan . Recovery tertinggi adalah 98,6235 %, 
terjadi pada laju alir 1900 m3/jam, tekanan 28 atm dan  suhu 130oC. Jika dibandingkan dengan hasil 
perhitungan recovery CO2  kondisi isothermal (Sanita, dkk.,2009), recovery CO2 kondisi non-isothermal 
adalah lebih kecil sekitar rata- rata  0,3 %.  

 
Kata kunci: absorpsi, rate-based model,  non-isothermal ,  % recovery CO2.  

 
Pendahuluan 

Berbagai indusri petrochemical, bahan bakar minyak, gas alam dan gasbio yang pada 
prosesnya memerlukan pemisahan gas CO2, karena gas CO2 termasuk kategori gas yang bersifat asam 
(gas asam). Di samping itu gas CO2 dapat mengurangi nilai kalor dari gas alam, dalam pabrik sintesa 
ammonia, CO2 harus dipisahkan dari gas proses untuk menghindari keracunan katalis sintesa ammonia 

Bermacam-macam teknologi telah banyak dikembangkan untuk pemisahan CO2  dari aliran  
gas asam; absorpsi reaktif (absorpsi disertai reaksi kimia) merupakan metode yang paling banyak 
digunakan dan paling efektif (Yunita,dkk.,2008). Pada kenyataannya, penerapan teknologi tersebut 
masih menimbulkan masalah, seperti yang terjadi pada industri pupuk, hasil dari  pemisahan CO2 dari 
gas sintesa menunjukkan masih ada gas-gas lain yang terikut, seperti metana (CH4), hidrogen (H2). 
Hasil proses penangkapan CO2 tidak sepenuhnya hanya menangkap CO2 saja, sehingga gas CO2 yang 
dihasilkan tidak murni. Hal ini dikarenakan proses absorpsi berlangsung  pada tekanan tinggi sehingga 
banyak gas-gas lain yang turut larut dalam solvent dan mengakibatkan kemurnian CO2 kurang 
memenuhi syarat.   

Untuk meningkatkan sistem desain absorpsi reaktif, telah dikembangkan model absorpsi 
melalui kajian teoritis dan simulasi.  Model dan simulasi menggunakan rate-based untuk absorpsi 
reaktif gas CO2 telah dilakukan oleh Bhattacharya et.al. 1997; Altway dan Yuyun,1999; Savitri dkk. 
2001; Noeres C, 2003; Kucka,L., 2003; Lansen,R., 2004; Kenig E.Y., dkk., 2001; Wijaya dan Altway , 
2007; Yunita dkk, 2008. Sebagian besar model mengasumsikan absorpsi pada kondisi isothermal dan 
hanya satu komponen yang berpindah tidak memperhitungkan terikutnya gas-gas lain dalam proses 
absorpsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model rate-based absorpsi 
non-isothermal CO2 oleh  larutan Potassium Karbonat (K2CO3) dengan promotor DEA dalam packed 
column, dengan memperhitungkan pengaruh temperatur dan kelarutan gas-gas lain. Sehingga 
diharapkan model yang telah dikembangkan akan dapat memprediksi kinerja dari kolom absorpsi gas 
CO2  menggunakan larutan K2CO3  dengan promotor DEA pada kisaran kondisi operasi yang luas.  
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Metodologi 
Simulasi dilakukan secara teoritis dengan mengembangkan model matematis untuk 

fenomena perpindahan massa yang disertai dengan reaksi kimia pada proses recovery CO2 dalam 
larutan K2CO3. Model perpindahan massa yang digunakan adalah model Danckwertz dan 
pemrogramannya dilakukan dengan MATLAB 6.1. Selanjutnya hasil prediksi simulasi divalidasi 
dengan data aktual pada plant Pupuk Kaltim (PKT-1). Variabel-variabel yang digunakan adalah laju 
alir liquid (1000– 1900 m3/jam),tekanan 28-30 atm, serta suhu liquid masuk 116-130oC. Kolom 
absorpsi diameter 3 m, tinggi packing 30 m, dan ukuran packing 0,07 m. Fraksi mol komponen gas 
masuk: CO2 = 0.1853; CO= 0.0023;  H2= 0.6067; N2= 0.1989; CH4= 0.0044;  Ar= 0.0024.  Fraksi 
massa komponen liquid masuk K2CO3=  0.21; KHCO3 =  0.056; Katalis =  0.05.  

 
Pengembangan Model Matematis Proses Absorpsi dalam Packed Column 

Pengembangan model matematis proses absorpsi dalam packed coloumn dinyatakan berikut 
ini. Pengembangan model matematis dilakukan dengan membuat neraca massa differensial dan neraca 
panas (untuk kondisi nonisothermal) differensial pada packed coloumn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Mekanisme Proses Absorpsi 
 

Neraca massa (stochiometri) pada sistem II fasa liquid : 

( )BINB
B

P
PINP CC

V
V

CC −−=     (4) 

Persamaan (1) diselesaikan dengan metode kolokasi orthogonal : 

( ) ξdCCEZ
L

akdC
B

IN
B

C

C

z

z
AeAiT

L
B∫ ∫

=

−−=
0

0

0 2
              (5) 

( ))][2
0

2

1

0
AeAi

C

C

N

j
ijT

L
B CCEHZ

L
akdC

B

IN
B

−−=∫ ∑
+

=

            (6) 

∑
+

=

−−=−
1

0

*

,

)(2
2

NC

i
AeAiiji

COT

T
INBBj CCEH

H
ZCC      (7) 

Neraca massa differensial komponen k (gas terlarut dalam fase liquid) pada sistem I: 
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Untuk menghubungkan konsentrasi A dalam fase gas dan konsentrasi B dalam fase liquid dibuat 
neraca massa pada sistem II, yaitu: 

  [ ]0
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B
outAA CC

V
LYY −=−                 (10) 

Demikian pula untuk menghubungkan konsentrasi komponen k dalam fase gas dan konsentrasi k 
dalam fase liquid, maka dibuat neraca massa k pada sistem II.  
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Laju alir molar total gas (GT) setiap titik pada packed coloumn diperoleh dari :  ∑
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sedangkan  mol fraksi komponen k pada tiap titik dalam packed coloumn  adalah :  
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dan konsentrasi CO2 pada interface:                
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Dimana kG adalah koefisien perpindahan massa sisi gas dan kL adalah koefisien perpindahan massa sisi 
liquid diperoleh dari korelasi empiris (Danckwertz, 1970). He adalah konstanta Henry untuk system 
gas-larutan elektrolit  dihitung dengan metode van Krevelen and Hoftijzer (1948) yang dikutip dari 
Danckwertz, 1970). 
 Persamaan (13) berikut adalah persamaan neraca panas differensial pada sisi gas :   
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Dimana hG adalah koefisien transfer panas pada sisi gas didapatkan dari Geankoplis (1997), dan NG 
adalah   

/
 . Persamaan diatas diselesaikan dengan kolokasi orthogonal, hasil integral untuk suhu 

gas dalam kolom ditunjukkan pada persamaan (16). 
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Suhu liquid dihitung dari neraca energy untuk sistem II, yaitu: 
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Penyelesaian persamaan-persamaan aljabar non-linier yang diperoleh dari metode kolokasi 
orthogonal diselesaikan dengan metode pendekatan berturutan, akhirnya harga % recovery CO2 dapat 
dihitung dengan persamaan berikut:       
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Y
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Data Kesetimbangan Reaksi 
Reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses absorpsi CO2 adalah sebagai berikut 

(Cullinane, 2004): 
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dan harga konstanta kesetimbangan sebagai fungsi temperatur menggunakan persamaan empiris 
Posey, 1996 
 
Data Kinetika Reaksi 
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Dua reaksi kinetik yang terjadi pada saat proses absorpsi CO2 dalam larutan:   

+−

−−

+⎯→←+

⎯→←+

HHCOOHCO

HCOOHCO

322

32       (20) 

dengan asumsi reaksi ke kanan dianggap orde satu semu dan reaksi ke kiri dengan kecepatan konstan. 
Data-data kinetika reaksi dibawah ini diperoleh dari Danckwertz (1970). 

[ ] [ ] [ ]{ }eOH COCOOHkr 221 −= −         ….. (21)   dan   [ ] [ ] [ ]{ }eC COCOCatkr 222 −=     (22) 
Sedangkan harga konstanta laju reaksi dipengaruhi oleh suhu yang berlaku untuk katalis DEA, 
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6462.2868exp250118574  ....   (23)    dan  
T

kOH
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil simulasi proses absorpsi CO2 pada kondisi non-isotermal dibandingkan dengan proses 
absorpsi CO2 pada kondisi isothermal (Sanita dan Lela,2009).Pengaruh laju alir larutan masuk kolom 
absorpsi terhadap % recovery CO2 diberikan pada Gambar 2.  

 
Gambar 2.  Laju Alir Larutan terhadap % Recovey CO2 

 
Gambar 2. menunjukkan bahwa  semakin besar laju alir larutan (1000-1900 m3/jam), % 

recovery  CO2 semakin besar pula. Jika dibandingkan dengan kondisi isothermal,  % recovery  CO2 
kondisi non-isothermal lebih rendah. Pada laju alir larutan 1000 m3/jam, % recovery  CO2 kondisi non-
isothermal lebih kecil 1,02 % dibandingkan dengan  % recovery  CO2 kondisi isothermal.  
 Pada laju alir larutan yang lebih besar,  perbedaan % recovery  CO2 semakin kecil. Pada laju alir 
larutan 1900 m3/jam, proses absorpsi non-isotermal diperoleh % recovery CO2 sebesar 98,1235%. 
sedangkan untuk proses absorpsi isotermal % recovery CO2 adalah 98,2225%. 

Hasil simulasi perubahan temperatur larutan masuk packed coloumn terhadap % recovery 
CO2 diberikan pada Gambar 3a. Hasil tersebut menunjukan bahwa, pada rentang suhu 116-130 °C 
kenaikan temperatur masuk akan menaikkan  % recovery CO2. Pada temperatur larutan 130oC, % 
recovery CO2 kondisi non-isothermal sebesar 98,6235 %, sedikit lebih rendah dari  % recovery CO2 
kondisi isothermal yaitu 98,8109 %.  Demikian pula dengan kenaikan tekanan  kolom absorpsi dalam 
rentang simulasi 28-30 atmosfer, menaikkan % recovery CO2 seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 
3.b. % recovery CO2 pada kondisi non iso-thermal lebih rendah daripada kondisi isothermal. Hal ini 
disebabkan pada proses non-isotermal temperatur larutan mengalami kenaikan karena adanya panas 
reaksi dan panas pelarutan, dan kenaikan ini menyebabkan terjadinya penurunan kelarutan. Sehingga 
% recovery CO2 pada absorpsi non-isotermal menjadi lebih kecil daripada % recovery pada absorpsi 
isotermal. 
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Gambar 3. Temperatur dan Tekanan Larutan Masuk terhadap % Recovery CO2 
 

Distribusi temperatur didalam packed coloumn dari hasil prediksi simulasi ditunjukkan 
dalam Gambar 4,  temperatur liquid mengalami kenaikan dari 116oC menjadi 135,72oC. Kenaikan 
temperatur ini disebabkan karena adanya pelepasan panas yang disebabkan oleh adanya reaksi antara 
CO2 dan K2CO3 yang bersifat eksotermis dan karena adanya panas pelarutan.  

 

 
                    

Gambar 4. Distribusi  Suhu pada Packed Kolom 
 

Kesimpulan 
Kesimpulan dari dari penelitian ini adalah adalah telah dikembangkan model matematis 

untuk recovery CO2 dengan absorben K2CO3 dan katalis DEA dalam packed coloumn kondisi non-
isothermal. Hasil simulasi menunjukkan kenaikan laju alir dan temperatur  larutan, serta kenaikan 
tekanan dalam rentang kondisi simulasi akan menaikkan % recovery CO2,. Setelah hasil simulasi dari 
kondisi isothermal yang telah diteliti oleh Sanita dan Lela,2009 dan non-isothermal dibandingkan, 
terdapat bahwa ketidakseragaman suhu mempengaruhi hasil perhitungan recovery CO2.  Ketika  laju 
alir larutan 1900 m3/jam, tekanan 28 atm dan suhu 116oC, recovery CO2 kondisi isotermal sebesar 
98,2225 dan % recovery CO2 pada absorpsi non-isotermal sebesar 98,1235%. Hasil simulasi pada 
penelitian ini mendekati data lapangan dari salah satu pabrik Industri Petrokimia.  
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EVALUASI PENGARUH OPERASIONAL BURNER DI DALAM RUANG ABU 
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ABSTRAK 
Suatu insinerator tipe PPF – GF.CCB 1.50 untuk pembakaran sampah domestik yang mempunyai kapasitas 
bakar  adalah 375 kg/jam dan temperatur operasinya adalah 800 – 900 (oC). Sumber panas insinerator ini berasal 
dari empat unit burner yang masing – masing mempunyai output panas adalah 232 kW dan bahan bakar yang 
digunakan adalah Liquid Natural Gas (LNG). Insinerator ini mempunyai tiga ruang bakar yaitu ruang bakar 
utama mempunyai dua unit burner untuk pembakaran sampah menjadi abu, ruang bakar kedua mempunyai suatu 
unit burner untuk pembakaran gas hidrokarbon menjadi gas karbon dioksida (CO2) dan ruang bakar ketiga 
merangkap ruang abu mempunyai suatu unit burner untuk pembakaran sampah yang jatuh ke ruang abu. Ruang 
bakar utama dan ruang abu disekat oleh grill. Ada  tiga sumber panas untuk pembakaran sampah di dalam ruang 
bakar utama yaitu berasal dari dua unit burner di dalam ruang bakar utama, sumber panas berasal dari satu unit 
burner di dalam ruang abu dan ketiganya sumber panas yang berasal dari pembakaran sampah. Panas yang 
disuplai oleh burner dari ruang bakar utama adalah 464 kW dan suplai panas yang berasal dari ruang abu adalah 
232 kW, dan panas yang berasal dari pembakaran sampah adalah 431 kW, maka jumlah panas yang terbentuk 
adalah  1127 kW. Grill dibuat dari baja Mangan dan bagian atas grill dilapisi bata tahan api SK 34 dan bagian 
bawah grill dilapisi castable C 16. Dengan dipasang burner di dalam ruang abu, sehingga sampah dapat dibakar 
100 %, kapasitas pembakaran sampah naik 19.7 % dan mampu mereduksi volume sampah adalah 95 – 99 (%). 
 
Kata kunci: burner, grill,ruang abu, sampah, temperatur. 
 
 
1.PENDAHULUAN 
Sampah domestik umumnya terdiri dari 98 % sampah organik dan 2 % sampah anorganik. Sampah 
organik dibagi dua jenis yaitu sampah 89.84 % sampah cradable dan 10.16  % sampah degradable. 
Sampah gradable (daun, sisa makanan, kertas, buah – buahan) umumnya dapat digunakan sebagai 
bahan baku pembuatan kompos dan sampah degradable (plastik, kaca, karet) umumnya masih 
mempunyai nilai ekonomis dan dapat didaur ulang sebagai bahan dasar industri (industri plastik, karet 
dan kaca). Namun tidak semua sampah gradable dan degradable dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
baku industri terkait, namun sebagian lagi pengolahannya perlu menggunakan termal atau dibakar 
menggunakan insinerator. 

 
Sampah yang dapat dibakar di dalam ruang bakar insinerator ini hanya jenis sampah organik (sampah 
gradable dan sampah degradable), untuk sampah anorganik pengolahannya secara termal memerlukan 
tungku yang beroperasi pada temperatur yang relatif lebih tinggi dari temperatur operasi insinerator. 
Kadar air sampah umumnya bervariasi antara 10 % hingga 90 % dan umumnya sampah bagian bawah 
sulit terbakar, namun dengan adanya suatu unit burner yang dipasang di dalam ruang abu, maka 
sampah bagian bawah dan juga bagian atas dapat dibakar secara total ( dibakar 100 %).   

 
Dengan adanya sumber panas di ruang abu dan j ruang bakar utama mempunyai beberapa keunggulan 
antara lain yaitu proses penurunan kadar air berlangsung relatif lebih cepat, battom ash terbentuk abu 
100 %, pembakaran sampah dapat berlangsung relatif lebih cepat, temperatur ruang bakar selama 
operasi berlangsung stabil dan mampu mereduksi volume sampah dari 95 % sampai 99 %. 

 
Dengan suplai panas di bawah grill dan di atas grill ruang bakar menimbulkan temperatur operasi grill 
meningkat dan terakumulasi, sehingga selama operasi berlangsung dapat mencapai temperatur lumer 
dari material grill. Untuk mencegah grill beroperasi pada temperatur lumernya, maka permukaan grill 
harus dilapisi material yang mampu melindungi material grill selama operasi berlangsung. Dengan 
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demikian, grill bagian atas dilapisi bata api SK 34 yang mampu beroperasi pada temperatur 1400 oC  
dan grill nya dicor menggunakan castable C16 yang mampu beroperasi pada temperatur 1450 oC.  

 
2. ANALISIS TERMAL 
2.1. Kebutuhan Udara 
Bahan bakar yang digunakan LNG (Liquid Natural Gas) dan stoicheometry ratio udara adalah 9.85 : 1. 
Komposisi natural gas C adalah 20.6 %, H adalah 78.4 % dan N adalah 1 %, factor koreksi 
kelembabam 1.035 dan excess air 20 %, maka ratio udara dan bahan bakar LNG secara aktual 12.234 : 
1. Operasi burner pada kondisi 80 % dan konsumsi bahan bakarnya adalah 16 nm3/jam, maka 
kebutuhan udara untuk mengoperasikan suatu burner berbahan bakar LNG adalah 195.7 nm3/jam dan 
eqivalen 234.9 kg/jam. Komposisi sampah C adalah 54 %, H adalah 6.9 %, O2 adalah 34 %, S adalah 
0.25 %, maka ratio udara dan sampah yang dibakar diperoleh 7.13. Factor koreksi kelembatan udara 
1.035 dan excess air adalah 100 – 200 (%) dan diambil medium adalah 150 %, maka factor koreksinya 
diperoleh 1.5525. Jadi  ratio udara dan sampah yang akan dibakar dapat diperoleh 11.07, maka 
kebutuhan udara pembakaran sampah dapat diperoleh 415.1 kg/jam. Jadi kebutuhan udara total untuk 
pembakaran sampah di dalam ruang abu diperoleh 650 kg/jam. Kebutuhan udara untuk pembakaran 
sampah di dalam ruang bakar adalah 3736.125 kg/jam dan suplai untuk pembakaran LNG adalah 391.5 
kg/jam, maka jumlah kebutuhan udara untuk melaksanakan pembakaran di dalam ruang bakar adalah 
4127.6 kg/jam.  

 
2.2. Ruang Abu  
Sampah yang jatuh ke dalam ruang abu diestimasi adalah 10 % dari jumlah  masa sampah di dalam 
ruang bakar (375 kg/jam) adalah 37.5 kg. Kadar air sampah rata – rata adalah 80 %, sampah dapat 
dibakar secara efektif pada kadar air adalah 10 %. Panas jenis air adalah 4.186 kJ/kg oC, temperatur 
penguapan air adalah 100 oC, temperatur lingkungan adalah 30 oC dan panas penguapan adalah 2266.9 
kJ/kg, maka kebutuhan  panas untuk mereduksi kadar air dari 80 % menjadi 10 % adalah 75360.82 
kJ/jam atau 21 kWh . Panas jenis sampah adalah 1.8 kJ/kg oC dan temperatur bakar dari sampah adalah 
650 oC, maka kebutuhan panas untuk pembakaran sampah di dalam ruang abu diperoleh 9337.5 kJ/jam 
atau 2.6 kWh. Konstruksi ruang abu insinerator yang dilengkapi suatu burner dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
 

                                           
 
 
                                   Gambar 1. Ruang  abu insinerator yang dilengkapi burner 
Jadi jumlah kebutuhan panas untuk melaksanakan pembakaran diperoleh 84698,32 kJ/jam atau 23.6 
kWh. Heating value sampah adalah 3102 kJ/kg dan panas yang diperoleh dari pembakaran sampah di 
dalam ruang abu diperoleh 116325 kJ/jam atau 32.3 kWh. Output panas dari burner adalah 232 kWh, 
karena pertimbangan teknis kapasitas burner yang dipakai hanya 80 % dari kapasitas maksimum 
adalah 185.6 kWh. Jadi total panas yang terbentuk di dalam ruang abu diperoleh 194.4 kWh. Jadi panas 
yang terbentuk dari hasil pembakaran sampah di dalam ruang abu dan panas yang disuplai dari burner 
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(218 kW) lebih besar dari panas yang dibutuhkan untuk pembakaran sampah di dalam ruang abu (23.6 
kWh), maka sampah di dalam ruang abu dapat dibakar habis.  

 
2.2. Ruang Bakar  
Pada ruang bakar dipasang dua unit burner yang masing – masing mempunyai output panas adalah 
185.6 kWh, maka jumlah panas di dalam ruang bakar yang disuplai burner adalah 371.2 kWh. Masa 
sampah di dalam abu adalah 337.5 kg/jam, kebutuhan panas untuk mereduksi kadar air dari 80 % 
menjadi 10 % adalah 671900.25 kJ/jam ≅ 186.64 kWh. Panas untuk pembakaran sampah 83700 kJ/jam 
≅ 23.25 kWh, panas untuk merubah uap menjadi gas adalah 736212.75 kJ/jam ≅ 204.5 kWh, kebutuhan 
panas untuk menaikkan temperatur udara dari 30 oC menjadi 700 oC dan panas jenis udara adalah 
1.0959 J/kg K adalah 0.842 kWh, maka jumlah kebutuhan panas untuk pembakaran sampah di dalam 
ruang bakar adalah 415.21 kWh. Panas yang terbentuk dari pembakaran sampah adalah 1395900 
kJ/jam ≅ 387.75 kWh. Jadi jumlah panas dari ruang abu dan ruang bakar adalah 945.35 kWh, 
kebutuhan waktu untuk pembakaran sampah 26 menit dan waktu pengumpanan 15 menit, maka 
jumlah waktu 41 menit. Dengan demikian, kapasitas bakar yang dapat dicapai adalah 404  kg/jam. 
Dengan demikian, ruang abu dipasang burner dapat meningkatkan kapasitas bakar  adalah 19.7 %. 
Bila di dalam ruang abu tidak dipasang burner dan panas yang terbentuk  maka waktu pembakaran 
adalah 33 menit, waktu pengumpanan 15 menit dan waktu pembalikkan 15 menit, maka total waktu  
63 menit. Jadi kapasitas bakar yang dapat dicapai adalah 321 kg/jam dan mengalami penurunan 5 %.  
 
2.3. Temperatur Gas Buang 
Gas buang yang terbentuk dari pembakaran sampah adalah 487.5 kg/jam dan gas buang yang berasal 

dari pembakaran LNG diperoleh 250.9 kg/jam, maka total gas buang yang terbentuk ⎟
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738.4 kg/jam ≅ 0.2051 kg/det ≅ 0.1590 Nm3/det. Kandungan gas buang dari hasil pembakaran sampah 
terdiri dari dari 10.4562 % gas CO2, 8.0282 %  uap air (H2O), 0.0187 % gas SO2,  74.83 % gas N2 dan 
6,665 % gas O2. Kandungan gas buang dari hasil pembakaran LNG terdiri dari 1.3247 % gas CO2, 
30.2919 % uap air (H2O), 67,0437 % gas N2 dan 1.3394 % gas O2. Untuk panas jenis dari gas buang 
yang berasal dari pembakaran sampah diperoleh 1.4651 kJ/Nm3 oC dan panas jenis gas buang yang 
berasal dari pembakaran LNG diperoleh 1.4675 kJ/Nm3 oC. Panas jenis gas buang dari pembakaran 
gas LNG relatif lebih besar dari panas jenis gas buang dari pembakaran sampah (Cpg ≥ Cps) dan 
pembentukan gas buang yang yang berasal pembakaran LNG berlangsung secara kontinyu dan 
pembentukan gas buang dari pembakaran sampah di dalam abu berlangsung sewaktu – waktu. Jadi 
temperatur gas buang di dalam ruang abu dapat diperoleh dari persamaan sebagai berikut : 
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diperoleh temperatur maksimun  764 oC dan temperatur minimumnya diperoleh 731 oC.  
 
 
2.4. Tebal Cover  
Ruang bakar utama dan ruang abu dipisahkan oleh grill, sampah yang dibakar di dalam ruang bakar 
utama menjadi abu dan jatuh ke ruang abu melalui celah dari grill, sehingga abu tidak menumpuk di 
dalam ruang bakar utama. Grill dibuat dari material baja mangan dan mampu menahan temperatur 
operasi 900 oC. Untuk mencegah grill cepat rusak dapat dilakukan dengan mencegah material logam 
grill kontak langsung dengan api, maka grill perlu pelindung. Grill dicor menggunakan material 
castable C16 dan bagian atas dilapis dengan bata api SK 34 sebagai pelindungnya. Grill mendapat 
beban panas dari ruang abu dan juga ruang bakar utama, grill cover bagian yang dilapisi dengan 
castable CAJ 16 dan tidak menggunakan bata api, sehingga panas yang mempunyai pengaruh besar 
terhadap grill berasal dari ruang abu dan digunakan sebagai dasar analisis. Panas yang terbentuk di 
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dalam ruang abu adalah228.6 kWh dan panas yang dipakai untuk pembakaran adalah 23.53 kWh, maka 
panas sebagai beban grill adalah 205.07 kWh. Perpindahan panas dari gas panas ke material grill dapat 
berlangsung secara radiasi, konveksi dan konduksi. Ukuran ruang abu pada kondisi normal (0.4 x 0.8) 
m, maka luas penampang ruang abu adalah 0.32 m2. Panas  jenis dari gas buang  pada temperatur 
minimum adalah 1.4675 kJ/Nm3 oC ≅ 1.3671 kJ/kg oC dan panas jenis pada temperatur maksimum 
adalah 1.1756 kJ/kg oC.  Kecepatan aliran gas hasil pembakaran di dalam ruang abu dapat diperoleh 
0.4968 m/det. viskositas kinematik  adalah 0.1494 x 10-3 m2/det, maka bilangan Reynold  diperoleh  
2.13 x 103. Dengan kapasitas panas  adalah  1.2912 kJ/kg oC, viskositas dinamis adalah  0.4980 x 10-5 
Ns/m2 dan konduktivitas gas buang  adalah 0.0978 W/mK dan bilangan Frandle adalah 0.736., massa 
jenis  adalah 0.2854 kg/m3, massa jenis spesifik  adalah 0.0291 kg det2/m4, maka bilangan Nuselt dapat 
diperoleh 470.33. Panjang permukaan datar adalah 1.2 m, maka koefisiensi perpindahan panas 
konveksi dapat diperoleh 72 W/m2K. Jumlah volume gas di dalam ruang abu diperoleh 0.384 m3 dan 
luas permukaan adalah 3.62 m2, maka beam – length untuk spesifik geometrik adalah 0.382 m ≅ 
1.2721 ft. Tekanan udara di dalam ruang abu pada temperatur lingkungan 1 ata, tekanan gas buang 
pada temperatur operasi adalah 731 oC diperoleh 3.31 ata ≅ 2.31 atm dan temperatur operasi 764 oC 
diperoleh 3.71 ata ≅ 2.71 atm. Gas yang memancarkan radiasi adalah gas gas karbon dioksida (CO2) 
dan juga uap air (HO2). Tekanan parsil gas karbon dioksida (CO2) di dalam ruang abu diperoleh 
0.0326 atm  dan tekanan parsil uap air (HO2) adalah 0.7454 atm. Jadi pcLe untuk gas CO2 diperoleh 
0.0411 atm ft dan pwLw untuk uap air diperoleh 0.9396 atm ft, maka  totalnya adalah 0.9808 atm ft. 
Tekanan rata – rata gas buang dan H2O adalah 1.603 atm. Ratio tekanan uap air dan tekanan parsil gas 
CO2 dan H2O adalah 0.9581. Dilihat dari grafik ( Hotman, Heat Transfr) diperoleh εw adalah 0.25 dan 
εc adalah 0.057. Temperatur gas buang sama dengan temperatur H2O dan CO2, maka nilai Cw dapat 
diperoleh 1.5 dan Cc adalah 0.9 serta faktor koreksinya dapat diperoleh 0.01, maka εg adalah 0.4163. 
Konstanta Stefan-Boltzman (σ) adalah 5.67 x 10-8 W/m2 K4 dan energi radiasi gas dapat diperoleh 
28364 W/m2. Dengan demikian, koefisien radiasi dapat diperoleh 137.56 W/m2 K, temperatur 
permukaan pada kondisi minimum (sumber panas hanya dari burner) grill diperoleh 824 K ≅ 551 oC 
dan perbedaan temperatur antara sumber dan dinding adalah 61 oC. Total CO2 yang terbentuk adalah 
11.78 % dan HO2 adalah 38.0713 %. Tekanan CO2 adalah 0.285 atm dan tekanan H2O adalah 0.921 
atm. Jadi pwLw adalah 1.161 atmft dan pcLcadalah 0.359 atm ft, maka totalnya adalah 1.52 atm ft. 
Tekanan rata gas buang dan HO2 diperoleh 1.67 atm dan ratio tekanan H2O dengan CO2 dan H2O 
diperoleh 0.764, maka harga εw adalah 0.3, εc adalah 0.11, Cc adalah 1.0, CW  adalah 1.42 dan Δα 
adalah 0.042, maka εg diperoleh 1.488, Jadi koefisien radiasinya diperoleh 493.3 W/m2K dan 
temperatur dinding diperoleh 724 oC, maka temperatur pusat panas dan dinding 50 oC. Bahan gril 
cover yang digunakan CAJ 16 mempnuyai konduktivitas panas  adalah 1.666 W/m.oC dan temperatur 
kristallisasi logam grill adalah 723 oC, maka temperatur operasi pada logam grill harus lebih rendah 
dari 723 oC. Supaya logam grill mempunyai umur pakai relatif lebih tahan lama, maka temperatur 
operasi logam grill maksimum 500 oC. Tahanan termal secara keseluruhan (R) dapat diperoleh  
0.00546 m2. oC/W. Dengan demikian, pada kondisi temperatur maksimun untuk menuntukan tebal 
grill cover. maka temperatur pada material logam grill dapat diperoleh 660 oC. 
 
3. ANALISIS DAN DISKUSI 
Ruang bakar utama dan ruang abu hanya disekat oleh grill, bagian atas grill dilapisi bata tahan api SK 
34, sehingga lidah api tidak langsung kontak ke permukaan grill, maka bagian grill realatif lebih aman 
terhadap beban panas. Namun bagian bawah grill hanya bisa dilapisi oleh castable. Berdasarkan 
pengamatan di lapangan pelapis grill dari bahan castable tidak mampu menahan tekanan semburan api 
dari burner dan cepat rontok, sehingga api dari burner kontak secara langsung ke permukaan grill dan 
temperaturnya dapat mecapai temperatur lumer material grill, maka grill cepat rusak.  Permukaan grill 
dilapisi menggunakan castable C16, sehingga lidah api tidak kontak langsung dengan grill, maka 
temperatur operasi grill di bawah temperatur lumer material, maka umur operasi grill relative lebih 
tahan lama. 
 
Jumlah kebutuhan panas untuk pembakaran sampah di dalam ruang bakar adalah 415.21 kWh. Jumlah  
panas dari ruang abu dan ruang bakar adalah 945.35 kWh, kebutuhan waktu untuk pembakaran sampah 
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26 menit dan waktu pengumpanan 15 menit, maka jumlah waktu 41 menit. Dengan demikian, 
kapasitas bakar yang dapat dicapai adalah 404  kg/jam. Dengan demikian, ruang abu dipasang burner 
dapat meningkatkan kapasitas bakar  adalah 19.7 %. Bila di dalam ruang abu tidak dipasang burner 
dan panas yang terbentuk  maka waktu pembakaran adalah 33 menit, waktu pengumpanan 15 menit 
dan waktu pembalikkan 15 menit, maka total waktu  63 menit. Jadi kapasitas bakar yang dapat dicapai 
adalah 321 kg/jam dan mengalami penurunan 5 %.  
 
Dengan dioperasikannya burner di ruang abu, sehingga sampah jatuk ke ruang abu dapat dibakar 
secara keseluruhan (100 %), sehingga hasil pembakaran sampah di dalam ruang bakar dapat 
mereduksi volume sampah 95 sampai 99 %. 
 
4. KESIMPULAN.  
Suatu  burner dioperasikan di dalam ruang abu dapat meningkatkan kapasitas bakar insinerator sampai 
19.7 %, sampah dapat dibakar 100 % dan volume sampah dapat direduksi 95 sampai 99 %. 
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ABSTRAK 
Suatu prototipe boiler jenis fire tube untuk industri kecil (tahu, tempe,kerupuk) mempunyai kapasitas  adalah 
100 kg/jam dan tekanan uapnya adalah 2 bar. Sumber panas boiler ini berasal dari suatu oil burner yang 
mengkonsumsi bahan bakar minyak solar sebanyak 9.6 kg/jam dan menghasilkan panas adalah 83 kWh. 
Temperatur bidang pemanas boiler adalah 837 oC dan temperatur uap di dalam bejana boiler adalah 132.9 oC, 
maka temperatur rata – rata bidang pemanas adalah 485 oC. Boiler dibuat dari material SA 516 (carbon steel), 
pada temperatur 485 oC mempunyai tegangan tarik yang diijinkan maksimum adalah 442 kg/cm2. 
Bidang pemanas ini diperiksa terhadap tegang yang terjadi dapat diperoleh 8.67 kg/cm2 < tegangan 
tarik yang diijinkan maksimum 442 kg/cm2. Material SA516 beroperasi pada temperatur 329 oC 
mempunyai tegangan tarik yang diijinkan maksimum adalah 1190 kg/cm2. Bejana boiler harus diperiksa 
terhadap tegangan tarik yang terjadi akibat beban selama operasi berlangsung  dapat diperoleh 11.5 
kg/cm2 < 1190 kg/cm2. Bila temperatur rata – rata dinding ruang bakar adalah 434 oC dan tegangan tarik 
maksimum yang diijinkannya adalah 816 kg/cm2 > tegangan tarik maksimum yang diijinkan dari dinding bidang 
pemanas., maka boiler aman dan kuat untuk dioperasikan  
  
Kata kunci: boiler, entalpi uap, kekuatan material, temperatur, tekanan  
 
 
1. PENDAHULUAN 
Suatu industri skala kecil (misalnya industri tahu, tempe. kerupuk) untuk meningkatkan kualitas 
produk dan produktivitasnya menggunakan sumber panas dari uap. Boiler yang digunakan pada 
industri kecil (tahu, tempe,kerupuk) umumnya mempunyai kapasitas 100 kg/jam dan tekanan 
operasinya adalah 2 bar. Volume  bejana boiler adalah kecil dan ringan serta mudah dimobilisasi ke 
lokasi operasinya. Sumber panas boiler ini berasal dari oil burner yang menggunakan bahan bakar 
minyak solar atau kerosene. Pertimbangan teknis menggunakan bahan bakar minyak adalah mudah 
diperoleh, mudah dibakar dan kandungan energi panasnya persatuan kilo gram massa minyak yang 
dibakar adalah besar. 

 
Umumnya  boiler  yang digunakan di industri skala kecil beroperasi pada tekanan dan kapasitas 
rendah, sehingga konstruksi bejana boiler cukup memadai dibuat dari material SA 516 (carbon steel). 
Berdasarkan tabel material di dalam buku Bejana Tekan I-A,SII.2203-87 dari temperatur -20 oF 
sampai 650 oF ≅ 329 oC, tegangan tarik yang diijinkan maksimun adalah 17.5 Ksi ≅ 1190 kg/cm2. 
Namun jenis material SA 516 ini mempunyai kelemahan adalah mudah terkorosi yang dapat 
menimbulkan berkurangnya kekuatan mekanik dari material tersebut.  

 
Beban yang paling berat pada bagian konstruksi boiler adalah pada bidang pemanas, karena bidang 
tersebut harus menerima beban panas, tekanan uap dan berat air jenuh di dalam bejana boiler. 
Temperatur operasi harus lebih rendah dari temperatur kerja yang diijinkan dari material tersebut. 
Dengan  demikian, pada ruang bakar perlu dipasang sensor temperatur agar temperatur operasi pada 
bidang pemanas tidak melebihi batas temperatur lumer material. Material dari bejana boiler tersebut 
harus kuat menahan beban panas dan juga beban mekanik yang ditimbulkan tekanan dari uap. 

 
Bagian yang dianggap lemah pada konstruksi bejana boiler  yaitu pada bagian sambungan antara 
bidang pemanas dan bejana boiler. Kelemahan pada sambungan umumnya diakibatkan adanya 
internal stress, kondisi ini terjadi adanya pemanasan lokal  pada bagian boiler selama proses las. 
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Dengan demikian, bagian konstruksi boiler yang telah selesai disambung menggunakan las perlu 
dilakukan proses heat treatment pada daerah yang dilas. Sudut – sudut mati pada bagian sambungan 
boiler dapat menimbulkan stress concentration yang dapat melebihi batas tensile stresss yang 
diijinkan dari material tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada sambungan. Dengan 
demikian, perlu ada safety factor yang besarnya ditentukan oleh jenis pembebanan yang bekerja pada 
bejana boiler tersebut. 
 
2. ANALISIS PANAS 
2.1. Analisis Udara 
Sumber panas boiler ini disuplai dari suatu oil burner yang mengkonsumsi bahan bakar minyak solar 
adalah 9.6 liter/jam. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium Balai Bahan – Bahan 
dan Barang Teknik (B4T) di Bandung, komposisi kimia bahan bakar minyak solar sebagai berikut: 
Carbon (C) adalah 87.15 %, Hidrogen (H) adalah 12.10 % dan Sulfur (S) adalah 0.12 %. Dengan 
demikian, ratio antara udara dan bahan bakar secara teoritik diperoleh 14.21. Excess  air  adalah 20 % 
dan faktor kelembaban udara 1.035, maka ratio antara udara dan bahan bakar diperoleh 17.65. Dengan 
demikian, kebutuhan udara untuk melaksanakan pembakaran secara sempurna adalah 211.8 kg 
udara/jam ∼ 180 Nm3/jam.    
 
2.2. Analisis  Gas Buang 
2.2.1. Temperatur Gas Buang 
Secara umum gas buang dari hasil proses pembakaran antara lain CO2, HO2, N2, O2 dan SO2 
merupakan hasil reaksi pembakaran  dari unsur bahan bakar dengan O2 yang berasal dari udara. 
Berdasarkan hasil analisis reaksi kimia antara O2 dan bakar minyak solar diperoleh  ratio gas buang 
dengan bahan bakar adalah 18.64 : 1, maka pada kondisi maksimum laju massa gas buang adalah 
279.6 kg/jam. Namun operasi oil burner ini diset kondisi pada 80% dari kapasitas maksimum. Jadi 
jumlah gas yang terbentuk dari pembakaran bahan bakar minyak solar pada burner adalah 179  kg/jam 
≅ 0.05 kg/det. Temperatur gas buang yang ke luar dari cerobong adalah 215.8 oC, panas jenis gas 
buang (Cpgc) adalah 1.1194 kJ/kg oC, maka panas yang hilang dibawa gas buang adalah 10.4 kWh. 
Heating value minyak solar dapat diperoleh dengan menggunakan rumus DULONG sebagai berikut : 
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adalah 31122.54 kJ/kg, maka panas yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar adalah 298776.4 
kJ/jam atau 83 kWh.  Dengan demikian, panas yang digunakan untuk produksi uap adalah 72.6 kWh. 
Hasil analisis kompossi gas buang yang berasal dari pembakaran minyak solar terdiri dari CO2 adalah 
11.17 %, H2O adalah 9.15 %, SO2 adalah 0.055  %, N2 adalah  75.29 % dan O2 adalah 4.14 %. Bila 
temperatur gas panas dari hasil pembakaran di dalam ruang bakar adalah 1100 oC, maka panas jenis 
gas panas dari hasil pembakaran adalah 1.2892 kJ/kg oC. Jadi temperatur ruang bakar aktual dapat 
diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 
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adalah  1156 oC, maka panas jenis gas buang adalah 1.2892 kJ/kg oC. 
 
2.2.2. Temperatur Dinding 
Dinding ruang bakar bagian atas merupakan dinding yang menahan beban yang paling berat. Dinding 
bagian atas dari ruang bakar harus mampu menahan beban yang berupa panas dari gas panas hasil 
pembakaran, tekanan uap dan juga berat air di dalam drum. Perpindahan panas yang terjadi dari gas 
hasil pembakaran ke dinding ruang bakar berlansung secara konveksi dan radiasi. Densitas gas CO2  
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adalah 0.09984 kg/m3, densitas H2O adalah 0.02360 kg/m3, densitas gas N2  adalah 0.21465 kg/m3, 
densitas gas O2 adalah 0.02938 kg/m2 dan densitas gas SO2 diabaikan karena terlalu kecil, maka 
densitas gas buang  adalah 0.3675 kg/m3.  
 
Viskositas dinamis gas CO2  adalah 2.007 x 10-6 kg/m.det, viskositas dinamis H2 adalah 2.7167 x 10-6 
kg/m.det, viskositas dinamis gas N2 adalah 33.504 x 10-6 kg/m.det dan viskositas gas O2 adalah 1.3256 
x 10-6 kg/m.det, maka viskositas dinamis gas buang adalah 39.5513 x 10-6 kg/m.det. Konduktivitas 
panas gas CO2 adalah 0.0048154 W/m. oC, konduktivitas panas H2 adalah 0.005829 W/m.oC, 
konduktivitas panas gas N2  adalah 0.05488 W/m.oC dan konduktivitas panas gas O2 adalah 0.00187 
W/m.oC, maka konduktivitas panas gas buang  adalah 0.06739 W/m. oC. Bilangan Prandtle gas CO2 
adalah 0.0746, bilangan Prandtle H2  adalah 0.0932, bilangan Prandtle gas N2  adalah 0.5632, 
bilangan Prandtle gas O2  adalah 0.02898, maka bilangan Prandtle gas buang adalah 0.75998. Laju 
gas buang 0.16762 m3/det, diameter tungku ruang bakar rata – rata adalah 0.327 meter kerucut 30o, 
maka kecepatan aliran gas rata – rata di dalam tungku adalah 2 m/det.  
 
Diameter hidrolisnya adalah 0.346 meter, panjangnya adalah 0.3 meter, bilangan Reynold (ReD) adalah 
6076. PrD > 0.7, ReD> 100 dan DH/L < 1500,diperoleh 50.612, maka koefisien perpindahan 
konveksinya dapat diperoleh 9.86 W/m2.oK dan qc adalah 12756 Watt ≅ 12.756 kW. Konstanta gas 
buang adalah 0.6315 kJ/kg oC, maka koefisien panas jenis pada volume tetap  adalah 0.442 kJ/kg oC. 
Tekanan gas di dalam tungku ruang bakar selama operasi berlangsung adalah pg adalah 5000 Pa ≅ 0.5 
atm. 
 
 Volume ruang bakar adalah 0.0282 m3 dan luas ruang bakar adalah 0.094 m2, maka mean-beam-
length (Le) adalah 0.108 meter ≅ 0.3564 ft. Tekanan gas CO2 (pc) adalah 0.05589 atm, tekanan uap air 
(ph) adalah 0.04075 atm, pc.Le adalah 0.0199 ft atm, ph.Le adalah 0.0145 ft atm. Ratio tekanan 
(ph/(pc+ph) adalah 0.422, ½(p + ph) adalah 0.2750375 atm, (pc.Le + ph.Le) adalah 0.0344 ft atm. Dengan 
demikian, emisivitas gas Co2 (εc) adalah 0.035, emisivitas uap air (εh) adalah 0.07, faktor korek 
emisitas gas CO2 (Cc) adalah 0.78, faktor koreksi emisivitas uap air (Ch) adalah 0.6 dan faktor koreksi 
gas CO2 dan H2O adalah 0.005. Dengan demikian, emisivitas gas buang (εg) adalah 0.0843. Ratio 
panjang dan jari – jari ruang bakar (L/r1) adalah 1.2, ratio ruang bakar atas dan tingginya (r2/L) 
adalah0.51, maka harga faktor bentuk (F1-2) adalah 0.15. Konstanta Stefan-Boltzmann (σ) adalah 
5.669 x 10-8 Watt/m2.K4, tekanan absolutnya (pa) adalah 1.5 ata dan temperatur uap air (Th) adalah 
110,8 oC ≅ 383.8 oC. Gas absorbsi gas CO2 (αc) adalah 0.0893, faktor absorbsi uap air (αh) adalah 
0.0797, maka gas absorbsi (αg) adalah 0.169. Jadi panas persatuan luas ruang bakar (q/A) adalah 
30567 Watt/m2 ≅ 30.567 kW/m2. 
 
Dengan demikian, koefisien perpindahan radiasinya adalah 42.4 W/m2.oK dan koefisien 
kesulurahannya (U) adalah 58.095 Watt/m2. oK. Panas dari pancaran panas radiasi dan konveksi dari 
gas hasil pembakaran bahan bakar ke dinding ruang bakar adalah 43.323 kW. Dengan permukaan 
ruang bakar 1.02678 m2, maka temperatur dinding ruang bakar akibat pancaran radiasi dan konveksi 
dari gas panas hasil pembakaran bahan bakar  adalah 837 oC. Konstruksi bejana boiler dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Konstruksi bejana boiler 
 
2.3. Analisis Kekuatan 
Tekanan uap (P) di dalam bejana boiler adalah 2 bar dan temperatur uapnya  adalah 132.9 oC, 
sehingga temperatur rata – rata yang bekerja pada dinding bidang pemanas  adalah 485 oC, temperatur 
rata – rata dinding ruang bakar adalah 434 oC. Tegangan tarik maksimum yang diijinkan pada bidang 
pemanas adalah 442 kg/cm2 dan tegangan tarik maksimum yang diijinkan untuk dinding ruang bakar 
adalah 816 kg/cm2. Temperatur rata bejana boiler adalah 81.45 oC adalah relatif lebih rendah dari  
temperatur operasi minimum (329 oC), maka tegangan tarik maksimum yang diijinkannya adalah 
relatif lebih tinggi dari 1190 kg/cm2. Jadi yang paling kritis di dalam bejana boiler ini adalah bidang 
pemanas, maka bidang yang paling kritis digunakan sebagai analisis kekuatan dari konstruksi boiler. 
Bentuk header konis dan sudut konis (αh) adalah 30o, sambungan las tidak dilakukan pengujian dan 
efisiensi sambungan (E) adalah 70 %, tekanan uap perencanaan (P) adalah 4 bar, diameter bejana (D) 
adalah 50 cm dan kekuatan material (S) adalah 442 kg/cm2, maka tebal plat bidang pemanas dapat 
diperoleh dari rumus sebagai berikut: 
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diperoleh 0.46 cm dan toleransi untuk korosi 3.2 mm, maka tebal plat untuk bidang pemanas dari 
boiler  adalah 0.78 cm ≅ 0.8 cm ≅ 8 mm. Tebal plat untuk dinding tungku dibuat sama dengan tebal 
bidang pemanas. Bidang pemanas ini diperiksa terhadap tegang yang terjadi dapat diperoleh 8.67 
kg/cm2 < tegangan tarik yang diijinkan maksimum 442 kg/cm2. Plat bejana boiler mempunyai 
kekuatan tarik adalah 1190 kg/cm, sambungan antara plat menggunakan las dan efisiensi sambungnya 
adalah 0.7. Bila P tidak melebihi 0.385 S.E, maka tebal plat bejana boiler dapat diperoleh 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
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diperoleh 0.12 cm dan toleransi korosinya adalah 0.32, maka tebal plat bejana boiler dapat diperoleh 
0.44 cm ≅ 0.5 cm ≅ 5 mm.  Badan bejana boiler harus diperiksa terhadap tegangan tarik yang terjadi 
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akibat beban selama operasi berlangsung  dapat diperoleh 11.5 kg/cm2 < 1190 kg/cm2, maka 
konstruksi bejana kuat dan aman. 
 
3. ANALISIS DAN DISKUSI 
Boiler ini jenis fire tube dan sumber panas menggunakan oil burner dan konsumsi bahan bakarnya 
adalah 9.6 kg/jam dan menghasilkan energi panas sebesar 83 kWh. Temperatur titik api adalah 1156 oC 
dan energi panas ditramsfer kebidang pemanas dan juga dinding tunggku secara konveksi dan radiasi, 
sehingga temperatur bidang pemanas dan dinding ruang bakar adalah 837 oC. Temperatur lingkungan 
30 oC dan temperatur uap di dalam bejana boiler adalah 132.9 oC, maka temperatur rata – rata dinding 
ruang bakar adalah 434 oC dan temperatur rata – rata bidang pemanas adalah  485 oC. 
 
Boiler ini beroperasi pada tekanan rendah yaitu 2 barg dan kapasitas produksi uapnya adalah 100 
kg/jam, maka boiler ini dibuat dari matrial SA 516. Pengujian panas dilakukan pada temperatur 
operasi 329 oC dan maksimun tegangan tarik yang diijinkan adalah 1190 kg/cm2. Temperatur rata – 
rata pada bejana boiler adalah 81.45 oC adalah relatif lebih kecil dari temperatur operasi minimum 
adalah 329 oC, sehingga maksimum tegangan tarik yang diijinkan relatif lebih besar dari 1190 kg/cm2. 
Sambungan antara plat pada badan bejana boiler ini menggunakan sambungan las dan kualitas 
sambungan ini tidak dilakukan pemeriksaan radio graphi, maka efisiensi sambungan berdasarkan 
standar ASME II adalah 70 %. Material yang digunakan pada konstruksi boiler ini adalah jenis SA 
516 (carbon steel) perlu ada toleransi korosi 3,2 mm, maka tebal untuk badan bejana boiler adalah 5 
mm.  
 
Temperatur rata – rata bidang pemanas adalah 485 oC dan merupakan bagian boiler yang paling kritis, 
sehingga maksimum tegangan tarik yang diijinkan adalah 442 kg/cm2. Bidang pemanas secara 
kontinyu beroperasi pada temperatur tinggi dan toleransi korosi mengikuti ketentuan standar ASME I 
adalah 3.2 mm, maka tebal plat bidang pemanas adalah 8 mm. 
 
Dilihat dari tabel hasil pengujian dengan variasi temperatur mulai dari 329 oC sampai 523 oC 
menunjukkan kekuatan tariknya 1190 kg/cm2 hingga kekuatan tariknya menjadi 170 kg/cm2. Dengan 
demikian, semakin tinggi temperatur ujinya, maka semakin rendah kekuatan tarik material tersebut. 
 
Boiler ini telah dioperasikan secara kontinyu pada suatu industri tahu di Jawa Barat, Daerah Istimewa 
Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Selama pengoperasian boiler belum ada informasi keluhan 
dari pengguna karena adanya kerusakan yang signifikan. Umumnya pengguna boiler tersebut 
mengeporasikannya pada pembebanan skala penuh yaitu tekanan operasi boiler adalah 2 bar dan dapat 
menghasilkan produksi uap 100 kg/jam dan mampu memproduksi tahu sebanyak 500 kg.  

 
Berdasarkan pengukuran dimensi badan bejana boiler setelah dioperasikan tidak terjadi deformasi 
plastik pada material yang digunakan, sehingga penggunaan jenis plat SA 516 berdasarkan analisis 
desain memenuhi ketentuan teknis dan aman untuk digunakan.  
 
Jenis material SA 516 hanya baik dan aman untuk dipakai material konstruksi boiler tekanan dan 
kapasitas rendah dan umumnya digunakan pada material konstruksi boiler yang digunakan pada 
industri menengah dan kecil dan tekanan operasinya di bawah 10 bar dan kapasitas produksi 
uapnya adalah 500 kg/jam. 
 
 
 
4.KESIMPULAN 
Konstruksi bejana boiler  jenis fire tube yang mempunyai kapasitas adalah 100 kg dan tekanan 
operasinya adalah 2 bar, dibuat dari material SA 516 dengan tebal plat bidang pemanas adalah 8 
mm, tekanan yang terjadi pada bidang pemanas adalah 8.67 kg/cm2 < tegangan yang diijinkan 
adalah 442 kg/cm2. Tebal plat bejana boiler adalah 5 mm termasuk toleransi korosi, tekanan yang 
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terjadi pada bejana adalah 11.5 kg/cm2 < tekanan yang diijinkan adalah 1190 kg/cm2. Dengan 
demikian, bejana boiler kuat dan aman untuk dioperasikan pada tekanan 2 bar. 
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Intisari 
 

Hydrotreating adalah proses penyingkiran senyawa sulfur, nitrogen, oksigen, nikel dan 
vanadium yang terdapat dalam fraksi-fraksi minyak bumi. Kualitas minyak mentah yang 
semakin jelek dan peraturan lingkungan yang semakin ketat, menyebabkan peran proses 
hydrotreating  menjadi sangat penting. Indonesia membutuhkan katalis hydrotreating sekitar 
2000 ton/tahun dan semuanya masih dipenuhi dengan cara mengimpor. Untuk itu, 
pengembangan katalis hydrotreating sangatlah penting sebagai salah satu cara menjadikan 
Indonesia mandiri dalam hal penguasaan teknologi pembuatan katalis dan penghematan devisa.  
 
Tipe katalis yang cocok untuk hydrotreating fraksi minyak bumi yang mengandung nitrogen 
dengan konsentrasi cukup tinggi adalah NiMo berpenyangga gamma alumina dengan 
komposisi: komponen aktif Mo sekitar 13-20% b, promotor Ni berkisar 3-5% b, penyangga γ-
Al2O3  70-80% b dan sesedikit mungkin kristalin MoO3.  
 
Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan resep dan prosedur pembuatan katalis NiMo/γ-
Al2O3 dengan aktifitas yang tinggi. Untuk mecapai tujuan ini, penelitian dilakukan dalam 
beberapa tahap. Tahap pertama, pembuatan alumina dengan spesifikasi yaitu luas permukaan 
200-250 m2/g, dan fasa berupa gamma. Tahap kedua, pembuatan larutan campuran nikel dan 
molibdenum yang stabil. Tahap ketiga, pembuatan katalis dan tahap terakhir adalah pengujian 
katalis hasil pembuatan.  
 
Hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) prosedur pembuatan γ-Al2O3 dengan 
luas permukaan rata-rata sebesar 220 m2/g, (2) resep dan prosedur pembuatan larutan 
campuran Ni dan Mo yang stabil, dan (3) katalis dengan komposisi Mo sekitar 17% b, Ni 
sekitar 4% b, γ-Al2O3 sekitar 80% b dan memiliki aktivitas yang setara dengan katalis 
komersial.  

 
Kata kunci: hydrotreating, katalis NiMo, aktivitas 

 
 
1. Pendahuluan 
 
Gamma alumina (γ-Al2O3) sering dipilih sebagai penyangga katalis komersial termasuk katalis 
hydrotreating. Dalam preparasi γ-Al2O3 sebagai penyangga katalis, ukuran keberhasilan pembuatan 
diantaranya ditentukan oleh luas permukaan penyangga yang dihasilkan. Luas permukaan γ-Al2O3 
yang besar dapat menampung jumlah fasa aktif yang banyak dan umumnya, semakin banyak jumlah 
fasa aktif, aktivitas katalitik juga meningkat. Komposisi katalis hydrotreating ditentukan oleh tipe 
umpan yang akan diolah: untuk hydrotreating fraksi minyak bumi yang mengandung nitrogen dengan 
konsentrasi tinggi, umumnya digunakan katalis NiMo dengan komposisi: komponen aktif Mo sekitar 
13-20% b dan promotor Ni berkisar 3-5% b. Berdasarkan hasil penelitian Okamotto dkk [12], luas 
permukaan penyangga γ-Al2O3 yang diperlukan untuk mendispersi 13-20% b Mo adalah 170-260 
m2/g. Jika luas permukaan γ-Al2O3 tidak cukup untuk menampung Mo yang ditebarkan maka akan 
terbentuk kristalin MoO3 [12]. Kehadiran kristalin MoO3 tidak diinginkan dalam katalis hydrotreating 
karena kristalin tersebut sukar untuk diaktivasi atau sukar untuk diubah menjadi fasa aktif.  
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Secara komersial, katalis hydrotreating dibuat dengan cara  mengimpregnasikan larutan garam yang 
mengandung komponen aktif dan promotor ke penyangga γ-Al2O3 ekstruded.  Penyangga γ-Al2O3 
ekstruded dapat dibuat melalui pencampuran boehmite (AlOOH), binder, pengatur pH dan air dengan 
formula tertentu dan selanjutnya adonan diekstruksi, dikeringkan dan dikalsinasi [10]. Binder yang 
umumnya digunakan dalam sintesa γ-Al2O3 ekstruded adalah asam nitrat (HNO3), karena asam ini 
terdekomposisi pada temperatur yang tidak terlalu tinggi (300 oC),  sehingga γ-Al2O3 produk tidak 
mengandung nitrat [9]. Pengatur pH yang disukai yaitu ammonium hidroksida [10]. Sifat γ-Al2O3 
diantaranya luas permukaan  dipengaruhi oleh sumber alumina, konsentrasi asam nitrat, prosedur 
pembuatan, pH adonan, laju dan temperatur pengeringan serta kondisi kalsinasi[2,8,10,11,13]. 
 
Ada beberapa metoda pembuatan katalis NiMo/γ-Al2O3, namun secara umum terdiri dari tahapan-
tahapan berikut: pembuatan larutan impregnasi, impregnasi, aging, pengeringan dan kalsinasi dan 
terakhir, aktivasi atau sulfidasi. Aktivitas dan selektivitas katalis hydrotreating sangat sensitif terhadap 
perubahan parameter-parameter preparasi. Katalis dengan komposisi kimia yang sama dapat memiliki 
sifat katalitik yang jauh berbeda akibat perbedaan parameter preparasi yang lain [3]. Parameter-
parameter preparasi yang mempengaruhi unjuk kerja katalis hydrotreating adalah jenis sumber logam, 
jumlah logam yang dimuat, pH larutan impregnasi, metoda impregnasi (sekaligus atau bertahap), 
lamanya impregnasi, temperatur impregnasi, metoda pengeringan (statik atau dinamik), laju dan lama 
pengeringan, laju dan lama kalsinasi, agent pensulfida, laju pemanasan saat sulfidasi, prosedur 
aktivasi/sulfidasi dan tipe gas inert yang digunakan pada proses sulfidasi[1,3,4,5,6,12]. 
 
Penelitian ini  bertujuan untuk mendapatkan resep dan prosedur pembuatan katalis NiMo 
berpenyangga gamma alumina  dengan aktivitas yang setara dengan katalis NiMo komersial. 
Diharapkan penelitian ini menjadi informasi yang fundamental dalam pengembangan industri katalis 
di Indonesia.  

 
2. Metodologi 

  
Penyangga γ-Al2O3 dibuat dengan metode sol-gel dengan boehmite sebagai prekusor alumina, asam 
nitrat sebagai binder dan ammonium hidroksida sebagai penetral asam nitrat. Adonan yang telah 
terbentuk diekstruksi dan hasil ektsruksi dikeringkan dan dikalsinasi pada temperatur tertentu agar 
boehmite berubah menjadi fasa gamma alumina. 
 
Katalis NiMo dibuat dengan cara mengimpregnasi penyangga γ-Al2O3  dengan larutan bersifat basa 
dari campuran nikel nitrat (sebagai sumber Ni) dan molibdenum trioksida (sebagai sumber Mo). Hasil 
impregnasi kemudian dikeringkan pada temperatur 120 oC selama 2,5 jam, dan kalsinasi pada 450 oC 
selama 2 jam. Untuk mendapatkan katalis NiMo dengan komposisi yang diinginkan: Mo sekitar 17% 
b dan Ni sekitar 4% b, rangkaian tahap impregnasi, pengeringan dan kalsinasi dilakukan 2(dua) kali.  
  
Luas permukaan katalis yang diperoleh ditentukan dengan menggunakan metode adsorpsi nitrogen 
dengan model adsorpsi BET (Brunauer, Emmet and Teller). Identifikasi fasa alumina yang terbentuk 
dan kristalin MoO3 yang terdapat dalam katalis hasil buatan ditentukan menggunakan analisa X-ray 
diffraktometer (XRD). Kekuatan tekan (crushing strenght) penyangga diukur dengan alat yang 
dikembangkan di laboratorium Teknik Kimia-ITB. 
 
Uji aktivitas katalis dilakukan dalam sistem reaktor batch bertekanan tinggi sekitar 50 bar, untuk 
reaksi hidrodesulfurisasi (HDS) dibenzothiophene dalam dodekana. Sebelum digunakan untuk reaksi, 
1 gram katalis diaktivasi/disulfidasi menggunakan campuran gas CS2 dan H2 (10%/90% v/v) dengan 
laju alir H2  50 ml/menit pada temperatur 400oC dan tekanan atmosfir. Katalis yang telah diaktivasi 
dimasukkan ke dalam reaktor yang berisi umpan berupa campuran dibenzothiophene (DBT) dan 
dodekana (1%/99% b/b) dan hidrogen. Reaksi HDS dilaksanakan pada 50 bar dan pada 300oC - 320oC. 
Cairan sampel diambil secara periodik dan dianalisa dengan GC dengan detektor FID dan kolom SPB-
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1. Konversi dihitung berdasarkan pengurangan mol DBT. Unjuk kerja katalis buatan dibandingkan 
dengan katalis komersial yang memiliki konsentrasi sekitar 17% b Mo dan sekitar 4% b Ni.  
 
3.   Hasil dan Pembahasan 
3.1 Pembuatan Penyangga γ-Al2O3 
 
Thermo Gravimetric Analysis (TGA) dilakukan untuk mengetahui temperatur terjadinya perubahan 
fasa alumina dari boehmite menjadi γ-Al2O3 yang akan digunakan untuk menentukan temperatur 
kalsinasi. Analisa TGA dari boehmite komersial disajikan pada Gambar 1. Dari kurva TGA tersebut 
terlihat bahwa perubahan dari boehmite menjadi γ-Al2O3 terjadi pada temperatur 550oC. Oleh 
karenanya, dalam pembuatan  gamma alumina,  kalsinasi dilakukan pada temperatur 550oC.  

 

 
 

Gambar 1 TGA/DTA untuk boehmite 
 
Karakteristik XRD penyangga Al2O3 hasil buatan ditampilkan pada Gambar 2. Pola difraktogram dari 
Al2O3 hasil buatan dibandingkan dengan pola difraktogram γ-Al2O3 komersial. Pada Gambar 2 dapat 
dilihat bahwa 3 penyangga hasil buatan dengan variasi nisbah mol boehmite terhadap asam nitrat 
memiliki pola yang mirip dengan penyangga komersial dan ini menunjukkan bahwa penyangga hasil 
buatan merupakan alumina tipe gamma. 
 

 
 

Gambar 2 Pola difraktogram γ-Al2O3 hasil buatan dan γ-Al2O3 komersial 
Penyangga γ-Al2O3  I,  II dan III dibuat dengan nisbah mol asam nitrat terhadap boehmite yang 
bervariasi sedangkan parameter lainnya: nisbah mol ammonium hidroksida terhadap boehmite, laju 
pengeringan, waktu pengeringan dan waktu kalsinasi ditetapkan sama. Komposisi dan kondisi 
pembuatan masing-masing penyangga disajikan pada Tabel I. Hasil analisa BET dari masing-masing 
penyangga hasil buatan ditampilkan pada tabel berikut. 
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Tabel I Komposisi, kondisi dan luas permukaan penyangga buatan 
Keterangan γ-Al2O3  I γ-Al2O3  II γ-Al2O3  III γ-Al2O3  IV γ-Al2O3  

komersial 
HNO3/AlOOH (mol/mol) 0,018 0,022 0,026 0,12 - 
NH3/AlOOH (mol/mol) 0,02 0,02 0,02 0,02 - 
Laju pengeringan  5o C/menit 5o C/menit 5o C/menit 5o C/menit - 
Waktu pengeringan pada 120oC 2,5 jam 2,5 jam 2,5 jam 2,5 jam - 
Waktu kalsinasi pada 550 oC 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam - 
Luas permukaan, m2/g 206 220 230 < 100 230 
Crushing strenght relatif ± 0,5 ≈ 1 ± 1,4  Tdk diukur 3 
Warna putih putih putih 

transparan 
putih 

transparan 
putih 

 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk perbandingan mol asam nitrat terhadap boehmite dalam 
rentang 0,018 – 0,026, luas permukaan dan crushing strenght relatif penyangga γ-Al2O3 bertambah 
dengan meningkatnya konsentrasi asam nitrat. Penyangga γ-Al2O3 III memiliki luas permukaan yang 
besar, akan tetapi teksturnya (kelihatan bewarna putih  transparan) berbeda dengan penyangga katalis 
komersial sedangkan tekstur γ-Al2O3 II mirip γ-Al2O3 komersial yaitu bewarna putih  sehingga γ-Al2O3 
II dijadikan kandidat penyangga katalis.  
 
3.2 Pembuatan katalis NiMo 
 
Katalis NiMo dipersiapkan dengan cara mengimpregnasi larutan campuran garam nikel dan 
molibdenum oksida ke penyangga. Larutan campuran kedua logam harus stabil (tidak membentuk 
endapan) agar seluruh Ni dan Mo dapat terdispersi merata di permukaan γ-Al2O3. Larutan ko-
impregnasi Ni+Mo dapat bersifat asam atau basa, dan menurut J. A. Bergerff dkk [5], larutan 
impregnasi yang bersifat basa dapat memberikan distribusi Mo yang seragam pada permukaan 
penyangga alumina. Pada penelitian ini, larutan impregnasi yang digunakan bersifat basa (pH sekitar 
9), dengan cara melarutkan garam nikel dan molibdenum oksida ke dalam larutan ammonium 
hidroksida. Dengan prosedur dan komposisi yang tepat, kestabilan larutan impregnan dapat diperoleh. 
Untuk membuat katalis NiMo dengan komposisi: komponen aktif sekitar 17% b dan Ni sekitar 4% b, 
impregnasi dilakukan 2 (dua) kali dengan larutan yang mengandung sekitar 1,6M MoO3 dan 0,74M 
Ni(NO3)2.   
 
Pola difraktogram dari γ-Al2O3 II, katalis NiMo hasil buatan dan katalis NiMo komersial disajikan 
pada Gambar 3. Pada difraktogram NiMo hasil buatan terlihat adanya puncak kristalin MoO3 yang 
hadir pada 2θ: 27o tetapi dengan intensitas yang sangat kecil. Menurut Okamotto dkk[12], 
terbentuknya kristalin MoO3 salah satunya disebabkan oleh luas permukaan penyangga yang tidak 
cukup menampung Mo yang ditebarkan. 
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Gambar 3 Difraktogram γ-Al2O3 II, katalis NiMo komersial dan katalis NiMo hasil buatan 
 
Unjuk kerja katalis NiMo buatan dan NiMo komersial ditampilkan pada Gambar 4a dan 4b. Kedua 
gambar menunjukkan bahwa katalis NiMo buatan memiliki tingkat aktivitas HDS yang setara dengan 
katalis NiMo komersial.  
 

 
 

Gambar 4. Aktivitas katalis NiMo pada : (a) T= 300o C dan P=50 bar  (b) T= 320o C dan P=50 bar 
 

Kesimpulan 
 
Pada penelitian ini telah diperoleh resep serta prosedur pembuatan γ-Al2O3  yang memiliki luas 
permukaan rata-rata 220 m2/g,  prosedur serta komposisi larutan ko-impregnasi NiMo yang bersifat 
basa dan stabil, dan katalis NiMo yang memiliki aktivitas yang mirip dengan NiMo komersial.  
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Intisari 
Gasifikasi merupakan salah satu proses yang menjanjikan untuk memanfaatkan 

biomassa sebagai sumber energi terbarukan. Tetapi proses gasifikasi ini selalu 
menghasilkan tar yang sering mengganggu pemanfaatan gas hasil proses gasifikasi. 
Sebagai salah satu upaya pengembangan sistem pembersih gas, percobaan perengkahan  
tar telah dilakukan dengan menggunakan toluen sebagai model tar. Uap toluen dibawa 
oleh aliran N2 sebagai model gas hasil gasifikasi.  Perengkahan ini dibantu dengan katalis 
nikel (katalis steam reforming komersial) atau batu kapur. Percobaan ‘catalytic toluen 
cracking’ dilakukan dalam sebuah reaktor dengan panjang 38 cm dan diameter 2,6 cm 
yang diisi dengan 20 gram katalis berukuran16/18 mesh. Perengkahan toluen di atas 
katalis nikel maupun di atas batu kapur dapat mencapai 80% (pada 500 oC), 87% (600 oC) 
dan 92% (800 oC). Konversi toluen ini dapat dijaga selama waktu reaksi 5 jam, walaupun 
deposit arang sudah terdeteksi secara visual. 

 
Kata kunci: perengkahan toluen, katalis nikel, batu kapur 
 
1. Pendahuluan  

Gasifikasi merupakan salah satu pilihan dalam proses-konversi biomassa atau batu bawa 
menjadi gas untuk dimanfaatkan lebih lanjut dengan lebih mudah. Fakta bahwa biomassa merupakan 
satu-satunya sumber karbon terbarukan dan beberadaanya berlimpah di Indonesia, menjadikan 
biomassa sebagai harapan sumber bahan bakar alternatif atau bahan baku industri pada masa yang 
akan datang. Gas hasil gasifikasi terdiri dari: CO, H2, CO2, CH4 dan H2O. Komposisi ini sangat 
tergantung terutama pada jenis gasifying agent dan jenis biomassa. Jika proses gasifikasi dilakukan 
dengan udara sebagai gasifying agent, gas hasilnya terencerkan dengan N2.  

Gas hasil yang sering dinamai gas produser ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar pada 
motor diesel atau internal combustion engine jenis lain. Jika gasifikasi dilaksanakan teknik yang baik 
untuk menghindari pengenceran N2, gas hasilnya terutama CO dan H2 dengan konsentrasi cukup tinggi 
untuk sintesis kimia berikutnya (gas hasil ini dinamai synthesis gas). Sketsa unit proses gasifikasi dan 
kemungkinan pemanfaatan gas hasilnya disajikan pada Gambar 1.  
 

 
Gambar 1. Diagram alir proses gasifikasi 

 

gasifikasi: proses  
termokonversi 
biomassa menjadi gas, 
dengan komponen 
utama: CO dan H2 

sistem pembersih dan pendingin 
gas hasil gasifikasi konvensional: 
a. siklon 
b. pendingin dan water scrubber 
c. filter 

proses pemanfaatan gas produser 
atau gas sintesis: 
a. motor diesel atau internal 

combustion engines lain 
b. sintesis metanol 
c. sintesis bahan bakar cair 

(Fischer-Tropsch fuel) 

gas hasil kotor;  
T > 600 oC 
[tar] > 50 g/m3 

biomassa: janggel 
jagung, sekam padi, 
limbah kayu, dll 

gas hasil “bersih”;  
T = 50 oC 
disyaratkan: [tar] < 50 mg/m3 

rencana instalasi 
TAR CRACKING-1 

rencana instalasi 
TAR CRACKING-2 
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Kendala pemanfaatan gas produser dan gas sintesis adalah persyaratan kandungan tar di 
dalamnya. Percobaan yang dilaporkan di dalam makalah ini dilakukan sebagai percobaan eksploratif 
untuk mengkaji berbagai bahan-bahan alam murah untuk perengkahan tar. Batu kapur dari daerah 
Blitar Selatan digunakan pada percobaan ini, dan hasilnya dibandingkan terhadap katalis steam 
reforming komersial.  

 
2. Landasan Teori  

Tar merupakan campuran hasil samping proses gasifikasi yang sebagian besar terdiri dari 
hidrokarbon aromatik dengan berat molekul tinggi. Contoh komponen penyusun tar disajikan di Tabel 
1. Senyawa-senyawa tar tersebut berwujud gas pada temperatur lebih besar daripada 450 0C. Tar mulai 
terembunkan dan berwujud cair pada temperatur 350 – 450 oC. Pengembunan tar ini dapat terjadi pada 
proses pendinginan dan pembersihan gas. Karena tar merupakan campuran berbagai senyawa yang 
sebagian besar senyawa aromatik penyederhanaan umumnya dilakukan dengan menggunakan toluen 
sebagai senyawa model. 
 

Tabel 1. Contoh senyawa penyusun tar (Sundac, 2007) 
No. Jenis senyawa Kadar 
1 phenolic compunds 7% 

2 toluene 24% 
3 naphthalene 15% 
4 other one aromatic hydrocarbons 22% 
5 other two ring aromatic hydrocarbons 13% 
6 three ring aromatic hydrocarbons 6% 
7 four ring aromatic hydrocarbons 1% 
8 heterocyclic compounds 10% 
9 others 2% 

 
Proses perengkahan tar dengan memanfaatkan pengaruh katalis banyak dilakukan oleh banyak 

peneliti. Sifat-sifat katalis yang penting untuk menentukan kelayakannya dalam upaya konversi tar di dalam gas 
produser antara lain adalah (Abu El-Rub, 2008):  
a. aktivitas: seberapa cepat reaksi berlangsung dengan keberadaan katalis 
b. ketahanan terhadap temperatur tinggi untuk tidak mengalami sintering 
c. stabilitas aktivitasnya akibat deposit arang (tidak cepat mengalami deactivation) 
d. stabilitas mekanik dalam realisasi pemakaiannya terutama pada fluidized bed gasifier.  

Katalis nikel yang banyak digunakan pada reaksi steam reforming gas alam telah diuji-coba 
untuk perengkahan tar [Swierczynski, et.al, 2007; Dou, et.al., 2008]. Katalis berbasis nikel ini 
biasanya digunakan pada temperatur 600 - 850 oC dan mampu mengkonversi tar lebih dari 95% 
dengan waktu tinggal hanya sekitar 2 detik. Katalis nikel komersial untuk steam reforming biasanya 
dibuat dengan support alumina dan penambahan senyawa basa sebagai promotor. 

Perengkahan tar juga terjadi tanpa katalis pada temperatur tinggi (thermal cracking).  Bahan 
alam murah yang dapat digunakan untuk mempercepat perengkahan tar antara lain adalah batu kapur 
(77,2% CaO, 7,8% CaCO3, 6,5% MgO dan 8,5% SiO2, [Dou, et.al., 2003]) dan dolomit (31,3% CaO, 
19,8% MgO, 43,7%CO2, dan 1,3% SiO2, [Wang, et.al, 2005]). Perlakukan awal batu kapur dan 
dolomit untuk perengkahan tar cukup dengan pemanasan sampai temperatur 500 oC sebelum 
digunakan. Ukuran katalis alam tersebut adalah 0,45 – 0,90 mm. Banyaknya katalis pada percobaan 
adalah 5 g, dan ditaruh di dalam pipa kuarsa dengan diameter 10 mm dan panjang 500 mm.  
 
2. Metodologi dan Percobaan 

Percobaan-percobaan catalytic tar cracking ini masih merupakan awal penelitian dan yang 
bersifat eksploratif, dengan membandingkan dua katalis yang memiliki perbedaan mencolok: (a) 
katalis steam reforming komersial yang berbasis nikel dan (b) batu kapur yang diharapkan dapat 
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diperoleh secara lokal dengan harga murah. Percobaan dilakukan dengan sebuah reaktor berbentuk 
silender dari baja: panjang 38 cm dan diameter-dalam 2,6 cm. Katalis yang ditempatkan di dalam 
reaktor tersebut mempunyai ukuran 16/18 mesh dan sebanyak 20 gram. Reaktor dipanaskan dengan 
pemanas listrik dan temperatur di dalamnya dikendalikan sesuai dengan rencana penelitian. Sketsa 
peralatan disajikan di Gambar 2 dan kondisi percobaan disajikan di Tabel 2. 

                                 

 
Gambar 2. Sketsa peralatan percobaan  

 
Tabel 2. Kondisi percobaan perengkahan toluen 

No. 
Perc. 

Gas 
model 

Laju aliran 
gas (mL/det) 

a) 

Kons. toluen di gas 
masuk (mg/m3)  

a) 

Temp. 
reaksi   
(0C) 

Waktu tinggal gas 
di unggun katalis 

(detik) 

Kode percobaan 
untuk: Gb.3, Gb.4, 

dan Gb.5 

A. Reaktor kosong, tanpa katalis       
1 Udara  12,5 19.000 300 1,10 Ks-12,5-300u 
2       400 0,94 Ks-12,5-400u 
3       500 0,82 Ks-12,5-500u 
4 N2 10,0 9.000 300 1,38 Ks-10-300 

5       400 1,17 Ks-10-400 
6       500 1,02 Ks-10-500 
7       600 0,91 Ks-10-600 

B. Katalis steam reforming, 20 gram       

8 N2 10,0 9.000 500 1,02 Ni-10-500 

9       600 0,91 Ni-10-600 
10       800 0,74 Ni-10-800 

11 N2 12,5 16.000 500 0,82 Ni-12,5-500 

12       600 0,72 Ni-12,5-600 
13       800 0,59 Ni-12,5-800 

C. Batu kapur dari Blitar, 20 gram       

14 N2 10,0 9.000 500 1,02 Ca-10-500 

15       600 0,91 Ca-10-600 
16       800 0,74 Ca-10-800 

a) diukur pada kondisi ruang ± 30 0C dan ± 680 mmHg 
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Toluen digunakan sebagai model komponen tar. Gas N2 yang digunakan sebagai model gas 
produser dialirkan dengan laju tertentu ke dalam botol penguapan toluen untuk menghasilkan gas-
sampel yang selanjutnya dimasukkan ke dalam reaktor catalytic cracking. Konsentrasi toluen dalam 
aliran gas masuk dan yang keluar reaktor dianalisa dengan menggunakan kromatografi gas (GC/FID). 

Perengkahan dilakukan juga dilakukan dengan reaktor kosong tanpa diisi katalis untuk melihat 
kemungkinan thermal tar cracking. Sebagai ganti aliran gas N2, perengkahan dengan aliran udara juga 
dilakukan untuk melihat kemungkinan oxidative tar cracking. Pada percobaan dengan katalis steam 
reforming, katalis tersebut diletakkan di dalam reaktor pada reaksi selama 1 jam, dengan aliran N2 
tanpa kandungan toluen. Prosedur ini dimaksudkan sebagai tahap aktivasi katalis.  
 
4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil uji-aktivitas katalis disajikan dalam bentuk konversi toluen, yaitu perbandingan jumlah 
toluen terperengkahan terhadap banyaknya toluen masuk. Progres perengkahan tar ini diamati selama 
kira-kira 5 jam. Ternyata toluen dapat mengalami perengkahan termal tanpa bantuan katalis jika 
temperaturnya 500 atau 600 oC, dengan tingkat konversi antara 20% - 90% (lihat Gambar 3). 
Kehadiran O2 (udara) sedikit mendorong perengkahan dibandingkan pada percobaan dengan aliran N2. 

 

 
Gambar 3.  Hasil perengkahan toluen tanpa katalis 

 

 
Gambar 4. Hasil perengkahan toluen dengan katalis steam reforming 
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Gambar 5. Perbandingan kinerja katalis steam reforming dengan batu kapur 

 
Pada percobaan ini, terbukti bahwa waktu tinggal toluen sangat menentukan konversinya (lihat 

Gambar 4). Pada temperatur tertentu yang sama, konversi toluen dapat turun dari sekitar 90% 
menjadi 70%  berturut-turut untuk percobaan dengan laju alir gas 10 dan 12,5 mL/detik (hubungan 
laju aliran gas dengan waktu tinggal disajikan di Tabel 2).  Waktu tinggal pada percobaan ini masih di 
bawah 2 detik, atau lebih rendah daripada yang dilaporakan oleh [Dou, et.al., 2003; dan Wang, et.al, 
2005]. Jadi konversi toluen masih dapat diharapkan lebih tinggi jika waktu tinggalnya ditingkatkan. 

Di samping efek waktu tinggal, perlu diperhatikan bahwa konsentrasi toluen di aliran masuk 
reaktor relatif sangat tinggi pada laju alir gas 12,5 mL/detik (sekitar dua kali yang laju alirnya 10 
mL/detik, lihat Tabel 2). Jadi walaupun konversi toluen sedikit lebih rendah pada percobaan dengan 
laju alir gas tinggi, jumlah toluen yang terkonversi sebenarnya lebih besar. 

Hasil yang menggembirakan adalah kemampuan batu kapur dalam perengkahan toluen yang 
tidak kalah dibandingkan terhadap katalis steam reforming (lihat Gambar 5). Bahkan konversi toluen 
di atas katalis batu kapur pada temperatur 500 oC terlihat lebih stabil dibandingkan yang katalis Nikel 
setelah waktu 150 menit.  

Pengamatan visual menunjukkan bahwa katalis nikel berubah warna setelah digunakan dalam 
percobaan: semula abu-abu menjadi hitam. Perubahan warna ini jelas akibat pengendapan arang yang 
juga terlihat pada bagian hilir reaktor. Sedangkan pada penggunaan batu kapur, pengendapan arang 
tidak terlalu banyak. Pengendapan arang pada katalis nikel sebenarnya telah diduga sebelumnya atas 
dasar pengalaman para peneliti di bidang steam reforming. 

Kajian termodinamika tar thermal cracking dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar 
kesetimbangan reaksi. Pada simulasi ini, gas produser diasumsikan memiliki komposisi (basis bebas 
uap air, dalam fraksi mol): 21% CO, 15% H2, 14% CO2, 1% CH4 dan 49% N2, serta mengandung 3000 
ppm tar yang tersusun dari  benzene toluene, phenol, naphthalene, dan phenanthrene (lihat komposisi 
tar di Tabel 1). Komponen-komponen tar tersebut diarahkan untuk mengalami thermal cracking 
menjadi: CO, H2, CO2, CH4, H2O ditambah  CH4 dan C2H4.  Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
semua komponen tar telah terkonversi 100% pada temperatur bawah 400 oC (lihat hasil simulasi di 
Gambar 6).  

Kajian termodinamika ini juga menunjukkan kemungkinan pembentukan dan naphthalene dan 
phenanthrene (senyawa dengan berat molekul tinggi), jika reaksi thermal cracking dilaksanakan pada 
temperatur antara 300 – 350 oC. Jika pembentukan senyawa-senyawa dengan berat molekul tinggi ini 
diartikan sebagai pengendapan padatan atau lebih spesifiknya pengendapan arang, maka perengkahan 
tar pada temperatur ini harus dihindari. 
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Gambar 6. Termodinamika thermal cracking 

 
4. Kesimpulan dan Arah Penelitian Selanjutnya 

Dari beberapa percobaan awal ini, kami menyimpulkan bahwa perengkahan toluen dapat 
dilakukan tanpa katalis, tetapi harus pada temperatur di atas 600 oC. Jika perengkahan dilakukan di 
atas katalis nikel atau batu kapur,  perengkahan dapat dilakukan pada temperatur 500 oC. Hasil 
percobaan ini memberi harapan penggunaan batu kapur sebagai katalis murah untuk perengkahan tar 
dalam pengembangan sistem pembersihan gas produser ramah lingkungan. 

Penelitian selanjutnya akan diarahkan untuk penggunaan batu kapur dari berbagai sumber, 
termasuk penggunaan dolomit. Penggunaan batuan tersebut akan dilengkapi dengan analisis kimia dan 
analisis sifat fisik partikel.  
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Modifikasi Susunan Bed Katalis Desulfurizer untuk Meningkatkan Efisiensi dan 
Fleksibilitas Operasional di Amoniak Kaltim-4  

  
Mustanginah dan Nugroho Heruanto 

Departemen Pengendalian Proses, PT. Pupuk Kalimantan Timur 
Jl. Ir. James Simanjuntak, Bontang Utara, Kalimantan Timur 75313 

E-mail : mustang@pupukkaltim 
 

Intisari  
 

Desulfurizer berfungsi dalam pemurnian gas bumi dari sulfur organik dan anorganik 
sebelum diproses melalui steam reforming. Desain awal dari Topsoe, Desulfurizer terdiri 
dari Hydrogenator yang berisi katalis CoMo dan Sulfur Absorber yang berisi ZnO dan ST-
101 yang disusun seri. Susunan bed katalis Desulfurizer dari Topsoe tidak memberikan 
fleksibilitas operasional dan pemakaian CoMo dan ZnO kurang efisien. Untuk mengatasi 
hal ini dilakukan modifikasi dengan menambahkan ZnO dan mengurangi CoMo di 
Hydrogenator sehingga penggunaan CoMo lebih efisien, penggunaan ZnO lebih optimal 
dan yang terpenting adalah Desulfurizer bisa dioperasikan secara paralel sehingga 
fleksibilitas operasional meningkat. 
 
Kata kunci: Desulfurizer, Efisien, Fleksibilitas 

 
 
Pendahuluan 
 

Pabrik Amoniak Kaltim-4 dioperasikan dengan kapasitas 1000 MTPD sejak Desember 2002 
dengan Topsoe sebagai licensor dan Mitsubishi Heavy Industries sebagai kontraktornya. Amoniak 
digunakan sebagai bahan baku pembuatan Urea yang selanjutnya didistribusikan ke area pertanian dan 
perkebunan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Untuk itu kehandalan dan efisiensi dari 
Pabrik Amoniak harus terpenuhi. 

Bahan baku pembuatan amoniak adalah hidrogen yang berasal dari gas bumi dan nitrogen 
yang berasal dari udara. Gas bumi untuk Kaltim-4 mengandung sulfur anorganik berkisar antara 3-5 
ppm dan sulfur organik < 50 ppb. Pemurnian dari sulfur perlu dilakukan sebelum gas bumi diproses 
melalui steam reforming. Untuk itu diperlukan unit Desulfurizer yang berfungsi menghilangkan sulfur 
organik dan anorganik sampai kandungannya < 0.05 ppm untuk menghindari terjadinya peracunan 
katalis di Primary Reformer (mengikat permukaan aktif katalis Ni menjadi NiS yang bersifat 
temporary karena sulfur dapat terlepas lagi dengan semakin tingginya temperatur), Secondary 
Reformer, HTS dan di LTS (sulfur akan mengikat permukaan aktif Cu menjadi CuS yang bersifat 
permanen, sulfur tidak dapat terlepas lagi dikarenakan temperatur operasi yang rendah di LTS).  

Desulfurizer Kaltim-4 terdiri dari 2 reaktor yaitu Hydrogenator (1-R-201) dengan diameter 2 
m, tinggi bed katalis 3,67 m dan Sulfur Absorber (1-R-202) dengan diameter 2 m terdapat 2 bed 
katalis dengan tinggi 2,39 dan 1,28 m.  Kandungan sufur anorganik pada gas bumi Kaltim-4 sekitar 3-
5 ppm mengakibatkan ZnO cepat jenuh sedangkan kandungan sulfur organik < 50 ppb membuat 
CoMo kurang efisien. Sedangkan penggantian katalis di salah satu reaktor hanya bisa dilakukan ketika 
Pabrik Amoniak shut down karena unit Desulfurizer hanya bisa dioperasikan secara seri. Hal ini 
mengakibatkan fleksibilitas operasional terganggu sehingga bisa menyebabkan turunnya on stream 
factor Pabrik Amoniak. 

Masalah mulai muncul ketika menjelang perbaikan tahunan bulan Januari-Februari 2004. Di 
bulan Januari 2004, ZnO di 1-R-202 telah beroperasi selama 1.2 tahun sedangkan estimasi 
penggantian ZnO setelah beroperasi sekitar 1.6 tahun (PE Kaltim-4, 2003). Sulfur leak di outlet 1-R-
202 Januari 2004 sebesar 0.04 ppm sedangkan batas maksimal 0.05 ppm sehingga bila ZnO tidak 
diganti timbul kekhawatiran akan terjadi shut down hanya untuk penggantian ZnO di 1-R-202 karena 
perbaikan tahunan berikutnya direncanakan 1.2 – 2 tahun kemudian. Akhirnya dilakukan penggantian 
ZnO di bed atas 1-R-202. Analisa kandungan sulfur di ZnO dilakukan setelah di unload dan hasilnya 
sulfur pick up hanya sekitar 0.61% w. Merujuk pada pengalaman di Kaltim-3 dimana kandungan 
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sulfur di ZnO saat dilakukan penggantian mencapai 32% w maka disimpulkan bahwa katalis ZnO 
Kaltim-4 belum sepenuhnya jenuh ketika dilakukan penggantian. 

Tujuan dari modifikasi susunan bed katalis desulfurizer adalah untuk meningkatkan 
efisiensi dan fleksibilitas operasional di Amoniak Kaltim-4 sehingga on stream factor pabrik 
dapat ditingkatkan. 
 
Proses Desulfurisasi 
 

Proses penghilangan sulfur (desulfurisasi) pada gas bumi dilakukan di Desulfurizer yang 
terdiri dari 2 reaktor dengan mode operasi seri yaitu Hydrogenator (1-R-201) dan Sulfur Absorber (1-
R-202). 

 
1. Hydrogenator (1-R-201) 

Hydrogenator adalah sulfur removal yang berfungsi untuk mengkonversikan sulfur organik 
menjadi sulfur anorganik yang selanjutnya akan di serap di Sulfur Absorber. Katalis yang 
digunakan berbasis Cobalt Molybdenum (CoMo) yang mampu bekerja pada range temperatur 300-
400oC dan range tekanan 15-50 kg/cm2G (Topsoe, 2010). CoMo mempunyai komposisi 3-5 %w 
CoO, 13-21 %w MoO3, dan sisanya Al2O3 sebagai penyangganya. 
Berikut adalah reaksi yang terjadi di Hydrogenator (Catalyst and Chemicals Inc.): 

C2H5SH(g) +   H2(g)  C2H6(g) + H2S(g) ΔH298 = -16.77 kcal/gmol (1) 
C4H4S(g) +   4H2(g)  n-C4H10(g) + H2S(g) ΔH700 = -66.98 kcal/gmol (2)  
COS(g)  +   H2(g)  CO(g) + H2S(g)  ΔH298 = 1.569 kcal/gmol (3) 
Dengan kemungkinan reaksi samping: 
CO(g) +  3H2(g)  CH4(g) + H2O(g) ΔH298 = -49.271 kcal/gmol (4) 
CO2(g) +  4H2(g)  CH4(g) + 2H2O(g) ΔH298 = -39.516 kcal/gmol (5) 
Hydrogenator berisi katalis (CoMo) sebanyak 11.5 m3 dengan temperatur operasi sekitar 330 oC 
dan tekanan sekitar 40 kg/cm2G. 
 

2. Sulfur Absorber (1-R-202) 
Sulfur Absorber adalah sulfur removal yang berfungsi untuk meyerap (adsorpsi) sulfur anorganik 
dengan menggunakan adsorben ZnO. 1-R-202 terdiri dari 2 bed katalis yaitu bed atas tersusun oleh 
ZnO dan bed bawah tersusun oleh ZnO dan ST-101 (Cu base). 
a. ZnO 

ZnO mampu bekerja pada range temperatur 300-400oC dan range tekanan 10-50 kg/cm2 
(Topsoe, 2010).  ZnO mempunyai komposisi > 99%w ZnO dan < 1%w Al2O3. Sulfur 
anorganik teradsorb mengikuti persamaan (Rostrup-Nielsen, 1984): 
ZnO  +  H2S  ZnS  +  H2O ΔH298 = -75 kJ/mol    (6) 
1-R-202 bed atas berisi adsorben ZnO sebanyak 7.5 m3 dengan temperatur operasi sekitar 
330oC dan tekanan sekitar 40 kg/cm2G. 

b. ST-101 
ST-101 ditambahkan di bottom 1-R-202 sebagai sulfur guard. ST-101 mengandung Cu dan 
ZnO sehingga mampu menghilangkan H2S sebaik menghilangkan sulfur organik sampai ke ppb 
level. ST-101 mampu bekerja pada range temperatur 160-360oC (Topsoe, 2010). 
1-R-202 bed bawah terdiri dari 2 m3 ZnO di bagian atas dan 2 m3 ST-101 di bagian bawah 
dengan temperatur operasi sekitar 330oC dan tekanan sekitar 40 kg/cm2G. 
 
 

 
Metodologi  
 

Modifikasi susunan bed katalis Desulfurizer dilakukan untuk mengefisienkan penggunaan 
katalis CoMo dan pengoperasian katalis ZnO agar tidak cepat jenuh serta pengoperasian Desulfurizer 
agar fleksibel. Modifikasi dilakukan dengan cara mengurangi volume katalis CoMo dan menambah 
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volume katalis ZnO.  Penambahan katalis ZnO ditempatkan pada reaktor 1-R-201 dengan susunan bed 
katalis ZnO berada dibawah katalis CoMo. Modifikasi ini dilakukan dengan tetap menjaga performa 
dari Desulfurizer yaitu sulfur lolos dari 1-R-202 < 0.05 ppm. 
 
Parameter-parameter keberhasilan modifikasi susunan bed katalis ini antara lain: 
1. Pemakaian CoMo di 1-R-201 efisien. 

Yang dimaksud dengan efisien adalah pemakaian CoMo menjadi tidak berlebihan. 
2. Pemakaian ZnO di 1-R-202 optimum. 

Yang dimaksud dengan pemakaian optimum adalah ZnO bisa dioperasikan sampai jenuh atau 
absorbsi sulfur oleh ZnO telah mencapai nilai maksimalnya yaitu 39 %w/w (Topsoe, 2010).  

3. Penghematan penggunaan ZnO. 
4. Fleksibilitas operasional Pabrik Amoniak meningkat. 

 
 
Hasil dan Pembahasan 

 
Modifikasi dilakukan pada perbaikan tahunan Februari 2005 adalah dengan menambahkan 

ZnO sebanyak 9 m3 di bagian bawah 1-R-201 dan mengurangi jumlah CoMo menjadi 3 m3. Hasil 
modifikasi penambahan ZnO di bagian bawah 1-R-201 seperti pada Gambar 1. 

 
a. Susunan bed katalis sebelum modifikasi b. Susunan bed katalis setelah modifikasi 

Gambar 1. Susunan bed katalis desulfurizer Kaltim-4 
 
Penentuan jumlah CoMo didasarkan pada perbandingan space velocity dan kandungan sulfur 

di beberapa pabrik seperti tertera pada Tabel 1. Dengan CoMo sebanyak 3 m3 telah memberikan space 
velocity 8833 Nm3 gas/ m3 katalis, nilai ini masih dibawah nilai rata-rata untuk pabrik amoniak dengan 
kandungan sulfur yang lebih besar. Sebelum modifikasi volume CoMo terlalu banyak (space velocity 
2304 Nm3 gas/ m3 katalis) dengan sulfur organik dalam gas bumi hanya < 50 ppb. 
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Tabel 1. Perbandingan Rate Gas/ Volume Katalis CoMo di Berbagai Pabrik   

  
Satuan Kaltim-1 Kaltim-2 Kaltim-3 KPI KPA Kaltim-

4 

Feed Gas Nm3/h 82,000 82,000 12,500 35,000 52,000 26,500 
Feed Stock  H2 + C1-C5 H2 + C1-C5 C4 NG NG NG 
S-content ppm 20 25 60 5 5 5 
CoMo m3 7 7 1.1 0.9 15 3 
Temp oC 400 315 340 350 400 330 
Press kg/cm2 31 31 23 42 39 41 

Space Velocity Nm3/m3 
katalis 

11,714 11,714 11,364 38,889 3,467 8,833 

 
  
 Setelah modifikasi berdasarkan data bulan Februari – Mei 2010, kandungan sulfur pada gas 
bumi masuk adalah H2S 3 – 4 ppm, COS 0 – 1,8 ppm dan sulfur organik < 50 ppb, katalis pada 1-R-
201 dan 1-R-202 menunjukkan hasil penyerapan yang sempurna yaitu kandungan sulfur pada outlet 1-
R-201, middle 1-R-202 dan outlet 1-R-202 kurang dari 0,05 ppm. Hal ini mengindikasikan bahwa 
Desulfurizer dapat dioperasikan baik secara seri maupun paralel dengan performa tetap terjaga. 

Pada kondisi End of Run (EOR) penyerapan sulfur pada bed katalis tunggal tidak akan dapat 
sempurna karena adsorpsi sulfur pada ZnO secara ideal mengikuti kurva S (Nielsen, 1991) seperti 
pada Gambar 2.  Pada daerah atas bed katalis (zone 1) katalis ZnO dapat menyerap sulfur menjadi 
ZnS. Di bawah zona tersebut (zone 2) katalis tidak secara penuh menyerap sulfur karena adanya 
hambatan difusi dari fasa gas ke ke dalam pori katalis, sehingga sebelum semua katalis ZnO menyerap 
sulfur maka sulfur dapat lolos dari bed katalis.  Pada susunan bed katalis ZnO dengan dua reaktor 
maka penyerapan sulfur pada reaktor pertama dapat dioptimalkan sehingga semua ZnO dapat 
menyerap sulfur sebelum katalis tersebut diganti, karena lolosnya sulfur pada reaktor pertama dapat 
diserap pada reaktor kedua.   
 

 
Gambar 2. Profil Sulfur di dalam Bed Katalis ZnO 

 
Pemakaian ZnO yang optimal dapat diketahui dari hasil analisa laboratorium kandungan 

sulfur pada gas masuk 1-R-201 dan gas keluar 1-R-201 maupun dari gas masuk 1-R-202 dan gas pada 
middle 1-R-202. Jika nilai kandungan sulfur pada gas masuk dan keluar 1-R-201 nilainya hampir sama 
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yang berarti tidak terjadi penyerapan lagi di ZnO di 1-R-201,  demikian juga pada gas masuk 1-R-202 
dan middle 1-R-202 berarti tidak terjadi penyerapan sulfur di 1-R-202. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa katalis ZnO telah jenuh. Jika penggantian katalis ZnO dilakukan setelah katalis tersebut jenuh 
(menjadi ZnS) maka akan terjadi penghematan pemakaian katalis ZnO. 

 
Fleksibilitas operasional pabrik dapat terjadi karena adanya katalis ZnO pada kedua reaktor 

Desulfuriser tersebut, sehingga pengoperasian dapat dilakukan secara seri, parallel atau hanya satu 
reaktor saja. Bila salah satu reaktor Desulfurizer (1-R-201 atau 1-R-202) telah jenuh maka dapat 
dilakukan penggantian katalis pada reaktor tersebut pada saat pabrik beroperasi. Dengan demikian 
shut down pabrik dapat dikurangi sehingga on stream factor dapat ditingkatkan. Hal ini telah 
dilakukan pada Oktober 2009 ketika di 1-R-202 dilakukan loading ST-101 tanpa shut down Pabrik 
Amoniak.  

 
Kesimpulan 
 

Modifikasi dengan menambah ZnO sebanyak 9 m3 dan mengurangi CoMo menjadi 3 m3 di 1-
R-201 masih mampu menjaga performa Desulfurizer (sulfur leak < 0.05 ppm) dan mampu 
meningkatkan fleksibilitas operasional dan on stream factor Pabrik Amoniak Kaltim-4 karena katalis 
dapat diganti pada saat pabrik beroperasi.  Penggunaan katalis ZnO dapat dioptimalkan sampai pada 
kandungan sulfur terserap maksimum. 
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Intisari 

 
 Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Jika pembuatan biodiesel 
meningkat, maka hasil samping gliserol juga akan meningkat. Usaha pengolahan gliserol menjadi produk 
lain harus dilakukan, salah satunya dengan mengolah menjadi triacetin. Gliserol dan asam asetat  diproses 
menjadi triacetin dengan katalisator resin penukar ion indion 225 Na. Penggunaan katalisator padat 
diharapkan akan memudahkan dalam pemisahan hasil.  
 Pembuatan triacetin dilakukan dengan reaktor batch  pada suhu 70oC, kecepatan pengadukan 1000 
rpm, dan ukuran diameter katalisator 0,854mm. Variabel yang divariasikan adalah perbandingan pereaksi 
dan konsentrasi katalisator. Pengambilan sampel setiap 15 menit sampai waktu reaksi 90 menit untuk 
dianalisis kadar asam bebasnya. Disamping itu asam total pada saat awal reaksi ditentukan secara 
volumetri. 
 Hasil percobaan menunjukan semakin besar perbandingan pereaksi laju reaksi semakin meningkat, 
tetapi naiknya konsentrasi katalisator tidak mempengaruhi konversi. Konversi optimum yang diperoleh 
40,69% pada perbandingan pereaksi 7 gmol asam asetat/gmol gliserol dan konsentrasi katalisator 3 % 
berat asam asetat.  
 
 
Kata kunci : gliserol, asam asetat, esterifikasi,indion 225 Na 

 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Semakin menipisnya persediaan energi yang tidak dapat diperbaharui, maka pemanfaatan 

sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sangat 
diperlukan. Biodiesel salah satu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Pada pembuatan 
biodiesel dari minyak nabati dengan alkohol  akan diperoleh hasil samping berupa gliserol. Jika 
pembuatan biodiesel meningkat, maka secara ekivalensi hasil samping gliserol juga akan meningkat. 
Untuk itu usaha pengolahan gliserol menjadi produk lain harus dilakukan.  

Gliserol bila diesterifikasi dengan asam asetat akan membentuk triacetin. Kegunaan triacetin 
sangat banyak baik untuk keperluan bahan makanan maupun non makanan. Untuk bahan makanan, 
triacetin dapat digunakan sebagai bahan aroma pada permen (gula-gula), minuman dari susu, 
minuman ringan dan permen karet. Sedangkan  untuk bahan non makanan triacetin dapat digunakan 
untuk pelarut pada parfum, tinta cetak, pelarut pada aroma, plastisizer untuk resin selulosa, polimer 
dan ko-polimer, bahkan dapat digunakan sebagai bahan aditif bahan bakar untuk mengurangi 
knocking pada mesin mobil (www.wikipedia.com). 

Penelitian ini  mempelajari pengaruh perbandingan pereaksi dan pengaruh konsentrasi 
katalisator terhadap  konversi yang dihasilkan pada reaksi esterifikasi antara asam asetat dan gliserol 
dengan menggunakan katalisator indion 225 Na. Manfaat yang diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pemecahan permasalahan yang dihadapi pada  proses  pembuatan biodiesel yaitu  berupa  
produk samping gliserol sehingga dapat meningkatkan keekonomian produksi biodiesel. 

 
 

Mekanisme reaksi esterifikasi  gliserol dan asam asetat  menjadi trigliserida sebagai berikut: 
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 Gliserol dengan volume tertentu dimasukkan ke dalam reaktor,  kemudian dipanaskan sampai 
mendekati suhu yang diinginkan. Asam asetat dengan volume tertentu dipanaskan sampai suhu 
tertentu dalam gelas piala, kemudian dimasukan ke dalam reaktor, dan reaktor dipanaskan sampai 
suhu yang diinginkan, sambil pengaduk dijalankan. Ambil contoh larutan untuk dianalisis 
konsentrasi asam awal/asam total  (Ao). Selanjutnya katalisator  dimasukkan dan waktu dicatat 
sebagai waktu awal reaksi. Setiap selang waktu 15 menit contoh diambil untuk dianalisis asam bebas 
(Ab). Reaksi dihentikan setelah waktu reaksi 90 menit. Percobaan diulangi dengan mempelajari 
pengaruh konsentrasi katalisator dan pengaruh perbandingan pereaksi. 

2.5. Analisis Hasil  
    Analisis asam total (Ao) dilakukan dengan cara volumetri menggunakan asam klorida     

(menurut metode FBI AO3-03), sementara asam bebas  dianalisis menggunakan NaOH (menurut 
metode AOCS CA 30-63 atau ASTM  D-664, FBI AO1-03). Perhitungan konversi pereaksi 
berdasarkan hasil dari pengurangan antara asam total dikurangi asam bebas dibagi dengan asam 
total.  

 
 

3. Hasil  dan Pembahasan 
 
Penelitian dilakukan dengan memvariasikan variabel konsentrasi katalisator,  perbandingan 

pereaksi, dan pengadukan yang tinggi yaitu 1000 rpm dengan harapan agar mendapatkan  kondisi 
operasi optimum yang dapat mendekati konversi dengan pengunaan katalisator cair. Suhu reaksi yang 
rendah yaitu 70oC dimaksudkan  untuk menghindari deaktivasi dari katalisator.  

 
3.1. Pengaruh perbandingan pereaksi  

 Pengaruh  perbandingan pereaksi  antara  asam asetat dan gliserol  dengan perbandingan 
pereaksi (rp) 3 - 7 gmol asam asetat/gmol gliserol dapat dilihat pada  Gambar 2  berikut: 
 

 
 Gambar 2. Hubungan antara konversi dan waktu pada pelbagai 
                              perbandingan pereaksi  
 
 Dari Gambar 2 terlihat bahwa mulai pada perbandingan pereaksi 5 gmol asam asetat/gmol 
gliserol terjadi perubahan konversi yang cukup signifikan jika dibandingkan pada perbandingan 
pereaksi 3 dan 4 gmol asam asetat/gmol gliserol. Ini artinya laju reaksi  berjalan  lebih cepat jika 
perbandingan pereaksi dinaikan minimal 1,67 kalinya dari kebutuhan stoikiometrinya. Konversi 
optimum diperoleh pada perbandingan pereaksi 7 (gmol asam asetat/gmol gliserol), karena dengan 
naiknya perbandingan pereaksi akan menyebabkan tumbukan semakin besar sehingga akan menaikan 
laju reaksi.  
 Pada dasarnya reaksi esterifikasi antara asam asetat dan gliserol  menyerupai reaksi 
polimerisasi kondensasi, karena melibatkan gugus fungsional OH dan COOH. Pada polimerisasi 
kondensasi laju kecepatan reaksi ditentukan oleh konsentrasi gugus fungsional yang ada dalam sistem 
reaksi. Ketika konsentrasi OH dan COOH tinggi maka reaksi sangat cepat, dan ketika konsentrasi OH 
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dan COOH telah menurun maka reaksi akan berjalan lambat (Heriyanto, 2009). Hal ini terbukti pada 
15 menit pertama reaksi sangat cepat, setelah itu melambat. 
 
 
   3.2. Pengaruh konsentrasi katalisator 

  

 
        Gambar 3. Hubungan antara konversi dan waktu pada pelbagai  

   konsentrasi katalisator dengan kadar gliserol 79,3% 
 

 
 Dari Gambar 3 terlihat  bahwa konversi  optimum  diperoleh pada penambahan katalisator 

3% berat asam asetat yaitu sebesar  31,53%. Sedangkan pada penambahan katalisator 5% - 9% berat 
asam asetat konversi yang dihasilkan lebih kecil dari penambahan katalisator 3%, ini terjadi karena 
banyak katalisator yang terlempar ke dinding reaktor, menempel dan mengering pada saat proses 
berlangsung, sehingga menyebabkan kontak antara pereaksi dan katalisator mengalami penurunan 
dan gaya gesek fluida dengan dinding reaktor meningkat. 
 Jika dibandingkan dengan hasil pada Gambar 2 pada kondisi operasi yang sama (Ckat. = 3% 
berat asam asetat, dan rp = 7 gmol asam asetat/gmol gliserol) perbedaan konversi yang dihasilkan 
cukup signifikan. Pada percobaan pengaruh perbandingan pereaksi, konsentrasi gliserol yang 
digunakan 82,5% dengan konversi akhir yang dihasilkan sebesar 40,69%, sedangkan pada 
percobaan pengaruh konsentrasi katalisator kadar gliserol yang digunakan 79,3%, konversi  yang 
dihasilkan sebesar 31,53%. Hal ini menunjukan bahwa  konsentrasi gliserol dan konsentrasi air pada 
pereaksi  sangat berpengaruh terhadap laju reaksi antara asam asetat dan gliserol.  

 
4. Kesimpulan 
 
 Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Laju reaksi antara asam asetat dan gliserol akan lebih cepat jika perbandingan pereaksi 
dinaikan minimal 1,67 kali dari kebutuhan stoikiometrinya. 

2. Konsentrasi gliserol dan  konsentrasi air sangat berpengaruh terhadap laju reaksi esterifikasi 
asam asetat dan gliserol. 

3. Kondisi operasi optimum dicapai  pada perbandingan pereaksi 7 gmol asam asetat/gmol 
gliserol, dan konsentrasi katalisator 3% berat asam asetat dan konversi   optimum sebesar 
40,69%.  
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STUDI EXPERIMEN APLIKASI SISTEM BROWN GAS 
PADA MESIN MOTOR BAKAR 

 
Rasiawan [1], Harus Laksana G. [2], Bambang Sampurno [2] dan I Nyoman Sutantra [2]. 
[1] Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, [2] Teknik Mesin - Fakultas Teknologi Industri 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111 
Email: rasiawan_tf@yahoo.com 

 
Intisari 

 
Hasil elektrolisis air dari sistem brown gas telah diaplikasikan pada mesin pembakaran dalam untuk 

meningkatkan efisiensi pembakaran karena keluaran sistem brown gas mengandung hidrogen, oksigen dan uap 
air yang diharapkan mampu menyempurnakan pembakaran dan mendinginkan mesin. Dengan aplikasi sistem 
brown gas, tidak hanya nitrogen oksida (NOx) yang berhasil direduksi akan tetapi juga karbon oksida (CO) dan 
hidrokarbon (HC) dari emisi gas buang. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi hasil elektrolisis pada sistem 
brown gas melalui model 4 tabung elektroliser tersusun secara seri dengan tegangan kerja tiap sel sebesar 3 
volt. Pengaturan arus dilakukan melalui pulsa width modulation (PWM) untuk memvariasikan arus dari 0 
sampai 7,8 Ampere. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada arus maksimum laju produksi gas adalah 6,5 ml/s dan laju masa 
air yang terbawa aliran gas sebesar 26,7 mg/s. Efisiensi sitem elektrolisis yang dibuat mencapai 56%. Laju 
massa hidrogen adalah 0,39 mg/s, ternyata  tidak memberikan peran signifikan terhadap peningkatan efisiensi 
mesin, sedangkan adanya air dengan laju cukup besar dapat menggeser nilai Air Fuel Ratio (AFR) ke arah best 
power dan menyerap panas sehingga menurunkan NOx, sedangkan laju udara pembakaran dapat dinaikkan 
untuk mengurangi HC dan CO tanpa khawatir mesin mengalami over heat. 

 
Kata kunci: elektrolisis, brown gas, AFR, emisi gas buang. 
 

Pendahuluan 
Brown gas adalah produk dari hasil elektrolisis air dengan katalis basa yang menghasilkan 

hidrogen, oksigen dan gelembung (udara yang diselimuti air) serta uap air. Gas tersebut dimasukkan 
dalam jalan masuk campuran bahan bakar – udara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 
pembakaran. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahan bakar yang diperkaya hidrogen mampu 
menurunkan emisi gas NOx dan HC (Horng 2008) dan mesin dengan bahan bakar konvensional yang 
diinjeksi hidrogen dapat menghilangkan knock dan backfiring (Suzuki 2006). Penelitian tersebut 
menerapkan tiga parameter perlakuan yaitu waktu pengapian, waktu injeksi dan rasio equivalen yang 
dioptimalkan sehingga mencapai efisiensi termal dan brake mean efective pressure yang baik serta 
emisi NOx rendah. Efek penambahan hidrogen pada mesin spark ignition (SI) dapat menaikkan 
efisiensi termal sebesar 14%, emisi NOx dapat berkurang hingga 95% (Goldwitz 2005). kondisi 
pembakaran pada mesin spark ignition dioptimalkan dengan menambahkan hidrogen sebagai 
suplemen bahan bakar menaikkan efisiensi lebih dari 25%. 

Metode lain untuk menaikkan performa mesin kendaraan adalah dengan injeksi air kedalam 
saluran masuk suplai campuran bahan bakar-udara. Pada uji coba kendaraan 225 cc spark ignition 
memperoleh hasil penurunan emisi gas buang CO dan HC (LIPI 2008). Pada mesin disel, injeksi air 
dapat mengurangi emisi NOx hingga 82% dan torsinya menjadi lebih besar (Chadwell 2008). Injeksi 
air pada mesin spark ignition dapat menghilangkan detonasi dan mengurangi NOx lebih dari 50%, 
angka oktan naik dan meningkatkan kerja mesin anatara 30% sampai 50 %. Dengan sistem injeksi air 
dapat mendinginkan mesin karena panas laten air yang tinggi (Lanzafame 1999). Eksperimen lebih 
lanjut dengan menambahkan air kedalam ruang bakar berhasil meningkatkan daya mesin yang semula 
2000 HP menjadi 3800 (HP Labonte 2008). 

Hidrogen maupun uap air dapat sekaligus muncul pada keluaran sistem Brown gas. Komponen 
utama sistem brown gas terdiri dari tabung berisi air dengan katalis, elektroda katoda dan anoda serta 
suplai tegangan listrik. Kandungan katalisator, luas permukaan elektroda, besar arus dan besar 
tegangan, sangat berpengaruh terhadap hasil gas yang akan diinjeksikan. Jika arus dinaikkan dan 
menimbulkan panas, maka keluaran gas akan mengandung uap air. Sistem brown gas yang tidak 
dilengkapi dengan pengatur suplai gas hanya efektif pada kecepatan tertentu pada sisi lain kandungan 
uap air yang seharusnya juga dapat meningkatkan performa mesin, justru dapat mengganggu proses 
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menggabungkan antara kebutuhan daya mesin dan nilai ekonomis dipilih nilai lamda (λ) sama dengan 
1 yaitu perbandingan udara dan bahan bakar 14,7 dibanding 1 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Nilai AFR pada Emisi Gas Buang 

Dari kondisi tersebut diatas, penambahan air yang merupakan bagian dari produk brown gas 
dapat menggantikan fungsi tambahan bahan bakar pada daerah best power (pada AFR sekitar 12,5). 
Disisi lain hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dapat memberikan tambahan nilai kalor dan 
penyempurnaan pembakaran. 

 
Pengujian 

Untuk mengetahui karakteristik kebutuhan bahan bakar mesin dilakukan pengujian pada beban 
25% dan 85 % menggunakan mesin dengan kapasitas 1000 cc. Hasil pengujian laju bahan bakar 
seperti ditunjukkan pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Hubungan putaran dan beban mesin terhadap laju bahan bakar 

Elektroliser brown gas dengan pengaturan arus berdasarkan putaran mesin menghasilkan keluaran 
produk gas dengan hasil sebagai berikut 

 
Gambar 4 Hasil Produksi Brown Gas 

 
Laju udara adalah banyaknya hirogen dan oksigen dalam satuan mg/detik sedangkan laju air 

adalah banyaknya air dan uap air yang ikut aliran udara dalam satuan mg/detik.  
 
Analisa Hasil 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

10
00

13
50

16
50

19
50

25
00

35
00

Putaran mesin (RPM)

La
ju

 b
ah

an
 b

ak
ar

 (g
/d

et
)

beban 25%
beban 85%
Rata-rata

0
5

10
15
20
25
30

99
0

19
80

30
00

39
00

48
00

60
00

putaran mesin (rpm)

la
ju

 p
ro

du
k 

ga
s 

(m
g/

de
t)

laju hidrogen
laju oksigen
laju air



 
130 |  T R T P ISBN: 978-979-95620-6-7 

Besarnya produksi gas sangat tergantung pada tegangan kerja, arus listrik, luas elektroda dan 
temperatur. Kenaikan temperatur dapat berasal dari sistem elektroliser sendiri maupun dari luar 
misalnya panas mesin. Penggunaan daya listrik  93,6 Watt menghasilkan volume hidrogen 4.3 ml/det  
atau setara dengan massa hidrogen  0,39 mg. Jika diambil rata-rata kecepatan kendaraan adalah 60 
km/jam dan konsumsi bahan bakar 1 liter setiap 12 km, maka laju bahan bakar setiap detik adalah: 
1.389 ml / det. atau sama dengan 1 gr/det. Oleh karena kemampuan elektroliser hanya dapat 
menghasilkan hidrogen sebesar 0,39 mg / det. pada konsumsi daya listrik 93,6 Watt , maka sangat 
kecil kemungkinannya untuk dapat menaikkan tingkat oktan bahan bakar maupun menambah nilai 
kalor yang memberikan efek signifikan terhadap peningkatan unjuk kerja. 

Selain gas H2 dan O2 elektrolisis air juga mengalirkan butiran air dengan laju 0,0267 g/det. 
Adanya air dapat meningkatkan torsi dan mendinginkan mesin. Torsi terbaik mesin adalah pada rasio 
Udara-Bahan bakar (AFR) sebesar 12,5 : 1. Kerugian dari kondisi rasio ini adalah boros bahan bakar, 
kenaikan emisi CO dan HC. Agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas emisi maka bahan 
bakar tetap pada rasio target sebesar 14,7 : 1 dan ditambahkan air dari produksi brown gas sebagai 
pengganti untuk mencapai perbandingan 12,5 : 1, sehingga dibutuhkan tambahan 0,176 gram air per 
detik. Dari sistem brown gas yang dibuat menghasilkan laju air 0,0267 gram/detik dapat 
menyumbangkan hampir 1/6 kebutuhan tambahan air dari nilai optimumnya.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa laju produksi gas maksimum diperoleh pada arus 7,8 A 
adalah 6,5 ml/det. Terjadi kenaikan efisiensi yang semula dari perhitungan teoritis dengan besar arus 
yang sama menghasilkan produksi gas 3,15 ml/det. Kenaikan efisiensi tersebut disebabkan oleh 
pemanfaatan panas dan penggunaan konsentrasi, tegangan dan luas elektoda yang mendekati nilai 
optimum.Pada rpm rendah tidak ada produksi gas maupun uap air. Hal ini disebabkan oleh sistem 
dilengkapi rangkaian cut off iddle yang memutuskan arus pada frekuensi rendah. Kemampuan 
produksi gas dibagi pada rentang yang cukup besar yaitu sampai dengan 6000 rpm sehingga gradient 
kemiringan lebih landai. Mengingat operasional mesin pada kisaran 2500 rpm maka sistem kontrol 
diseting ulang. Konsumsi bahan bakar tergantung pada nilai rpm dan beban kendaraan. Jika digunakan 
kemampuan maksimumnya, yaitu produksi gas langsung disuplai 6,5 ml beserta 26,7 mg air yang ikut 
terbawa maka kondisi kerja yang dapat dicapai adalah peningkatan torsi. Kenaikan torsi terbesar 
adalah pada putaran 1000 rpm karena nilai AFR seolah-olah telah bergeser sebesar: 12,5 : 1, 
sedangkan kenaikan rpm menyebabkan rasionya semakin membesar mendekati nilai standard 14.7 : 1. 
Gambar 5 menunjukkan perlunya seting ulang dari sistem kontroler agar pemanfaatan brown gas 
mendekati optimum. 

 
Gambar  5. Grafik Tambahan Air Target dan Capaian Alat 

Dari kemampuan produksi gas yang terbatas tidak memungkinkan untuk mensuplai semua 
kebutuhan brown gas pada berbagai putaran mesin, sehingga perlu dilakukan seting ulang gradien dari 
produksi gas terhadap putaran mesin. Gradien kemiringan produksi gas target terhadap putaran mesin 
adalah 0,03 mg/det.rpm. Produksi air oleh brown gas adalah 4,2 g/det pada rpm 990 rpm dan 26,7 
mg/det pada rpm 6000. Maka perlu menurunkan rpm tertinggi menjadi 1763 rpm. Sehingga diatas rpm 
tersebut laju produksi gas elektrolisis adalah konstan  6,5 ml/det dan laju air yang ikut serta sebesar 
26,7 mg/det. 
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Gambar 7. Grafik Tambahan Air terhadap RPM 

Gambar grafik diatas juga menunjukkan karakteristik sistem brown gas tanpa control yang dapat 
menyebabkan produksi gas akan dimulai pada kondisi saklar ignition dinyalakan. Pada kondisi 
tersebut putaran mesin masih sangat rendah, tidak stabil atau bahkan belum berjalan, sehingga sangat 
beresiko adanya banyak air dalam silinder blok. 
 
Kesimpulan 

Telah berhasil dibuat sistem elektroliser dengan kontroler berdasarkan putaran mesin dengan 
konsumsi daya listrik bervariasi 0 sampai dengan 93,6 Watt dengan pengaturan duty cycle PWM. 
Kemampuan produksi gas 0 sampai dengan 6,5 ml/det dan air yang ikut terbawa 0 sampai 26,7 
mg/det. Kontroler juga dapat diseting mulai memberikan arus listrik pada rpm tertentu sehingga tidak 
mengganggu mesin pada saat putarannya belum stabil. Alat yang dibut hanya memenuhi 6

1 dari target 
kontrol pada kondisi best power akan tetapi sudah mampu menghindari resiko adanya air yang terlalu 
banyak pada ruang bakar terutama pada putaran mesin rendah.  

Kandungan gas dari sistem brown gas yang berperan dalam meningkatkan kinerja mesin adalah 
dengan adanya molekul air yang tercampur secara homogen pada produksi gas hidrogen dan oksigen. 
Air tersebut dapat menggantikan peran fluida kerja dari bahan bakar pada kondisi pembakaran kearah 
rich (best power dengan AFR 12,5 : 1). Adanya air mampu menurunkan suhu mesin sehingga 
mengurangi reaksi terbentuknya NOx, menurunkan CO dan HC bila ditambahkan udara untuk 
menyempurnakan pembakaran. 
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ANALISIS  IMPULS SPESIFIK  PROPELAN  
 HTPB ROKET  RX   LAPAN 

 

Sauman 

 Peneliti PUSTEKWAGAN 

 

ABSTRACT 

Static test is the one of activity of  research can do measurement the parameter and this are ;  
thrust, combustion pressure and burning time. Specific impulse is one of the most important-
parameters in evaluation the propellant quality. This parameter can be calculate from : thrust, burning 
time and mass flow rate. In many rockets it is difficult to measure the propellant flow rate accurately, 
and therefore the average specific impulse is often calculated from the parameter of the rocket : thrust, 
burning time and propellant weight. Determining of specific impulse of from some different static test 
of polybutadiene propellant rocket motor was carried out in this paper. The result showed that the 
specific impulse from the propellant of the rocket motor            RX 150-STD, RX 150-1200 and RX 
250-3000 were about 198 second 223 second       and 223 second.                               

                                                         Intisari    

Uji statik merupakan  kegiatan  penelitian yang dapat mengukur parameter-parameter  
diantaranya adalah : gaya dorong, tekanan pembakaran dan waktu pembakaran. Salah satu parameter 
yang penting adalah Impuls Spesifiks yang merupakan indikator untuk menilai kualitas propelan. 
Parameter tersebut dapat dihitung  gaya dorong, waktu pembakaran dan laju pembakaran propelan. 
Dalam banyak roket , sulit untuk mengukur laju aliran massa propelan dan oleh karena itu impuls 
spesifik rata-rata sering dihitung dari parameter-parameter  yang dieroleh dari pengukuran tersebut . 
Makalah ini membahas  analisis  impuls spesifik dari data hasil pengukuran beberapa kali uji statik 
motor roket berbahan bakar padat(propelan)  HTPB. Hasilnya  bahwa impuls spesifik propelan  roket  
RX 150-STD, roket RX 150-1200 dan RX 250-3000 adalah 198 detik 223 detik       dan 223 detik.  

Kata kunci : impuls spesifik, Energi kinetik                                                       

1. PENDAHULUAN  

Dalam melakukan penelitian  dilaksanakan  beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan. pelaksanaan 
dan tahapan validasi. Untuk menguji tingkat keberhasilan penelitian yang dilakukan, Kegiatan serupa 
terjadi juga pada penelitian dan pengembangan teknologi roket. Dalam penelitian bidang peroketan, 
keberhasilan penelitian bidang tersebut adalah merupakan keberhasilan setiap komponennya yang 
terdiri dari sistem motor dan sistem propelan.    

Rangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan dalam penelitian bidang peroketan antara lain   adalah : 
pengujian  bidang peroketan diantaranya adalah : pengujian non distruction test ( uji tidak merusak) 
untuk tabung motor roket dan propelan untuk mengetahui kualitas tabung dan propelan, pengujian 
merusak ( distruction test)  meliputi ; uji kuat tarik terutama untuk propelan. Pengujian ini sangat 
penting karena untuk mengetahui elastisitas propelan, apakah propelan yang dihasilkan tersebut 
mudah rapuh atau tidak, sehingga dapat menghindari kemugkinan kegagalan yang mungkin terjadi 
pada saat proses pembakaran.  

Pengujian yang sangat penting, yang harus dilakukan adalah pengujian statik motor roket. Pengujian 
ini dilakukan pada akhir dari seluruh tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan. Pengujian ini sangat 
penting, karena pengujian ini disamping untuk menguji sistem kontruksi motor roket, juga dapat 
digunakan untuk menguji keandalan sistem perakitan motor roket. Dalam pengujian terjadi proses 
pembakaran di ruang bakar. Dari proses pembakaran tersebut dihasilkan gas yang bertemperatur tinggi 
dan berakumulasi di ruang bakar dan menimbulkan tekanan sebagai tekanan pembakaran. Sejumlah 
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gas yang berakumulasi di ruang bakar tersebut akan dipancarkan keluar melalui nosel sebagai gas 
pancar dengan kecepatan tinggi.    

Akibat dari kecepatan gas pancar melalui nosel tersebut mengakibatkan timbulnya gaya dorong yang 
arahnya berlawanan dengan arah pancaran gas. sehingga  pada proses pembakaran propelan terjadi 
pengubahan tenaga panas menjadi tenaga gerak makin besar kecepatan gas pancar keluar nosel akan 
berakibat makin besar gaya dorong yang dihasilkan.   

1.1. Tujuan 

       Untuk mengetahui karakteristik dan  perilaku propelan HTPB Dilakukan pengujian terhadap roket 
maka  dilakukan dengan uji satik.Melakukan analisis terhadap nilai impuls spesifik untuk mengetahui 
sampai dimana tingkat kualitas propelan HTPB yang diteliti  oleh PUSTEKWAGAN.    

 Ruang lingkup Bahasan. 

Yang menjadi pembahasan karya tulis ini dibatasi hanya pada sampel data yang  diambil dari uji static  
, sehingga perumusan dasar yang berhubungan dengan  peroketan padat.  

 

2. METHODOLOGI 

Roket RX 150 adalah roket kimia dengan motor roket berbahan bakar padat disebut motor roket 
propelan padat. Ciri motor roket  padat adalah : kontruksinya sederhana, pembakaran tidak dapat 
diatur, waktu pembakaran pendek, impuls spesifik rendah, percepatan tinggi, waktu penyiapan cepat, 
derajat keandalan tinggi dan pengoperasiannya dilakukan tanpa pendingin. Penelitian dan 
pengembangan roket propelan padat mempunyai kelemahan dan keunggulannya. Dipilihnya roket 
propelan padat selain sederhana, rumusnya yang utama berkaitan dengan gaya dorong, impuls 
spesifik, kecepatan pembakaran, dan beberapa rumus propulsi..  

2,1. Proses Pembakaran Motor Roket 

Proses pembakaran terjadi didalam tabung motor roket, yang sekaligus menjadi ruang bakar. Dalam 
tabung tersebut telah dirakit propelan yang telah dipilih bentuk grain. Grain propelan adalah bentuk 
batangan  berfungsi sebagai sumber energi. Kualitas propelan maupun konfigurasi grainnya sangat 
menentukan kinerja motor roket. Untuk suatu tujuan tertentu, beberapa motor roket menggunakan 
beberapa grain yang dibagi dalam beberapa bagian dengan beberapa kombinasi propelan, yang 
mempunyai luas  pembakaran berbeda untuk memperoleh profil kurva gaya dorong yang diinginkan.  

Grain propelan  bentuk bintang dan cara pembakarannya adalah pembakaran sisi, yaitu dari dalam 
keluar. Hal ini dimaksudkan agar luas permukaan bakarnya konstan sehingga gaya dorong yang 
dihasilkan relatif konstan. 

 

 

2.2. Gaya Dorong Roket  

Gas hasil pembakaran yang berakumulasi dalam ruang bakar, dipancarkan keluar melalui nosel. 
Reaksi kimia terjadi di ruang bakar. Pembakaran propelan di tabung motor roket  terjadi karena 
adanya penyalaan mula disebut  igniter.Reaksi kimia akan menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan 
tinggi. Energi yang terkandung dalam gas akan diubah menjadi energi kinetic oleh nosel pada waktu 
gas melalui nosel. Dengan demikian gas akan  meninggalkan nosel dengan kecepatan tinggi sehingga 
tercipta momentum yang menimbulkan gaya dorong.Gaya dorong yang dihasilkan merupakan 
akumulasi gas hasil pembakaran, tergantung pada laju aliran masa gas (m) dan kecepatan aliran gas 
yang keluar nosel Ve. Disamping parameter tersebut diatas besarnya gaya dorong masih dipengaruhi 
oleh tekanan statis disekelilingnya motor roket (Pa). Tekanan dan luas dibagian seksi nosel Pe dan Ae.  
Gaya dorong  sebagai :  

 ( ) eaee APPmVF −+=   
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Dimana ; m  -Laju aliran massa, Ve – Kecepatan aliran gas melalui nosel ; Ae –Luas penampang seksi 
luar, Pa – Tekanan statis keliling roket dan Pe – Tekanan statis dibagian seksi keluar eksit nosel. Dari 
persamaan tersebut, bahwa gaya dorong besarnya dipengaruhi  oleh dua komponen utama, yaitu mVe 
yang dikenal dengan “momentum thrust” dan (Pe – Pa) Ae disebut “pressure – thrust”. Momentum 
thrust  ditimbulkan oleh sumber tenaga (propelan). Gaya dorong optimum dicapai, apabila faktor (Pe – 
Pa) sama dengan nol atau Pe = Pa  sehingga hanya faktor  mVe  yang berpengaruh.Laju aliran massa 
(m) sangat dipengaruhi oleh kecepatan pembakaran (r ) dan massa jenis propelan (ρ) sehingga :  

m= AbρR   ;  m  = AbρaPn   ; r = apn   . Dengan Ab luas permukaan bakar propelan, n  indek 
pembakaran,     a konstanta yang besarnya tergantung pada temperatur awal pembakaran, r kecepatan 
pembakaran dan ρ adalah massa jenis propelan. Besarnya kecepatan aliran gas yang keluar nosel 
dinyatakan oleh persamaan (2-4) berikut :  
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Dengan T dan Pe adalah temperatur dan tekanan pembakaran,Pe – tekanan seksi keluar nosel. 
Hubungan gaya dorong (F) dan tekanan pembakaran Pe dapat dinyatakan dalam suatu persamaan yang 
lebih sederhana, dimana besarnya gaya dorong F berbanding langsung dengan tekanan pembakaran Pe 
dan luas kerongkongan nosel At dinyatakan  :    F = Cr Pe At     ,                Cr =  koefisien gaya dorong. 

2.3.Tekanan dan Laju Pembakaran Propelan  

Laju pembakaran propelan padat diukur pada arah yang tegak lurus pada permukaan pembakaran. 
Pada laju pembakaran yang lebih tinggi propelan menjadi lebih energik dan waktu pembakaran akan 
menjadi lebih pendek.  

Terdapat hubungan yang erat antara laju pembakaran dan tekanan pembakaran yang dinyatakan sbb   r  
= aPn                                                                      

r adalah laju pembakaran, a konstanta dan n adalah eksponen pembakaran. Harga a tergantung dari 
temperatur propelan waktu akan mengalami proses pembakaran. Temperatur awal yang lebih tinggi 
memberikan harga a yang lebih besar dan selanjutnya memberikan laju pembakaran yang lebih tinggi.  
Oleh karena itu, apabila temperatur awal propelan lebih tinggi, laju pembakaran menjadi lebih besar 
dan waktu pembakarannya menjadi lebih pendek, sedangkan tekanan pembakaran dan gaya dorong 
juga membesar karena jumlah massa gas persatuan waktu yang dihasilkan menjadi lebih besar. 
Pengaruh temperatur awal propelan terhadap laju pembakaran propelan padat disebut kepekaan panas 
atau kepekaan temperatur propelan padat. Apabila Cd adalah faktor aliran massa dan luar 
kerongkongan nosel At, maka jumlah massa gas yang keluar melalui nosel adalah :  

  m = Cd Pe At  ……………………………. (2 - 7) 

γρ −
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AP   Dari persamaan (2) dn (7) didapat persamaan (2-8) berikut :  

Untuk  
tA

A
K =  maka K  k  Pe dengan 

ρA
Ck

D

=   dan CD = I/C* 

C* adalah kecepatan karakteristik yang merupakan parameter untuk membandingkan atau menilai 
reaksi yang terjadi dalam proses pembakaran dan juga merupakan parameter untuk mengukur energi 
yang terkandung dalam gas hasil reaksi pembakaran. Besarnya Pe dipengaruhi oleh K, yang tergantung 
throat diameter. 

3. PEMBAHASAN 

 

3.1. Impuls Spesifik (Isp) 
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Besarnya impuls spesifik (Isp) adalah merupakan suatu ukuran untuk menilai kualitas propelan. Yang 
dinilai adalah kinerja dari sumber tenaga yang kemudian akan diubah menjadi energi kinetis oleh 
nosel. Impuls spesifik merupakan parameter yang mencakup reaksi pembakaran dan ekspansi dalam 
nosel.  

Dari hasil uji statik Isp ditentukan dengan menggunakan persamaan. 

W
FIsp =   ………………………………………. ( 2 – 9) 

Dimana  : W = Berat proplan  (kg) ;  

F = gaya dorong hasil pembakaran bahan bakar kg/dt 

dt
dmW =  adalah laju aliran massa gas yang keluar nosel Persamaan tersebut  

 
menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara gaya dorong dan besarnya impuls spesifik. Oleh 
karena itu gaya dorong yang tinggi dapat dihasilkan bila kualitas propelan yang digunakan baik. Dari 
pernyataan tersebut, apabila propelan yang digunakan berkualitas baik atau dengan impuls spesifik 
tinggi maka akan menghemat penggunaan bahan bakar dan  mengurangi berat roket .  

Uji statik adalah merupakan kegiatan akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi 
roket. Hasil uji statik dapat digunakan untuk mengetahui berapa nilai tingkat Impuls spesifik,  
Sehingga karakteristik roket dapat   diketahui.   

3.1 Hasil Pengukuran  

Berikut ini disajikan data hasil pengukuran dari beberapa kali uji statik motor roket yang dilaksanakan 
oleh instalasi uji statik untuk mengetahui karakteristiknya. Pengujian dilakukan dengan motor roket 
berbahan bakar HTPB dengan diameter kerongkongan bervariasi, yaitu : 50 mm, 45 mm,        38 mm 
dan 30 mm.   

Tabel 3-1 Hasil Pengukuran uji Statik  Motor Roket  

Tipe roket Jenis 
propelan 

Diameter 
throat (mm 

Tekanan 
pembakaran 
(Kg/cm2) 

Gaya dorong 
(kgf) 

Impuls 
spesifik 
(detik) 

RX150-STD HTPB 41 40 813 198 

RX150-STD HTPB 45 32 800 200 

RX150-STD HTPB 50 26 745 198 

RX150-1200 HTPB 41 60 1200 223 

RX150-1200 HTPB 42 55 1200 224 

RX150—1200 HTPB 46 40 1180 223 

RX150-3000 HTPB 90 48 5400 224 

RX150-3000 HTPB 102 42 5200 224 

RX150-3000 HTPB 105 40 5200 223 
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Roket RX 150 adalah suatu roket eksperimen dengan diameter tabung ruang bakar 150 mm, 
berbahan bakar padat jenis HTPB mempunyai konfigurasi grain propelan bintang tujuh. Antara 
dinding tabung dan propelan di pasang liner. Liner merupakan lapisan penahan panas yang melindungi 
dinding dengan tabung ruang bakar dari panas yang dihasilkan oleh pembakaran propelan. Material 
liner terbagi menjadi dua bagian yaitu insulator termal yang dibuat dari jenis fiber cloth dan matrik 
liner yang dibuat dari epoksi. Selain liner, untuk penahan panas dipakai juga inhibitor. Inhibitor adalah 
merupakan material isolator panas yang berfungsi untuk menutupi bagian propelan yang tidak 
dikehendaki terjadinya pembakaran. Thrust (gaya dorong ) yang dihasilkan oleh roket adalah sebagai 
akibat tumbukan gas hasil pembakaran propelan didalam tabung motor roket.Bahwa impuls spesifik 
dipengaruhi oleh konfigurasi mandril propelan, dan juga dipengaruhi oleh kountur nosel tersebut an  

4. KESIMPULAN  

Kualitas bahan bakar (propelan) cukup baik dan sudah ada peningkatan. Hal ini dapat diamati dari 
nilai Isp hasil uji statik,  untuk roket RX 150-1200, maupun roket RX 250-3000 yaitu dapat lebih dari 
200 detik, walaupun nilai yang pernah dicapai di negara-negara maju untuk bahan bakar yang sama 
(HTPB)  mencapai 260 detik.  

1. RX 250 lebih besar dari gaya dorong roket RX 150, karena nilai perbandingan luas permukaan 
bakar propelan terhadap luas kerongkongan nosel lebih besar.    Impuls spesifik ada kemungkinan 
dipengaruhi oleh konfigurasi mandril propelan,    dan juga dipengaruhi kontuor nosel 
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ANALISIS  SAMPEL  UJI  STATIK 
ROKET  K – ROUND – LAPAN 

 
Sauman  

Peneliti PUSTEKWAGAN 
 

Intisari   
 

Roket K – Round adalah bentuk mini roket yang digunakan pada penelitian  dan pengembangan 
Roket RX LAPAN. Pada tahun lalu  dilakukan uji statik 39 roket K Round. Dari kegiatan uji static 
tersebut  dapat diketahui besarnya : gaya dorong, waktu pembakaran, tekanan pembakaran dan 
besarnya impuls spesifik. Berat propelan HTPB(hydroxyl Terminated Poly Butadien) pada Roket K  
Round antara 0,557 gram sampai 0,609 gram. Dari kegiatan penelitian tersebut dapat dilakukan 
analisis terhadap kecukupan jumlah n (sampel) uji statistic sehingga dapat diamabil kesimpulan.Dapat 
juga diketahui parameter impuls spesifik propelan tersebut. Dengan diketahuinya parameter impuls 
spesifik akan memudahkan desain roket yang lebih besar. 
Kata Kunci : Roket K- Round, Gaya dorong 
 

1. PENDAHULUAN 
Kegiatan penelitian dan pengembangan roket LAPAN, telah melakukan berulang-ulang kali 

uji statik. Uji statik tersebut dilakukan pada berbagai ukuran roket antara lain : Roket Standard, 
roket k round ,Roket RX 80/1000, Roket RX 150/1000,            RX 250/2000 dan lainnya. Tujuan 
dilakukan uji statik tersebut antara lain untuk mengetahui karakteristik suatu Roket RX tertentu, 
terutama mengenai performance hidup roket tersebut sehingga kontruksi roket secara keseluruhan  
dapat diketahui  berfungsi baik. Maksudnya adalah kekuatan motor roket, sambungan nosel dan 
motor roket, juga sambungan nosel dengan motor roket. Demikian pula  fungsi propelan, igniter 
dan liner dapat  berfungsi sebagaimana direncanakan. Pengujian statik  bertujuan untuk 
mengetahui besarnya output dari hasil pembakaran propelan yang dengan adanya nosel menjadi 
energi kinetik yang disebut thrust (gaya dorong), juga besarnya   tekanan pembakaran,  dan waktu 
pembakaran, dan  temperatur roket.  Bahwa  roket K Round adalah roket mini yang dapat 
mewakili dimensi roket secara riel. Strategi tersebut ditempuh untuk efisiensi dan Optimasi an 
riset dan berbagai pertimbangan terutama penghematan material, dana dan lain-lain yang diakui 
keshahihannya menurut ilmu statistik.  

Karya tulis ini akan melakukan analisis terhadap sampel uji statik roket K Round yang 
meliputi : kecukupan sampel, distribusi statik dan variabel lain yang berkaitan dengan sampel uji 
statik Roket K – Round. Untuk itu  karya tulis dipaparkan berikut. .  

 1.1. Tujuan 
- untuk mengetahui berbagai spesifikasi teknik dan  karakteristik roket K  Round 

menggunakan propelan HTPB. 
- Untuk meningkatkan efisiensi penelitian roket terutama yang berhubungan dengan 

pembakaran propelan dan hasilnya berupa gaya dorong roket tersebut. 
- Untuk  evaluasi dan analisis terhadap parameter impuls spesifik propelan tersebut. 
 1.2. Ruang Lingkup  

Pembahasan pada karya tulis ini hanya dari sampel dari uji statik roket          K Round 
yang diperoleh pada tahun 2009. Selain menghitung parameter impuls spesifik, jika 
menghitung kecukupan data sampel uji statik roket           R Round tersebut.Distribusi 
statistic uji static roket K Round. 

 
 

2. METHODOLOGI  
Bahwa untuk mengetahui karakteristik dan juga spesifikasi teknik suatu roket pada umumnya 
dapat diketahui melalui uji static, terutma menetahui berapa besar gaya dorong roket, dan 
berapa berat bahan bakar atau propelan yang digunakan roket tersebut. Dengan itu akn dapat 
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diketahui besarnya impuls Spesifik propelan yang digunakan sebagai penggerak roket. Maka 
disini disampaikan sedikit pembahsan rumus utama oket yakni . Karena karya tulis inni 
melakukan analisis kecukupan smpel uji static roket K round  maka menggunakan alat rumus 
yang lazim pada statistic., sbb; 
 
 F = Cf . Pc. At …………………………………………………………………2.1 
 Dimana; 
  F = Gaya dorong kg/dt 
  Cf = Koefisien Gaya Dorong   
   At = Luas permukaan throat (cm2) 
          W . Isp 
F  = --------------   ………………………………………………………………2.2 

                  (tb) 
     dimana  W = Berat propelan (kg) 
                    tb   = waktu pembakaran bahan baker (dtk)   

 
Untuk melakukan analisis sampel uji roket K – Round, bahwa  

   
W
FIsp =          …………………………………………2. 3 

       Dimana F = gaya dorong kg/dt 
                     W = berat propelan setiap roket K round. 
                    Isp = Impuls Spesifik. 
 

 2.1. Fungsi Distribusi  
Ada dua bentuk disribusi probabilitas, yaitu : 
a) Distribusi diskret antara lain ; distribusi binomial dan distribusi poisson 
b) Distribusi Kontinu antara lain; distribusi normal, eksponensial, weibull dan gamma  

2.2. Distribusi Binomial 
Fungsi densitas distribusi binomial adalah  
F(X) = n C X PX Qn-1X  

Dimana :  
n =  jumlah sampel  
x =  banyaknya yang gagal  
p =  probabilitas sukses  
q =  probabilitas gagal  

 x   =  jumlah gagal  
      2.3. Fungsi densitas distribusi normal adalah  

 ( ) ( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=

2

2

2
exp

2
1

σπσ
pt

tf  ……………………………..2.4 

Dimana : 
p  =  harga rata-rata distribusi  

  σ   =  deviasi standard  
 
Fungsi distribusi kumulatifnya adalah  

( ) ( )
∫ ∝−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=

t
dxpxtF

2

2

2
exp

2
1

σπσ
 

   
2.4.Pengujian Kecocokan (Goodness of Fit Test) 

Bila distribusi pengamatan kita bandingkan dengan distribusi teoritis, maka kita 
mengadakan pengujian kecocokan distribusi.  

2.4.1. Pengujian Khi-Kwadrat  



 
 

Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Riset dan Teknologi di Bidang Industri ke 16 
ISBN: 978-979-95620-6-7 T R T P   |   139 

Untuk mengetahui kesesuaian distribusi sampling sesuai atau tidaknya terhadap 
suatu distribusi statik teoritis, maka dilakukan pengujian         khi-kwadrat (chi-square).  

Pengujian ini cukup baik untuk sampel besar ( ni pi > 5), dimana sampel dibagi 
dalam kelas interval dan frekuensi kelas diketahui.               Statik khi-kwadrat adalah :  

( )∑
− −

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

=
k

i pipini

pinifi
X

1

2

2

1
  ……………………………………. 2.4 

fi = frekuensi pengamatan pada interval ke-i 
ni  =  ukuran sampling  
pi  =  harga probabilitas distribusi teoritis  

Pengujian hipotesanya : 
Ho = distribusi a = distribusi a  
Hi  = distribusi a ≠ distribusi a  

Bila 
22
XX <   mk −− ;1 α  

Maka hipotesa diterima, bila sebaliknya maka hipotesa ditolak 
 

3. Kecukupan data Sampel  
Untuk mengetahui kecukupan data  

d
xZn

n
x

dZdZ
st

σ

σσ
α

025,0

025,0.;2

=

==

 

Dimana : 
d  =  selisih kesalahan yang direncanakan  

stσ  = deviasi standard statik sampel  

Penetapan 2
α  untuk kecukupan sampel diambil harga normal.  

 
Uji Distribusi t 

Bahwa rata-rata impuls spesifik propelan HTPB = 155 dari 39 sampel uji statis Roket K – Round. 
Besarnya standard deviasi = 27,1736 ujilah sampel tersebut dengan distribusi t.  

  
n
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σ
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α

α α

ZZo

Z

Z
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===
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645,1%5

2879,1

 

 → diterima artinya belum rata-rata Isp benar,  didekati bahwa parameter  μ = )(ΧΕ  
 
Dari  Data Hasil Uji Statik dari Roket K Round dapat dianalisa bahwa ; 

 
Dari hasil uji statik roket K – Round  
Range berat propelan isi roket = Xb max – Xb min 

= 0,61636 - 0,54844   = 0,067921 
 

  F (gaya dorong )Mak= 55,391 
       Range F(gaya dorong ) mak x = 55,391 – 25,267  =30,124  kg/dt 

 
 
Uji Distribusi Khi-Kwadrat 
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Untuk ,05,0=α  maka 51,152 =χ  
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  maka  54,97 > 15,51  
 
 → ditolak , artinya bahwa sampel uji statis Roket K – Round tidak seimbang jumlah sampel Roket 

K – Round yang diuji. 
 

Analisa jumlah sampel uji statik Roket K – Round dilakukan dengan menguji hasil uji statik, yaitu 
gaya dorong rata-rata, apakah gaya dorong yang dihasilkan dari pembakaran propelan pada Roket K – 
Round tersebut pola distribusi statistik apo? Maka ! 
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Standard deviasi gaya dorong rata-rata tersebut  

51,152 =tabelχ
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Pengaruh Variasi Heating Rate Proses Pirolisis 
 Terhadap Karakteristik Pembakaran Briket Char MSW Terseleksi 
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Intisari 

 
Daun pisang merupakan salah satu jenis biomassa yang limbahnya termasuk sampah kota 
atau MSW (municipal solid waste ), yang mempunyai energi densitas rendah. Limbah daun 
pisang mempunyai potensi sebagai bahan baku untuk bahan bakar. Untuk menghasilkan 
energi densitas tinggi digunakan proses pirolisis  dan dilanjutkan dengan proses 
densifikasi atau pembriketan untuk membentuk sebuah briket char (arang) daun pisang.  
Dalam penelitian ini, akan dipaparkan pengaruh variasi  heating rate (laju pemanasan) 
proses slow pyrolisis (pirolisis lambat) terhadap karakteristik pembakaran briket char  
daun pisang. Heating rate proses pirolisis pada sampel ± 20 gram divariasikan                  
5º C / menit,  10 º C / menit dan 20 º C / menit, dengan temperatur akhir 400 º C dan 
holding time 30 menit. Char yang terbentuk kemudian dipadatkan dengan proses 
densifikasi menjadi briket char daun pisang yang dilakukan secara hidrolik pada tekanan 
250 kg/cm2 yang diholding selama 5 menit dan dikeringkan  pada temperatur    105 º C 
selama 20 menit. Sampel briket ± 3 gram ditempatkan dalam tungku dengan laju 
pemanasan 20  ºC/menit sampai tidak terjadi perubahan massa. Analisis thermogravimetri 
dilakukan untuk mengetahui karakteristik pembakaran briket char daun pisang.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh heating rate proses slow pyrolisis untuk  
pembakaran briket char daun pisang memiliki nilai kalor yang minimun pada Heating rate  
10 ºC/menit. Harga karakteristik pembakaran ITFC (Fixed Carbon Initiation Temperature) 
menunjukkan keterkaitan dengan heating rate, dimana semakin lambat heating rate maka 
harga ITFC semakin besar. Untuk karakteristik pembakaran yang lain, yaitu ITVM 
(Volatile Metter Initiation Temperature ), PT (Peak Temperature ) dan BT ( Burning 
Temperature) tidak menunjukkan keterkaitan dengan  heating rate. Harga Energi Aktivasi 
minimum pada Heating rate  10 ºC/menit. 
Kata kunci : Daun pisang , char, briket, heating rate, thermogravimetri 

Pendahuluan 
 
Sampah dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Daun pisang 
merupakan salah satu dari sampah/limbah  organik yang dapat dikatagorikan sebagai biomassa. Limbah daun 
pisang banyak dijumpai di pasar-pasar dan di tempat pembuangan akhir, yang berarti pemanfaatan limbah daun 
pisang belum terpikirkan dengan baik. 
Teknologi untuk menangani sampah telah banyak dikembangkan diantaranya teknologi incineration, 
gasification, anaerobic digestion dan pyrolysis. Salah satu pendekatan yang telah dilakukan adalah dengan 
metode Life Cycle Assesment (Himawanto dan Fachrurozi, 2000). Dari teknologi pengolahan sampah tersebut, 
proses pirolisis adalah merupakan salah satu yang teknologi yang perlu dikembangkan karena menghasilkan 
produk-produk yang memiliki kandungan energi yang tinggi yang semua dapat dimanfaatkan. Antara lain char 
sebagai refuse derived fuel (bahan bakar padat) yang dengan dipirolisis dapat meningkatkan nilai kalor. 
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METODOLOGI 
 
Tahap awal dalam penelitian ini adalah preparasi bahan baku. Limbah daun pisang dikumpulkan dari tempat 
pembuangan akhir,  kemudian dibersihkan dan dijemur sampai kering hingga kadar air ± 10 %. Selanjutnya 
limbah tersebut dihaluskan dengan dicrushing dan diayak hingga lolos 20 mesh. 
Tahap kedua adalah uji laboratorium dan proses pirolisis. Sebagian bahan baku diuji laboratorium tentang 
proximate yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar volatile matter, kadar fixed carbon dan uji nilai kalor. 
Sebagian lagi diproses secara pirolisis supaya mendapatkan arang (char). 
Proses pirolisis dilakukan secara slow pyrolisis dengan kenaikan temperatur/heating rate 5 °C/menit, 10 °C/menit 
dan 20 °C/menit, dengan temperatur akhir 400 °C dan holding time 30 menit. Limbah daun pisang yang 
dipirolisis ± 20 gram diletakkan ke dalam tungku pirolizer dan dialiri nitrogen dengan kecepatan 1 liter/menit 
dimaksudkan  untuk mengusir udara  dari dalam tungku. Hasil dari proses pirolisis yang berupa char sebagian 
diuji proximate dan nilai kalor, sebagian lagi dibuat briket dengan ditambah perekat atau binder yang terbuat dari 
kanji 20% dari massa briket yang dikerjakan secara hidrolik dengan tekanan kerja 250 kg/cm2, kemudian 
diholding selama 5 menit dan dikeringkan pada temperatur ± 105 °C selama 20 menit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema Peralatan Pembakaran 
 

Tahap selanjutnya adalah uji karakteristik pembakaran briket dilakukan dengan menggunakan metode 
thermogravimetri, yang dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik bahan bakar yang meliputi temperatur 
pembakaran dimana massa briket mulai berkurang (volatile matter initiation temperature/ITVM), temperatur 
dimana laju pengurangan massa meningkat selama proses awal pembakaran (fixed carbon initiation 
temperature/ITFC), temperatur yang menghasilkan laju penurunan massa briket terbesar (peak temperature/PT) 
dan temperatur dimana massa briket konstan pada akhir tahap pembakaran (burning temperature/BT). Massa 
briket sampel uji ± 3 gram dimasukkan kedalam tungku pembakaran dan diatur kenaikan temperatur ruang bakar 
dari temperatur kamar secara konstan sebesar 20 °C/menit dan dialiri udara dari blower dengan kecepatan 0,1 
m/detik. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1.Analisa Proximate dan Nilai Kalor 
 

Tabel I. Hasil Uji Laboratorium Proximate dan Nilai Kalor 
 

Kasus Sampel Heating rate 
(°C /menit) 

Uji Proximate Nilai kalor 
(kal/gram) Kadar Air ( 

%) 
Kadar Abu ( 

%) 
Volatile 

Matter (%) 
(a) Daun pisang - 10,155 13,56 73,008 4.189,169 
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(b) Char daun pisang 5 4,98 26,78 61,71 4.762,040 
(c) Char daun pisang 10 6,72 30,31 61,03 3.982,392 
(d) Char daun pisana 20 4,53 29,85 61,58 4.334,437 

 
Tabel I merupakan hasil uji laboratorium proximate dan nilai kalor dari limbah daun pisang  dan char hasil 
pirolisis dengan variasi heating rate yang dilakukan. Dari tabel tersebut, didapatkan hasil bahwa  proses pirolisis 
menyebabkan turunnya kadar air dan kadar volatile matter yang diikuti oleh naiknya kadar abu. Proses pirolisis 
juga mengakibatkan naiknya nilai kalor char yang dihasilkan kecuali pada heating rate 10 °C /menit. Semakin 
kecil heating rate proses pirolisis memberikan kenaikan nilai kalor char kecuali pada heating rate 10 °C/menit, 
hal ini dimungkinkan karena tingginya kadar abu pada heating rate 10 °C /menit yang mengindikasikan bahwa 
char yang sudah terbakar pada proses pirolisis tersebut paling banyak yang mengakibatkan turunnya nilai kalor. 
 
2.Analisa Thermogravimetri  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a   ��
��

   
b   : Laju pengurangan massa (gram/menit) 
c   : temperatur sampel (°C) 

 
Gambar 2. Grafik Hasil Analisa Thermogravimetri 

 
Pada gambar 2, disajikan grafik hasil analisa thermogravimetri dari briket daun pisang dan briket char daun 
pisang dengan variasi yang dilakukan. Dalam gambar tersebut, tampak pembagian zona pembakaran yaitu zona 
drying, devolalitisasi dan pembakaran char sesuai dengan teori pembakaran bahan bakar padat bahwa 
pembakaran biomassa dibagi  menjadi 3 tahap secara berurutan (Borman dan Ragland, 1998). Tahap yang 
pertama adalah drying yang ditandai dengan penurunan massa yang berjalan secara lambat. Tahap kedua adalah 
devolatilisasi yang ditandai dengan penurunan massa yang mulai meningkat. Tahap ketiga adalah pembakaran 
char  yang ditandai dengan penurunan massa yang sangat cepat. Pada pembakaran briket daun pisang, drying 
terjadi dari temperatur kamar sampai dengan temperatur 253,4 °C. Pada temperatur  ini ITVM mulai terjadi, 
dilanjutkan dengan ITFC pada temperatur 288 °C. Laju penurunan massa maksimum sebesar 1,203 gram/menit 
tercapai pada temperatur 416,5 °C (PT). Burning temperature (BT) mulai terjadi pada temperature 555,5 °C. 
Sesuai dengan hasil data diatas untuk briket daun pisang, temperatur yang dibutuhkan untuk mulai terjadi  
devolatilisasi adalah sebesar 253,4 °C. Pada temperatur 288°C merupakan awal proses pembakaran dengan 
ditandai laju penurunan massa yang meningkat. Proses pembakaran terus meningkat dengan  temperatur yang 
naik secara signifikan dan mencapai puncak penurunan massa pada temperatur   416,5 °C, hal tersebut 
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dimungkinkan karena api telah menyala diseluruh permukaan briket  pada temperatur  416,5 °C. Pada temperatur 
555,5 °C pembakaran sudah selesai tinggal menyisakan abu/ash sehingga tidak terjadi penurunan massa lagi. 
Pada grafik hasil analisa thermogravimetri dari briket char daun pisang, pembagian zona pembakaran yang 
meliputi zona drying, devolalitisasi dan pembakaran char tidak begitu jelas dibandingkan dengan pembakaran 
briket daun pisang. Awal zona pembakaran char  ditandai dengan lonjakan laju penurunan massa. Untuk 
temperatur pembakaran briket char tampak bahwa relatif steady bila dibandingkan dengan pembakaran briket 
daun pisang, hal ini dimungkinkan karena abu hasil pembakaran tidak begitu banyak dibandingkan briket daun 
pisang, dimana abu menyebabkan terhalangnya proses pembakaran.     
 

Tabel II. Perbandingan ITVM, ITFC, PT dan BT  
 

Sampel Briket Heating rate 
(°C /menit) 

ITVM   
( ºC) 

ITFC 
( ºC) 

PT        ( 
ºC) 

BT  
 ( ºC) 

Daun pisang - 253,4 288 416,5 555,5 
Char daun pisang 5 141,1 221,6 353,1 621,5 

Char daun pisang 10 150,4 201,9 315,1 709,1 

Char daun pisang 20 140,4 155 397,7 695,2 
 
Dari tabel II, dapat disimpulkan bahwa variasi heating rate proses pirolisis memberikan pengaruh pada hasil 
analisa thermogravimetri briket char daun pisang yang dihasilkan, dimana kenaikan heating rate akan 
memberikan pengaruh pada semakin rendahnya harga ITFC. Untuk harga ITVM, PT dan BT tidak menunjukkan 
keterkaitan dengan variasi heating rate. Dengan semakin rendahnya harga ITFC akan mengakibatkan semakin 
mudahnya briket tersebut terbakar. 
 
 
 
 
3. Perbandingan Energi Aktivasi Briket  
 
Perhitungan energi aktivasi proses pembakaran briket daun pisang dan briket char daun pisang, didasarkan pada 
perhitungan kinetika reaksi orde satu atau yang biasa disebut global kinetic. Hasil dari perhitungan tersebut 
disajikan dalam tabel III. 
 

Tabel III.  Harga Energi Aktivasi (Ea) 
 

No Sampel Briket Heating rate(°C 
/menit) Ea(kal/mol) 

1 Daun Pisang   - 17.044,6 
2 Char Daun Pisang   5 26.806,2 
3 Char Daun Pisang   10 20.466,6 
4 Char Daun Pisang   20 22.109,9 

 
Semakin rendah energi aktivasi (Ea) briket, maka semakin mudah pula briket tersebut bereaksi (terbakar), karena 
tidak membutuhkan energi yang besar untuk penyalaannya. 

 
KESIMPULAN 
 
Dari hasil pengambilan dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa proses pirolisis akan menaikkan nilai 
kalor dari char yang dihasilkan, kecuali pada heating rate 10 ºC/menit. Hal ini dimungkinkan karena tingginya 
kadar abu pada proses tersebut. Dengan semakin besarnya heating rate, akan memberikan pengaruh pada  
semakin rendahnya harga ITFC yang akan mengakibatkan semakin mudahnya briket tersebut terbakar. Variasi 
heating rate proses pirolisis terhadap analisa thermogravimetri pembakaran briket char daun pisang juga 
berpengaruh pada energi aktivasinya, dimana untuk briket char yang dihasilkan dengan heating rate 10 ºC/menit  
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memiliki energi aktivasi pembakaran terendah bila dibandingkan dengan briket char yang lain, hal ini sebanding 
dengan nilai kalor yang  dihasilkan.  
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Intisari 

Sumber energi berupa bahan bakar fosil yang semakin berkurang mendorong 
pencarian sumber energy alternatif, antara lain biodiesel. Minyak nabati biasanya digunakan 
sebagai sumber bahan baku pembuatan biodiesel. Salah satu proses yang ditempuh didalam 
pebuatan biodiesel adalah transesterifikasi, yaitu mereaksikan minyak dengan alkohol dan 
pada umumya menggunakan katalisator, baik berupa katalisator cair maupun katalisator 
padat. 

Penelitian yang sudah dilakukan menggunakan katalisator padat antara lain dengan 
bahan dasar kalsium, baik berupa kalsium oksida maupun dalam kompleks logam. Keberadaan 
kalsium yang terikut didalam produk biodiesel akan dapat menyebabkan pembentukan kerak 
pada sistem saluran bahan bakar. 

Pengamatan  kelarutan kalsium didalam minyak kelapa sawit dan minyak jarak pagar 
dilakukan dengan memasukkan sejumlah bahan yang mengandung kalsium ke dalam minyak 
yang sudah dipanaskan pada suhu tertentu, selanjutnya dilakukan pengadukan pada putaran 
1000 rpm selama waktu tertentu. Sumber kalsium baik yang berupa bahan organik maupun 
bahan anorganik sebelum digunakan dikalsinasi pada suhu 900oC selama 3 jam. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pelepasan (leaching) kalsium ke dalam minyak nabati 
dipengaruhi oleh sumber kalsium yang digunakan, suhu proses dan lama waktu pengadukan. 
Kelarutan kalsium yang bersumber dari bahan anorganik secara kuantitatif hampir 2 kali lipat 
dibandingkan dengan yang bersumber dari bahan anorganik .  
 
Kata kunci : kalsium, katalisator, minyak nabati, leaching. 

 
Pendahuluan 
 Era bahan bakar fosil segera berakhir. Dengan tingkat kebutuhan energi dunia yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun maka bahan bakar fosil yang tersisa semakin menipis dan tidak 
mencukupi lagi. Alternatif sumber energi lain diupayakan, diantaranya energi nuklir, fuel cell, sinar 
matahari, panas bumi (geothermal), angin dan hidrokarbon yang terbarukan. Sumber hidrokarbon 
yang terbarukan diantaranya biomassa, biogas, bioetanol dan biodiesel.  

Di Indonesia setidaknya ada dua sumber minyak nabati yang dapat dikembangkan menjadi 
bahan baku biodiesel, yaitu minyak kelapa sawit (palm oil) dan minyak jarak (jatropa curcas oil).  
Sebagai bahan bakar, minyak jarak maupun minyak kelapa sawit dapat digunakan secara langsung 
walaupun secara terbatas yaitu pada pembakaran dengan menggunakan burner. Sedangkan untuk 
keperluan motor bakar dalam (internal combustion engine) minyak jarak maupun minyak kelapa sawit 
harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi persyaratan bahan bakar motor bakar dalam. Menurut 
Ma dan Hanna (1999) prinsip dasar pengolahan minyak nabati menjadi bahan bakar adalah 
menurunkan kekentalan minyak sehingga sesuai untuk digunakan pada  motor bakar dalam.  Proses 
yang ditempuh dapat berupa pembuatan mikroemulsi, perengkahan (cracking), pencampuran langsung 
dan transesterifikasi. 

 Secara umum proses transesterifikasi minyak nabati dilakukan dengan mereaksikan minyak 
dengan alkohol. Sedangkan untuk mempercepat reaksi digunakan katalisator. Penelitian yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa katalisator yang dapat digunakan dapat berupa katalisator cair maupun 
katalisator padat, keduanya dapat berupa asam maupun basa. Katalisator basa antara lain NaOH dan 
KOH, katalisator asam diantaranya ialah H2SO4 maupun senyawa kompleks logam yang kesemuanya 
berbentuk cair. Menurut Viswanathan (2003), katalisator padat asam diantaranya Amberlyst-15, 
Zirconia Alumina, sedangkan katalisator padat basa antara lain Hidrotalcite, Oksida logam misalkan 
MgO, CaO, ZnO. 
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Katalisator padat memiliki keunggulan yaitu proses pemisahan hasil reaksi dengan katalisator 
mudah, dan katalisator dapat digunakan lagi, sedangkan kekurangannya adalah molekul minyak nabati 
yang berukuran besar sehingga mengalami kesulitan untuk mendifusi ke dalam badan katalisator.  
Schuchardt dkk(1998) menuliskan mekanisme reaksi transesterifikasi dengan menggunakan katalisator 
basa ditunjukkan oleh gambar 1.  

 
Gambar 1. Mekanisme transesterifikasi dengan menggunakan katalisator basa. 

 
Penggunaan kalsium sebagai sumber katalisator transesterifikasi dilakukan oleh Suppes dkk (2001) 

yang mendapatkan konversi reaksi sebesar 78% pada 513 K dan lebih dari 95% pada suhu reaksi 533 
K dengan waktu reaksi 18 menit untuk transesterifikasi minyak kedelai didalam reaktor fixed bed 
dengan menggunakan katalisator batuan kalsium karbonat. Paten yang dimiliki Shang dkk (2006) 
menyebutkan penggunaan debu kiln (Kiln dust), seperti  cement kiln dust (CKD) atau lime kiln dust 
(LKD) yang mengandung kalsium oksida (CaO) dapat digunakan untuk mengkonversi berbagai 
minyak nabati menjadi biodiesel dengan hasil yang tinggi. Sebagai contoh transesterifikasi minyak 
kedelai pada suhu 160oF selama 90 menit dengan nisbah metanol terhadap minyak sebesar 12  akan 
memberikan konversi sebesar 95%. Kouzu dkk (2008) menggunakan CaO dari batuan CaCO3 yang 
dikalsinasi pada suhu 900oC selama 1,5 jam. Transesterifikasi dijalankan selama 1 jam dan konversi 
reaksi sebesar 93%. Liu dkk (2006) menggunakan CaO sebagai katalis untuk transesterifikasi minyak 
kedelai yang dilakukan pada suhu 65oC selama 3 jam, konversi reaksi adalah 95%. Nakatani dkk 
(2009) menggunakan kulit kerang sebagai sumber CaO setelah melalui proses kalsinasi pada suhu 
700oC, transesterifikasi terhadap minyak kedelai dilakukan pada suhu 65oC sampai 70oC selama 5 jam, 
konversi reaksi sebesar 70%. 

Standard biodiesel mencantumkan nilai maksimum kalsium yang boleh ada didalamnya. 
Sebagai contoh standard yang berlaku dinegara negara Uni Eropa yaitu EN 14214 mensyaratkan 
kandungan maksimum kalsium dan magnesium sebesar 5 mg/kg, sementara ASTM D 6751 
mensyaratkan kandungan sedimen sebesar 0,05% volume. Pembatasan seperti diatas diperlukan, 
karena kalsium adalah salah satu penyebab terbentuknya kerak didalam sistem pembakaran. Kelarutan 
dari kalsium oksida didalam air bereaksi membentuk Ca(OH)2 sedangkan didalam alkohol kalsium 
oksida tidak larut. Kelarutan kalsium oksida juga tergantung dari suhu pelarutan dan struktur kalsium. 
 
Metodologi 

Sebagai sumber kalsium digunakan CaCO3 dan tulang sapi. Kedua bahan dikeringkan didalam 
oven untuk menghilangkan air bebas yang ada pada suhu 105oC selama 3 jam, selanjutnya diperkecil 
ukurannya hingga lolos ayakan 40 mesh. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses kalsinasi 
terhadap Kalsium pada suhu 900oC selama 3 jam. Langkah ini bertujuan mengkonversi CaCO3 
menjadi  CaO serta menguapkan komponen organik pada tulang sapi.. 

Langkah berikutnya 500 mL minyak dipanaskan didalam labu leher tiga yang dilengkapi 
dengan pengaduk dan thermometer. Setelah suhu minyak sesuai dengan yang diinginkan, maka 
dimasukkan sejumlah 20 gram CaO hasil kalsinasi dan pengaduk dijalankan pada kecepatan putaran 
1000 rpm. Setelah 10 menit proses pengadukan, diambil sampel minyak untuk dianalisa kandungan 
kalsium yang ada. Proses dilakukan berulang dengan variasi suhu mulai 50oC sampai 120oC dengan 
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interval 10oC. Sedangkan lama waktu pengadukan adalah 180 menit dengan interval waktu 
pengamatan 15 menit. 
 
Hasil dan Pembahasan. 
 Dari penelitian penelitian sebelumnya,  transesterifikasi dengan menggunakan kalsium sebagai 
katalisator padat dilakukan pada suhu diatas suhu didih alkohol serta dengan lama waktu reaksi yang 
cukup besar.  Dengan alasan ini maka pengamatan kelarutan Kalsium dilakukan sampai dengan suhu 
120oC. Gambar 2 memperlihatkan kelarutan Kalsium didalam minyak jarak (Jatropa Curcas) lebih 
besar dibandingkan pada minyak  sawit (CPO).   

 
Gambar 2. Hubungan antara Prosentase kalsium yang terlarut dengan suhu 

 
Data yang diambil setelah proses pelarutan berjalan selama 3 jam ini juga menunjukkan 

kalsium yang bersumber dari bahan anorganik mempunyai kelarutan yang lebih rendah dibanding 
kalsium yang bersumber bahan organik. Dengan demikian kalsium yang bersumber dari bahan 
anorganik lebih tepat digunakan sebagai sumber pembuatan katalisator dibanding dengan kalsium dari 
sumber organik. Terlebih lagi kalsium dari sumber organik pada umumnya masih bercampur dengan 
mineral lain misalkan natrium, magnesium dan kalium yang berpotensi memperbesar jumlah padatan 
yang terlarut didalam biodiesel. Upaya menekan jumlah kalsium yang terlarut didalam minyak dapat 
dilakukan dengan melakukan proses transesterifikasi pada suhu diatas 100oC.  

 
Gambar 3. Hubungan antara prosentase kalsium terlarut dengan lama waktu pengadukan 

 
Gambar 3 adalah hasil pengamatan kelarutan kalsium didalam minyak kelapa sawit dengan 

menggunakan kalsium oksida dari sumber anorganik. Penelitian menunjukkan untuk masing masing 
suhu, kelarutan pada 15 menit pertama adalah yang tercepat, setelah selang waktu 15 menit ini 
terlampaui kenaikan kelarutan tidak terlalu besar, Naiknya kelarutan kalsium oksida seiring dengan 
bertambahnya waktu antara lain disebabkan gesekan antara padatan dengan fluida akibat pengadukan. 
Semakin tinggi suhu minyak maka viskositasnya semakin kecil sehingga gaya gesek yang terjadi juga 
akan kecil, keadaan sebaliknya terjadi pada suhu yang rendah gaya gesek yang besar menyebabkan 
padatan lebih banyak terlarut. 

Hasil diatas menunjukkan bahwa proses transesterifikasi dengan menggunakan katalisator 
padat dengan bahan baku kalsium sebaiknya dilakukan pada suhu yang tinggi dengan waktu yang 
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relatif singkat. Penekanan waktu reaksi yang singkat sangat perlu karena pada suhu tinggi minyak 
lebih mudah teroksidasi menjadi asam lemak bebas yang akan menimbulkan masalah lain yaitu 
terbentuknya sabun. Karena kalsium tidak larut didalam alkohol maka urutan transesterifikasi adalah 
memanaskan minyak sampai suhu yang diinginkan kemudian memasukkan alkohol dan katalisaor 
berbahan kalsium. Proses ini dilakukan untuk menghindari kontak yang tidak perlu antara kalsium 
dengan minyak .  

 Proses transesterifikasi akan menghasilkan biodiesel, gliserol dan sisa alkohol yang 
tidak bereaksi. Karena kalsium juga larut didalam gliserol, maka sebagian kalsium yang terlarut 
didalam minyak akan berpindah ke gliserol, dengan demikian maka konsentrasi kalsium didalam 
biodiesel akan berkurang. 
 
Kesimpulan 

1. Kalsium dapat larut didalam minyak jarak (jatropa curcas) dan minyak kelapa sawit (CPO) 
2. Kelarutan kalsium organik lebih besar dibanding dengan kalsium anorganik 
3. Kelarutan kalsium akan turun seiring bertambahnya suhu. 
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Intisari 
 

Cadangan sumber energi minyak bumi nasional semakin berkurang sedangkan kebutuhan masyarakat 
akan sumber energi semakin meningkat. Salah satu cara menangani masalah ini adalah  dengan 
penggunaan briket arang  dari hasil pirolisis  bahan  sampah organik yaitu bambu.  Bambu mempunyai 
potensi untuk menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai kalor  tinggi yaitu 
melalui proses pirolisis  lalu dilanjutkan dengan proses densifikasi atau pembriketan untuk membentuk 
sebuah briket char (arang).  
Proses  pirolisis pada bambu dilakukan dengan  menggunakan massa benda uji 20 gram  pada variasi 
temperatur akhir (TA)  pirolisis (300 oC, 400 oC dan 500 oC), heating rate  10 oC / menit dan laju aliran 
nitrogen 1 liter/ menit  serta holding time selama 30 menit. Pembriketan menggunakan cetakan berbentuk 
silinder, berdiameter 15 mm, bahan dibriket pada tekanan 250 kg/cm2 selama 5 menit dengan  massa 
briket arang 3 gram. Pembakaran briket arang menggunakan  laju aliran udara sebesar 0,1 m/s dan  
heating rate 20 oC/menit.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur akhir pirolisis akan berpengaruh terhadap nilai kalor 
yang dihasilkan. Nilai kalor tertinggi dihasilkan pada sampel 4 (dipirolisis pada temperatur akhir 500 

oC) yaitu  7.066,839 kal/gram. Proses pembakaran  briket  arang dianalisa dengan menggunakan 
thermogravimetry analisis dan diperoleh karakteristik temperatur pembakaran briket arang terbaik pada 
sampel 4 yaitu ITVM = 210,6 oC, ITFC = 230,4 oC, PT = 370,8 oC dan  BT  = 766,7 oC dengan  (Ea) = 
20,909 kJ / mol. 
 
Kata kunci : bambu, briket arang,  pirolisis, thermogravimetry,  

 
Pendahuluan  

Pada saat ini konsumsi bahan bakar semakin tinggi seiring dengan semakin banyaknya populasi 
penduduk dunia dan tingginya perkembangan industri. Hal ini membawa kekhawatiran akan semakin 
menipisnya cadangan bahan bakar fosil dan semakin tinginya  polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan 
bakar fosil, sehingga sumber energi alternatif menjadi tumpuan bagi pemecahan masalah tersebut. Sementara di 
sisi lain, permasalahan sampah kota semakin menjadi  pelik di berbagai kota besar karena keterbatasan lahan dan 
semakin tingginya produksi sampah kota yang dihasilkan, hal tersebut berakibat pada semakin menumpuknya 
sampah kota dan menjadi sumber permasalahan lingkungan. Potensi sampah di Indonesia tahun 2008 
mencapai 38,5 juta ton/tahun dengan komposisi terbesar adalah sampah organik (58%), sampah plastik 
(14%), sampah kertas (9%) dan sampah kayu (4%). Sampah, waste atau garbage merupakan bahan sisa yang 
dapat diproses menjadi briket arang. Setiap briket arang memiliki karakter pembakaran yang bervariasi 
tergantung pada  komposisi bahan pembentuknya dan temperatur akhir pirolisisnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur akhir proses pirolisis terhadap briket arang berbahan baku bambu  
menggunakan analisa thermogravimetry. Dari penelitian ini diharapkan akan  didapat briket arang yang 
mempunyai titik nyala yang rendah dan menghasilkan energi kalor yang tinggi.  

Zapusek dkk (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh temperatur dalam proses karbonisasi 
terhadap sifat-sifat dasar batubara setelah dikarbonisasi. Variasi temperatur  yang dilakukan adalah 550 0C, 600 
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0C, 650 0C, 700 0C dan 750 0C. Dari penelitian tersebut untuk variasi temperatur karbonisasi dengan variabel 
konstan ukuran partikel sebesar 10-20 mm dan lama adalah 30 menit dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
temperatur karbonisasi maka kandungan karbon, kalori, abu dan sulfur semakin meningkat, tetapi kandungan air, 
zat volatile dan hidrogen menurun. Ojolo dan Bamgboye (2005) telah melakukan penelitian terhadap sampel 
sampah (campuran dari limbah makanan, buah-buahan / sayur, kertas, plastik dan bahan tekstil) melalui proses 
pirolisis untuk mendapatkan tar, char dan gas. Pada penelitiannya berat sampel yang digunakan  seberat 12 kg 
dengan temperatur pirolisis berkisar antara 500 0C dan  650 0C, perbandingan produk yang didapatkan dari 
penelitian tersebut adalah 52,2 % tar, 25,2 % char dan 22,6 % gas. Saptoadi (2006) meneliti ukuran partikel 
terhadap laju pembakaran briket. Hasilnya diperoleh bahwa semakin kecil ukuran partikel akan menurunkan laju 
pembakaran briket dari sekam padi, hal ini disebabkan oleh densitas briket yang semakin tinggi sehingga 
porositas menjadi lebih rendah dan difusi menjadi terhambat. Phan dkk (2008) telah meneliti karakteristik 
produk  pirolisis dari sampah  dimana proses pirolisis berlangsung dengan sampel 200 gram dan dengan kisaran 
temperatur akhir 350 oC  sampai dengan 700 oC. Hasilnya produk char yang dihasilkan 38%-55% dimana nilai 
kalor produk liquid berkisar antara 10-12 MJ/kg. Grammelis dkk (2009) melakukan penelitian dengan 5 sampel 
berbahan baku kayu, 6 sampel berbahan baku plastik dan 2 sampel RDF (Refuse Derived Fuel). Pirolisis 
dilakukan pada kisaran temperatur 30 0C sampai dengan 1000 0C dengan laju kenaikan temperatur 20 0C/menit, 
sementara proses pembakaran dilakukan dengan kondisi termal yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kinetika reaksi dekomposisi RDF merupakan penjumlahan dari kinetika komponen penyusunnya dan juga RDF 
dengan  komponen plastik yang lebih tinggi menghasilkan char lebih rendah dengan reaktivitas rendah. 
 Thermogravimetry Analysis (TGA) merupakan suatu teknik untuk menganalisa 
perhitungan stabilitas termal suatu bahan dengan memonitor perubahan massa selama 
spesimen diberi perlakuan panas. Grafik perubahan massa ditampilkan sebagai fungsi 
terhadap kenaikan temperatur dapat dilihat pada gambar 1.  
 

 
Gambar 1. Proses pembakaran 

 
Initiation  Temperature of Volatile Matter (ITVM)  adalah temperatur saat mulai terbakarnya volatile matter. 
Intiation  Temperature of Fixed Carbon (ITFC) adalah temperatur saat mulai terbakarnya fixed carbon. Peak of 
weight loss rate Temperature (PT) adalah temperatur saat laju pengurangan massa tertinggi. Burning out 
Temperature (BT ) adalah temperatur saat fixed carbon telah habis terbakar. 
Energi aktivasi pembakaran dapat dicari menggunakan persamaan Arrhenius, 
                    k = A-E/RT            (1) 
Sehingga diperoleh penurunan massa sampel persatuan waktu ; 
                      (dm/dt)  = k.m            (2) 
Jika persamaan laju reaksi yang dianggap sebagai konstanta Arrhenius di-log-kan maka akan dapat dibuat plot 
antara ln k dengan 1/T maka nilai A dan E akan didapat,  
  ln k = ln A –(E/R)(1/T)           (3) 
sehingga diperoleh ; 
  y =( -E/R)x +  C            (4) 
dimana   y = ln k  

x = 1/T 
Selanjutnya slope dari grafik antara ln k vs 1/T merupakan   harga dari -Ea/R. 
 
Metodologi Penelitian 
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Gambar skema peralatan proses pirolisis (a) dan pembakaran (b) dapat dilihat pada gambar 2 sebagai 
berikut: 

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

   Gambar 2. (a) Skema peralatan uji pirolisis             (b) Skema peralatan uji pembakaran 
 
Pada gambar 2 (a) proses pirolisis menggunakan sampel bambu dengan massa 20 gram (1) dimasukkan 

ke dalam wadah sampel (2), yang digantungkan dengan kawat pada timbangan digital (3).  Salah satu ujung 
thermocouple (4) diletakkan sedikit di atas sampel dan ujung thermocouple yang lain tertanam dalam sampel 
tetapi sedikit di atas pada bagian bawah wadah sampel. Bak pendingin (5) diisi air. Nitrogen dialirkan dari 
tabung (6) dengan laju aliran 1 liter/menit menggunakan pengaturan rotameter (7). Furnace (8) dipanaskan 
dengan menghidupkan thermocontroller (9) untuk memperoleh variasi temperatur akhir 300 oC, 400 oC dan 500 
oC dengan  heating rate 10oC/menit. Temperatur  dipertahankan selama  30 menit setelah temperatur sampel 
mencapai temperatur akhir yang diinginkan. Laju pengurangan massa dan data temperatur terekam pada program 
komputer (10). 

Setelah char hasil pirolisis diperoleh kemudian dilakukan pembriketan sebelum pembakaran. Bahan 
briket memiliki massa 3 gram,  yang terdiri dari 2,4 gram arang (80%) dan 0,6 gram binder (2,86% kanji dan 
17,14 % air). Bahan tersebut dicetak dengan cetakan berbentuk silinder dan berdiameter 15 mm. Pembriketan 
dilakukan pada tekanan 250 kg/cm2 selama 5 menit, setelah itu briket dipanaskan dalam oven pemanas pada 
temperatur 100 0C selama 20 menit untuk mengurangi kadar air. 

Pembakaran briket dilakukan dengan cara menaikkan temperatur ruang bakar secara bertahap dengan 
besar kenaikan konstan tiap waktu (kenaikan temperatur 20 0C / menit) sampai tersisa abu. Pada gambar 2 (b) 
proses uji pembakaran dijelaskan sebagai berikut : sampel briket (11)  dimasukkan ke dalam wadah sampel (12) 
yang digantungkan pada timbangan digital (13). Salah satu ujung thermocouple  (14) diletakkan sedikit di atas 
sampel dan ujung thermocouple lain tepat di atas sampel. Blower (15) mengalirkan udara dengan laju aliran 
udara 0,1 m/s. Furnace (16) dipanaskan dengan  menghidupkan thermocontroller (17) untuk mengatur heating 
rate 20oC/menit. Laju pengurangan massa dan data temperatur terekam pada program komputer (18).  
 
Hasil dan Pembahasan 

Proses pirolisis dari bambu menghasilkan arang yang kemudian dibriket dan dibakar menjadi abu seperti gambar 
dibawah ini.  
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                (a) bambu    (b) briket arang                                        (c)  abu 
                                                Gambar 3. Bahan bambu, briket arang dan abu 
 
Hasil  pengujian pirolisis dapat dilihat pada tabel I. 

Tabel I. Uji proksimat dan nilai kalor  

Bahan  Nomor Sampel 
Temperatur 

Akhir Pirolisis 
( oC ) 

Nilai Kalor 
(kal/gram) Massa char 

Bambu  

Sampel 1 4.001,563  

Sampel 2 300 6.919,404 32,2% 
Sampel 3 400 6.215,405 27,5%   
Sampel 4 500 7.066,839 27,3%. 

 
Pada sampel 2,3 dan 4 temperatur pirolisis berpengaruh terhadap jumlah arang dan nilai kalor  yang 

dihasilkan akibat  dari terlepas moisture content dan volatile matter, sedangkan arang/char tetap tinggal di dalam 
bahan. Proses pirolisis  menyebabkan kadar air (moisture content), kadar zat yang mudah menguap (volatile 
matter)  ke luar dari dalam sampel, sehingga yang tersisa adalah char yang memiliki nilai kalor tinggi. Selain itu 
tar dapat mengalami reaksi sekunder berupa cracking menjadi gas-gas hidrokarbon atau repolimerisasi menjadi 
arang (Yang dkk, 2007 dan Di Blasi 2008), sehingga hal inilah yang diduga memberi kontribusi terhadap 
peningkatan massa arang dan nilai kalor. Pada penelitian ini sampel 4 memiliki nilai kalor tertinggi.   Sampel 1 
memiliki  kadar air (moisture content) tinggi akan mengakibatkan kualitas bahan bakar rendah, karena unsur 
non-combustible yang tinggi mengakibatkan nilai kalornya rendah. Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa 
material sampah memiliki karakteristik pirolisis serta massa produk (arang, tar dan gas) yang berbeda, 
tergantung pada kondisi operasinya seperti temperatur proses, laju pemanasan, ukuran partikel dan lamanya 
waktu pirolisis (holding time) (Phan dkk, 2008 dan Grammelis dkk, 2009).  

Grafik karakteristik pembakaran dapat dilihat pada gambar 4. 
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(a) Sampel 1                                                                           (b)  Sampel 2 

 

 
(b)  Sampel 3                                   (d)  Sampel 4  

Gambar 4. Grafik karakteristik pembakaran 
 

 Dari grafik di atas perbandingan harga ITVM, ITFC, PT dan BT dapat dilihat pada tabel II. 
Tabel II. Perbandingan karakteristik ITVM, ITFC, PT dan BT  serta energi aktivasi 

Bahan/karateristik Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 

ITVM 242 oC 206,6 oC 213
o

C  201,6 oC 
ITFC 289 oC 257,6oC 260

o

C  230,4oC 
PT 429 oC 403,1oC 363,5 oC 370,8 oC 
BT 567oC 736,5oC 737,2 oC 766,7 oC 

Energi aktivasi  (kJ/mol) 30,337 21.641  21,682 20,909 
 

Tabel II  menunjukkan hubungan ITVM, ITFC, PT maupun BT. Pengurangan massa akibat  mulai terbakarnya 
volatile matter dan fixed carbon yang ada di dalam briket sampel 4 membutuhkan temperatur yang lebih rendah 
yaitu 201,6 oC dan 230,4oC untuk selanjutnya mencapai laju pengurangan massa tertinggi pada temperatur  370,8 
oC dan fixed carbon  habis terbakar terjadi pada temperatur 766,7 oC sehingga yang tersisa adalah abu. Pada 
gambar grafik terlihat 4(d) bahwa meskipun mengalami pengurangan massa secara tajam pada saat bersamaan 
terjadi kenaikan temperatur secara tiba-tiba pada waktu = 700 detik, kemudian naik secara bertahap. 
Kemungkinan disebabka oleh adanya pembakaran yang melepaskan sejumlah besar kalor secara mendadak dan 
menyebabkan kenaikan temperatur secara tajam. Kandungan air pada sampel 1 akan menunda proses 
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devolatilisasi, dimana panas yang diberikan oleh furnace akan digunakan untuk menguapkan  kandungan air, 
sehingga terjadi keterlambatan peningkatan temperatur.  Pada sampel 4 memiliki energi aktivasi (Ea ) terendah, 
dimana arang bambu mengandung sedikit  kadar air (moisture content) dan  kadar zat yang mudah menguap 
(volatile matter)  sehingga terjadinya proses pembakaran volatile matter dan fixed carbon   membutuhkan kalor 
yang rendah maka pembakaran dapat terjadi pada temperatur  rendah. 
 
Kesimpulan  
Sampel 4  memiliki  nilai kalor  char yang tertinggi yaitu 7.066,839 kal/gram. Dari analisa themogravimetry 
diperoleh karakteristik pembakarannya pada sampel 4  yaitu ITVM = 201,6 oC, ITFC = 230,4oC, PT = 370,8 oC 
dan  BT  = 766,7 oC dengan energi aktivasi (Ea) = 20.909,71 J/gram mol. Energi aktivasi  pembakaran briket 
sampel 4  < sampel 2 < sampel 3 < sampel 1. 
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